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han aldrig ett ögonblick varit skild från detta hof, 
äet enda föremålet för hans tankar. Ludvig I 

valde honom blott af vördnad för ålderdomen; en 
ganska aktningsvärd känsla hos en ung Konung.

Denne man, för hvilken sjelfva orden, som be
teckna upplysningens framsteg och nationernas rät
tigheter, voro ett fremmande.spr.k, såg sig imel- 
lerlid så oförmärkt dragen af den allmänna opinio
nen, att den första act, ban föreslog Konun
gen, var att återkalla de gamla parlamenterna, som 
Mifvit förvista, för det de satt sig emot den förra 
regeringens missbruk. Dessa parlamenter, ännu 
mer öfvertygade pm sin styrka, när de biifvit åter
kallade, satte sig beständigt mot Ludvig XVI.s mi
nistrar, ända till dess de märkte, att deras egen 
politiska tillvarelse var blottställd genom de lörel- 

ser de bade uppväckt.
Turgot och de Malesberbes, tvänne statsmän af 

utmärkt fnrtjenst, blefvo 'äfven valde af samma 
Maurepas, som säkert icke bade nSgon idee ge- 
„ensam med dem; men det allmänna ryktet be. 
stämde dem till höga embeten, ocb opinionen «jor
de sig än en gång åtlydd, ehuru den icke egde 
några lagliga representanter.

De Malesberbes ville åter införa Henric IV:s 
edict till protestanternas förmon, afskaffa de så 
kallade lettres de cachet ocl) upphäfva censuren, 
8om t.illintefg'orde tryckfriheten. Det är mer än 
fyratio år, sedan de Malesherbes försvarade denna 
lära; det hade då varit, tillräckligt att antaga den, 
för att genom upplysningen bereda, bvad man se» 
åertnera mast afsta at vaidet.

Carton till Mctd, Staël I Del, Sid, §9- 40,



Tourgbf, en icke minre upplyst minister, ic
ke ns in re menniskovän än de Malesherbes, afskaffa- 
de dagsverksskyldigheten, foreslog att i det inre 
af landet upphäfva de tullar, som berodde af pro- 
vincernas serskildta privilegier, och förklarade 
utan betänkande nödvändigheten att ”lägga adeln 
och presterskapet betalandet af deras del'i utlagor
na efter ett jemlikt förhållande med den öfriga na
tionen. Ingen tipg var mer rättvist ocb mera ef
ter folkets önskan än ett sådant steg, men det 
uppväckte missnöje hos de privilegierade: Turgot 
blef ett offer för dem. Han var en oböjlig och 
systematisk man, de Malesberbes dererrot bade en 
mild och försonlig charakter; men bägge dessa äd* 
la medborgare, hvilkas sätt alt vara hade si 
mycken olikhet, ehuru de voro af lika tänkesätt, 
erforo samma öde; och Konungen, soin hade kallat 
dem, afsatte en kort tid derefter den ena och 
ledsnade vid den andra, just i den tidpui ct då 
nationen visade det mesta förtroende till deras för
valtnings grundsatser.

Det var ett stort fel att smickra det allmänna 
tänkesättet genom goda val, som man .sedan åter
kallade; men de Maurepas utnämnde och afsatte 
ministrar, allt efter det som sades vid hofvet. 
Konsten att regera var för bonnm ej annat än en 
talent att råda öfver sin herre, och att förnöja dem, 
som omgsfvo honom. Allmänna ideer hade icke 
fallit på hans lott; han visste endast, hvad ingen 
minister kan undgå veta, att det nämligen fordras 
penningar för att upprätthålla staten, och att par-
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att hlifva ansedde för eftergifvande ända till en- 
falldjghet; en fryktan, som alltid verkar på dem, 
ty de vilija framför allt, att mffn skall anse dem 
fruktansvärda och a! en >enomträngande skarpsynt* 
het. Dâ Mirabeau ryckte den inre fredens palm 
ur Neckers hand, hade han gifvit första stöten åt 
hans anseende hos fölker; men denna motgång må
ste åtföljas af inånaa andra; ty från det ögonblick, 
man uppretade folkets parti att förfölja de bese
grade, kunde Necker icke mer stadna på de se- 
grandes sida.

Mirabeau skyndade sig att förkunna de mest 
förstörande grundsatser, han, hvars förstånd, obe
roende af bans Charakter, vår fullkonrligen upp. 
lyst och tänkande. Necker har i ett af sina ar
beten,sagt om honom, att han var tribun af uträk
ning ock aristokrat af böjelse. Ingenting kunde så 
väl måla honom: han hade icke allenast ett nog 
öfverlägset snille, att inse omöjligheten af en derao- 
fcratie i Fraokiike; men hade detta regeringssätt va
rit möjligt, s'S hade han icke arbetat derför. I 
sin fåfänga lade han mveken vigt på sin börd" 
Då han talade om S:t IJartholon æi-natten, hörde 
man honom säga: Amiral Coligni, som, i parenthes 
sagdt, var min cousin; till den grad begagnade han 
hvarje tilllälle att påminna om sitt adelskap och 
sin goda börd.

Hans slösande lefnadssätt satte honom i ett 
starkt behof af penningar, och man har förebrått 
Necker, att han vid GeneralSLaternas öppnande 
icke ihågkommit honom dermed. De andra mi- 
såstrarne hade 'åtagit sig detta slags befattning,

Carton. tiU lista Del. Sid. 199—200,



Ii vartill Neckars Charakter gjorde honom oskick» 
lig. Dessutom, antingen Mirabeau nu fick pen
ningar eller ej, var han fullt och fast besluten att 
göra sig till herre af, men ei låta nyttja sig som 
Verktyg för detta bof, och, man skulle aldrig för
mått honom att försaka sitt inflytande, som dema
gog, utan att det satt honom i spetsen för rege
ringen. Han yrkarle föreningen af statens magter 
j en en da församling, oaktadt han allt för väl 
visste, att en sådan politisk organisation blott tjen- 
t® att förde riva allt; men han trodde, att Frankri
ke på det sättet var i hans våld, och att: han skul
le kunna, sedan han störtat det i oredan, efter 
behag draga det clerutur. Sedeläran är vetenska
pernas vetenskap, för att icke blott betrakta den 
som en god uträkning, och deras snille lider alltid 
af någon inskränkthet, som icke känt harmonien 
af tingens ijatur med menniskans pligter.-' Den lilla 
moralen dödar den stora, upprepade ofta Mirabeau; 
men tillfälle till den sednare yppade sig, efter 
hans tanka, sällan under hela en menniikas lefnad. 

Han hade mera snille än talent, och det var 
ej utän mycket bemödande, som ban extempore* 
Tade från talarestolen. Denna svårighet för recla- 
otionen tvang honom att vid alla sina arbeten anli
ta sina vänner; men imellertid skulle ingen af dem 
efter hans död kunnat skrifva hvad han ensam 
förstod att dictera. Han sade, när ban en gång 
talade om Ahboten Maurv: När han har rätt, 
disputera vi; när han har orätt, förkrossar jag hon
om:. Men detta kom deraf, att Ahboten Maury 
försvarade ofta, äfven goda saker, med detta slag*
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Reflexioner ofver Franska 

Revolutionens Y ig tiga- 

. ste Händelser,

FE MTE AF DEL NING- E N. *)

^ O A S T A C A P I T L E T,

Hy ar uti &n lagtig Konungamcigt består*

,.öå vi betrakla Konungavärdighet» pä det satt 

som ada inrättningar böia betraktas, nämligen med 
a (seende på folkens värdighet och välfärd, tror 
tag mig i allmänhet,

‘6*

och med rättvis aktning för

) Vi tro oss här böra nämna, att en del af detta arbe* 
lès tredje del ej har blifvit för andra gången genom- 
sedd af Tru Staël. Några af de följande capitlen sko
la in ihända synas ofullständiga « men vi hafva ansett 
för vär pligt aå lemna manuscriptet åt allmänheten i

Mad,,Sta'il, Iir Del, .»> »



tmdantagen, bora säga, att Prinsar af gamla dyna
stier, äro mycket mer skicklige att befordra statens 
väl, än de som först bestigit thronen. De ega 
vanligen rninre utmärkta talenter; men deras böjel
ser äro fredligare, de hafva mer fördomar, men 
minre ärelystnad ; högsta magtens egande förvir
rar dém minre, emedan man sagt dem, allt ifrån 
deras barndom, att den är deras bestämmelse; äf- 
vensom de ej frukta så mycket att förlora den, 
hvilket gör dem minre misstänksamma och oroliga» 
Deras sttt att vara är mera enkelt, emedan de ej 
behöfva sa många tillgjorda medel att uppväcka 
vördnad, ocb ingen ting i detta afseende för dem 
återstår att förvärfva : bruket och antagna seder äro 
härvid deras ledare. Med ett ord, kronans glans, 
denna Konungamagtens oskiljaktiga följeslagare, 
synes passande, då den omgifver Prinsar, hvilkas 
förfäder för secler sedan hafva burit den. Då en 
man, som är den förste af sin familj, oförmodade 
upphöjer sig till statens första värdighet, behöfver 
har» ärans trollglans, för att bortgömina contrasten 
mellan den Kongliga ståten och sitt fordna till
stånd, såsom privat person. Äran, den enda magt, 
som kan ingifva den vördnad, inenniskor villigt 
gälda åt ett i anor grundadt företräde, kan endast

det. Sillstånd vi funnit det, ut^n att tillåta oss det 
minsta egna tillägg till författarinnans arbete.

Äfven böra vi anmärka, att denna del ,är skrif- 
ven i början af ig»6, ocb att man följaktligen nöd
vändigt måste hänföra till denna epoch de omdömen, 
.författarinnan tillåtit sig, vare sig i tadel eller loford«



forvatfvas genom krîgsbedrifter, ocli man vet, hvil- 
ben charakter stora fältherrar nästan alltid medfo. 
ra vid deltagande i borgerliga angelägenheter.

tidigt är àrftligheten i en monarchie ovill« 
görligt nödvändig för lugnets bibehållande, jag 

''°n fl** '°°h u,ed säga, lör sedligheten och nsenni- 
^'•osnillets framsteg. Valriken Öppna ett vidt fält 
för ärelystnaden: de factioner, som äro en följd 
deral, sluta vanligen med att förderfva menniskor- 
Mas h'ertarl> ocd afvändä tankan från hvatje sys
selsättning, som icke har intresse for dagen. Men. 
^ prêtögrativer, som åro börden förbehållna, var* 
sig i fragan om grundläggning af ett adelskap el
ler att. bibehålla thronföljden i en enda familj, 
behöfva bekräftelse af tiden ; de skilja sig i detta 
alseende från naturliga rättigheter, som äro obero
ende af hvarje villkorlig sanction. Ärftligbets- 
pnncipen är således bättre grundad i gamla dyna
stier. Men pä det denna princip ej mS biilva 
stndande mot förnuftet och det allmänna bästa, 
f«r hvars förmon den endast blifv.lt antagen, bör 
den oupplösligt vara förenad med en lagbunden 
styrelse. Ty om det vore oundvikligt, att miliio- 
“er n™niUS'vor 8kul,e lieberrskas af en enda efter 
«•e^s ) otta villja eller nycker, vore det bättre, att 

enna menniska ändock hade genie, hvilket sna
rare kan vantas, dä man tager sin tillflykt till Val, 
«i dS man fäster sig vJd bördens tillfällighet.

Ingenstädes hvilar ärftligheten på en trygga
re grund än i England, ehuru Engelska folket 

ar förkastat «fen legitimitet, som grundar sig pS 
“wedelbart Gudomligt förordnande, ocli i dess stål*



u godkänt en ärftlighet, san ction erad af en. repre.' 
seutativ styrelse. Hvarie förståndig menniska be- 
grip,r ganska lätt, huru ett folk, i följd af lagar, 
son» blifvit stiftade af dess fullmägtiga och gillade 
af Konungen, han hafva rättighet att, såsom steift, 
ärftligt och der till med legitimt, erkanna en dy
nastie1, sou. genom födslorätten blifvit kallad till 
thronen. Om man deremot sökte Konungamagtena
grundval i den .läran, att all magt är af Gudi, 
skulle ingenting vara mer gynnande för usurpatö- 
Ter, ty usurpatörer sakna vanligen ej magt ; också 
förklara sig samma menniskor, som tändt rökverk 
nt Bonaparte, nu för tiden för det af Gud omedel
bart grundade .Konungaväldet. Hela deras theoria 
inskränker sig till den sats, att styrka är styrka, 
och aLt de äro dess öfverste präster; - vi fordra 
en annan dyrkan och andra preder, och tro, att. 
endast derigenom kan monarchies vinna bestånd.

En regementsförändring, till och med en ratts. 
enligt déclarerad, har aldrig egt rum, utan i de 

länder, hvarest den styrelseform,, man störtat, vas 
egenrnägtig; ty såsom folkens öde dä afgjorde* 
„enom den styrandes personliga charakter, has 
man sett sig tvungen, som man ofta kan finna^ a£ 
historien, att afsätta dem, som icke voro i ständ 
att berrska; under det Englands vördnadsvärde 
monarch i våra dagar länge har regerat, oaktade 
dess själs.tof mögen heter varit rubbade, emedan 
en ansvarig ministère tillät uppskof för décrété? 
att proclamera ett xegentskap. Således mgifveff 
den representativa styrelsen pä ena sidan större 
vördnad för berrskaren hos dem, som ej viUja, atS



man skall upphöja meningar öfver verldsliga ange
lägenheter till dogmer, af fruktan att missbruka 
fc>uds namn ; och befriar på den andra samvett.* 
gianna herrskare från den fruktan, att hela statens 
Väif;ii’d bvilar på deras ansvar,

Legitimiteten', sådan man nyligen proclarnerat 
<äen, är således helt och hållet skild från consti- 

ïutionella inskränkningar. Det gör ingenting till sa- 
^"r‘> att de gränsor, som fordom existerade i Frank- 
?ike, varit otillräcklige att tjena till förmur mot 
Väldets intrång, att de småningom blifvit utplånade' 
och genombrutna • da borde i denna dag utstakas, 
om man också ej kunde bevisa dera« gamla ursprung.

Ivlan kan ro ci na, när man S6r sig tvungön 9tfc 
ätaga sin tillflykt till historien för att bevisa, det; en 
lika så orimlig som orättvis sak byarken bör anta- 
tagas eller försvaras. Man åberopar sig icke, till 
det urgamla slafveriets- försvar, en tidrymd af fy
ratusen år; lifegenskapen, som aflöste det först- 
xiamada, har icke synts billigare derföre, att den 
varat mer Sa tio århundraden; slafhandeln har e| 
blifvit försvarad dermed, att den är en åldrig in
rättning frSn våra fäders tid. Jag tillstår, att. in- 
qvmtionen och torturen, dessa åldriga inrättningar, 
bafva blifvit förnyade i en af Europas stater ; 
»en jag kan ej föreställa mig, att de en gång 
8., >ia god-ännas ar dem, som försvara allt gam
malt. Det vore artigt att veta, ik hvilken af forn
tidens generationer ofelbarhet, blifvit förunpad. 
Hvdken är den forntid, som bör tjena till mönster 
för den närvarande, och frän hvilken man ej kan 
aLika ön hårsinoi), utatr att gä in p| förderfliga
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nyheter ? Om bvarje förändring, hurudan dess ver. 
han på den allmänna välfärden och menniskosläg. 
tets fortskridande ock må vara, är fördömlig, en
dast derföre, att den är en förändring, skall det 
hlifva lätt, att sätta emot den gamla tingens ord
ning, som man åberopar, en ännu äldre, hvars 
ställe den intagit. Således skulle fäderna till des
sa förfäder, vid hvilka man vill stadna, äfven sorn 
dessa fäders fäder hafva orsak till klagan öfver si-' 
na söner och söners söner, såsom en orolig flock, 
den der sammausvurit sig att kullkasta deras visa 
inrättningar, Korteligen, hvar är den förnuftiga 
Hianniska, som vågar påstå, att förändring i seder 
©ch ideer ej får medföra någon dylik i författnin
gar ? Skall styrelseformen nödvändigt alltid vara 
trehundrade är efter allt annat ? Eller skall en ny 
Josua befalla solen att stadna? Nej, invänder man, 
det gifves saker, som böra undergå förändring 3 
men styrelseformen bör vara oföränderlig. Om 
man ville biinga revolutioner i system, kunda 
man aldrig antaga en bättre grundsats. Ty onj 
ett lands styrelse icke vill hafva någon gemenskap 
med tingens, och menniskornas fortskridande, skall 
den nödvändigt krossas derigenom. Är det möj
ligt, att med köld kunna omtvista, antingen nuti
dens regeringssätt böra vara afpassade efter det 
närvarande slägtets behof, eller dera9, som redan 
försvunnit från iorden ; antingen en statsman bor 
hemta rege!« för sitt uppförande i ålderdomens 
mörka och obestämda regioner, eller hafva en Pitts 
snille och kraft, samt veta, livar magten är, hvart. 

' hän allmänna tänkesättet syftar, hvar man bör taga



«in stödjepunct, flå man vill verka på en nation? 
ïy utan nationen kan inan ingen ting, och med 
den kan man allt, utom det som tjenar till dess 
förnedring ; endast bajonetten bidrager till detta 
förderfliga ändamål. Då man tager sin tillflykt till 
det förflutnas häf<\er, säsotn till Lagen ocb Prophe- 

terna, sLall i sanning det samma bända bäfderna, 
som har vederfarits Lagen och Prophet.erna; de 
blifva ämne för en tolkningsfejd, som aldrig kan 
biläggas. Ar det väl nu hufvudsaken, att ur åldri
ga diplomsr få veta, huruvida en elak Konung, 
®asom Philip den Sköne, eller en svagsint, såsom 
Carl VI, haft ministrar, som i deras namn tillåtit 
folkpn att gälla någonting ? För öfrigt bekräfta 
Franska historiens händelser, långt ifrån att för- 
svara den lära, vi bestrida, tillvarelsen af ett ur
sprungligt fördrag mellan nationen och Konungar-

sin stödjepunct, då man vill verka på en nation?

förderfliga ändamål. Då man tager sin tillflykt till 
det förflutnas häf<\er, såsom till Lagen ocb Prophe- 

terna, skall i sanning det samma bända bäfderna, 
som har vederfarits Lagen och Prophet.erna; de

ga diplomsr få veta, huruvida en elak Konung, 
®asom Philip den Sköne, eller en svagsint, såsom 
Carl VI, haft ministrar, som i deras namn tillåtit 
folkpn att gälla någonting ? För öfrigt bekräfta 
Franska historiens händelser, långt ifrån att för- 
svara den lära, vi bestrida, tillvarelsen af ett ur
sprungligt fördrag mellan nationen och Konungar
na, lika så mycket som förnuftet ådagalägger dess 
nödvändighet. Jag tror mig hafva bevisat, att, i 
Europa så väl som Frankrike, är friheten den 
som är gammal, och despotismen den som är ny; 
och att dessa nationernas försvarare, hvilka man 
behagar utropa såsom nyhetskrämare, hafva aldrig 
upphört att åberopa det förflutna. Om också den-



dande att nväfva dein, framställer den ocfcsil foï.

ISågra Franska emigranters o ek deras anhängarei-

Folitiska Trosbekännelse.

inot dessa ansträngningar»sens kam|)

Andra Capiiuï

ransfta revolutionens motståndare, år 1769, var® 
ig pros ter, adelsmän eller em hetsmän, upphörde ei 

att upprepa, det ingen förändring i slatsformerh» 
vore af nöden-, emedan de medlande ocrpserna vo
ro fillräckdge att förekomma despotismen; och na 
utropa de despotismen såsom återställaren af 
det gamla regeringssättet. Denna inconseqvens uti 
grundsatser är en consequent i deras egennytta-s 
uträkningar Då de privilegierade Ständen tjenade 
till gräns lör Konurigamagten, voro de mot en
väldet; men sedan nationen förstått att intaga da
privilegierades ställe, söka de en stödiepunet i den 
Kongliga värdigheten, och viilja hafva all con- 
stitutionsonlig opposition och all politisk frihet 
brännmärkt såsom rebellion.

D.-ssa menniskor grunda Komingamagten p* 
det Gudomliga förordnandet : en orimlig lära, som 
störtat den Stuartska ätten, och som från denna 
tid til! och med den ättens mest upplysta anhän
gare hafva i dess namn förkastat, emedan de fruk
tade, att den for alltid skulle utestänga dess 
1’rinsar från England. Dord Krskine, i sitt b.eua*



«Iraruvärda försvarstal för domprosten af St. Assaph, 
i en fråga om tryckfriheten, citerar först en af- 
handling af Locke, angående Konungarnas Gu- 
d.omligjj rättighet och den passiva lydnaden, uti 

- liken denne namnkunnige philosoph bestämdt 
^ötklarar, att hvar och en, som handlar i Kungliga 

Jnj nrlighetens namn, bör, då han Sfverskrider de 
giänsor, lagen för honom utsatt, anses söm ett 
verktyg för tyranniet, och att det i ett sådant fall 
ar tillåtet att stänga sin dörr för honom, och för* 
tliifva honom med våld, såsom' vore man anfal- 
ü®'i af en tjuf eller strlt.röfvare, Locke gör sig 
sjelf det så ofta upprepade inkast, att en sådan 
lära, utspridd bland folket, kan bidraga till upp

ror. ”Det gifves ingen sanning,” säger han, ”som 
icke kan leda till villfarelse, ej heller något läke
medel, som icke kan blifva gift. Ingen at de gåf. 
vor, dem Guds godhet förunnat oss, skulle vi kun
na-begagna, om det möjliga missbruket deraf bor
de fa baröfva oss dem. Man hade då aldrig bordt 
lemna Evangelierna i allmänhetens händer j ty, 
oaktadt de innehålla grunden till alla de mora
liska förbindelser, som förena menniskorna i sam
hället, har dock en ofullkomlig kännedom och miss
förstådd läsning af det heliga ordet förled t många 

inonnijKoi till dårskap. De vapen, som äro nöd
vändiga till lifvets försvaV, kunna användas till 
hämnd och mord. I>eh låga, som värmer oss, izt- 
s.itter oss för vadeld, de botemedel, som återställa 
vår heka, kunna gifva oss döden. Man skulle, med 
ett o.d, ej kunna upplysa menniskorna Öfver nå- 
&°n punct i statskunskapen ; man skulle ej kunna



draga nytta af någon bland historiens läror, om 
de ytterligheter, hvarlill falska slutningssätt kun
na föra, alltid voro närvarande, såsoin skäl, hvilka 
förbjödo att tänka.’

”Dessa Lockes tankar, fortfar Lord Erskine» 
blefvo meddelade allmänheten tre år efter Konung 
Wilhelms uppstigande på thronen, och sedan 
denne monarch upphöjt författaren till en 1 ög 
rang i staten. Men Bolingbroke, ej minre ryktbar 
än Locke i den lärda republiken och på veddsthe- 
atern, yttrar sig på lika sätt i denna fråga. Han, 
som hade väpnat sig, för att åter insätta Jacob II 
på thronen, ansåg af högsta vigt, att försvara Ja- 
cobiterna för den beskyllning, ban ansåg såsom, 
en farlig smädelse, den, att de ville grunda Jacob 
JliS anspråk på en Gudomlig lag, och ej på Eng
lands constitution. Och på fasta landet, dit han 
blef förvisad af Ilannoverska huset, var det han 
som skref följande. ”Folkens skyldigheter, säger, 
Bolingbroke, äro nu för tiden så tydligt bestämde, 
att ingen kan vara okunnig om de villkor, livar- 
under han bör lyda eller göra motstånd. Sam
vetet är ej mer i strid med förnuftet. Vi veta, att 
vi böra försvara thronen med uppoffring af vår för
mögenhet och vårt lif, om den beskyddar oss, och 
ej öfverskrider de i lageri utstakade gränsor; men 
vt Veta också, att om den ej gör det, hafva vi 
rättighet att göra motstånd.”

Jag skall anmärka i förbigående, att denna sats 
om den regerandes omedelbara Gudomliga rättig
het, som länge sedan är vederlaggd i England, bi
behåller sig i Frankrike geno» ett missförstånd.
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Mart invänder formeln: med Guds riåde Kommg af 
Frankrike och TSa varra. De ord, som så ofta blif- 

vit. upprepade, att Konungarne hade kronan af 
Gufl och sin värja, voro rigtade mot Påfvarnes an- 

sP,dk på rättigheten att afsätta och kröna Konun- 
ßar- Kejsarne i Tyskland, som ostridigt voro 
v a 1 r] a, titulerade sig pä samma sätt, Kejsare med 
Fads nåde. Frankrikes Konungar, som, i följd af 
feodalsystemet, aflade hyllningsed för vissa provin

ce, brukade ej desto minra detta talesätt; och. 
Pnnsar samt Biskopar, till och med de smärre ba

ronerna, kallade sig herrar och prelater med Guds 
ilade. Englands Konung använder än, i dag detta 
talesätt, soin i sjelfva verket ej är annat än ett ut
tryck af Christlig ödmjukhet, da< rtnéllertid en En
gelsk grundlag förklarar den, skyldig till bögförrä- 

. jeri, som ville yrka det Gudomliga omedelbara 
förordnandet. Det förhåller sig med dessa despo
tismens privilegier, hvilka alltid mäste grunda sig 
pa styrkans rätt, som med Apostelen Pauli yt
trande: Hoar och en vare Sfverhetcn, som väldet haf- 
ver, underduntg, ty ingen öfberhet är utan af GJlL 

Bonaparte har ofta åberopat denna Apostels au- 

tornet. Han har låtit hela Franska och Neder
ländska presterskapet predika öfver denna text i 
och , sanning kunde man icke vägra Napoleon 

namn af den som väldet hade. Men hvad vilie väl 
j.aulus saga annat, än att de Christna ej horde 
in »landa sig i sin tids politiska faetioner? Kan man 

va pastä, att Paulus ville försvara tyranniét ? Hst- 
han icke sjelf varit olydig Neros befallningar, dä 

predikade Christna läran ? Lydde väl martyrer-



ïse det förbud, som var gifvet af ïvejsarne, att b'e*' 
känna sin religion? Petrus Kallar med skäl öfver- 
heten för en mänsklig inrättning. Det är ingen 
fråga, h var ken i moralen eller politiken, i hvars 
besvarande man hör rätta sig efter hvad man kal
lar autoritet. Menniskornas samvete är hos dam 
en beständig uppenbarelse, oc.b förnuftets domslut 
oföränderliga. Sjelfva kärnan, af Christna Religio
nen bestir i våra innersta tankars och känslors of» 
verensstämmeise med Jesu Christi lära. Samfundet 
äter grundar sig på rättvisans bud, som på olika 
sätt Kunna tillämpas, men hvilka alltid bhfvit er
kända sisom grundvalen för högsta magten och 

lagarna.
Adeln liadé, efter hvad vi förut i detta arbe

te visat, under Richelieu öfvergätt frän fria vasal
lers till hofmäns tillstånd. Man kunde saga, att 
til! och med modernas förändring förkunnade e„ 
dylik i Charakteren. Under Henrik IV hade klä- 
dedrSgten ännu någonting ridderligt; men de stora 
perukerna, och denna afiecterade kammardrägt, 
som man bar under Ludvig XIV, komm o &Î 
i bruk, förrän under Ludvig XIH. Under Ludvig 
XIV;s minderårighet utvecklade Frondlsterhas upp, 
ror ännu någon energie;, men kan man väl efter 
hans sednare år, under regentsKapet och Ludvig 
XV:* minderårighet, uppvisa en enda statsman, som 
förtienar namn i historien? Hvilka hofintngrjer 
sysselsatte ei magnaterna!. I hvilket tillstånd 
8f okunnighet och lättsinne fann ej revolution 
rien stärsta delen bland demi



*3
Jag liar talat om utflyttningen, dess motiver 

och Följder. Bland de adelsmän, som togo detta 
parti, hafve några beständigt förblifyit utom Frank
rike, och åtföljt den Kongliga familjen med en 
löfvärd trohet. Största delen har återkommit un
der Bonaparte, och många bland dessa irai va i hans 
schola rotfästat sin öfvertygelse. om den passiva 
lydnaden, hvarpå de gifvit. de mest ovedersägliga 
prof, i anseende till den de bank anse som us,ur- 
pator. Jag begriper lätt, att emigranterna rättvist 
kunna förtörnas öfver försäljandet af deras, gods; 
denna confiscation står oändligen niinre att, urskul
da, än den alldeles laglikmätiga försäljningen af 
de andliga? egendomar. Men bör man väl utsträc
ka detta, för öfrigt ganska ; naturliga, hat till allt 
förnuft, hvaraf menniskoslägtet här . i verlden är i 
besittning. Man kunde säga, att tidens framsteg, 
och Englands exempel, ja till och med Frankrikes 
verkliga tillstånd äro dem sl fremmaride, att do 
skulle, tror jag, hafva lust att utstryka ordet no
tion ur språket, såsom en revolutionär terna. "Vor® 
det ej bättre, äfven om frågan endast vore att be
räkna hvad som är föHmonligt, att fritt närma sig 
de principer, som öfverensstämma med menniskans 
värdighet? Hvilko proselyter skola de väl göra 
med sin lära ab iraio, en lära som blott grundar 
sig på personliga fördelar. De villjå hafva en o- 
inskränkt monarch; en enda tåld religion, med in
toleranta prester; en hofadel, soro grundar sina 
företräden på anor; ett borgarestånd, som tid efter 
annan frigifves genom adelsbref; ett okunnigt folk, 
beröfvadt alla rättigheter; en armee, som helt och



ihål T et han styras såsom en machine; ministrar, 
frikallade från allt ansvar; ingen tryckfrihet; inga 
edsvurna; ingen borglig frihet; ulan i stället poli- 
cespioner och besoldade journaler, som hunna lof- 
sjunga delta mörhsens verb. De vi 11}a hatva en 
Konung, hvars myndighet ar utan gränsor, på det 
Iran må hunna Stergifva dem de privilegier, de för
lorat, och h-vilha nationens fullmägtige, vara sig 
hvilha som heldst, aldrig skulle samtycha a 11 åter
ställa dem. De villja, att endast den hatholsha 
religionen shall tålas i staten; en del, för det de 
s illicit ra sig att på detta sätt återfå de' andliga 
godsen; andra, emedan de hoppas i vissa andliga 
ordnar erhålla nitisha hjeiptroppar för despotis
men. Fordom stridde presterskapet mot de Fran
ska Konungarna för Roms anseende; men nu baf- 
va alla privilegierade klasser slutit förbund sins 
irnellan. Det är endast nationen, som måste söka 
försvar hos sig sjelf- De villja hafva ett borgare
stånd, som ej kan upphöjas till några högre embe- 
ten, på det dessa må uteslutande vara adeln förbe
hållna. De villja, att folket icke skali hafva nå
gon undervisning, på det deraf må blitvaen hjord, 
som man med lätthet kan leda efter behäg. De 
villja hafva en armee, hvars medlemmar fusilera, 
arrestera ocli angifva, samt äro mer fiendtliga mot 
sina medborgare, än mot fremmande folkslag. Ty, för 
att Rterlifva den gamla styrelsen i Frankrike, hvar- 
vid behöfves minre ära på ena sidan, och minre 
af den fordna friheten pä den andra, minre förtro
lighet med det förflutna, som är förbi, och i oppo
sition med den oöfvervinnerliga tillgifvenheten lör



i5 —

sakernas nya ordning, är det nödvändigt att hafva 
en för nationen fremmande styrka, för att dermed 
oupphörligt hålla den i tygeln. De vill j a ej 
hafva några edsvurna, emedan de önska äterstäl* 
landet af de gamla Kongliga parlamenterna. Men 
utom det att parlamenterna då för tiden, oaktadt 
deras hedrande bemödanden, hvarkçn kunnat före
komma lettres de cachet, eller egenrnägtiga domar, 
eller de skatter, som trots deras föreställnin
gar blIfvit pålaggda, skulle de nu vara i de öfriga 
privilegierade klassernas belägenhet: de skulle ej 
hafva någon kraft att motväga ministrarnas ingrepp. 
Om de blefvo återställda mot nationens önskan, 
och endast genom regeringens välbehag, huru skul
le de motsätta sig de Konungars villja, som kun
de säga till dem: om vi upphöra att skydda er, 
»kall nationen, som ej tycker om er, störta er? 
Andtligen måste man, för att bibehålla det system, 
som bar allmänhetens önskan mot sig, kunna be- 
röfva hvem man vill friheten, och bevilija mini
strarnas magi, att fängsla utan dom och ransaknirig, 
samt hindra att man trycker en enda rad, för att 
beklaga sig. En sS beskaffad samhällsordning skul- 
le blifva mängdens gissel, och en guldgrufva för 
iiHgra fa. Henrik IV skulle hafva upprest sig mot 
en dylik, likasom Franklin, och ej en gång 
den mest aflägsna tulpunct af Frankrikes historia 
skall kunna uppvisa något, som kan jemföras med 
ett dylikt barbari. Är det rätt, att pS en tid, dä 
hela Europa tyckes gl en stigande förbättring till 
snötes, villia betjena sig af den rättvisa afsky, nå
gra revolutionsär ingifva, för att grunda ea na-



ilons förtryck och förnedring, som nyligen var o» 
öfvervinnerlig?

Sådana äro de styrelsegrunder, som utvecklas 
Î en mängd af emigranternas eller deras anhänga
res skrifter, eller snarare, sådana äro föliderne af 
deras ståhdsegennyttaj ty man kan ej gifva namn 
af grundsatser åt en theorie, som undandrager sig 
vederläggning, och ej förmår uthärda ljuset, E- 
lnigranternas belägenhet förestaivar dem de menin
gar de förkunna; se der orsaken, hvarföre Frankri
ke alltid fruktat att se magten i deras hander. 
Det är ej den gamla dynastien, som ingifver ovill- 
ja, det är det parti , som vill regera under dess 
hamn. Då emigranterna återkallades af Bonaparte* 
förstöd han att hålla dem inom tillbörliga gränsor, 
och man har ej märkt deras inflytande. Men så
som de utgifva sig för Bourbonska husets enda 
försvarare, har man fruktat, att denna familjs er
känsla mot dem kunde förleda henne, att anförtro 
all militärisk och borgerlig magt åt dem, mot hvil- 
ka nationon stridt i tjugufem år, och hvilka den 
alltid sett i de fiendtliga härarnes leder. Det är 
ej da enskilda personerna, hvilka utgöra emigran
ternas parti, som misshaga de Fransoser, hvilka 
qvarblifvit i sitt fosterland; de hafva blandat sig 
med dem i lägren och i sjelfva Bonapartes hof. Men 
emedan emigranternas politiska läror äro stridan
de mot det allmänna hästa, mot de rättigheter, för 
hvilka två millionef menniskor fallit pa stridsfältet, 
rättigheter, hvarför (hvilket är ännu bedröfliga- 
re) brott blifvit begångna i frihetens namn, hvar

före
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iofe Frankrike fatt uppbära'förebråelserna, »g skaM 

Nationen aldrig frivilligt böja sig under emigrera» 
de fördomars ok; och endast fruktan, att denill ss 

tvungen, har hindrat henne, att deltaga i den 
gamla Konungaättens återkallande. Constitutio* 
frella chartatt ar, genom den garantie den gtfver 
Sevolutionens goda grundsatser, throneas oeh fä» 
•äerneslandets palladium.

1H R E o j b Ü a n * 111,

h ortständigkecer, som för närvarande 

ra eu representativ styrelse nödvändi- 

'£>iC*rc s Frankrike) än i någfQt 

tonhat lando

ÄJen förtrytssmbet, som de hyBa, bvilka Âÿcfcrt 
ï*d.t genom revolutionen, och ej kunna smickra sig 
f ; UrtS S!.‘,a Pnvilegier pS annat sätt, än genoin 
». er*nce i religionen, och en despctisk styrelse, 
ar, som vi nyss sagt, den största fara, hvaraf Frank-
\ Ö an ,otas" Dess ära och lycka består i ett 

jiörr rag mellan båda partierna, för hviiket den, 
constuutionella Charta« ligger ti|, grund. Ty, utora
det a« Frankrikes séllbet beror af de formons 
«ationens större del förvärfm 8ig 3, ,789) vat ,ag

M*4> Staël. III Del, a, „



ingenting skymßigare für fransmännen, än att biif« 
va återförsatta i träldom, likasom barn dem man

miste aga. 1
Tvänne vigtiga historiska händelser kutma på 

visst sätt iemföras med Bourbonernas återställande 
i Frankrike, nämligen Stuartska ätteps återkomst 
till England, och början af Henrik IV:s regering,. Lä- 
tom oss först betrakta den nyaste af dessa handel- 
ser; sedan skola vi vända oss till den andra, som 
ännu närmare angår Frankrike.

Carl II återkallades till England, efter de un
der revolutionen föröfvade brott och Cromwells 
despotism; den reaction, som brott, begångna un
der förevändning af en god sak, verka hos allmän
heten, hindrade Engelska folkets sträfvande till 
frihet Det var nästan liela nationen, som, re
presenterad af sitt parlament, återkallade Carl II; 
Engelska armeen utropade honom: ei en enda 
fremmande soldat blandade sig i denna restaura
tion, och i detta afseende befann sig Carl II x en 
langt bättre belägenhet än de Franska prinsarne. 
JVIen dä det redan gafs ett constitueradt parlament 
i England, befann sig Carl I:s son ei i den nödvän
digheten att antaga eller gifva en ny constitution- 
Tvisterna mellan honom och det parti, som till- 

, vägabragt revolutionen, angingo religiösa skiljak
tigbeter. Engelska nationen älskade reformatio, 
„en, och ansåg katholska religionen vara ofören
lig med friheten. Carl II var således tvungen alt 
Ealla sig protestant; men emedan han i sitt hjerta 
hyste en annan tro, gäckade han under hela sms 
legering det allmänna tänkesättet; oeh då hane



îMor, som bade en våldsammare character, HHaÊ 
alla de rysligheter, dem Jefferies namn återkallar för 
värt minns, bände nationen nödvändigheten af att 
b a f va till chef en Prins, som hlifvit Konung gen- 
oih friheten, i stallet för att herrska mot dess vill- 
1» ‘ och sedermera genomdref man den act, sont 
Utestängde från thronen hvarje katholsk Prins, 
eller den strni förmält sig med eh Prinsessa af den- 
Jna religion. Hufvudskälet till denna act var ärft
lighetens bibehållande, derigetiom, att man ej lät 
slumpen Utnämna regenten, utan formligen utestängde 
den, som vägrade att antaga Engelska folkets po
litiska och religiösa tro. Den ed, som aflades af 
Wilhelm III, och sedermera af hans eftertiädare, 
bekräftar det fördrag, som mellan Konung och folk 
di upprattadt; och, som jag redan sagt, förklarat 
en Engelsk lag hvar och en skyldig till högforrä- 
deri, som pastar Komlngiimagten grunda sig på 
Omedelbart gudomligt förordnande; denna lära, i 
stod hvaraf Konungen eger sitt folk på samma sätt 
som en possessionat eger en latidtglrd, hvarvid lika 
Värde tilliigges folket och fanaden, emedan det 
ena lika sa litet som det andra har rättighet att 
verka på silit öde. Då Engelsmännen med hän
ryckning mottogo den gamla Konungastammen, 
hoppades de, att den skulle antaga ett nytt system, 
och då de directa arfvingarne vägrade det, samla, 
de sig frihetens vänner kring den, som antog det 
grundvillkor, utom hvilket ingen legitimitet gafs. 
Franska revolutionen, ända till Napoleons fall, lik. 
nar mycket den Engelska. Likheten med Ligans krig 
ock Henrie îV:s uppstigande pä thronen är minre pf»



verraskande ; men i stället kunna vi med nöje f»r- 
klara, att Ludvig XVIIIis snille och charakter »na*: 
rare påminna oss om Henric IV, än om Carl II.

Då inan betraktar Henric IV:s religionsförän
dring endast med hänseende till dess politiska in» 
flytande, var det en act, hvarigenom han antog 
majoritetens tänkesätt bland Fransoserna. Kaoti
ska edictet kan också jemföras med Ludvig XVIIIis 
declaration af den 2 Mai,; detta visa fördrag 
mellan båda partierna lugnade dem under Henric 
IV:s lifstid. Då jisg åberopar dessa båda så o- 
lika epocher, och öfver hvilka nian kan mycket 
disputera, ty endast rättigheter äro obestridliga, 
under det facta kunna gifva anledning till olika 
förklaringar, har jag endast velat visa, hvad hi
storien och förnuftet bekräfta, nämligen att en 
souverain efter stora statshvälfninger ej k a rf återta
ga statens tömmar, utan sa vida ban upprigtigt an
tager det herrskande tänkesättet i sitt land, ärVera 
under det han söker att göra följderne af det för
tryckta partiets uppoffringar minre tryckande. Eni 
Konung bör, som Henric IV, till en vis3 grad för. 
uekä dem, som bafva tjent honom under dess mot. 
gSng j ty om Ludvig XIV var brottslig, då han ut- 
sade de ryktbara orden : Staten, det är jag, så bösr 
en ädel man på thronen tvärtom såga : Jag, det är 
Staten.

Folkets pluralité t har allt sedan revolutionens 
börian aldrig upphört att frukta de gamla privile
gierades återkomst; för öfrigt kände ej natio
nen Prinsarne efter deras tjugotreåriga frånvaro, 
och de frenamande tropparne hafva år 1814 gea-



»mtSgat Frankrike utan au böra, Warben någon 
ßa na af Bonaparte elier någon förklarad önskan 
«t fa en visa regeringsform. Det var följaktligen 
en politisk öfv erens k omm el se och ej någon folk- 
i e„ning, som atersatte Bourbonerna på thronen 
och om Stuartska huset, som återkallades af 
ejelfva nationen, utan något fremmande biträde, 
och understöddes af en adel, som aldrig hade e. 
angrerat, störtades derigenom, att de påstodo sig 
fegera genom omedelbart Gudomligt förordnande, 
huru langt mera nödvändigt var det ej för Bour
bonska huset, att upp,ätta ett fördrag med Frank.
' f? aU mildra bittra känsla, ett stok

tolk maste erfara, dä fremmande bknda sig i dess
"" «"T** ■>« v,r nödvändigt, .« L ,U. 

n e till nationen sancdonerade det, som styrkan 
Wde åstadkommit. Sidan har, som vi fra,„deles 
* ,a fS S<?’ Ke|Sar Alexanders tanka varit, en man, 
fcvdken, ehuru oinskränkt sjelfhemkare, har ett nog 
■ofverlagset snilla och nog hög själ, för att hafva, 
« val som en enskild, afundsmän. Ludvig XVIII 
godtgiorde x många afseenden, genom sin constitu-

af dl01 * SV11Iierhet genom «in visa declaration 
0 2 kj, sin beundransvärda kunnighet, och 

- seder* vördnadsbjudande behag, hvad som fe.

J,0 * M -,0pU!:lra inviSningei1 vid hans åter.
ja j Sn laS fo«far att tro, och skall i det föl-
r . T-6 ; “ fSr mln “«»B. a« Bonapar-

» via sm återkomst fäii„nja „ ' . rJi-p loi lande aret, a!jri s/iuj]e ,
Vlt mottagen af ett betvdWr ub "ciyangt paru, om Konun-

L' “T“™ redliSt det representativa

k ^ngssattet och verkställt coustitutionalla' char-



tans föreskrifter, och om intresset för en lagbunden 

frihet utträngt deltagandet för den krigiska äran.

I' jm n k C t f i i r E t'

X)6 Allierades intåg i Paris och de partier, som 

då existerade i Frankrike,

Aldrig hade de fyra stora magterna, England, 

Österrike, Ryssland och Preussen, som förbundo 
ûa i8>3' for alt motstå Napoleons artfall, förufe 
Varit allierade, oçh ingen continental stat skull® 
kunna motstå en sgdan styrka. Kan hända skulle 
den Franska nationen ännu varit i stånd att försva
ra sig, innan despotismen undertryckt all den 
energie, hon hade ; men dä det icke återstod annat 
i Frankrike, än soldater, och härar slodo mot hä. 
rar, var antalet helt och hållet, och öfver all jem- 
frirelse, på de fremnrandes sida. De herrskare, som 
anförde dassa linietroppar, dessa fnvrlhga landu 
värn, som stego nära till ett antal af ßoo.ooo, visa. 
de en tapperhet,* som gifver dem en outplånlig 
rättighet till sina folks erkänsla; men man hör 
alltid utmärka bland dessa Kejsaren i Ryssland, som 
pi det mest lysande sätt bidragit till coalitionens

framsteg år lflij.
X.Rngt ifrån att Keisar Alexanders förtfenst 

blir öfverdrifven af smickret, skulle jag nästan knn- 
na säga, att man ej gör honom nog rättvisa, eme-
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3an han, likasom alla frihetens vänner, måste ro. 

ira det cnisshag, som åtföljer ett sådant tänkesätt i 
de sk kallade goda societeterna i Europe. Man 

kan ej upphöra att i hans politiska tänkesätt fin

na personliga afsigter, likasom oegennyttiga kän- 
sl0f i våra dagar ej skulle kunna finnas i ett 

rnenniskohjerta. Utan tvifv.el är det af ganska stor 
vigt för Ryssland, det Frankrike undgår att för
krossas, och Frankrike kan ej åter lyfta sig utan 

genom en lagbunden regeringsform, som under- 

stödjes af nationens samtycke. Men har dä Kej- 
sar Alexander låtit leda sig af egennyttiga afsig- 

ter, dä. han återgaf den del af Fobien, som han 
förvärfvat sig genom de sista tractaterna, de rät
tigheter, dem menniskoförståndet nu för tiden 
från alla håll reclamerar. Man kunde villja före- 
lbrå honom den beundran, ban en tid visat för Bo

naparte ; men var det ej naturligt, att en ung 
krigisk herrskare skulle förtjusas af stora rnilitäii- 
8ka egenskaper. Kunde han, pä det afstånd frän 
Frankrike, hvari han lefda, såsom vi, genomskåda 
den list, hvaraf Bonaparte så ofta företrädesvis 

för andra medel betjente sig. Då Alexander lärde 

närmare känna den fiende han egde att bekäm
pa, hvilket motstånd har han ej gjort honom ? 
Da en at hans hufvudstäder var eröfrad, vägrade 
han att ingå den fred, Bonaparte med enträgenhet 

tillbjöd honom. Sedan Napoleons troppar blifvic 
utdrifna ur Ryssland, förde han alla sina in i Tysk
land, för att bidraga till detta lands befrielse; och, 

dä minnet af Frankrikes styrka uppväckte tvekar» 
oiu den plan för fälttåget, man borde följa, afgjar-
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de Kejsar Alexander, att man skulle marchera tüj 
Paris ; ®ch det är denna djerfv« resolution, sam 
afgjorde Europas }yçka. Det skulle kosta på (ni g» 
fag bekänner det, att bylla detta beslut,, om Iirj» 
sar Alexander Sr 1O.14 ej uppfört sig ädtjlmodigb 
inot Frankrike, och om han, i de råd han gifvit, 
<*j visat en qa,fhruten aktning for nationens Itedev 
och frihet.

Vid hva.rje. tillfäll® har han alltid understöds 
d‘e liberala ide.erna, och om han. ej, skaffat dens 
en sicla.n öfvervigt, man kunnat önska, bör man e| 
äuninstone förvänas, att en sådan karlek fö,r deS 
ratta kunde födas i hans hjerta, lika som en him» 
ineJsk blomma, midt ibland, si många, hinder?

Jag har haft den, äran, att tala flera gånger 
med Kejsar Alexander, i Petersburg och i Paris» 
ibide i de ögonblick, då han var besegrad,, oçb då 
han var segrare. Idka enkel, lika. lugn, både i det 
ena och det andra, fallet, bar hans. ljusa., skarpa 
och stora, förstånd aldrig svikit honom. Hans c o ri • 
versati.onss3.tt har ingenting gemensamt med hvad 
man vanligen kallar hofton| ingen, obetydlig fråga, 
|ngen ömsesidig förlägenhet, fördöma dem, soni 
nalkas honom, till dessa, om jag så får säga, CM- 
nesiska samtalsämnen,, b vilka snarare likna reveren
ser än, ord. Mensklighet ingifver Kejsar Ale
xander den. önskan, att väl känna andras tankar;, 
ock med dem,, som, han tror förtjen.a det, afhand,* 
la de vig'iga ämnen, som kunna bidraga ti 1,1 
samhällsordningens fullkomnande. Vid sitt först*
Intåg i Paris hat han samtalat med Fransmän af
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oLfsa t.inkesätt, sasom en man, hvilken êj fruktar 
att öppet mäta sig med andra,

Hans uppförande ! krig är lika sa tappert som 
jnenskligt, och af alla lif är hans det enda, som 
han oöfverlagdt sätter i fara. Man väntar med 
shgl af honom, det han skal! skynda att göra för 
»itt land hvad dess nuvarande eultur kan med» 
gifva.

Men, fas'än han ännu underhåller en stor ar- 
mee, har dock Europa orält, om det ville betrakta 
honom såsom en ärelysten Furste. Hans principer 
halva mer inflytande på honom än hans passio» 

ner; och, som jag tror, är det ej eröfrarens ära 
han eftersträfvar. En representativ styrelse, reli» 

glös tolerance, menniskoslägtets förädling genom 
frihet och Christendom, äro ej drömbilder i bana 
ögon. Om han fullbordar sina planer, skall efler- 
verlden tilldela honom alla geniets hederstecken 5 
men om de förhållanden, som omgifva honom, 
orn svårigheten att finna medhjelpare ej tillåta 
honom alt verkställa hvad han önskar, sknla St» 
minstone de, som känna honom, veta, att han varit 
wägt ig af stora ideer.

Det var just vid den tidpunct, då Fransmännen 
jnföllo i Ryssland, som. Alexander hade en sam- 
mankomst med Kronprinsen af Sjverige, för detta 
Carierai Bernadotte, i staden Abo, vid Östersjöns 
Stränder. Bonaparte hade f5rsöp>t a]]Ci aU {-^
m* Kronprinsen af Sverige, att förena sig med 
honom i rless anfall mot Ryssland: han hade fram» 
®tal,t Mr honom hoppet att återvinna Finland, 
*om blifvic Sverige beröfvadt, oeht>Vars förlust



Svenskarne djupt kände. Carl Johan förenade sig 
med coalitionen, af aktning för Alexanders person, 
odi af hat mot det tyrannie, hvarmed Napoleon 
förtryckte Frankrike samt Europa, och afslog den
nes propositioner, som för öfrigt till största delen 
bestodo i tillåtelse för Sverige, att bos sina gran
nar, eller hos sina allierade, taga bvad som be

hagade dem.
Kejsaren i Ryssland begärde, under sin con

ference-med Kronprinsen af Sverige, dess rSd öfver 
de medel, man borde använda, för att mota Frans
männens invasion. Carl Johan utvecklade dem 
som en skicklig General, hvilken fordom försvarat
Frankrike mot frernmande folkslag, och hans for
troende till krigets lyckliga utgång var af Stor vigt. 
Fn annan omständighet hedrar mycket Svenska 
Kronprinsens skarpsynthet. Dä man kom att för
kunna honom, det Fransmännen inryckt i Moskwa, 
blefvo de frernmande magtemas ambasadeurer, som 
d(ä voro församlade hos honom, förfärade ; han 
endast förklarade bestämdt, att frän denna tidpunct 
kunde segervinnärnés fälttåg anses hafva förfelat sitt 
ändamål ; och vändande sig till Österrikiska sände
budet, bvars herres troppar ännu vul denna Uden 
utgjorde en del af Franska armeen, sade han : 
*’Ni kan tillkännagijFv.a er monarch, att Napoleon 
£r förlorad, ehuru denna eröfring synes vara den 
största bedriften pS hans militäriska bana.” Jag 
var nära honom, /dl han så uttryckte sig, och jag 
bekänner, att jag ej fullkomligt trodde pa dessa 
prophetior. Man hans djupa kännedom af krigs, 
konsten uppenbarade honom den händelse, som
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dä var sâ oväntati för alla: Unrler det följande 
arets skiften gjorde Kronprinsen af Sverige coali- 
tionen betydliga tjenster, både derigenom, att han 
ined verksamhet och klokhet deltog i kriget under 
dess vådligaste ögonblick, aom ock genom upprätt
hållandet af de allierades hopp, då inan, efter de 
batailler, som blifvit vunna af den nya armeen, 
b vil hen' på Napoleons vink uppsteg ur jorden, å 
nyo började tro Fransmännen var» oäfvervinnerlig».

Kronprinsen har likväl ådragit sig lieras miss
nöje i Europa, för; det han ej inträngde i Frank
rike ined sina troppar, då de allierade efter se
gern vid Leipzig passerade Rhen och ställde mar- 
chen på Faris. Jag anser det gaöska lätt att rätt
färdiga hans förhållande vid detta tillfälle. Om 
Sveriges fördel hade fordrat, att Frankrike skulle 
ergfras, hade han bordt anfalla det, med glömska 
deraf, att han var Fransman, emedan han mottagit 
den hedern, att vara chef för en annan stat ; men 
Sverige var blott intresserade for Tysklands befri
else ; Frankrikes träldom är till och med stridande 
mot de nordiska staternas säkerhet. Det var så
ledes tillåtet för Carl Johan, att stadna vid åsynen 
af sitt gamla fäderneslands gränsor, att icke bära 
vapen mot det land, hvilket han hade att tacka 
för sin namnkunnighet och ära. Man har ankla
gat honom för att hafva velat efterträda Bonapar
te 5 ingen vet, livad en menniska af lågande kän
slor kan drömma i frågan om sin ära; nlen det är 
visst, att då han ej återförenade sina troppar med 
de allierade, beröfvade han sig livar je förhoppning 
cm att fa dela viusten af deras framgång- Carl



Johan har således i detta fall endast S tl y 11 en he« 
drande känslas röst, utan att deraf för sig kunna 
happas någon personlig fördel.

En märkvärdig anekdot om Kronprinsen i 
Sverige förtjenar att berättas. Långt ifrån att Na
poleon önskat, att han skulle blifvit vald af Sven- 
sfsa nationen, var han helt missnöjd deröfver, och 
Bernadotte hade skäl att frukta, det han ej skulle 
låta h onom resa ur Frankrike.

Brinsen bar mycken djerfhet i krig, men ocfi- 
sl mycken klokhat i det som tillhör politiken 3 
och då han ganska väl vet att undersöka terrainen, 
Sr det endast till det mal, dit lyckan öppnar bon« 
om vägen, som han framtränger med styrka. Under 
flere års tid hade han med klokhet bibehållit sig 
ho» Frankrikes Kejsare mellan ynnest och onåd' 
men ban hade allt för mycket genie att blifva an. 
sedd såsom en af de krigare, hvilka synas skapade för 
en blind lydnad ; han var derföre alltid mer eller 
minre misstänkt hos Napoleon, aom ej tyckte om 
att finna hos samma man ett svärd och en sjelf- 
ständig tanka förenade. Dj Bernadotte berättade 
för Napoleon, att han nyligen blifvit vald till 
thronföljare i Sverige, Detraktade hän honom med 
dessa svarta och genomträngande ögon, som gifva 
åt hans utseende någon ting högst utmärkt, Bo
naparte spatserade bredvid honom, och gjorde hon. 
om flera invändningar, hviika Bernadotte vederläde 
med största möjliga lugn, döljande lifligheten af 
«in önskan; ändtligen, efter en timmas samtal, sado 
Napoleon hastigt ; Nå val, må ödets villja uppfyl- 
las ! Bernadotte hörd© dessa orden strax 3 ia@i>
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Ift upprepa dem för sig,' såsom hade tan ej förstått 
dem, for att bättre försäkra sig om sin lycka, Må 
odets vill ja uppfyllas! sade Napoleon än en gång, 
och Bernadotte afreste, för att regera öfver Sverige» 
Det Sifves n§gra exempel, att man i samtal me(l 
Napoleon till och med bragt honom att handla 

uiot sitt eget intresse; men detta hörer till ho g, 
skotten i hans Charakter, p8 hvilka man ej må räk» 
»a.

Bonapartes fälttåg mot de allierade om vintem 
1Ö14 är allmänt erkändt att vara en mästares verk, och 
oielfva de Fransmän, som han för alltid proscribe, 
rat, kunde ej afhålla sig från den önskan, det mått® 
det lyckaa honom, att frälsa deras lands sjelfstän. 
dighet. Hvilken bedrofiig kedja af händelser, hvara 
like historien ej kan uppvisa? En despot försvå- 
rade dä frihetens sak, och sökte förjaga de frem- 
lingar, dem hans! ärelystnad tvungit att beträda 
Frankrikes jord! Han förtjente ej af himlen erhål
la den hedern, att godtgöra det onda han gjort 
Franska nationen förblef neutral vid den stora 
kampen, som afgjorde hennes öde. Denna nation, 
fordom sa liflig, aå häftig, var tryckt i stoftet gen
om femton års tyrannie. De som kände landet, 
visste väl, att det gafs lif i det inre af dessa para- 
lytiserade själar, 0ch enighet midt ibland den sken- 

ara söndring, som missnöjet frambragt. Men man 
kunde säga, att Napoleon, under sin regering, 
hade hängt ett täckelse för Frankrikes ögon, lika- 
som på en falk, den man håller i mörker, till desa 
»an släpper honom pg rofvet. Man visste ej, hvar 
aderneslandet var; man ville hvarken hafva Bona.
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parte eller nägra af de regeringsformer man nämn
de. De Europeiska magternas skonsamhet hindra
de nästan att i dem se fiender, utan alt det imeU 
lertid var möjligt att mottaga dem som allierade. 
Frankrike kom i detta tillstånd under de fremman- 
des ok, emedan det ej sjelf befriat sig frXa 
Bonapartes. Hvad olyckor skulle det ej undslup* 
pit, om det, såsom i r.evolutionetis första dagar, 
bibehållit den heliga afskyn for despotismen,

Alexander höll sitt intåg i Paris nästan allena, 
utan garder, utan försigtxghets.nått; folket visads 
sig tacksamt för detta ädelmodiga förtroende, ho
pen samlade s?g omkring hans hast, och dessa så 
länge segerrika Fransmän kände ännu ej, i de för
sta ögonblicken, förödmjukelsen af deras nederlag. 
Alla partier hoppades finna en befriare i Kejsa
ren af Ryssland; och säkert Önskade han af hjer- 
tat blifva det. Han tog sin boning hos Talleyrand, 
hvilken hade under alla revolutionens stormar bi- 
behållit namn af ett stort snille, och följaktligen 
borde kunna lemna honom nödiga upplysningar öf- 
ver alla saker. Men, oåsötn vi ofvanlöre sagt, be
traktar Talleyrand politiken såsom en manœuvre 
undan vinden, och orubbliga principer äro ingalun
da hans sak. Detta kallas skicklighet, och en så
dan behöfves kan hända verkligen, for att pä det
ta sätt lovera ända till målet för en dödlig menniska* 
lif; men staters öden böraafgöras af menniskor, hvil- 
kas principer äro oföränderliga, och denna böjlighet, 
som synes den högsta konsten, störtar, i synnerhet 
linder stora hvälfningar, de allmänna ärendena i o- 
öfvemnuerliga svårigheter, Yar* härmed hurtî
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som heldst, si är Talleyrand, då han vill behaga, 
den mest älskvärda menniska, som den gamla sty
relsen frambragt. Slumpen har kastat honom in 
i folkrörelsernas period, han bar medfört dit hof- 
vets manerer, och detta behag, som borde vara 
misstänkt för dem, som drifvas af en demokratisk 
anda, har ofta bedragit menniskor af minre fin 
bildning, som kände sig fängslade, utan att veta 
huru. Nationerna borde akta sig att välja sådana 
förävarare; ty ett fosterland utan armeer och skat
ter, ingifvet endast en samvetsgrann medborgare 
mod till att våga och lida för detsamma.

Den styrelseform, som Europas segrande ar
meer utropade i Paris, var en af de vigtigasta 
händelser tör Europa. Hurudan den också var, 
måste man bekänna,, att dess tillvaro, i följd af de 
omständigheter, som förorsakade den, var ganska 
Vansklig. Intet folk, som naturen gifvit någon 
stolthet, kan tåla en fremmande mellankomst i si
na inrikes ärenden 5 förgäfves skulle de mest för
nuftiga och visa anstalter träffas; ty sjelfva den 
fremmande inflytelsen skulle förstöra sällheten. 
Kejsaren i Ryssland, hvars enskildta tänkesätt gyn
nar det allmänna, bar giort allt, som stod i hans 
magt, att lemna detta tänkesätt så mycken frihet, 
som omständigheterna tilläto. Armeen ville hafva 
ett regentskap i det hopp, atc samma styrelse och 
samma militäriska värdigheter skulte bibehållas, 
Under den unge Napoleons minderårighet. Natio- 
nen önskade hvad den alltid skall önska, bibehål
landet af de constitutionella grundsatserna. Några 
«nskilda trodde, att Hertigen af Orleans, en man



aî godt fetstånd, och som stridt For Frankrike Vi(t 
Gémappe, skulle hunna framträda som me,dlära 
înellan de stridiga intressena; men han var nu me» 
ra nästan glömd i Frankrike, och hans namn k Un* 
de snarare stå i spetsen för en tractat, än för ett 
parti. De fremrnande herrsharne« böjelse måste 
naturligtvis vara för Bourbonerna* dessa voro in 
hallade af presterskapet* adeln, ocb de anhängare, 
som dessa ännu hade samlat i några af de vestra 
och södra departemeiiterna; men dériemte funnos 
i armeen hvarken soldater eller officerare, som b!if- 
vit uppfödda i lydnad för prinsar, hvilha varit sS 
många 8r utomlands. De nya fördelar, som gen
om revolutionen tillhommit, tionderis ocb feodal- 
rättigheternas afshaffande, nationalgodsens försälj
ning; de adliga och presterliga privilegiernas upp» 
häfvande, allt det som utgör mängdens välstånd och 
anseende, gjorde dem till naturliga ovänner of des 
gamla regeringssättets anhängare, hvilha framsiäl? 
de sig såsom den KoUgliga familjens enda försva
rare, och ända till den stund, då den constitution 
nella chartan bevisat Ludvig XVIII:* moderation 
och upplysta vishet, var de.t naturligt, att Bour«, 
bönernas återkomst skulle injaga Luktan för alla 
de olyckor, hvaraf Stuartsha ättens restitution var 
åtföljd för England.

Kejsar Alexander bedömde alla dessa förhål
landen på samma sätt som en upplyst Fransman, 
och var af den tanken, att ett fördrag borde slu
tas, eller snarare förnyas, mellan nationen och 
Konungen; ty, om fordom baronerna inskränkt®

thro-i
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thronens iâttighèter, och fordrade bibehållandet af 
deras privilegier, var det rättvist, att Frankrike, 
som nu icke utgjorde mer än ett folk, skulle, gen
om sina representanter, hafva samma rättigheter, 
hvaraf Fordom adeln i flera Europas stater var, 
och ännu är, i besittning. Då, för öfrigt, Ludvig 
XVIII ej kunnat återkomma till Frankrike utan 
genom fremmande biträde, var det angeläget, att 
debna obehagliga omständighet blef bragt i glöm. 
eka genom frivilliga och ömsesidiga fördrag mel
lan Fransmännen och deras Konung. ' Politiken, så 
väl som billigheten, var för ett dylikt system j och. 
■om Henrik IV, efter ett längt borgerligt krig, un
derkastade sig nödvändigheten att antaga den tro, 
plnraliteten af Franska nationen bekände, kunde 
en man af Ludvig XVIIIis förstånd gern a återvin
na ett sådant Konungarike, som Frankrike, deri- 
genom att han ätnöjde sig med en Engelsk Kon
ungs belägenhet — den är i sanning ej så att för
akta !

5mMad. Staïl.] HI Del,
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Femte Cahuit.

De omständigheter, som åtföljde det Bour« 

honskct husets återkomst år iöi4*

Bourbonernas återkomst var beslutad af da 
Europeiska magterna, uppställde Talleyrand i för
väg legitirnitetsprincipen, för att tjena till förenings* 
punct för den nya partianda, som borde herrska 
i Frankrike. Man kan visserligen ej nog ofta upp- 
repa, att thronens ärftlighet är en förträfflig bor
gen för folkets lugn och lycka; men såsom Tur- 
karne äfven njuta denna förmon, är det skäl att 
tro, det ännu några villkor behöfvas, för attgrun- 
da en stats välgång. För öfrigt är ingenting mer 
förderfligt i en kritisk tidpunct, än dessa antagna 
termer, som frikalla största delen af menniskorna 
från att tänka. Om revolutionsmännen ej endast 
proclamerat jemlikhet, utan jemlikliet inför lagen, 
skulle denna bestämning varit tillräcklig att väcka 
några tankar i folkets hufvuden. Afven så är det 
med legitimiteten, om man dermed förenar nöd
vändigheten af en lagbunden magt. Men det ena 
eller det andra af dessa orden, jemlikhet eller le
gitimitet, utan inskränkning, duger ej till annat än 
att frikalla de skjutande skildtvakterna, då man 
ej stras, såsom det fordras för dagen, svarar på 
deras wer da.

Senaten sammankallades af Talleyrand, för att 
vid detta vigtiga tillfälle föreställa folkets full- 
mägtiga, Kunde senaten tillegna sig denna r.ättig-
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liefe, och förtjente den genom sitt fordns üppForän* 
de, hvad den ej lagügen egde ? Emedan man ej 
Jiade tid att sammankalla provinöerttas deputera
de, borde man då éj åtminstone sammankallat deli 
lagstiftande corpsen? Denna församling hade vi
sat själsstyrka under Napoléons Sista regeringstid, 
och utnämnandet äf dess medlemmar hörde litet 
hier till sjelfva Frankrike. Ändtljgeri förkutihadö 
Mnttttttt samma Napoleons äfsättande, söm dert ba
de ait tacha för sitt existence} denna act fättfärdi- 
jgades genom grunder, hëmtadë frätt friheten; hvat- 
före hade de ej blifvit erkända före de allierades 
inträngande i Frankrike? Senaten Vår då utan styr
ka, Skall mail invända, arméeä förmådde à lit. Döt 
fcifves* om man måste bekänna det, omständighe
ter, då den modigaste man ej har medel att viså 
åig verksam; men intet förhållande finnes* som katt 
förbinda honom* att göra någonting mot sitt laiii* 
Vefeé. Den äclelsionade minoriteten i senaten: Ca
banis, Tiacy, Lanjuinsts, Boissÿ d’AilglaS, VolfitSÿ* 
Collaud, Chollet ttt. fl., hade fiera ät igéilöm gän» 
»ka val bevisat, att ett passivt motstånd var möjligt.

Seßatorerna, bland hvilka fünttos liera med
lemmar, dem ntåll öfvsrénskommit att upptägä* 
fordrade den gamla dynastiens återställande, ocli 
ï’alUyrand har berömt sig af* att vid detta till
fälle bafva förmått dem att rop»! Lejtie Konungen1, soiii 
föstat för hans broders dod. Men hvad küridiä 
man vänta sig för nytta af detta mästerprof* och 
hade det ej varit mera värdigt att ej låta sadanä 
menniskor deltaga i denna öfveriägghiog? Böf müti 
till och med bedraga brottslingar ? Och öm d* är#
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sR Löjela genom ttäldom, au de sträcka sina bul* 
vuden under bilan, hvartill gagnar det att betjena 
sig af dem? Andtligen var det äfveri denna senat, 
sorn uppsatte den constitution, hvilken inan skulle 
framlägga till Lmdvig XYIIIis underskrift, och 1 
dessa articlar, så väsendtligen nödvändiga för Frank
rikes frihet, lät Talleyrand, som då var allrådan
de, inflyta ett det löjligaste villkor, som nödvändig® 
skulle beröfva de andra sin kraft. Senatorerna för
klarade sig ärftliga äfvensom sina löner. Nog kan 
man begripa, att hatade varelser, hvilhas belägenhet! 
är förtvifläd, använda alla lönnvägar att skaffa sig 
en säker existens; men borde Talleyrand tillåta 
det, och bör man ej sluta af denna synbara vårds
löshet, att denne sluge man redan då ville behaga 
de antioonstitutionella, då hän lät i allmänna opi
nionen den aktning förminskas, som de grundsat
ser, hvilka iunehöllos i senatens declaration, fö® 
öfrigt förtjente. Det var att liitta för Konnngera 
medlen, att ogilla detta decret, och återkomma, 
utan någon föregående förbindelse.

Smickrade väl Talleyrand sig då dsrnied, at£ 
han, för denna stora artighets skull, kunde undgå 
verkan af det oförsonliga partihatet? Hade han un
der hela sitt lif alltid bibehållit nog redlighet, 3 

frågan om tacksamheten, att han ej kunde före
ställa sig, det man déri skulle fela mot honom? 
Hoppades han ensam undgå sitt partis allmänna 
skeppsbrott, då historien lärer oss, att det gifves 
ett politiskt hat, som aldrig han försonas? För
domsfulla menniskor förlåta aldrig, vid hvilken 
förändring som heldst, dem, som på något sätt
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deltagit ï de nya ideerna; ingen penitens, ingen 
quarantaine kan i detta fall ingn'va förtroende ; de 
betjena sig af de personer, söm åfsvävja sina villo- 
satser; men om dessa föregifna proselyter vid nå
got tillfälle visa minsta tvetydighet i sina grund
satser, uppeldas ä nyo hatet mot dem. Det gam- 
ia regeringssättets anhängare anse den representa
tiva författningens vänner, såsom varande i ett upp- 
sorstillstand mot den lagliga och oinskränkta mag- 
fen. Hvad betyda dl i dessa ultraroyalisters ögon

tjenster, som man kan göra deras sak ? En bör- 
îan till försoning, ingenting vidare, och huru har 
etl Talleyrand kunnat glömma, att det, så väl för 
Konungens som Frankrikes bästa, var nödvändigt, 
att en constitutionell öfverenskommelse kunde lug- 
na sinnena, befästa thronen, och framställa Franska 
folket inför hela Europas ögon, ej som rebeller, 
de der begära nåd, utan såsom medborgare, bvilka 
förena sig med sitt öfverhufvud genom ömsesidiga 
förbindelser.

Ludvig XVIII återkom utan att hafva erkänt 
nödvändigheten af en sådan öfverenskommelse 5 
men då han sjelf var en person af upplyst för
stånd, och hvdrs ideer gingo ut öfver hofvens 
spher, afhjelpte han clelta på visst sätt genom sin 
declaration, daterad Saint-Ouen den 2 Maj. Han 
gal sitt bifall till hvad man Istundade, att han 
skulle sanctionnera ; men för öfrigt var denna de- 
‘-laro^ion, som i 1 lagan om frihetens angelägenhe
ter har företräde framför constitutionella chartan,
’•l väl affattad, att den för ögonblicket lugnado 
Sl«nena. Man kunde då,hoppas den lyckliga för-



pr/îngen af legitimitet hos den herrskande och lag« 
îighet i inrättningsrne. Samma Konung kunde va« 
ya Carl II till arfsrätt, och Wilhelm III till upp, 
lyst villia. Freden syntes slutad mellan partierna, 
hoflifvet var lemnadt St dem, son» voro dertill ska, 
yade 5 man satte i Pairernas kammat* *»wn, >V* 
«ande i häfderna, och förtjenta män frän den nar. 
Varande tiden ; med ett ord, nationen Kunde b af, 
vs» skäl att tro, det den skulle kunna utplåna min
net af sina olyckor, dä dep rigtade den våldsam
ma kraft, som fortärt henne, så väl som Europa, 
på täflan för laghunden frihet.

Endast tväiine faror kqnde förstöra dessa för-, 
hoppningar r den ena, om det constitutionella sy« 
»temet ej följdes med kraft och redlighet af rege- 
ringen ; det andra, om Qqngressen i Wien lernoa, 
de Napoleon cjvar pä Elba, i den Franska armeens 
Ssyn. Det var ett svard, upphängt öfver Bour
bonernas thron. Napoleon hade, genom sin till 
»ista ögonblicket uthärdade strid mot de fremman, 
de, stigit i Fransmännens tanka, oçh hade k«n hän, 
da dl flera upprigtiga anhängare, än under sin 
svindlande medgång. På det sakernas återställ, 
da ordning mitte blifva varaktig, borde således, 
Bourbonerna, 3 ena sidan, kunna besegra minnet; 
af de vunna segrarna, genom den säkerhet de 
lemnade a friheten, och Napoleon på den andra 
ej vara pmcerad på trettio mils afstånd från sina 
gamla soldater j aldrig hat ett större kunnat 
h.e6|s mot Frankrike,
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•fen llick pä Frankrike och Paris under 

forsta erofringen.

T\/r
-Lv.ian skulle bafva mycket orätt, att finna des» 
Smärta, som Fransmännen kände, dä de år ißi4 «ågo 
«in namnkunniga hufvudstad intagen af fremmand® 
härar, besynnerlig. De herrskare, som hade eröf- 
rat den, uppförde sig då rned den mest fullkomli
ga billighet; men det är till och med ett hårdt 
missöde för en nation, att behöfva gifva fremman- 
de loford, emedan det är ett bevis derpS, att 
dess öde beror af dem. Det är sant, att Franska 
armeen flera gånger intågat i nästan alla Europa# 
hufvudsläder j men ingen af dessa städer var af sä 
Stor vigt far det land, hvaraf de utgjorde cn del, 
som Paris är för Frankrike. De sköna konsternas 
pmonumenter, minnet af dessa stora snillen, glansen 
ef dess sällskapslif, allt bidrog att göra Paris till 
brännpuncten för den Europeiska continentens ci
vilisation. För första gången, sedan Paris erhållit 
denna rang i verlden, sväfvade fremmande fanor 
på dess murar. Nyss var invalidernas dôme be
täckt med fyratio bataillers eröfrade standarer, 
och nu kund® 1'rankrikea baner ej visa sig utan 
efter erhallet, tillstånd af desa besegrare. Jag tror 
mig ej hafva framställt i detta arbete tafl an af de 
fel, som förde I* rankrike till detta beklagansvärd» 
tillstånd, med for svaga färgor; men, ju saera «S® 
ledo, ju aktningsvärdare vor® de.



Det bästa sätt, att bedöma de känslor som ska
ka en folkmängd, är att rådfråga sina egna intryck* 
man är då saker att kunna gissa till livad allmän
heten känner, af hvad inan sjelf erfar; det är pä 
detta sätt menniskor af en Mig inbildningskraft 
Jumna förutse de folkresningar, hvaraf en nation 
är hotad.

Efter tio års landsflykt, landsteg jag vid Calais, 
och jag räknade på ett stort nöje, då jag finge 
återse- Frankrikes sköna tracter, hvars föriust jag 
så mycket begråtit ; mina känslor blefvo helt an
dra än dem jag väntat. De första menniskor, jag 
såg på stranden, buro den Preussiska uniformen 3 
de v oro herrar öfver staden, segern hade gifvis 
dem denna rättighet; men de förekommo mig, så
som de ville bidraga att åter införa det gamla 
feodalsystemet, sådant som våra bäfdateckna- 
xe beskrifva det, då landets invånare blott voro 
fill för att odla en jord, hvars frugter de Germa- 
xiiska krigarne borde skörda. O, Frankrike. Frank
rike ! Fm fremmande tyrann måste det vara, som 
Isunde bringa dig i en dylik belägenhet; en 
Fransk herrskare, hurudan han än varit, hade äl
skat dig för mycket, för att kunna utsätta dig 
för denna skymf.

lag fortsatte min resa med ett hjerta, som allt 
femt blödde vid denna tanka. Då jag nalkades 
Paris, framträdde från alla håll för mina blickar 
Tyskar, Ryssar, Kossaker, Baschkire,-; de bad« lägrat 
sig kring St. Denis’ tempel, der Franska Konun
garnas aska hvilade. Den disciplin, hvari dessa 
soldater hollos af sina chefer, hindrade dens ate
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göra någoa förnär; undantagande den själsbekläm- 
ning, inan ej kunde hindra sig att känna. Ändtli- 
gen inkom jag i denna stad, bvarest mitt lifs 
lyckligaste och mest. lysande dagar .hafva förflutit.

öet var som om jag hade vaknat från en plågsam 
dröm. Var jag i Tyskland eller Ryssland ? Hade 
man eftergjort gatorna och torgen i Frankrikes 
liufvudstad, för att bibehålla dess minne, då den 
ej mer fanns på jorden. Med ett ord, alla mina 
själsförmögenheter voro upprörda ; ty, oaktadt min 
bittra smärta, högaktade jag utläudningarna, for det 
de krossat sina bojor. Min beundran för dem var 
på denna tiden gränslös ; men att se Paris intagec 
af dem, Tuillerierna, Louvren bevakade af troppar 
från Asiens gränsor, för hvilka vår historia, vart 
språk, våra stora man voro minre kända än sista 
Talarkan, var en odräglig pläga. Om mina kän
slor voro sådana, som ej fät t återkomma till Frank
rike under Bonapart.es regering, hvad borde då de 
lagerkröntä, med 'ära betäckta krigarne känna, hvil
ka voro så mycket stoltare öfver sin krigsära, som 
de på länk tid ej haft någon annan, af Fransoser 
förvärfvad, att uppvisa.

Några dagar efter min ankomst ville jag gå pa 
operan. Flera gånger hade jag under,min landsflykt 
påmint mig denna hvardagliga fest i Paris, såsom 
rsägon ting ännu mer intagande och lysande, än 
alla andra lands utomordentliga högtider. Man 
gaf hallsten Psyche, som' på tjugu års tid blifvit 
gifven under ganska olika omständigheter. Ope
rans trappa bevakades af Rysska soldater ; då jag 
inträdde i salen, säg jag mig om på alla sidor, fär



att upptäcka ett bekant ansigte, men bief ej var« 
se annat än fremmande gestalter. Knappt visade 
sig några gamla borgersmän pä parterren, soro in» 
funnit sig der, för att el falla ur sin gamla vana. 
För öfrigt voro åskådarn» sarotligen förändrade j 
blott spectaclet var ännu det samma ; decoratio» 
ner, dans, musik hade icke förlorat något af sina 
behag, oçh jag kände roig förödmjukad af att se det 
Franska behaget slösas för dessa sablar och mti, 
stacber, lika som vore det da besegrades pligt, att, 
till råga på allt, roa de segrande.

Få Theatre François spelades Racines och Vol» 
taires tragedier inför ftemlingar, som voro mer 
afundsjuke på vår literära ära, än angelägne om 
att känna den, De sublima tänkesätt, som äro ut
tryckta i Corneilles tragedier, egde ei mer någon 
grundval i Frankrike ; man visste ej, hum man 
skulle undvika att rodna, när man afbörde dem. 
Våra komedier, der glädtighetens konst är så full
komnad, roade våra besegrare, då det ej mer var 
möjligt för oss att njuta af dem, och vi blygdea 
nästan öfver våra poeters taienter, då de, likasom 
vi, syntes kedjade vid segervinnarnes thriumphvagn. 
Jngen officer visade sig på spectaolet under dei\ 
lid de fremmande tropparne höllo hufvudstaden 
besatt — en sak, hvarför de förtjena erkänsla. 
De gingo sorgsna utan uniformer, och kunde ej 
mer tåla sina militäriska decorationer, emedan 
de ej förmått frälsa den heliga jord, bvars vård 
var dem anförtrodd. Den harm, de kände, tillät 
dem ej inse* att det endast var deras ärelystna, 
♦goistisika ««h »färvägoa ar;förare, som bragt det®
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i det tillstånd, hvari de befunqa sig, Kftertankan 
kunde ej !åt:a sin röst höras under de passioner* 
Sorl, hvaraf de skakades,

Konungens belägenhet, som återkom med frem- 
lingarne midt ibland dep ormee, som måste hata 
dem, var ufsatt för oräkneliga vådor. Han, för 
sin def, har gjort allt hvad förstånd och godhet 
Runna bjuda en herrskare, som vill behaga ; men 
han hade att göra ined känslor och tänkesätt af 
en allt för våldsam jratur, att den gamla styrelsens 
kjelpmedel kunde här vara tillräckliga. Det var 
nationen, som borde hjelpa . att återföra armeen 
till sin pligt; låtom oss undersöka, om det system, 
Ludvig XVIlIts ministrar använde, kund? leda till 
qüetta ändamål,

S t O W ß r CsPH'lE T,

Qm den Constitutional!a Charta, Konungens 

Saf dr rßr4.

Jag sätter en ära uti att kunna påminna derom, 

att Ludvig XVIIIts declaration från St. Ouen år 
18x4 innehöll nästan alla de articlar till frihetens 
befästande, dem Necker föreslagit Ludvig XVI 

innan hvälfningen den 14 JuK inträffat. 
Denna declaration var ej daterad i nittonde året 

tif vår regering; ett uttryck, hvari frågan om den Ga- 
4@mliga sKiedtälhäta tkronsrätiighetea, eller det «ca«
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sût u tion el la fördraget ingick ; denna tystnad var 
full af vishet, ty det är uppenbart, att en repre
sentativ styrelse är oförenlig med läran de juro di* 
vino. Alla Engelsmännens tvister ined deras Kon
ungar liafva haft sin grund i denna inconseqvens. 
I sjelfva verket, om Konungarna äro folkens oin
skränkta herrar, böra de påbjuda utlagor och ej 
begära dem ; men, om de liafva någonting att be
gära af sina undersåter, följer det naturligt, att 
de också liafva något att lofva .dem. Då för öfrigt 
Frankrikes Konung år iiji4 terflLt sin thron gen
om fremmande troppars hjelp, hade hans mini
strar bordt uppfinna ideen om ett fördrag med na
tionen, stadfästadt af dess deputerade, ja, med ett 
ord, allt hvad som, hörde till att bekräfta och bevisa 
Frankrikes önskningar, till och med öin dessa prin
ciper ej allmänt varit erkända i Frankrike. Man 
hade stor anledning att frukta, det armeen, sona 
svurit Bonaparte trohet, som i tjugu är stridt un- 
der han fanor, skulle anse de eder, som ålades af 
de Europeiska magterna, för ogilltiga. Det var så
ledes angeläget, att förena och sammanblanda Fran
ska armeen med Franska folket, genom alla slags 
möjliga former af frivillig öfverenskommelse.

Hvad, säger inan, borde man störta sig äten 
uti de första revolutionära församlingarnas anar
chie? Alldeles icke ; hvad som allmänna opinionen 
önskade, var afsvärjandet af det system, hvarpå 
den oinskränkta magten grundar sig -, man bada 
alldeles icke gått Eudvig XVIII:s ministrar för när 
i frågan om sättet att antaga Constitutionen ; det 
var då tillräckligt, att den ansägs som ett fördrag
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och ej som ett Kongligt påbud ; ty edictet i Nan
tes af Henriç ÏV har blifvit upphiifdt af Ludvig 
XIV3 och hvarje act, som ej grundas pâ en ömsesi
dig öfverenskommelse, Isan återkallas af samma au
torité!:, från hvilken den härflyter,

I stället för att åtminstone anmoda de b;id» 
kannarne, att utvälja de män, som borde granska 
Constitutionen, låto ministrarne Konungen utvälja 
dem. Sannolikt hade kamrarne valt samma män 3 
men det är ett af de vanliga misstagen hos gamla 
styrelsens ministrar, att de gérna öfver allt an
vända den Kong]ig»' magten, i stället att man 
borde vara sparsam med denna myndighets använ
dande, till dess en tvingande nödvändighet for
drar den- Allt det som man kan låta nationen 
göra, sä länge ingen oordning deraf härflyter, ökar 
upplysningen, lifvac fosterlandskänslan, och brin
gar mer öfverenstänimelse mellan Konung och 
folk.

Den 4 Juni ißt4 ankom Konungen, för att ï 
båda kamrarna proclamera Constitutionen. Hans 
tal var fullt af värdighet, snille och klokhet ; men 
lians Canceller började med att kalla constitutionel- 
la charlan en Reformntiomfurordning. Hvilket fel ! 
Var det icke att tillkännagifva, att det, som Kon
ungen gifvit, kunde återtagas af dess efterträdare. 
Detta var ännu icke allt. I företalet till char- 
tan sades, att hela myndigheten var förenad i 
Konungens person, men att utöfningen ofta blifvit 
modifierad genom L'ùdvig XVIII:« företrädare, så
som Ludvig den Tjocke, Philip den Sköne, Ludvig 
XI, Henric II, Carl IX och Ludvig XIV. Dess®



exempel vöro sannerligen illa vaille ; ty, utan att 
tala om Ludvig XI och Carl IX, befriade Lud* 
Vig «left Tjockes förordning 1127 det tredje stån^ 
ae°t ut träldomen; och dét är nog länge sedan 
Franska folket hunnit glömma denna vålgerhings 
Och hvad Ludvig XIV angår, är det ej hans 
namn, hvaraf inan kaft betjena sig i frågan ont

frihet. .. .
Knappt hade jäg hört dessa ord, fbrräft dë

största Olyckor syntes mig vara att frukta för 
framtiden; ty sä ofötsigtiga anspråk sätta änmt 
teer sjelfva thronen i våda. än da hota folkens 
tättlgbeter. Det sistnämnda egde visat då sa myc- 
Iven inre styrka, att ingenting var att frukta fö i 
Kétsa i ma; men just derföre, att opintotien Vaï alls- 
inagtig, kunde man ei annat än uppretas mot mi
nistrarna, som så blottställde den Kongiiga myn
digheten, utan att hafva något Verkligt stöd, for 
att försvara den. Den Constitutionella cbartaii 
börjades med den gamla formeln, som brukats i 
de ford 11 a edictern» ! Ÿi bevilljä, vi gifva värt 
tamtycke och tillåtelse. Wien sjelfva namnet Chartat 
belgadt genom Englands historia, återkallar de för
bindelser, söm Baronerna förmådde Konung Joh(aii 
att underteckna till nationens och deras egen för- 
mon. Man, huru skola kronans privilegier kutenä 
blifva en af statens grundlagar, om de blott voro 
en monarchs välgerning. Knappt var constitutio- 
nen uppläst, förr än Cancelled skyndade sig att 
uppfordra de båda kamrarnas medlemmar, att svar- 
ja den trohet. Hvad skulle ma» da val sagt ont 
ssn dofs reclamation, som upprest sig och uïsahtafc
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&>g, för det lian ej humle afîâgga ed på en côhstîtü» 
fcioti, hvaraf han ej hört en enda artikel, N8 vä! ! 
denhe dofve var Franska nationen ; och emedan 
dess fullitiägtige vant sig vid att vara stUmrria un
der Bonaparte* tilläto de sig nu ej något inkast. 
Öcks§ bände tio månader derefter, att månge af 
deni, som den 4 Juni svuro att lyda lagar, dem de 
ej haft tid att begripa, ganska lått biöto det löf
te, sota de aå oöfverlagdt gifvit.

Det var fett märkvärdigt skådespel, ätt i Kön- 
Ungens närvaro se förenade da båda burpsernä, sona 
s! länge tjent Bonaparte. — Senaten och den lag
stiftande corpsen, senatorerna och de deputerade 
buro , ännu samma uniform, som Kejsät Napoleon 
gifvit dem, de gjorde ännu samma vördnadsbety- 
gelset, vändande sig mot öster i stället för Veste* | 
men de hugade sig lika djupt hu som förr, Bour- 
bonska hofVet, som var p§ gallerierna, viftade 
med hvita näsdukar och ropade ; le fm Konungen i äf 
alla krafter. Dert Kejserliga styrelsens verktyg, 
Senatorer, marskalkar och deputerade,'funno sijf 
dragna in i denna enthusiasm, och de hade en så 
god undergifven betsva na, att alla deras bifallsmi
ner stodo till tjenst, nu söm vanligt, för att be- 
undra den magtegande* Men borde väl den, som 
kände menhiskohjenat, lita pä dylika förklaringar? 
Var det ej bättre, att samla representanter, sön» 
fritt blifvit välde af Frankrike, än ntennisW, sdö» 
då endast rn.åste îedâs af sina intressen och ej af 
sin ÖFvertygelse.

Èhürii chattan i Acre afscetidön börd© tillfreds- 
ätäiia publikens önskningar, lemnade den dock
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„.Snga saker öfrige att önska. Den var ett nytt 
försök, under det den Engelska undergått prof 
af tiden ; och då man iemförer det ena landet® 
författning med det andras, är allt till Englands 
fördel, vare sig i afaeende på folket eller på de 
stora, eller till och med på Konungen, som i ett 
fritt land éj kan skilja sitt intresse frän det all» 

mannas.
Det an tico tis ti tu ti on el la rojalistiska partiet, 

hvars uttryck man oupphörligt måste anmärka, 
emedan det är i synnerhet genom dem det hand
lar, har ej upphört att upprepa, att, om Konungen 
uppfört sig som Ferdinand VII, om han rent af och 
ovillkorligt återställt det gamla regeringssättet, 
skulle han haft ingenting' att frukta af sina fien- 
tler. Konungen i Spaniern kunde efter behag råda 
ofver sin arinee ; Ludvig XVlIIts var ei honom 

. tillgjfven ; äfven hade Konungen i Spanien bjelp- 
troppar i sina prester. I Frankrike har presternas 
inflytande nästan helt och hållet upphört; med ett 
ord. i dessa båda länders politiska och morali
ska belägenhet är hvartannat motsatt ; och åen 
som vill jemföra dem, lemnar sig endast åt sina 
favoritmeningar, utan att öfverlägga, af hvilka 
grundämnen allmanna opinionen och styrkan är© 

sammansatta.
- jyien, hörde man sägas, Napoleon visste ju 

att förleda eller beherrska oppositionsandan ? In
gen ting skulle vara förderfligare för hvilken sty
relse som heldst i Frankrike, än att villja harma Bo
naparte. Hans krigsbragder voro af den natur, ats

de



de kunde aîtadkomma en olycksalig förvillelse î 
fragan om hans despotism; för ôfrigt bar ej era 
gång Napoleon kunnat afvärja följderne af sitt 

egna system, ocli säkert skulle ingen annan hand 
kunna handtera den klubba, som återfallit pi hans 
hufvud.

Ar 18*4 syntes Fransmännen lättare att be. 
herr sk a än tinder någon annan af revolutionens 

epocher ; ty de voro insöfde af despotismen och 
trötte af de skakningar, hvartill deras herrskares 
öroliga eharakter fördömde dem. Men långt ifrån 
att tro på denna bedrägliga learning, hade man 
hord t, så att säga, bedja dem, att de måtte behaga 
vara fria, på det. nationen »kulle tjena till stöd föc 
den Rongliga värdigheten mot armeen. Det var 
ett behof att ersätta den militäriska enthusiasmen 
genom politiska intressen, för att gifya näring åt 
fosterlandskänslan, som alltid behöfver sådana i 
Frankrike. Men af allt slags ok var det gamla 
det mest omöjliga att pålägga ; och man bör i syn
nerhet akta sig för allt, som kan återkalla dess 
minnen. Få Fransmän gifvas iinnu, som veta hvad 
frihet är, och Bonaparte har visst ej lärt dem kän
na det; men alla de inrättningar,, som kunna såra 
Jemlikheten, förorsaka i Frankrike samma gäsning, 
aom Pafvevaldets återinförande fordom uppväckte 
t England.

Fairernas värdighat skiljer sig lika mycket: 
Aan den adel, som grundas pi anor, som den con- 
stitutionella Monarchien från en sådan, som grun
dar sig på omedelbart Gudomligt förordnande; meta 

Mad. Stasi. IH D»I. *



det var an af cbartans stora felaktigbeter, att brbehål* 
la alla de adliga titlarna, vare sig gamla eller nya. 
3Ylan råkade ej, efter restaurationen, annat än ba- 
roner och grefvar af Bonapartes, af liofvets eller 
till och med af sin egen fabrik, under det pai- 
rerna ensamt bordt betraktas såsom statens digni- 
tairer, p! det feodaladeln måtte förstöras, och 
i dess ställe en ärftlig magistratur sättas, som ej 
införde i staten blodets och ståndens åtskilnad, 
emedan den ej sträckte sig längre än till den först
födde af familjen.

Följer det väl af dessa anmärkningar, att man 
var olycklig i Frankrike efter den första restau
rationen ? Blefvo ej den fullkomligaste rättvisa och 
jemväl godhet utöfvade mot hvarje menniska ? 
Utan tvifvel, och Fransmännen skola länge ångra, 
att de ej nog erkänt det. Men, om det gifves fel, 
hvilka väcka hann mot dem som begå dem, gifves 
det äfven sådana, som väcka oro för en styrelses 
öde, hyilken man högaktar ; och af detta slag vo
ro de, som högsta magtens verktyg begingo. Till 
och med de af frihetens vänner, som voro mest 
•upprigtigt tillgifna Konungens person, önskade en 
garantie för det tillkommande, och deras önskais 
var i detta afseende rättvis och förnuftig.
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Om ministèrens uppförande under restaura- 

tionens Jörsta år.

agra Engelska publicister påstå, Het historien 
bevisar omöjligheten, att förmå en att af Frinsar, 

soin under fier i seder njutit en obegränsad myndig
het, till ett upprigtigt antagande af en cönstitutio- 
iiell monarchie. Ministrarne hade år 1(314 blott ett 
®nda sätt att vederlägga denna tanka, det var att 
1 alla saker sätta Konungens öfverlägsna förstånd 
» sådan dager, att man blef öfVertygad, det han 
frivilligt gaf vika för sin tids upplysning, etne- 
dan, om han dervid förlorade såsom herrskare, 
Vann han derpå säsom upplyst man. Konungen 
slelf har vid sin återkomst frambragt denn» lyck
liga verkan på alla, som kommit med honom i 
öärmare förhållanden ; men Here af hans ministrar 
*ynas gjort det till sin hufvudsak att förstora den* 
ha sa stora förmon, förvärfvad genom monarchen» 
vishet,

En man, som sedan blifvit Upphöjd till betyd
lig värdighet1, hade sagt i sin adress till Konun
gen, pa departementet Seine Inferieures vägnar, att 
revolutionen var ej annat än en tjugofemårig re
bellion. Då han så yttrade sig, gjorde han sig 
*ielf derigenörn oskicklig att gagna det allmänna J 
ty 0tn denna revolution ej var annat än en folk- 
*eaning, hvarföre skulle man då samtycka till, att 

®n medförde en förändring i alla politiska inrätt-
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ningar, en förändring, sons hlifvit helgad genora 
konstitutionella ohartan. För att vara consequent, 
hade man bordt svara pä detta inkast, att ohartan 
var ett nödvändigt ondt, hvilket man hotde för
draga, så länge tidens olyckor fordrade det. Men 
huru skulle ett sådant tänkesätt kunna ingifva för
troende ? Huru skulle det gifva varaktighet och 
styrka ät den tingens ordning, som till namnet var 
införd. Ett visst parti ansåg Constitutionen såsom 
ett trädhus, hvars oheqvämligbeter man horde tå
la, till dess man kunde åter resa den verkliga ho- 
ningen — det gamla regeringssättet.

Ministrarne talade i publiken om chartan med 
största vördnad, i synnerhet dä de , föreslogo mäts 
och steg. som förstörde det ena stycket deraf efter 
det andra ; men för sig sjelfva smålogo de åt dess 
namn, likasom nationens rättigheter vore en för
träfflig sak att roa sig åt. Store Gud, hvilkeia 
lättsinnighet ! Och det; på brädden af en afgnrnd ? 
Är det möjligt, att bofvens anda medförer något, 
som gör, att lättsinnigheten fortfar ända in i dem 
sena åldern? Ofta kan behag vara denna egen
skaps följeslagare ; men den kostar för mycket 

i historiens allvarsamma tidpuncter.
Den första proposition, man öfverlemnad® 

St den lagstiftande ""corpsen, angick tryckfrihe
tens inskränkning. Ministeren använde en ad- 
vocatorisk förtydnirigs konstgrepp på de' klara
ste uttryck i verlden, och journalerna hlefvo un
derkastade censur. Om man icke trodde sig 
Snnu kunna lemna tidningarne utan förmyndare, 
borde ministèïen åtminstone, »edan den atagit sig
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ansvaret for hvad de innehöllo, bafva öfverlemnat 
flirectionen af dessa dagblad, som alla blifvit gen* 
orn censuren officiella, åt Moka män, som ej i nå
got fall tillåtit minsta förolämpning mot Franska 
stationen. Huru vlgade ett parti, som oemotsägli- 
gen är det svagare — svagt till en grad, som Bo- 
saapartes olyckliga återkomst tillräckligt bevisade, 
foura vågade det, säger jag, att motstå många milli
oner inenniskor, att antaga en straffpredicants ton? 
Huru vågar det förklara för alla, att de alla till
sammans äro brottslingar, som blott skilja sig i sättet 
och tiden, och att de böra genom en fullkomlig 
glömska af sin frihet försona de olyckor, som. de 
förorsakat, under det de eftersträfvat densamma. 
Jag tror i sanning, att scribenterna af detta parti 
skulle bevill jat, endast för en dag, en rep ren ta ti V 
styrelse, om den hade bestått ï några deputerade, 
Som kommit i hvita kläder, och med rep oin hal
sen, för att bedja om nåd för Frankrike. Andra, 
med en mildare ton, sade, likasom under Bona- 
partes regering, att man borde söka vörda revolu
tionens intressen, endast man omintetgjorde dess 
grundsatser, hvilket helt enkelt ville säga, att man 
ännu fruktade för dess intressen och hoppades för. 
svaga dem, då man skilde dem från dess grund
satser.

Ar det sa man borde behandla tjugufem millio
ner menniskor, som nyss öfvervunnit Europa ? De 
fremmande, kan hända just för det de segrat, visa
de långt mer aktning för Franska folket i flera 
leenden, än dessa journalister, som under hvarse 
*e&eringseätt hade varit anskaffare af sophi.smer för
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styrkans räkning. Dessa dagblad, hvilka imeller* 
tid ansågos inspirerade af ministrarne, anföllo alla 
individuer, döda eller lefvande, om de också fram* 
ställt blott de aldraförsta grunderna till constitution 
nen. Vi måste tåla, att Vördade namn, som liafva 
ett altare i vårt hjerta, blefvo beständigt skymfade 
af partieförfattarne, utan att vi kunde svara dem, 
■utan att vi kunde säga dem en enda gång, huru 
högt dessa namnkunniga mäns grafvar äro satte 
öfver deras ovärdiga angrepp, och hvilka försvara* 
re vi hafva i hela Europa och i efterverlden för 
vår sak. Men hvad skall man göra, då alla dessa 
discussioners resultat på förhand är afgiordt, och in* 
gen varm och hög tanka förmår tränga genom des
sa skrifter, som försvurit sig åt nedrigheten? Ån 
försökte de visa fönnonerna af aft drifva menni- 
sk or i landsflykt, än afhandlade d@ skadan af per
sonlig säkerhet. Jag bar. hört etc förslag, att re
geringen skulle samrvçka till tryckfriheten, om 
man gaf den rättighet att efter godtfmnande arre
stera, likasom man kunde skrifva, då man är ho
tad med att blifva straffad utan dom och ransakning 
för h vad man skrifvit,

D5 despotismens anhängare hetjena sig af ba
jonetter, äro de stadda i sitt kall; men då de be- 
tiena sig af philosophiska former, för att befästa 
sin lära, «michra de sig fåfängt med att kunna be
draga Förgäfves skall man beröfva folken upp
lysning och yttrande rätt; iust deri.genom blifva 
de så mycket mer misstrogna, och alla machiavel- 
lismens djupheter äro ej annat än misslyckade



barnlekar, mot den öppna redlighetens pi en gang 
magiska och naturliga styrka.

Det gifves inga hemligheter mellan regerin
gen och folket; de känna hvarandra, de förstå 
hvarandra. Man kan använda styrka i vissa fall} 
men att smickra sig med att kunna låta de inrätt
ningar, mot hvilka allmänna tänkesättet är på sin 
post, komma pi smygvägar in i ett land, det är 
att alldeles icke hafva någon idee qm hvad pu
bliken blifvit i våra dagar. En mängd förord
ningar förnyade allt gammalt; man omringade den 
constitutionella chartan så, att hon skulle blifva 
fremmande för andan af det hela, på det hon mät
te, så till sägandes, falla af sig sjelf, qväfd genom 
förordningar och; etiquette. Än föreslog man att 
reformera det institut, som gjort det upplysta 
Frankrikes ära, och å nyo anbefalla den Franska 
akademien dessa gamla loftal öfver cardinalen Ri
chelieu och Ludvig XIV, som ett helt sekel igen
om blifvit fordrade; än återlifvade man gamla eds- 
formulärer, i hvilka det ej var fråga om chartan; och 
då de uppvâçkte klagomål, anförde man England® 
exempel, hvilket stiftade lagar mot friheten, men 
aldrig till dess fönrion. Likväl var det ganska lätt 
vid detta tillfälle, som vid alla andra, att veder
lägga ett på detta sätt anvåndt vittnesbörd från 
England. Körningen i England svär sjelf att vld- 
magthålla rikets constitutionella lagar; det är der- 
före som alla publica embetsmän endast aflägga ed. 
till honom. Men hvartill tjena skäl och förnuft, då 
motståndarnes enda afsigt är att hafva ord, för att 
^®lja sina tankar?
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Den adel, Bonaparte inrättade, tjenade i sjelf» 
va verbet till ingen ting annat, än att visa löjlig" 
Beten af denna mängd titlar utan verklighet, vid 
hvilka endast en barnslig fåfänga ban fästa någon 
vigt. En Pairs äldsta son Srfver sin faders titlar 
och rättigheter; men resten af familjen måste åter- 
gå till de öfriga medborgarnes blass; och, som vi 
så ofta sagt, är detta ej en adel, stödd på anor, 
ritan en ärftlig magistratur, med hvilken värdighe, 
ter äro förenade, för åe tjenster skull, soin pairer-. 
ne göra det allmänna, således ei i följd af eröf». 
tingsrätten, på hvilben feodaladelns ärftlighet grun
dar sig. De adelsbref, dem Frankrikes canceller- 
skickade åt alla håll år iQH, åsyftade naturligtvis 
att rubba grunderna för den allmänna friheten,. 
Ty- hvad til 1 bännagifver att. adla, annat än förbla-, 
ta, det borgareståndet, som vill säga nationen, är o- 
frälse, att det ej- är hederligt vara simpel medbor
gare, och att nian bor upplyfta de medborgare, 
s*mi fört jent det,' ur en sådan förnedring ? Men 
vanligen voro dessa medborgare sädana, som man 
visste vara böjde, att uppoffra nationens rättighe
ter åt fie adlades privilegier. Nitet för företrädes
rättigheter liar hos ilera, som besitta dem genom 
födseln, åtminstone ett slags storhet.; men finnes 
någonting mera slafvisht än dessa borgligas tänke
sätt, de der tiHbj ud-a sig att tjena dem till fotapall1, 
som viil ja stiga upp öfver deras hufvuden.

Adelsbref härleda i Frankrike sitt ursprung, 
från Philip den Djerfves tid; deras- ändamål var i 
synnerhet befrielse från de ut-kyIder, som borga
reståndet ensamt betala,cie. Men den gamla adelo i
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Frankrike ansåg aldrig dem som sina liksr, hvil- 
ka ej räknade nog anor, och 1 detta afseende ha
de de rätt; ty adelsk-ap förlorar allt sitt välde 8f- 
ver inbildningen, då det ej ■ uppstiger i tidernas 
natt, Således äro adelsbref lika förkastliga ur fri. 
betens och aristokratiens synpunct. LStorn os» höra 
hvad en vis hävdatecknare, och som blifvit erkänd 
för sådan, ej allenast af allmänheten, utan ock af 
sin tids Kongl. censur — Abboten de Veily *) säger 
härom. ”Det, säger han, som vid adölsbref är märk
värdigast, är att de på ena tidan fordra en finan
cial ersättning för monarchen, som bör hållas 
skadeslös för de bidrag, hvarifrån den nygjorda 
adeln är frikallad, och på den andra en allmo
sa St folket, som känner sina bördor Ökas genom 
en dylik frikallelse. Det är räknekammaren, som 
afgör dessa båda saker. Konungen kan eftergifva 
båda två, men han eftergifver sällan allmosan, e„ 
medan den tillhör de fattiga. Man bör ej här 
glömma en namnkunnig juridisk författares reflexi
on. Man lör väl förstå, säger han, att detta utplå» 
nanfle af ofrälse i alla fall ej är annat än en 
myntomsmältning, hvarvid den gamla stämpeln c/var- 
llifver: den synes till och med snarare vara en fi
ction än en verklighet, emedan Fursten ej i sjelfva 
verket kan förvandla ett ting till ett oting. Derjöre 
äro vi så sorgfülliga här i Frankrike, att dölja lör- 
}an till vårt adelskap, för att låta det uppstiga till 
det första slaget af välhorenhet, eller att hafva en 
stämt nfa från urminnes tider} hvilket i f ordna,] lider 
ensamt utgjorde adelskapet."

*) Yeliy, 3 Tom. pag. 424,
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Man förvånas, da man läser allt det som Tailfvit 

skrifvet i Europa efter boktryckeriets uppfinning, 

och äfvenlédes hyad man citerar ur gamla chrö-

mikor, det frihetensvännernas grundsatseräroså gam- 
la, att, midt under visst» tidhvarfs vantro, sanna i- 
deer framträngt hos den», son» i något afseende öf, 
verleipnat sina s jelfständiga tankar åt allmänheten. 
Ulan all fråga, hafva vi på vår sida alla tiders för

nuft, hvilhet är likaså godt en legitimitet, som 

någon annan-
Då religionen är en af statsmaçhinens krafti

gaste driffjedrar, borde det förhållande, man hade 

att i detta afseonde iakttaga, vara ett föremål föc- 

ministrarnas allvarsammaste öfverläggning; och den 

grundsats i cbartan, som de horde på det samvets
grannaste iakttaga, var en allmän tolerance. Men, 
då i södra Frankrike ännu några spår af den fana
tism, som så länge blodat dessa provincer, återstå, 

då Here af dessa provinceboars okunnighet är lika 
stor som deras liflighel; borde man yäl tillåta dem, 

att på allmänna platser skymfa protestanterna gen
om mordsånger, sona förkunnade de dråp, hviika so
dan hlifvit begångna? Borde ej de, som egde pre- 
sterskapets gods,v i sin ordning bäfva, då de sågo, 

att man bestämde protestanterna i söder att mördas?
Bönderna, som icke mer betala tionde, ej hel

ler utgifter till sina herrar, sågo ju uti protestan
ternas angelägenheter sina egna, ja, sågo de ej sin 
sak i sjelfva revolutionens grundsatser, som hlifvit. 
antagne af Konungen, men alltjemt eluderade af 
ministrarna? Mari beklagar sig med skäl deröfves 

i Frankrike, stt folket är för litet religiöst; men,
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om man vill betjena sîg af presterskapet, att åter
kalla det gamla regeringssättet, kan man vara säker 
Pa att öka otron genom den förtrytelse man vacker.

Hvad kan man hafva åsyftat, till exempel, då 
P'-®n i stället för Napoleons fest, den 15 Augusti, 
anställde en procession, för att fira Ludvig XIII:* 
löfte, hvilket skänker Frankrike åt den heliga Jung
frun? Man måste bekänna, att den Franska natio
nen hat mycken krigisk vildhet, som behöfvel un
derkastas en så beveklig ceremonie. Hofmännen 
följde denna procession med andakt, för att er» 
hålla hedefsposter, lika som man ser fruar göra 
pilgrimsfärder för att fa barn ; men hvad gagn gör 
man Frankrike, dit man vill upphöja gamla bruk, 
som ei mer hafva inflytande på folket, till sitt 
fordna anseende ? Det är ju att vänja dem vid att 
drifva gäck med religionen, i stället för att Ster- 
gifva dem vanan att vörda den, Att villja förläna 
ny magt; åt en vidskepelse, som förlorat den, det 
är att villja imitera Don Pedro af Portugal, hvil- 
ken, sedan han blifvit Konung, framhemtade ur 
grafven Ines de Castros lik, för att låta kröna detj 
hon blef derföre icke Drottning.

Iluru långt är jag ej skild från att använda 
dessa anmärkningar på Ludvig XVT;s dödsfest, 
som firades i St. Denis, den 2 Januari? Ingen har 
kunnat se en sådant upptiäde utan rörelse. Hjer- 
tats odelade deltagande följde denna Prinsessans li» 
dande, som återkom till sitt palats, ej för 3tt nju
ta dess glans, utan att hedra de döda och uppsö
ka deras blodiga lemningar. Man sade, att denna 
ceremonie var opolitisk j mea den förorsakad« en



sidan rörelse, att tadlet'ej kunde fästa sig dervid.
Fri tillgång till alla embeten är en af de 

grundsatser, som Fransmännen mest fästa sig vid. 
Men, ehuru denna grundsats helgades genom char- 
tan, var minstrarnea val, i synnerhet i diplomati
ska vägen, helt och hållet inskränkt inom f. d 
rojalisternas klass. Man införde i armeen allt för 
många generaler, som aldrig fört krig utan i för
maken, och äfven der ej alltid hade segrat. 
Med ett ord, det var tydligt, att man endast 
ville bortgifva tjensterna åt det gamla hofvets 
officianter, och ingenting sirade så mycket som 
detta de borgerliga,, hvilka visste sig hafva talen- 
ter eller ville uppväcka en ädel ärelystnad hos 
sina söner.

Financerna, hvilkas verkan på folket är så ome- 
delbar, hlefvo i vissa afseenden styrda med skick
lighet; men det löfte som biifvit gjordt att afskaffa 
les droits réunis, bief ej uppfyldt, och den nya re
geringens popularitet led mycket derigenom.

Ändtligen var det ministèrens pl ig t att framför 
allt föranstalta, det Frinsaine ej måtte blanda sig 
i någon allmän angelägenhet, om ej i sådana em
beten, som medförde ansvar. Hvad skulle man 
säga i England, om Konungens söner eller bröder 
egde plats i conseilen, röstade för krig och fred, 

med ett ord, deltogo i regeringen, utan att vara 
underkastade den första grundlagen i denna styrel
se, den om ansvarigheten, hvarifrån Konungen en
sam är undantagen. Det fassende stället för Prin
sarna är pairernas kammare ; det är der, som 
åe böra allägga ed it Constitutionen. De aflade



denna ed, dl Bonaparte redan var i anmarche mot 
Paris. Var detta ej att erkänna, det man hittills 
försummat ett vigtigt medel att förvärfva sig fol
kets förtroende. Den constitutionella friheten är 
för 1’rinsarne af Bourbonska huset det magiska ord, 
som ensamt kan öppna dörrarna för dem till deras 
förfäders palats. Den konst de kunde använda för 
att frikalla sig från att utsäga det, skulie blifva lätt 
igenkänd, och detta ord, likasom Bruti och Cassi* 
bilder, skulle uppväcka så mycket mer uppmärksam
het, ju större omsorg man använde att förbigå det.

Det var ingen öfverensstämmelse ministrarna 
imellan, ingen af alla antagen plan ; policemini- 
stern, chef för en i sig sjelf afskyvärd inrättning, 
visste ingen ting och sysselsatte sig med ingen ting; 
ty om man har aldrig så litet lag och rätt, hvad 
behöfves väi då en policeminister? Utan att taga 
sin tillflykt till spioneri, till arresteringar, med 
ett ord till hela den afskyvärda despotismens bygg
nad, som, Napoleon grundlaggt, böra statsmän veta 
både rigtningen af den allmänna opinionen och på 
b vad sätt man enligt den bör handia. Man måste 
antingen hafva en armee under sitt befäl, hviiken 
lyder som en machine, eller hemta sin styrka i 
folkets tänkesätt; ty politiken behöfver en Archi
medes, som lånar den sin stödjepunct.

Talleyrand, hviiken man ej kan bestrida en 
djup kännedom af de partier, som söndrat Frank
rike, var på Congressen i Wien, och kunde ej haf
va något inflytande på de inre ärendenas gâng_ 
Blacas, som visat Konungen under dess landsflykt 
den mest ridderliga tillgifvenhet, ingaf hoffolkefc



denna gamla afundsjuha, frar» Oeuil de Boeufs tid,*) 
tom ej letnnar ett ögonblicks ro åt (lem, man trot 
vara monarchens favoriter; och imellertid var Bla- 
cas kan hända den, hvilken häst bland alla, som 
återkommit med Ludvig XVIII, bedömde Frankri
kes tillstånd, ehuru nytt det Var för honom. Men, 
hvad förmådde en ministère, som var till utseendet 
constitutionell och i sjelfva verket contrarevolutio- 
maire, en ministère, som i det hela var sammansatt 
af hederligt folk, h var och en i sin mon, men som 
styrdes af olika grundsatser, ehuru hVaï och eus 
första begär var att behaga hofvet? Hela verlden 
sade detta kan ej räcka länge, ehuru hela ver]* 
dens ställning var lugn ; men brist på styrka, det 
vill säga, pä säkra grundvalar, oroade sinnena. Det 
var icke en despotisk kraft, man önskade ; ty den 
Sr ei annat än en convulsion, hvaraf förr eller 
sednare en ryslig reaction uppkommer, under det 
en styrelse, som grundar sig på sakernas verkliga 
läge, förvärfvar ny styrka genom hvart och ett af 
sina steg.

Emedan man säg faran, utan att egentligen 
kunna gifva anvisning på räddningsmedlet, fingo 
några personer det olyckliga infallet, att föreslå 
till krigsminister marskalken Souit, som nyligen 
med framgång hade commenderat Bonapartes ar- 
mee. Han hade vetat vinna vissa rojalisters 
hjertan, genom sin yttrade tillgifvenhet för läran 
om den oinskränkta magten, hvaraf han haft en 
lång erfarenhet. Motståndarne till alla constitu- 
tionella principer känna sig mer öfverensstämma

*) Ett förmak i Ludvig den XVI:s hof,
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med Bonapartisterna än med frihetens vänner, e- 

Hiedan ett af partierna endast behofver ändra herr
skarens namn, för att. strax frambringa fullkom- 
Hg enighet. Men rojalisternå märkte ej, att detta 

namn utgjorde allt 5 tÿ despotismen humle då icke 
Sterställas genom Ludvig XVIII, antingen för 
dess personliga egenskaper, eller derfore, att ar- 

wieen ej var böjd att samtycka der till. Konungens 

verkliga parti måste den otaliga majoritet bland 
nationen vara, hvilken vill hafva en represantativ 
styrelse. Man borde således akta sig för all för
bindelse med Bonapartisterna, emedan de ej annat 

kunde än störta Bourbonska monarchien, antingen 
de tjenade den redligt, eller ville bedraga. Frihe

tens vänner deremot voro de naturliga allierade, 
till hvilka Konungens parti borde sluta sig ; ty 

fran det ögonblick Konungen gaf en constitutio- 

iiell charta, kunde han ej med fördel använda an
dra, än dem som bekände dess grundsatser.

Marskalken Soult begärde, att ett monument 
«kulle resas åt de emigranter, som fallit vid Qvi- 
beron; han, som i tjugo ar slagits för en sak, hvil

ken var deras motsatt. Det var att ogilla hela sitt 
lefnadslopp, och denna afsvärjning förtjuste imeller- 
tid många rojalister. Men hvaruti består en ge

nerals styrka, då han förlorat sina vapenbröders 
ynnest ? Da man tvingar en populär man att upp
offra sin popularitet, gagnar han ej mer det nya 

parti han antager. De ståndaktiga rojalisterna 
»kola alltid ingifva mer aktning, än de omvända 
Bonapartisterna.

Man trodde sig vinna armeen, derigenom att; 
®,atl utnämnde marskalken Soult till krigsministers



man bedrog sig. Det är en stor villfarelse hos 
personer, som blifvit bildade under den garnla ra- 
geringen, att anse chefer, af hvad slag som heldst» 
för så vigtiga personer. Folkmassorna äro allt nu 
för tiden; individuer gälla obetydligt. Om marskal* 
käme förlora armeens förtroende, framträda strax: 
generaler, som ej äro minre skickliga än deras 
förmän ; störtas dessa generaler i sin ordning, fin
nas nog soldater, som äro skicklige att uppfylla 
deras plats. Man kan säga det samma om deri 
civila vägen} det är ej mennishor, utan systerner» 
som skaka eller befästa en magt. Jag bekänner» 
att Napoleon är ett undantag från denna regel § 
men utom det att hans talenter äro så ovanliga» 
har han deriemte sökt, i, de åtskilliga ställningar» 
hvaruti han befunnit sig, att fängsla opinionen för 
dagen, och att förleda det folks passioner, soia 
han ville störta i träldom.

Marskalken Soult förstod ei, att Ludvig XVIIIss 
armee borde styras efter helt andra principer än 
Napoleons ; man mäste gradvis afvänja den frän 
detta behof af krig, denna febertörst efter eröf- 
ringar, genom hvilken man hade erhållit så många 
segrar och giort verklen sä mycket ondt. Men 
vörnad för lagen och frihetskänsla kunde allenast 
verkställa denna omskapning. Marskalken Soult 
deremot trodde, att despotismen vore ett osvikligt 
medel för allt. Allt för många inbilla sig, att de 
skola blifva Stlydde söm Napoleon, då de landsför» 
visa några, afaätta andra, stampa med foten, ryn
ka ögonbrynen, svara med stolthet dem, som vörd

nads»



Kadsfullt ti a ] Iî a s dem 5 tned ett ord, utöfVa alla 
de.va Slvermodets handgrepp, som vederbörande
,<Unna ^ra sig på ett dygn, »nen också ofta fS 
a!)gra hela deras 1'efnad.

Marskalkens villjs» strandade mot oräkneliga 
î’mder, om hvtlka han icke bade den minsta idee. 
•J8g är öfvertygad, att nian utan grund misstänket 
honom hafva varit en förrädare. I allmänhet är 
förräderi hös Fransmännen ej annat än resultatet 
af magtens ögonblickliga förledelse; och nästan aî- 
diig äro de » stand ätt på förhand uppgöra en plan 
dertill. Men en af emigranterna från Coblens 
skulle ej hafva begått så många fel mot Franska 
armeen, om han Stagit sig samma embête ; ty åt
minstone hade denne skonat sina motståndare» 
Under det marskalken Soult lät sina fordna uuder- 
hafvande känna tyngden af sin magt, -utan att ana, 
det efter Bonapartes fall nigot var for handen, som 
kallades opinion, lagstiftning — korteligen, ett möj
ligt motstånd. Hofmännen voro öfvertygade, att 
marskalken Soult var en ofverlägsen menmska, 
emedan han sade, ätt man bör herrska med jern- 
spira. Men kvar skall man sunda denna spira, 
då man hvarken har artneen eller folket för sig? 
Fåfängt upprepas, att man bör förmå till lyd
nad, underkufva, strafla, m. m § alla dessa reglos 
verkställa sig ej sjelfva, och man kan uttala der* 
med den hardaste ton, utan att derföre vara dess 

Marskalken Soult hade varit ganska 
®kicklig i konsten att förvalta att eröfradt land j

MaL Staël. III Del. 5..



men sedan de frermnande aflägsnat sig, var Frank- 
rike ej mer något sådant.

Nionde Gapitlet.

De hinder, mot hvilka styrelsen haft att strida under 

första året efter restaurationen.

TT, . .V i vill ja omtala de hinder, som den nya mini- 
stèren år ißi4 hade att öfvervinna, och viskola ei 
frukta for att säga våra tankar om det system, man 
borde följa, för att besegra dem ; en tafla öfver 
denna epoch är visst icke ännu fremmande för den 
närvarande tiden.

Hela Frankrike hade blifvit på ett rysligt; sätt 
desorganiseradt under Napoleons regering. Hvad 
som mest anklagade, denna regering, är den uppen
bara förminskningen af upplysning och dygder, 
under de femton åren den varade. Effer jacobinis- 
mens period återstod en nation, som ej deltagit i 
dess hrottslighet, och inan kunde betrakta det revo
lutionära tyranniet såsom ett af naturens plågoris, 
för hviiket man dukat under, men utan att förne
dra sig. Armeen kunde då ännu berömma sig af, 
att ensam hafva stridt för fäderneslandet, utan. 
att hvarken eftersträfva rikedom, titlar eller magt. 
Under de fyra åren, Directorium styrde, hade man 
försökt en styrelseform, som ej var missgynnande för 
böga ideer; och om Frankrikes vidd och sedvanor 
gjorde detta regeringssätt oförenligt med allmänna
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Säkerheten* så voro åtminstone sinnena elehtrisera- 
de genom de personliga bemödanden, som alltid

n republik uppväckas* JVIen, sedan den militä- 
nska despotismen^ och ett borgiigt tyrannie, 
grundadt på personliga intressen, en gång egt rum,

hvilka dygder kunde iMn finna spår, bland de 
poiitislsa partier, bvarmed den Kejserliga styrelsen 
Omgifvit sig ? Mängden i alla stånd, vare sig sol
dater, bönder, adel eller borgare, ega ännu. goda 
oeh sköna egenskaper; men de, som deltaga i 
allmänna göromalen, framställa, med några undan
tag, den föraktligaste theaterpersonal. Oasen ef
ter Napoleons fall var intet annat verksamt j 
Frankrike än Paris, ej heller annat i Paris, än nå. 
gra tusen sollicitanter, som begärde penningar och 
syssior af regeringen, hade den ock Varit hvilken 
som heldst.

Krigärne voro och äro ännü de nieät energi
ska i ett land, der pä läng tid blott en dygd, 
tapperhelen, fått framlysa. Men dessa krigare, som 
hade att tacka friheten för sin ära, borde de bä
ra slafveriet till andra nationer ? Des sa krigare, 
som sa länge försvarat jemlikhetens princip, på 
hvilken revolutionen grundar sig, borde de visa sig, 
aä att säga, tatuerade med ordnar, band och titlar, 
*om Europas furstar gifvit dem, for att undslippa 
de utskylder man fordrade af dem ? Största delen 
af Franska getieralerne, angelägne om adliga ära
tecken, utbytte sin ära, likasom vildarne, mot glas
bitar.

Fåfängt öfverhopade regeringen, Under det den 
värdslösade för mycket ofBcsrarne af andra rangen,
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<1(3 hcgra med distinclioner. Från det ögonblick 

Bonapartes krigare ville blifva hofmän, var det 0- 
möjligt att tillfredsställa deras fåfänga i detta af» 

seende ; ty ingen ting kan göra, att tnennisbor 
utan anor blifva af gammal famil i, h vilken ti
tel man ock må gifva dem. En pudrad general 

frän den gamla regeringens tid uppväcker åtlöje 
hos de gamla inustacberna, som besegrat hela Eu» 

ropa. Men en kammarherre, som är son af era 
borgare eller bonde, väcker ej minre åtlöie i sitt 

slag. Man kunde då! icke, som vi nyss sagt, 
verkställa en upprigtig förening mellan det gamla 
och det nya hofvet; och det gamla skulle der- 

tillmed råka i misstanka för brist på upprigtig- 

het, då det ville i detta afseende lugna den oro, 
som röjde sig hos de stora herrar, dem Bonaparte 

skapat.
Lika omöjligt var det, att för andra gången g.if. 

va Europa till delning åt dessa krigare, som Europa 
ändtligfcii lärt sig öfvervinna ; och inaellertid in

billade de sig, att den gamla dynastiens SterkomsS 
var den enda orsaken till den fredstractat, som 
gjort, att de förlorat Rhenströmmen till gräns, 

och öfvervigten uti Italien.
Royalisterne af andra rangen, för att bruka 

ett Engelskt uttryck, det vill säga de, som efter att 
hafva tjent Bonaparte, erbjödo sig att verkställa 
samma despotis ka principer efter restitutionen, 
dessa menniskor, som endast kunde ingifva förakt, 
voro ej passande till annat än att leda intriguer. 
De voro att frukta, sade man, om man ej betjente 

*ig af dem j men det man bö« mest akta sig för i
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politiken ar att bruka dem man fruktar; ty det 
är säkert, att då de upptäcka denna känsla, skola 
de tjena på samma sätt, som man betjenar sig a£ 
dem, nämligen, så länge deras intresse fordrar, 
Üivårföre de anse sin förbindelse lagligt bruten gen- 
°nr motgången.

Emigranterna väntade skadeersättning af den 
gamla dynastien, för det de förlorat genom sin 
trohet mot densamma j och visserligen voro deras 
Itiagotual i detta afseende billiga. IVlen man bor
de komma dem till hjelp, utan att på minsta sätt 
lata försäljningarne af nntionalgodsen återgå, och lära 
dem det som Protestanterne måste lära sig under 
Henric IV, att, fastän de varit Konungens vänner 
och försvarare, borde de, för det allmänna bästa 
skull, samtycka, att monarchen beskyddade den 
herrskande delens intressen i ett land, der ban. 
ville regera. Men emigranterna kunna aldrig be
gripa, att det gifves Fransmän i Frankrike, och att 
dessa böra räknas för någon ting, 'ännu minre att 
de skola räknas för mycket.

Presterskapet återfordrade sina gamla fördelar, 
likasom fem millioner egendomsherrar i ett land 
kunde skiljas från sin egendom, äfven i fall deras 
egande rätt ej var helgad af alla ekklesiastiska och 
borgliga lagar. Visserligen har FranSsrike under 
Napoleon förlorat lika så mycket i hänseende till 
religionen som till upplysningen. Men är det nöd
vändigt, att presterskapet skall vara en politisk corps 
i staten, och att den skall besitta landtegendomar, 
på det Franska folket m3 blifva frommare? Däföröf-
ngt katholska preiterskapet i Frankrike var mägtigt



•ander sjuttonde seclet, utverkade det Nanfcesiska 
edictets återkallande, och i det adertcnde ända 
til) revolutionen motstod det Malesherbes’ för
slag att gifva Protestanterna borgliga rättigheter. 
Huru skulle da dessa presler, om de åter ltommo 
att utgöra ett stånd, kunna antaga den artikeln i 
Constitutionen, som prociamerar den religiösa tole- 
ranceri. Med ett ord, sinnena äro hos nationen 
så stämda i allmänhet, att endast en fremmande 
magt kan tvinga nationen att fördraga återställan
det af presterskapets fordna välstånd. För detta 
ändamål borde Europas hajonetter alltid qvarstadna 
på Frankrikes territorium, och detta medel skulle 
visst icke upplifva Fransmännens kärlek för pre- 
sterna.

Under Napoleons regering har man endast: 
fört krig, oclv alit annat har frivilligt och med 
öfverlaggd plan biifvit vårdslösadt. Iinappt läser 
någon i provincerna i bok, och i Paris känner 
man nu sällan böcker genom annat än journalerna,
hvilka, sådana vi bafva dem, likväl utöfva dictatu-

»

ren i tankans verld, emedan det endast Ur genom 
dem man lärer att döma, Vi måste rodna, om vi 
ville jemföra England och Tyskiand med Frankri
ke, i afseende på den allmänna upplysningen* Nå
gra utmärkta raän dölja ännu fö'r Eurospas ögon 
vårt elände; men folksùndervisningen är försum
mad till en grad, som hotar livarje slags styrelse. 
Följer väl derutaf, att man endast bör öfvtulemna 
allmänna undervisningen uteslutande åt prestér ? 
X)et mest religiösa land i Europa, England, har 
*ldrig antagit en dylik idee. Man tänker hvarken



land * V» et !îat^°'s!<a' e^er protestantiska Tysk- 
en allmänna undervisningen är en gärd, 

j°111 regennSen är skyldig sitt folk, hvårföre de éj
beu"n‘fPrdra den e!ler den reIigiÖäa meningen i

livad Franska presterskapet vill hafva, hvad 
det alltid har velat hafva, är mag t; och alla de 
reclamationer, man ser göras i det allmänna bästas 
,lai1111’ Sä ut Pä vissa corpsers eller individuer* 
fordringar. Utkommer någon politisk hok, som 
in.m har möda att begripa; synes den vara tvety- 

l®’ förvirrad, full af motsägelser, så behöfver man 
Jlot.t öfversätta den med de orden: Jag vill hli mi

nister, och da skola alla dunkla ställen blifva kla
ra. Med ett ord, det herrskande partiet i Frank* 
■ det är det, soin söker sysslor; resten är blott 
en tillfällig nuance i denna öfver allt sig lika färg; 
nationen hvarken är eller kan vara räknad för nå
got i detta parti.

Då i England ministèren förändras, 'föreställa 
sig ej de, som innehafva ernbeten, gifne af mini
steren, att ne funna erLalla sådana af dess efter
trädare. Imellertid är stridsfrågan mellan de En
gelska partierna ganska obetydlig; både Torys och 
Whigs vill ja hafva monarcbien och friheten, fast
än de skilja sig i den grad af tillgifvenhet, de by
ta för den ena eller andra af dem. Men i Frank
rike tror man sig berättigad att blifva utnämnd af 
Uudvig XVIII, för det man tjent under Bonapar
te; och månge af dern, som kallade sig patrioter, 
funno det underligt, att Konungen ej sammansatte 
*ln conseil af sådana, som dömt dess broder till



döden. Hvilket otroligt ärelystnadens vansinne*. 
Den första punct af menniskans rättigheter i Frank« 
rike är således nödvändigheten för hvarje Frans« 
inan att ega ett publikt emhete.

De tjenstsökandes caste kan ej lefva utan pä 
Statsns bekostnad; ingen industrie eller handel, el
ler nigot som kommer frän egen skicklighet, synes 
dem ett passande lefnadssätt. Bonaparte hade vani 
vissa menniskor, som gåfvo sig ut för nationen, 
att blifva pensionerade af regeringen; och den oord
ning, han hade åstadkommit i allas förmögenhet, 
sä väl genom sina gåfvor, som genom sin orättvi
sa, var så stor, att en oräknelig mängd menniskor, 
utan någon utväg till sjelfständig bergning, anmäl
de sig till alla euibeten, lika mycket, om det var 
vid sjostaten eller domstolarna, i civila vägen eller 
i krigsståndet» Charakterens värdighet, conseqvens 
i meningar, oböjlighet i principer, alla medborga
rens riddarens och frihetsvännens, egenskaper, fin
nas ej mer hos de tjenstsökande, som bildats un
der Bonaparte? tid. De- äro skarpsinnige, djerfve, 
beslutsamme, väl inöfvade jagthundar, eldiga rof- 
foglat; men denna samvetsgrannhet, som gör det 
omöjligt att vara ofsc >»m, att bedraga, att visa 
nig krypande in^ör den magtegande och hård mot 
den olycklige — alla dessa dygder, som härröra sä 
vä! af temperamentet, som af den förnuftiga villjan, 
behao kades som cbimerer eller en romanesk öf
trer.'pinning, till oqh med af ynglingarna ur denna 
scbola. Ack! Frankrikes olyckor skola nog åter* 
gifva det enthusiasmen; men vid Bourbonernas 5- 
terställand® fann» der inga bestämda önskningas



för något, och nationen hade knappt hunnit vakna 
från en despotism, som förvandlade menniskorna till 
machiner, utan att en gång lifligheten i deras ger» 
ningar kunde bos dem vricka en villja.

Det var således, skola rojalisterna säga, ett 
ypperligt tillfälle att regera genom våld. Men, 
jag säger det än en gång, nationen samtyckte ej 
att regeras af Bonaparte, utan med villkor att er
hålla segrarnes glans. Hvarken kunde eller borda 
Bourbonska huset börja krig mot dem, som bidra
git till dess återkomst.. Fanns det väl något medel 
ï det inre att underkufva sinnena, då armeen än
nu ej hade hunnit blifva thronen tillgifven? Och 
då en nästan helt ny generation uppkommit, se
dan dessa prinsar lemnat Frankrike, borde man 
vara äldre än fyratio år, för att känna dem.

Sådana voro de förnämsta grundämnena ï 
sakernas nya ordning. Vi skola serskildt undersö
ka sällskapstonen vid denna epoch, och sluta med 
en teckning af de medel, som efter var tanka va
rit de enda, hvilka kunnat besegra dessa åtskilliga 
hinder.
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Tionde C a p i t let.

Om sällskapstonens inflytande på de politiska 

afairerna i Frankrike.

RJJ]anå de svårigheter, som ministèren hade att 
öfvervinna ar 1814, måste man lemna första rangen 
§t det inflytande, som de så kallade goda ka- 
perna utöfvade pa Frankrikes öde, Bonaparte Än
de återlifvat de gamla hofsederna , och 
förenat de tninre förfinade folkklassernas brister. 
Följderna deraf voro de, att begäret efter magt, 
och den fåfänga, som deraf alstras, hade antagit 
en ännu starkare och våldsammare Charakter hos 
Bonapartisterna, än hos emigranterna. Så snart 
friheten ej mer finnes i ett iand, söker hvar och 
en att s,tå i anseende hos de högre, emedan höp- 
pet att vinna hedersposter är den enda anda, som 
lifvar samqvämen. Dessa mångfalldiga omvexlin- 
gar i sättet att uttrycka sig, denna orakelstil i 
politiska skrifter, hvars tankförbehåll och böjliga 
mångtydighet kan tjena till allt; erbjudna och af- 
slagna vördnadshetygelser i höghet och nedlåtande,
allt åsyftar endast anseende och inflytande _ och
inflytande är alltid inflytande. Deraf kommer, att 
man lider mycket, då man icke eger något sådant, 
och ej utan för detta pris kan erhålla ett tecken 
af den välvillja, man som ménniska kunde hafva 
Tätt att fordra. Man bör hafva mycken stolt
het i själen och ståndaktighet i sina meningar, för 
att ej kunua känna saknaden af denna förmon.j ty
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tx!l och med vâra v'àntiar låta oss känna den ute« 
slutande magtens värde, genom de oUentioner de 
visa den, som eger henne.

I England är ofta oppositionspartiet bättre 
moitaget i samqväm än hofpartiet; i Frankrike 
underrättar man sig, då nian vill bjuda någon att 
spisa middag, om, han är i ynnest hos ministrarne. 
och under en hungersnöd skulle man väi kunna 
neka ett stycke bröd åt dem, som äro i onåd.

Bonapartisterne hade njutit sällskapernas hyll
ningar under sin välmagt, p.t samma sätt som ro- 
jalisterne, af bvilka de efterträddes, och ingen ting 
sårade dem så mycket, soin att blott intaga andra 
rangen i de salar, der de fordom herrskade. De 
gamla bofmännen hade dessutom framför dessa det 
företräde, som behag och den gamla tidens inta
gande manér gifva. Således fortfor en beständig 
jalousie mellan de gamla och nya förnäma; ocb hos 
de nyare upptändes passionerna ännu starkare gen
om hvar och en liten omständighet, som de olika 
pretentionerna frambragte.

Konungen hade imellertid ej förnyat de vill, 
kor, inan under den gamla regeringen fordrade af 
dem, som skulle blifva mottagne vid hofvet; han 
jnottog med en fullkomligt väl beräknad artighet 
alla dem, som blefvo presenterade för honom; men 
fastän värdigheterna allt för ofta bortgåfvos åt Bo- 
napartes fordna tjenare, var ingenting svårare än 
att tillfredsställa anspråk, som röjde sig så tydligt, 
Uli sjelfva sällskaperna, ville man, att en blandning 
af båda partierna skulle ega rum, och bvar och en 
lättade sig, åtminstone till utseendet, derefter. De



niest modererade i sitt -parti voro de, som återkom
mit med Konungen, och som ej lemnat honom un
der loppet af dess landsflykt, såsom Grefven de 
Blacas, Hertigen de Gramrnont, Hertigen de Ca
stries, Grefven de Vaudreuil m. fi. Deras samvete 
gaf dem det vittnesbörd, att de bandlat på det äd
laste och oegennyttigaste enligt sin öfvertygelse; 
de voro lugna och välvilljande. Men de, hvilkas 
dygdiga harm mot usurpatörens partie man bada 
största mödan att tygla, voro de adelsmän eller de- 
raB anhängare, som hade hos samma Usurpator anhål
lit om hedersposter under dess välgång, och öfver- 
gifvit honom just samma dag han blifvit störtad. 
Enthusiasmen för legitimiteten af enkedrottningeos 
kammarherrar eller prinsessans bofdamer kände in
ga gränsor; och i sanning måste vi andra, som Bo
naparte landsförvisat under loppet af sin regering, 
pröfva oss sielfva, om vi ej varit hans favoriter, 
då en viss délicatesse i själen förband oss att för
svara honom mot invectiver, af dem som han öfver- 
hopat med välgerningar.

Man märker ofta en återhållen arrogans blanrl 
aristokraterna; men säkert hade Bonapartisterne 
haft en ännu större, under sin välmagt, och ari
stokraterna höllo sig dervid åtminstone till sina 
vanliga vapen; dessa förbehållsämma miner, denna 
ceremonieusa artighet, dessa samtal med låg röst, 
smed ett ord, allt hvad ögonen kunde observera, och 
«tt ädelt sinne föraktar. Man kunde lätt gissa, att 
dessa ultrarojalister ålade sig med tvång den akt
ning, de visade sitt motparti; men det kostade dem 
ännu oi er att visa den mot frihetens vänner, ä»



mot Sonapartes anhängare, och mot dessa sednare 
visade de en uppmärksamhet, som lydiga underså. 
ter alltid, i enlighet med sitt system, tro sig bö
ra visa den Kongliga magtens verkställare, vare sig 
bvilka som heldst.

De liberala ideernas försvarare, som voro lika 
stora motståndare mot den gamla och nya despo
tismen, hade kunnat beklaga sig öfver att se Bo- 
napartes smickrare föredragas sig, hvilha dock ej 
Itunde gifva sin nya herre någon annan borgen för 
sitt uppförande än sin hastiga öfvergåug från den 
förra. Men hvad angick alla théconseilernas för
aktliga intriguer dem? Det är likväl möjligt, att 
dylika skäl bafva uppväckt vissa personers missnö
je, lika så mycket, som de mest väsendtliga ange
lägenheter. Men var det derföre skäl, att å nya 
störta verlden i olycka genom Bonaparte» återkal
lande, och pä en gång sätta sitt fäderneslands 
sjelfständighet och frihet i våda.

I revolutionens första år kunde man nog tåla 
sällskapernas terrorism, om jag så får säga, och a- 
ristokraterna betjente sig med mycken klokhet a£ 
sitt gamla anseende, att förklara, det den eller 
den meningen var förvist från de förnäma sällska- 
perna. Dessa, företrädesvis så kallade goda säll
skaper, utöfvade fordom en vidsträckt jurisdiction 
man fruktade blifya landsförvist derifrän, man ön
skade att der blifva mottagen, och alla de mest 
verksamma pretentionerna hade de stora herrarna 
eller de stora damerne af det gamla hofvet till sin 
»nedelpunct. Men nästan ingen ting sådant egde 
*Ul» under den nya Kongl. styrelsen. Bonaparte



bade genom en grof efterapning af bofven förstört 
denna magiska glans; femton års militärisk despo
tism ^kan ändra allt i ett lands seder. De ungå 
adliga hade fått sin del af den militäriska andan, 
de bibehöllo ännu det fina sätt att vara, de ärft af 
sina föräldrar; men de hade ingen grundlig bild
ning. Fruntimren känna aldrig begäret att vara 
männen öfverlägsna, och endast några få gåfvo 
sig den mödan, I Faris återstod blott ett litet 
antal älskvärda personer från den gamla epochen; 
ty de åldrigaste voro antingen nedtyngde af 
för stora olyckor eller retade af inrotade fördo
mar. De nya personagernas conversation måste 
nödvändigt bafva mer intresse, emedan de hade 
handlat, emedan da gingo händelserna i förväg, då 
deremot deras motståndare kitfppt låta släpa sig 
efter dem,

Utländningar sökte heldst dem, som gjort sig 
bekanta under revolutionen, hvi.lket i detta afse- 
ende maste tillfredsställa deras egenkärlek. Fot 
öfrigt grundade sig den reputation, de goda sail- 
skaperna under gamla styrelsen i Frankrike hade, 
på svåra villkor, som fordrades, för att blifva en 
medlem deraf, och conversatiunens frihet bland ett 
valdt sällskap; dessa tvänne förmoner voro oatex-, 
halleligt förlorade, Blandningen af stånd och par
tier föranledde till antagande af den Engelska me- 
thoden att samla stora sällskaper. Detta hindrar 
urval bland dem som bjudas, och minskar följakt
ligen värdet af bjudningen. Den fruktan, som 
den Kejserliga styrelsen ingaf, hade förstört all 
sjelfständighet i conyersationen; nästan alla Frans«
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man harte under denna styrelse blifvit statsmän, 
och således passerade sällskapssUinderna under o- 
betydliga talesätt, och h vilka alldeles icke påminde 
om den Franska djerfheten. Man hade visserligen 

ingen ting att frukta under Ludvig XVIII år iQ^; 
men förbehallsamhetens ton var en ging antagénj 
och för ofri g t ville hcfmännen, att det skulle till- 
hora goda tonen, att ej tala i politiken, och att 
fcl behandla något allvarsamt änrne. De hop
pades göra nationen likgilltig och följaktligen slaf- 
Vlsk; men allt hvad de vunno, var att göra samta
len tråkiga, och beröfva sig hvarje medel att kän
na hvar och ens verkliga opinion.

Dessa sk litet intressanta sällskapet voro i- 
mellertid ett stort föremål för flera bofmäns afupd. 
sjuka frän det Napoleonska hofvets tid; med sina 
starka händer skulle de ger,ra som Simson hafva 
velat kullstörta det hus, hvari de ej hlefvo insläpp
te att deltaga i festen. De generaler, som vun. 
na batailler gjorde odödliga, ville vara kammarher
rar, och göra sina fruar till bofdamer; besynnerlig 
ambition hos en krigare, som säger sig vara frihe
tens försvarare! Hvari består då denna frihet? 
Kanske blott i nationalgods, milUärisfc* grader, och 
borgliga embeten? Eller är det några menniskors 
företräde framför andra i rikedom och magt, det 
är frågan om ? Eller har man ej åtagit sig det äd
la värf, att införa i Frankrike känslan af rätt- 
visa, värdighet i alla stånd, bestämda grundsatser, 
aktning för upplysningen, och för personliga för- 
bjepster?
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leite desto minre hade eiet varit mer politiskt^ 
om dessa generaler erhållit hofsysslor, emedan de» 
ras önskan var sådan; men i sanning hade dessa 
Europas besegrare bordt känna sig forlågna vid att 
spela en hofmans roll, och de kunde gerna tillå» 
ta, det Konungen fortfor att i sitt enskildta lif 
nyttja samma personer, hvars umgänge han egt 
under sin långa landsflykt. Af hvad vigt är det 
väl i England, om den eller den tillbörer Konun
gens enskilda hofstat? De soin egna sig at dennâ 
bana, blanda sig vanligen ej i de saker, som till
höra de allmänna göroroålen, och man har ej bört 
sägas , att en Pitt eller Fox voro angelägne 
att så använda sin tid. Det var endast Napoleon 
förbehållet, att låta bringa in i republicanska sol
daternas hufviiden alla en borglig adelsmans inbild
ningar, hvilka nödvändigt gjorde dem till slafvar 
under hofgunsten. Hvad skulle en Dugommier, en 
Joubert, en Hache, en Dampierre, och så många 
andra sagt, hvilka stupat för sitt fädernes
lands oberoende, om man till belöning för deras 
segrar erbjudit dem en pilats, i hvilken Furstes hof 
som heldst? Men de män, som bildats under Bo~ 
naptarte, hafva alla revolutionens passioner, och all 
den fåfänga, som herrskade under den gamla re
geringen, Att förmå till en uppoffring af des
sa småsaker, gafs blött ett medel, och det var atfc 
i deras ställe bereda rum åt stora nationella intres-

För öfrigt kan hofvens etiquette sällan i hela sin 
glans ålerlifvas i ett land^ som derifrån är afvandt.

Om
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Om Bonaparte derm ed ej förenat fältlefnaden, ha
de ingen kunnat fördraga det. Hemic IV lefde 
på en förtrolig fot. med alla utmärkta personer p$ 
sin tid, och JLndvig XI steif spisade hos borgare 
och inviterade dem till sitt bord. Kejsaren i Ryss
land, Ärdhehertigarne af Österrike, Prinsarne af 
Preussiska och Engelska Konungahuset, med ett 
ord, alla Europas beherrskare lefva i visst afseen» 
de som enskilda personer. Deremot i Frankrike 
lemna Prinsarne af den Kongliga familjen nästan 
aldrig hofvets cirkel. Etiquetten, sådän den fordom 
existerade, är fullkomligt stridande med lidhvarf- 
vets , seder och tänkesätt, och medför den dubbla 
olägenheten, att den på en gäng väcker åtlöje och 
afund. Man vill ej Vara utesluten från något i 
Frankrike, ej en gång från de hederstecken, för 
h vil ka man röjer förakt, och då man ännu ej har 
någon allmän och stor väg för att tjenS* staten, 
sysselsätter man sig med de stridigheter, hvartill 
lagarna för inträdet vid hofVet kunna gifva anled- 
ning. Man hatar hvaïandra för tänkesätt, hvarvid 
det kan hlifva fråga om lifVet 5 men man hatas 
hvarandra ännu mer för alla dessa egenkärlekens 
uträkningar, hvilka tvänne regeringar samt tvänne 
slags adel hafva alstrat och mångfalldigat. Frans
männen hafva bl if vi t så svåre att tillfredsställa gen
om den oändliga tilivexten af anspråk i alla stånd, 
att en representativ styrelse är lika så nödvändig 
fôr regeringen, att befria den från enskilda men- 
niskors oräkneliga reclamationer, som för indivr» 
duerna, att frälsa dem från en ©gsnajSgtig styrel^ 

Mad. Stju'il. III Del. 6,,
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Elfte Capitlet

&m det system man hordt följa Sr j8!4' för att 

bilehälla Bourbonskn huset på 

Frankrikes thron.

Länga personer tro, att om Napoleon ej ater« 
kommit, bade Bourbonerna ingen ting haft att 
frukta. Jag tänker ej sä ; men man måste åtmin
stone medgifva, att en sådan kronpretendent var 
ganska farlig, och om Hannoverska huset har haft 
att frukta för Prins Edvard, var det oförnuftigt 
att lemna Napoleon i en belägenhet, som så till sä. 
garnies lockade honom, att uppgöra djerfv» planer.

E)ä Talleyrand på congressen i Wien återförvärf- 
vade Franska diplomatifcen nästan samma inflytande 
på Europas angelägenheter, som den haft under Na
poleons regering, gaf han visserligen ett stort prof 
på sin personliga skicklighet. Men d§ Frankrikes 
styrelse hade ändrat' sin natur, borde den väl blan- 

sig i de Tyska ärendena? Voro ej de 
dämpningar man tillfogat Tyska nationen 
för nya,att vara glömda ? Hen första af de Franska 
a,mbasad eurer nas piigter hade varit att af Wier.sk a 
Congressen begära Bonapartes aflägsnande. Lika
som Cato i Roms senat, da ban oupphörligt upp
repade: Carthago lör förstöras, borde Franska mi
nistrarna åsidosätta alla andra angelägenbeter, ända 
till dess Napoleon ej mer var i Frankrikes ocfe 
Italiens åsyn.



— 83 —

Dst var P* Provences kuster, son, de mennt- 
f0r; h7!.?5a Veif<''Sen nitälskade för Konungens sak, 
(unde bhfVa nyttiga för sitt land derigenom, att
' S * tnltla<1e det mot Bönapärte. Jag påminner 

ait under det första året efter Konungens å- 
ferisomst, kunde de Schweiziska bönderna, endast 
genom sitt önMa sunda förstånd, förutsäg*, att Bo. 
»aparte skulle Sterfeomnia. fîvar dag sökfe man ï 
sållskaperna derom öfvertyga dern, hvilka* röst kun
de lata sig höras vid hofvet; men emedan en eti
quette, »om ingenstädes herrskar så mycket som 
i Frankrike, ej tillåter många att nalkas monar. 
chen, och emedan den ministeriella gravitetert 
(åter en incönseqvens i närvarande tid) aflägsnat 
från statens chefer alla dem, som ktir.de underrätt* 
dem öm faran, sa har en ojenrförlig kottsynthet 
störtat fosterlandet i forderf. Imellertid, otn ock- 
så ej Napoleon landat vid Cannes, skulle dock 
det system, ministrarna följde, efter kvad vi sökt 
bevisa, blottställt sakernas nya ordning, ocSi lem- 
nat Konungen fitari verklig styrka rnidt Î sitt land. 
Låtom ciss för det första undersöka, hväd uppfö- 
rande legeringen bordt iakttaga mot hvarje parti, 
och harleda vaia slutsatser fran de grunder, efter 
hvilka man bordt inrätta ärendena och välja tjferi- 
liga personer.

Armeen var, sàger man^ svår att vinna. "Vis- 
serligen, om inan ;innu ville bibehålla en armee, 
Som var skicklig att underkufva Étifopa, och att 
«pprätta despotis mön i det iore$ denna armee n.f- 
*te föredraga Bonaparte såsom härförare framför do 
®°ttrbonska Brinsarae; ingenting kunde ändra dart.



der detna sinnesförfattning.
man rigtigt utbetalde den sold och de -pensioner, 
dessa krigare, som gifvit sä mycken glans å£ 
Franska namnet, egde att fordra, tillika là ti t ar- 
nieen förstå, att man hvarken fruktade eller be» 
höfde den, emedan man fast beslutat att antaga 
en fullkomligt liberal ocb fredlig statskonst till 
sin ledare ; om man, i stället för att i tysthet gif» 
va officerarne tillkänna, att man skulle vara dem 
mycket förbunden, om de understödde styrelsens 
tilltag för att öka sin myndighet, bade sagt dem, 
att den constitutionella regeringen, som hade fo!» 
ket för sig, beslutat att minska linietropparne, att 
bilda soldaterna till medborgare och omskapa den 
krigiska verksamheten till medborglig täflan, sä 
skulle officerarne väl en tid saknat sitt förra anse- 1 
ende; men nationen, hvaraf de mer än bos någo* 
folk utgöra en del, emedan de äro uftagne ur alla 
folkklasser ■— denna nation skulle, nöjd med Con

stitutionen, ocb tryggad för det som den fruktar 
mest af allt, nämligen återställandet af adelns och 
presternas privilegier, hafva ställt militären till 
freds, i stället för att ännu mer reta den ge
nom sin oro» IVIan borde ej söka likna Bona* 
parte i att behaga arnreen ; man kunde genom 
detta fåfänga försök ej väcka annat än ätlöje; men 
då man valde en helt annan, till ocb med mot
satt väg, kunde man erhålla den vördnad, som fö- 
des af rättvisa och laglydnad; åtminstone var den
na bana ej utnött genoin Bonapartes spar.

Hvad emigranterna beträffar, hvilkas gods blifvit 
«onliseera.de, skulle man kunnat, såsom man gjorde
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î014' tillfälle begära ännu en summa af lag
stiftande corpsen For att betala Konungens en
skilda skulder, och såsom man, om Napoleons 
återkomst uteblifvit, ej haft tributer att erlägga 
at uthinduingar, skulle representanterne lämpat sig 
etter monarchens önskan, af vördnad för det bruk, 
?uan önskade göra af ett tillfälligt bidrag till bans 
Civillista. *) Man frage sig blott upprigtigt, om 
jnan i England sagt till emigranterna, dä rojali- 
Sternas sak syntes för,lorad ! Ludvig XVIII skall 
titer bestiga I*rankrike* thron, men med villkor 
Stt Vara nöjd ined en Engelsk Konungs inagt; och 
3» som återkommen med honom, skolen erhålla allt 
skadestånd och alla de ynnestprof, en Konung ef
ter edra önskningar kan skaffa er ; men om J 
isterfan er förmögenhet, skall det blifva genom, 
lians gåfvor och ej som rättigheter; och om 
3 förvärfven er magt, skall det ske genom edra

*) Konungen gaf, år 1315, ordres, att det understöd af två 
millioner, som blifvit af min far nedlagdt i den 
Kongliga skatten, skulle återställas till lians familj, 
och denna befallning skulle verkställas, just då Bona

parte landade. Rättvisan i vår reclamation kan icke 
bestridas ; men jag måste beundra Konungens upp
förande, som, då han införde en så noggrann hushåll
ning i flere ah sina personliga utgifter, ej ville un
dandraga sig dem billigheten fordrade. Efter Kon
ungens återkomst har denna summa blifvit oss betald 
genom en inskrifning af 100,000 livres renta i na. 
tionens stora skuldbok.

Förjaptaiinnuns anmärkning-



personliga talentsr, och ei såsom stariilsräuighetef 
r— skulle de ej hafva underskrifvit delta fördrag? 
Hvarföre då lata berusa sig, genom ett ögonblicks 
»»edging, och om, hvilket jag med nöje upprepar, 
Identic IV, som hade varit protestant och Sully, 
»Otn ännu var det, visste att inskränka sina vapen
bröders Fordringar, hvarföre egde Ludvig XVIII:? 
ministrar också ej den konsten, att styra de farliga 
vänner, dem Ludvig XVI sielf hade i sitt testa
mente utmärkt såsom de, hvilka skadat honom gen- 
pw ett missförstådd t nit.

Det prest,erskap som existerade, eller snarare 

ilat man ville förnya, var en. annan svårighet, som 
förekom under restaurationens första år. Regerin
gens uppförande bör vara det samma mot près ter- 
skåpet, som mot alla andra stånd; tolerance och 
frihet, för att taga sakerna sådana de nu äro. On? 
nationen vill hafva ett rikt och mägtigt prester- 
skap i Frankrike, skall det nog vete återställa det; 
men om inger! önskar det, år det att allt mer 
»flagsna Fransmännens sinnesstämning från fromhétj 
då man framställer för dem religionen såsom en 
ptskyld och prästerna såsom rnenniskor, hvilka 
y ill ja rikta sig på folkets bekostnad. Man omtalar 
oupphörligt, de förföljelser, som presterskapet ut
stått under revolutionen. Det var en skyldighet 
att hjelpa dem, sa långt man dertiil hade medel ; 
pien återställandet af presterskapets politiska infly
tande har ej någon förbindelse med det rättvisa 
med filande, som presterskapets lidande uppväc
ker. Med dem är samma förhållande som med 
adeln; de böra ej återfå sina privilegier till ersätt-
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ïiîng for don orättvisa dem vederfarits. På samma 
sate följer ej heller, att, emedan minnet af Ludvig 
XVI och hans familj ingifver en djup och srnär- 
taode känsla, man derföre nödvändigt skall giiva 
en oinskränkt magt i skadestånd åt hans ättlingar. 
Det vore att imitera xVchilles, kvilken lät slagta 
slafvar på Patrocli graf.

Nationen existerar alltid; det är denna som 
aldrig dör, och den samhällsförfattning, hon be- 
böfver, kan ej beröfvas henne under någon före
vändning. Då man afmålar de rysligbeter, som 
blifvit begångna i Frankrike, med den harm de

te ingifva, förenar sig hela verlden dermed ; 
men d t man gör deraf ett medel att uppväcka hat 
mot friheten, då stadna de tårar, som frivillig 
sorg utgjuter. Det stora problem, sorti mini- 
strarne 1814 hade att upplösa, kunde de studera i 
Englands historia. De borde tagit Hannoverska hu
sets uppförande och ej det Stuartskas till mönster.

Men, säger man, hvad underverk hade då en 
Engelsk constitution frambragt i Frankrike, då lik
väl chartan, som dermed är beslägtad, ej frälst, oss? 
Först hade man haft mer förtroende till sjelfva char- 
tans varaktighet, om den grundat sig pS en öfver- 
enskommelse med nationen, och om man ej sett 
den Kongliga familjen omgifven af personer, som 
till största delen hyste coustitutionsvidriga tänke
sätt. Ingen har vågat bygga på en så lös grund, 
och faetiouerna hafva stått församlade att afvakta 
byggnadens fall.

Det var angeläget att inrätta local a autoritet.er 
i städerna och byarne, att väcka fosterlandsintres-
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ce ï provîncerna, fö* »tt förminska den Parisiska 
êfvervigten,.der piän vill erhålla allt genom hof- 
g'unît. Man, kunde 1S ta beho.fvet af aktning ater- 
födas bos personer, bvilka tyckas alldeles q väft 
denna känsla, i det man gjorde medborgarnes rö
ster nödvändiga för dem, då rle ville blifva debu
terade. En talrik mängd valda medlemmar i repre
sentanternas kammare (åtminstone sexhundrade 5 
Engelska underhuset har flera) skulle ingifvit mer 
aktning för den lagstiftande corpsen, och följakt
ligen skulle flera hederliga män egnat sig-ät den
na bana. Man har erkänt, att den utsatta åldern 
qväfde all tätfan, emedan det åtminstone fordra
des fyratio år, för att kunna väljas. Men mini
strar ne fruktade framför allt de öfveiläggande folk
samlingarna, och trogne sin gamla kännedom af 
3-evölufionens första händelser, är det i synnerhet 

, ;mot talarestolens frihet de rig ta t sina bemödanden. 
.'De förstodo icke, att talarestolen är i en stat, som 
berusats af ktigslystuad, snarare ett försvar än e» 
fara, emedan den ger nytt Ixf ät den Borgliga 
magien.

För att, så mycket möjligt var, öka pairerna* 
Inflytande, horde man ej inskränka sig til) bibehål
landet af alla de gamla senatorerna, sS vida dessa 
e) hade rättigheter till denna ära genom sina per
sonliga förtienster ; pairskapet borde vara ärft
ligt ooh med klokhet sammansatt af Frankrikes 
äldsta familjer, h vil ket skulle gifvit det värdighet, 
Sfvenaom af män, h vilka förvärfvat sig en liedrah- 
sie namnkunnighet i de.n snilitäriska eller civila 
vägen, ,De nya skulle l.åaat glans af de gamla,



acli <îe gamla af fie nya ; på detta s'ätt bads 
man närmat sig denna constitutionelia samman* 
smältning, utom hvilken det endast gifyes öfver- 
jnod hos den ena delen och krypande undergif. 
venhet hos den andra.

Lika så angeläget var det att ej fördöma Pai- 
rernas kammare till att öfverlägga i hemlighet ; , 
detta var att berBfva den det säkraste medlet att 
vinna inflytande på allmänna tänkesättet. Repre
sentanternas kammare, hvilken likväl ej hade nå
got offentligt anspråk på popularitet, emedan dem 
ei var omedelbart vald af folket, utöfvade större 
inflytande på allmänna tänkesättet än pairernas 
kammare, endast derföre, att man käncie den och 
hördo dess talare.

Kort sagdt, Fransmännen önska sig den lycka 
ooh1 den ryktbarhet, som är förenad med den En
gelska Constitutionen, ooh 4etta försök lönar vis. 
serligen mödan ; men då systedfftt en gång blifvit 
antaget, är det angeläget att dprefter,trätta sina tal, 
sina inrättningar och bruk. Det förhåller sigf,mod , 
friheten som mpd religionen ; bvarje. skrÿmtêri i 
fråga om en godsak uppretar mer^än wn .form
lig afsvärjnipg^N adress horde blifva »lotta
gen, ingen proclama tison,,förkunnas, ,som ej visade 
formlig vördnad så; väl för éhartan, som .thronen.

Ln vidskeplig vördna.d ..fiir Konungamägten af- 
lägsnar sa väl som all annan v vidskepelse dero^vj 
hvilka det enkla sanna skulle haf.va fästat.

Den allmänna uppfostran, icke* den som verk. 
af munkordnar, hvilk

»tan ea liberal biltbing, inrättandet af sohnlor for



j ribord es undervisning i departementerna, universi. 
teterna, den pol y teçhniska »cbolan — allt det sont 
Isunde återgifva åt Frankrike upplysningens ära, 
borde uppmuntras under en så upplyst furste, som 
Ludvig XVIII. Det var på detta sätt inan borde 
afväuja sinnena från den militäriska enthusiasmen, 
och hålla nationen skadeslös för denna vådliga 
krigsära, som åstadkommit så många olyckor, an* 
tingen man vunnit eller förlorat den.

Ingen lagstridig gerning — med glädje kunna 
vi upprepa denna sanning — ingen lagstridig ger- 
jning har under första året af restaurationen blif- 
vit begången, Men tillvaron af denna police, som 
bildade en ministère, likasom under Bonaparte, var 
j missförhållande till den Jiongliga regeringens 
rättvisa och mildhet. Denna policens första fun
ction var, såsom vi redan sagt, journalernas censur, 
och deras anda var afskyvärd. Äfven om man 
antog, att detta öfverjnseende var nödvändigt, bor
de man åtminstone valt censorer bland d. depute- 
rade och bland pairerna j men det var att våldfö
ra alla grundsatser för en representativ styrelse, 
att öfverlemna åt ministrarna fôru/ÿnderskapet öfver 
det allmänna tänkesättet, byilket borde bedöma 
och upplysa dem. Qm . tryckfriheten existerat i 
Frankrike, vågar jag påstå, att Bonaparte ei åter
kommit ; man hade gifvit signal till faran af hans 
återkomst på ett sätt, som förskingrat den hård
nackade. förvillelfeen, och sanningen hade tjent 
till lsdare, i stället att förorsaka en förderftig ex
plosion.



Änd ti igen var valet aF ministrar, det vill 8<tg8, 
frågan, i hvilket parti man borde söka dem, a£ 
största vigt, för att trygga restaurationen. På en 
tid, då allas sinnen äro sysselsatte med politiska un» 
dersökningar, lika som fordom ined religionstvi
ster, kan man ei styra fria nationer på annat sätt, 
än genom de menniskors hjelp, som äro i Öfver- 
ensstämmelse med majoritetens tänkesätt. Jag skall 
då börja med att tiilkäpnagifva, hvilka man borde 
utestänga, innan jag nämner dem man borde välja.

Ingen af de menniskor, som begått något brott, 
under revolutionen, det vill säga utgjutit oskyl
digt blod, kunde vara nyttig för Frankrike i nå
gon mon. Publiken afskyr dem, och deras egna 
onda samvete kommer dem att i hyarje mening 
afvika från rätta vägen. Vare deras lugn och sä
kerhet skyddad ; ty ingen kan säga hvad ban gjort 
ejelf under så rysliga förhållanden. Den som ej 
vetat bevara sitt samvete och sin heder, obefiäcka- 
de, i livad strid som hehlst, kan vara skicklig att 
tjena sig sjelf, men kan aldrig tjena sitt fäder
nesland.

Pland dem, som tagit eu verksam del i Napo- 
leons styrelse, hafva ett stort antal militärer dyg
der, som bedra Frankrike; några statsmän besitta 
gäilsynta tal en ter, bvaraf man kan draga nytta ; 
men dessa förnämsta chefer, dessa magtens gunst
lingar, dassa som riktat sig genom träldomen, som 
förrå dt Frankrike till denna man, hvilken kan bän
da skulle visat högaktning mot sitt land, om han 
funnit något hinder för sin ärelystnad, någon, 
stolthet hos dem, som omgSfvo honom — intet
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skadligare val for kronans värdighet och säkerhet 
kunde gifvas än detta." Om det tiilhörer Bonapar- 
fisterna att alltid tjena den magtegande, otn de fram
bar® sin theorie om despotism till foten af alla 
throner, böra väl då de åldriga dygderna förena sig 
wed deras förderf? Om man ville afskaffa all frihet, 
hade det åtminstone varit bättre att söka stöd hos 
rojalisterna, som åtminstone voro npprigtiga i sitt 
tänkesätt, och gjorde enväldet till sin trosartikel ; 
men hvad kunde «ian vänta sig af dessa mennw 
skors löften, som afsagt sig hvarje politisk betänk
lighet ? De . bafva snille, säger man — förbannadt 
vars detta snille, om det frikallar sig från en en
da sann känsla, en enda rättvis och kraftfull pligt! 
Hvad gagna deras egenskaper, som bidraga att i 
motgångens stund krossa sin herre? Må en svart 
molnfläck visa sig pä himlen, så skall strax deras 
ansigte förlora den vördnadsfulla tillgifvenhetens 
uttryck; strax börja de tala om de fel man be
gått ; med bitterhet anklaga de sina colleger, 
och framhviska tysta klagomål öfvec sin herre; 
ändtligen omskapa •; desamma sig gradvis till fien
der, som nyss fcirnt berusade 1’rinsärna med sitt 
österländska smicker.

Sedan vi förklarat, hvilka som böra uteslutas, 
återstå till all lycka inga andra än frihetens vän
ner ntt välja, vare sig de som bibehållit sina tän
kesätt obelläckade sedan 1739, eller de yngre, som 
»u följa dessa tänkesätt, och antaga dem mid,t 
ibland de bemödanden, man gör sig att qyäfvä dem-- 
denna nya generation, som visat sig i den sistför, 
latna tide*, och på hvilkeu framtidens hopp berer.
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Dessa menniskor äro kallade att sluta revolu

tionen genom frihet, och detta är den enda möjli- 
ga upplösningen på det blodiga sorgespelet. Alla 
försök att segla strömmen uppföre ( skola drifva 
fartyget tillbaka $ men om man afleder denna ström 
genom canaler, skail hela landet blifva frugtbart.

En frihetsvän, som vore Konungens minister, 
skulle vörda nationens fötsta clief, samt 1 lif och 
död vara sin constitutionella IConung tiogen ; men 
han skulla afkilla sig från detta underdåniga 
smicker, som skadar sanningen, utan att öka til 1- 
gifvenheten. Månge af Europas herrskare åtnjuta 
den noggrannaste åtlydnad, utan att fordra »po- 
theosen. Hvarföre slösa då Franska författarne det- 
med vid alla tillfällen ? En frihetens vän skulle 
aldrig tillåta, att Frankrike bief förolämpadt af nå
gon menniska, som på något sätt berodde af Î10Ü- 
om. Hörer man ej flera emigranter säga, att Kon
ungen ensam är fäderneslandet, att mari ej kan 
anförtro sig åt Fransmännen, etc. Hvad ät- väl. be
tydelsen af så oförnuftiga yttranden? Hvad annat, 
än att Frankrike bör beherrskas genom en frem- 
mande armee ? Hvilken blasphem ! Ilvilket hög- 
förräderi ! Utan tvifvel äro dessa armeer nu för 
tiden starkare än våra 5 men aldrig skola de kun
na eröfra ett Franskt hjertas frivilliga bifall, och 
i hvad tillstånd också Napoleon bragt Frankrike, 
måste det hos en frihetsälskande ministère finnas 
en sådan värdighet i Charakteren, sådan fosterlands
kärlek, sådan vördnad för Konung och lag, som 
kunde aflägsna hela den väpnade magtens öfver- 
naod, hvilka dess chefer än voro. Sådana mini-



âtrar, som aldrig tilläto sig en godtycklig handjing, 
sfeulle aldrig behöfva bero af soldaterna ; ty, det 
är visserligen snarare, för atf, grunda despotismen 

än att försvara landet, som de olika paitiernä 
smickrat militären* Bonaparte* likasom hade bart 
lefvat i ett barbariskt tidhvarf, antog, att sam

hällsordningens hela hemlighet bestod i bajonet

ten, Huru, säger ttiari, kan man utom den för
ena protestanter och katholiker, republicaner och 
Vendéer under samma hufvud? Alla dessa gäsnings- 

ämnen funnos under olika riamn i England 16(383 
men den alla hinder trotsande fart, som det constitu. 
tionella statsskeppet tog under skickliga och red

liga styrmäns ledning, bar underkastat allt lagens 
herravälde.

En församling af, deputerade, som verkligen 
blifvit valde af nationen, utöfvade en vördnadsbju
dande magt, och de af monarchens ministrar, hos 
bvilka man finner kärlek för fosterland och frihet, 

skola alltid finna Fransmän, som hjelpa dem, till 
och med utan deras, vetskap, ty dä skall öfver- 

tygelse och ej egennytta tillknyta bandet mellan 
regent och undersåter. Men man kan ej ofta nog 

upprepa, att, om man anförtror ledningen af en 
fri stats öden åt dem, som hata fria inrättningar* 
huru hederligt folk de atf må vara, huru be

slutna de an 111 ä vara att hålla sina löften, sä skall en 

oupphörlig, disharmonie låta känna sig mellan de
ras ofrivilliga böjelser och deras ovillkorliga pligfc,

Det siu!tonde seclets artister hafva afmäiat; 
Ludvig XIV såsom Hercules, med en stor peruk 

på huivu ie:. s dessa föråldrade theorier, som $ ny®



framträdt pà folkatalarnes tribun, visa en ej mia- 
re motsägelse. Hela denna byggnad af gamla 
fördomar, som man vill återställa i Frankrike, är 
ej annat än ett kortbus, sont den första vind må
ste blåsa omkull. Blott tvänne krafter, som kunna 
påräknas, gifvas i detta land : den allmänna opini
onen, som vill hafva friheten, och de fremmande 
tropparne, som lyda sin herrskare ; allt det öfriga 
är endast ett irrbloss,

Derföre, sä snart en minister säger, att hans 
medborgare ej äro skapade att vara fria, bör man 
här antaga denna uti Franska folkets namn af 
honom gjorda syndabekännelse såsom ett afsä- 
gande af sitt embete; ty en minister, som kan neka 
till hela Frankrikes önskan, kä-hner det allt för 
litet, för alt kunna styra dess angelägenheter.

Tolfte C a v i t l e t.

Öm det uppförande frihetens vänner l/ordt 

iakttaga år r0i4«

Frihetens vänner, hafva vi redan sagt, kunde al

lena pä ett verksamt sätt bidraga till den consti- 
tutionella monarchiens befästande år i8>4 5 men 
hvad mått och steg borde de taga under denna 
epoch? Denna fråga, som ej är af minre vigt än 
den föregående, förtjenar äfven blifva besvarad. 
Vi skola utan omvägar afhandla den, emedan vi
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sjelfve äro ofvertygade, att det var jbvarja god 
Fransmans pligt att försvara Konungen oéh deft 
öonstitutiönella chartah.

Carl Fox säger i sin historia öm de tvänne 
sista Konungarne äf Stuarska huset, att eri restau
ration vanligen är den jarligaste och sänt St. a oj allct 
statshvälfningetr. Plan hade rätt, da han användes 
denna maxim pä Carl II:s och Jacob Il;s båda rege* 
ringar, hvilkas historia han skref ; han sag pa enä 
sidan en ny dynastie, som hade friheten att tacka 
för sin krona, under det den gamla trodde, att 
man berÖfvade den sina naturliga rättigheter, då 
inan inskränkte envaldsfflagten, och följaktligen 
hämnade sig pa alla, som hyste denna tanka.

Principen om ärftlighet, som är si nödvändig 
för statens lugn, miste nödvändigt vid detta till* 
fälle skada den. Således handlade Engelsmännens 
visligt, då de kallade den protestantiska linien 
på thronen, och deras constitution skulle aldrig 
blifvit beståndande Utan denna förändring. Men 
då ärftlighetens slumplycka gifvit folket en sädan 
herrskare som Ludvig XVIII, bvars grundliga 
studier och milda själ så frivilligt lämpa sig efter 
den constitutionellä frihetens fordringar; och dä 
ä andra sidan stamfadern för en ny dynastie i 
femton Sr visat sig vara den våldsammaste despot 
man sett i nyare tider, kan då en sådan iernförel- 
se på minsta sätt anställas, som påminner oss om 
den vise Wilhelm III och den blodtörstige ock 
vidskeplige Jacob II ?

Fast
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ï?astàn Wilhelm III hade valet att taçka för sia 

fsrona, fann han dock ofta frihetens stämma obe- 
liagiig, ocb orii han kunnat, skulle ban gjort sig 
’-ill despot, sä väl som bans sVärfar. Det är sant, 
ålt forntidens herrskare trodde sig oberoende af 
folkets val, likasom Pafvarne trodde sig vara ofel
bara, och de adliga högmodas ÖfVer sina anor; hvar 
Och en mennisfta äfvansom hvarje klass har något 
anspråk, hvilket åter af andra bestrides. Men 
hvad hade man att nu mer frukta af dessa preten
tioner i Frankrike? Friheten hade ej annat att 
frukta under restaurationens första epoch är» 
den olycka, som träffat den, nämligen en mili- 
t a risk resning, som återförde en despotisk herrska
re, hvars återkomst och nederlag tjenade till skäl 
och förevändning för utländningars qvarstadnande 
i Frankrike. Ludvig XVIII var verkligen en sta* 
tens embetsman både till snille och Charakter. Li
lia så orimligt det är att anse det förflutna för det 
närvarandes enväldiga beherrskare, lika så önsfc» 
ligt är det, alt man kan låta det ena bidraga till 
det andras fullkoninar.de, Pairernas Îîammare bads 
den lyckan att ingifva några stora herrar smak föt 
de nya inrättningarna. I England finnas enväldet* 
mest förklarade Sender bland personer af högsta 
rengen, och det skulle vara en stor lycka fôï 
Frankrike, om dess adel en gang ville lära sig för
sta och älska frihetens inrättningar. Det gifvas 8* 
genskaper, som äro förenade med en lysande börd; 
fcvilka en stat ma räkna för lycka att kunna be
gagna, Ett folk, som helt oeh hållet består af 

Ma cl. Std'ih III Idel, „



borgate, skulle bafva möda att constihiefå sig i 
Europa, sä framt det ej toge sin tillflykt till den 
miiitäriska aristokratien; en -Utväg* som bland all* 
ar för friheten den mest lörderfliga.

Borgliga krig måste slutas med ÖmSesidigä 
medgifvanden, och redart såg man flera förnäma vi- 
sa sig benägna friheten för att behaga Kontingent 
nationen maste derigenom hvarje dag vinna hyä 
fördelar; dessa magtens stöfvare, som strax vädra, hvar 
den finnes, och störta sig i dess spår, forbundo sig ej 
dä med ultrarojalisterna. Armeen började, visa li- 
beralitet; det är sant, det skedde derföre, att dett 
saknade sitt gamla inflytande i staten; men imel- 
lertid drog förnuftet fördel af passionerna. Man 
hörde Bonapartes generaler tala om tryckfrihet, om 
personlig frihet, uttala ord, dem de lärt sig sorti 
ett slags lösen, men bvilka de slutligen genom ett 
Ständigt bfuk skulle kommit rlerhän att begripa.

De mest aktningsvärda militärer sörjde ofver af* 
meens nederlag; men de erkände nödvändigheten 
att en gång sluta dessa oupphörliga hämndkrig," som 
slutligen skulle förstöra all civilisation. Ty, onl 
Hyssarne skulle hämna Moskwa på Paris, och 
Fransmännen Paris på Petersburg, skulle dessä 
blodstänkta härfärder genom Europa till slut till
intetgöra ail samhällsordningens upplysning och 
glädje.

Kunde väl för öfrigt detta fremlingarnes första 
inträde uti Frankrike Utplåna Fransmännens talrika 
triumpher? Voro de ej ännu närvarande for Eu» 
ropas tankar? Talade det ej med aktning om Frans
männens tapperhet? Och värdet ej för öfngträtt-
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Vist, huru smärtsamt det ock kunde vara, att 
Fransmännen i sin ordning fingo lära känna de fa- 

r°r, son» äro förenade med orättvisa krig. Var för 
ofrigt den harm, loin fö t måd de några enskilda per

soner, att önska en, af fremlingar föreslagen, rege- 
«r*gs fall — en patriotisk känsla? Säkert had# 
Europas nationer ej gripit till vapen för ätt 
åter insätta Bourbonerna på thronenj således bor
de man ej gifva den gamla dynastien skuld för 
fcoalitionen. Man kunde ej neka* ått tlenrik IV:s 
iefterkommande voro Fransmän, och Ludvig XVIII 
bade visat sig sådan vid fredens afslutande, då 
ban, efLer alla de afträdelser, som skett före hans 
ankomst, hade förstått att bibehålla Frankrikes 
gamla område i dess integritet. Det var således ej 
liant, att nationaläran fordrade flera inya Irrigj 
Frankrike hade ännu mycken ära i behåll, och om 
det förstått förjaga Bonaparte öch blifva fritt, sbni 
England, skulle det aldrig sett Engelska fanorna 
ännu en gang sväfva på sina inurar,,

Ingen confiscation, ingen landsflykt, IngfeH 
laglig arrestering bar egt rum under tio uiånadef. 
Hvilket fortskridande vid utgången från ett fem- 
tonårigt tyrannie! Knappt har England hunnit till 
denna grad af lycka, förr än trettio år eftes 
Cromwells död. Äfven var det ej tvifve! updsrka- 
stadt, att man ju i nästa session skulle décrétera* 
tryckfriheten. Man kan använda på denna lag, 
den första i en fri stat, skriftens ord: varde ljus, 
ach det vardt ljus!

Chartäns största misstag, sättet att anställa val, 
'Pob villkoren för att blifva vald, var redaa erkände
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af alla upplysta, och förändringarna i delta afse- 
enfle hade blifvit en naturlig följd af tryckfriheten, e* 
medan denna alltid sätter stora sanningar i en kla
rare dag. Snille, skriftställaretalent, tanköfning, allé 
hvad bajonetterna q väft, visade sig småningom ä- 
ter, och om man vågat tala till Bonaparte om con- 
stitutiun, var det derföre, att man andats fritt i 

tio månader under Ludvig XVIII.
Några fåfänga varelser beklagade sig; några sin

nen voro oroliga; besoldade skriftställare, som be
ständigt talade om Frankrikes lycka, väckte tvit- 
velsmål derpå; men när tankens hjeltar fått inträ
da på täflingsbanan, skulle Frankrike igenkänt si
na vänners röst; det skulle lärt sig, af bvilka faror 
nationens oberpen,de.. var^ hotadt, hvilka skäl det 
hade att Bibehålla det iiu och yttre lugnet, och 
att återvinna Europas aktning genom medborgliga 
dygder. De enformiga berättelserna om krigen 
förblanda sig i minnet med hvarandra eller glöm
mas; forntidens fria folkslags politiska historia är 
deremot ännu närvarande för alla sinnen och ljag 
JtjenaS; verlden till undervisning i två tusen år*

!
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Tketto'kde C A P I T L E f* 

Banapartes återkomst,

A, .
-“-id ri g skall jag glömma det ögonblick, då jag 

fick veta af en bland mina väiiner, otn morgonen 
den 6 Mars 1315, att Bonaparte landstigit pra 
Frankrikes kuster. Jag hade den olyckan att för- 
wtse alla följder af denna händelse, sådana de 
sedermera egtrutn, och jag trodde, att jorden skul- 
3e öppna sig under mina fötter. På flera dagar ef
ter denna varelses triumph har jag helt och hållet 
Varit ur stånd satt, att taga min tillflykt till bönen- 
pch i min förvirring syntes det mig, som hade Gu
domen dragit sig från jorden, och att den ej mer 
ville meddela sig åt de varelser, den der bofäst. 
Jag led i mitt innersta öfver min personliga belä
genhet; men Frankrikes belägenhet qväfde hvarje 
annan tanka. Jag sade till Herr Lavalette, bvil- 
Iten jag mötte i det samma som denna nyhet gen- 
Ijudade rundt omkring oss. ”Det är förbi med 
Frankrikes frihet, om Napoleon segrar, och med 
dess oberoende, om han blir slagen”. Utgången 
liar, som mig synes, tillräckligt besannat denna 
sorgliga prophetia.

Pdan kunde ej afhålla sig från en outsäglig 
harm före Bonapartes återkomst, och under hans 
resa. På en månads tid kände alla, som hade nå
gon kunskap om revolutionen, luften hota med 
storjnj man upphörde ej att derom underrätta dem, 
som omgåfvo regeringen; men flere bland dessa aa-
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*äg° des*» fribetens bekymrade vänner såsom af* 
fällingar, hvilka ännu trodde på folkets inflytande 
och revolutionens styrka. De mest nrooererade 
bland aristokraterna trodde, att tanken på de all
männa angelägenheterna blott borde tillhöra styrelsen,, 
och att det var indiscret att derm ed sysselsätta sig. 
Man kunde ej förmå dem att begripa, det man ï 
ett land, der frihetsandan gä ser, ei måste tillsluta, 
oronen för någon underrättelse, ej vara likgilltig 
för någon omständighet, och mängfalldiga sig gen. 
Om verksamhet, i stället för att innesluta sig inom 
en hemlighetsfull tystnad. Bonapart.es anhängare 
volro tusen gånger mer än Konungens tienare 
bekanta med alls saker; ty Bnnapartisterna, äfveii 
så väl som deras herre, visste ganska väl, af hvad 
yigt hvarje individu kan vara i oroliga tider. For, 
dom ankom allt på statens embetsmän; nu verka 
de, som ej deltaga i styrelsen, långt mer på opi
nionen än a j elf va regeringen, pch kunna följaktli
gen bättre förutse det tillkommande.

En beständig fruktan bad'e intagit min själ fl ft. 
ra veckar före Bonaparte» landstigning. Om aft
narna, då de sköna byggnaderna i staden blifvit} 
upplyste af månens strålar, förekom det mig, som 
alge jag min och Frankrikes lycka, lik en sjuk 
vän, hvars småleende är så mycket älskvärdare, 
aom han snart kommer att lernna oss. Då man 
ändtligen sade mig, att den förfärlige mannen 
yar i Cannes, ryste jag tillbaka för denna nyhet, 
aom för en dolk; men dl det ej var möjligt undan
draga sig den, var jag alltför viss pa, att han skul;, 
le vata i Baris inors fjorton dagar, llojalistema
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förlöjligade denna fruktan; man mäste höra dem 
<Uf, denna händelse var den lyckligaste i verl*» 

’'n’ ernedan man nu blefve fri frän Bonaparte, och 
«”ledan båda karmarna skulle känna nödvändighe
t-en, att gifva Konungen en oinskränkt magt, lika
som sådant kunnat gifvas. Despotismen, så väl som 
friheten, tages och meddelas ej. Jag är ei säker 

ött det ju. bland 4« çonstitufcionsvidriga gifvits 
sådana, hvilka gläd t sig öfver en hvälfning, som kun- 
d. aieikalla utiändningarne, och förmå dem att gifva 
Frankrike en oinskränkt herrskare.

Tre dagar förflöto under det rojalistiska parti
ets tanklösa förhoppningar. Andtligen sade nian 
oss den 9 Mars, att man ej erhöll någon telegraphs- 
nyhet från Lyon, emedan ett moln hindrade att 
Lsa den. Jag förstod stras, hvad detta moln ville* 
Säga. Om aftonen gick jag till Tuillerierna, fös 
@tt a flagga min uppvaktning hos Konungen. DS 
Jag såg honom, syntes det mig, som han under 
mycket mod dolde ett uttryck af sorgsenhet, och 
ingen ting var mer rörande än denna ädla résigna- 
tion i ett sådant ögonblick. Då jag utgick, såg 
jag på rummens väggar Napoleons örnar, hvilka 
man ännu ej borttagit, och det syntea mig i detta 
ögonblick, som de pä nytt hlifvit hotande.

Aftonen var jag i ett sällskap. En af dessa un. 
ga damer, som jemte så många andra bidragit 
till denna läUsionighetsahda, som man ville satta 
Wict partiandan, likasom de kiinde vara i strid 
en af dessa unga damer, säger jag, nalkades mig, ‘ 
°ch började skämta öfver den ängslan, jag ej kun- 

® dölja. Hvad, sade hon till mi°-, min Fru » han
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Pock, kuncle man, efter tjugofem, års revolution,, 
smickra sig med, att legitimiteten,s aktningsvärda, 
men abstracts idee skalle mer verka pa soldater
na, än. alla minnen af deras länga krig?

Ï sjelfva verket värjde sig ingen mot den mer äjj, 
naturliga ofvennagten af detta genie fran de Afrikan.* 
»fca öanje, de mkalla.de tyrannen r frihetens namn,. de 
förskjöto i dess namn sin corsstitutionelia Konung, de 
inkallade sex hundra tusen utländningar i Frank, 
aikes sköte, för att utplana den skymf,. att man der 
»ett d:em några veckor, och denna förskräckliga, 
första Mars, dä Napoleon årer satte foten på Frank,- 
likes jord, var bördigare p! olyckor än någon a£ 
historiens epocher.

Jag skall ej utgçuta mig i alla slags deciaimj- 
tioner mot Napoleon —- man har akt för mycket, 
nytt.) t detta vapen. Han bar giort det som han 
naturligtvis mäste göra, da han försökte att i- 
tertaga sin förlorade thron, och ha,ns resa ft an 
Cannes till Pari» ä.r ett af do djerfvaste foretag, 
jman kan. uppvisa i historien. Men b vad skall man, 
säga om upplysta, män, som ej sett Frankrikes och 
verldens olycka i möjligheten »f hans återkomst? 
Man ville hafvaen stor general, torde man säga,, 
för att hämnas de nederlag Franska armeen lidit, 
f detta fall hade Napoleon ej hordt erkänna freden. 
i Paris;, ty om han ej kunde atertaga Rhengrän* 
sen, som var uppo Srad genom denna tractat,. 
Jivarttil! tjente då att sätta det i vada, soar i rau k-*
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rike egdei ostord fred? Men, svarar man,Bonaparte-s 
hemliga afsigt var att återskaffa Frankrike sina na- 
tm-liga gränsor. Yar det då ej säkert, att Eunopa 
skulle ana detma afsigt, att det skulle förena si" 
till strids deremot, och att Frankrike, i synnerhet 
under denna epoch, ej kunde motstå det förenade 
Europa? Gongressen var ännu församlad, och elur- 
xu Here af dess beslut väcka mångas missnöje, kun
de man väl derföre tro, att nationerna skulle välja 
Bonaparte till sin försvarare? Yar det sin förtryc
kare de kunde välja till försvar mot deras furstars 
begångna fel? Nationerna voro häftigare än fur- 
starne i kriget mot Bonaparte, och da Frankrike 
återtog honorn till sin beherrskare, måste det ådra
ga sig både regeringarnas och folkens hat. Vågar 
man väl påstå, att det var till frihetens förtnoii, 
som man återkallade en man, hvilken under femton 
år visat sig så skicklig i konsten att enväldigt herr- 
ska, en man lika så full af våldsamhet som för
ställning? Man talade om hans omvändelse; man 
fann dem, som trodde på detta mirakel; i sannin» 
behöfdes dertill mera tro, än att antaga Muhammeds 

■ underverk. Frihetens vänner hafva ej sett annat 
i Napoleon än despotismens contrarevolution och 
återvändandet af en mera modern, men derföre 
så mycket farligare envåldsmagt; ty nationen var 
ännu helt och hållet bildad för tyranniet, och hvar- 
ken grundsatser eller medborgliga dygder hade 
baft tid att. rotfasta sig. Endast den personliga 
egennyttan, men icke öfvertygelsen, bar stämplat f«c 
Napoleons återkomst, i förening med dessa af sjelf-
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kärlek förtrollade, som voro blinda för sta egen 
yåda, neu räknade Frankrikes öde för intet.

Fremmande ministrar bafva kallat den Fransk?, 
armeen meriedig; detta °rd hör man ej tala, Sale? 
des var den armee, som öfyergaf Jacob H för Vil-r 
helm Ill’s skull, äfven skyldig till mened, så myc
ket mer, som man i England förenade sig med 
mågen och dottern,, för att afsätta svärfadern; en 
omständighet, som måste väcka ännu rrier förvå
ning! Nå väl, säger man; låt så vara; de båda arme,, 
erna bafva svikit sin fügt. Jag erkänner ej en 
gäng rättvisan af denna jemförelse. Jde Franska 
soldaterna, till största delen under fyratio års ålder, 
kände ej Bourbonerna, de hade i tjugu år slagits 
under Bonaparte; kiinde de väl skjuta på sin ge
neral? Qch, om de ej kunde skjuta på honom, må? 
ste de ei blifva hänförde att följa honom? De verk
ligen straffvärda (n.enoiskorna aro de, som, sedan 
de närmat sig Ludvig XVIlI;s person, s.edan de 
inattagit nådehetygelser och gifvit honom löften, 
bafva kunnat förena sig med Bonaparte; för dein 
är det rysliga ordet förräderi skapndt; men det. 
är högst orättvist att denned brännmärka Fran
ska armeen. De herrskare, som lerrmat Bona
parte i den belägenhet, att han kunnat und
komma, böra ensamme anklaga sig för hans åter
komst. Ty af hvilken naturlig känsla skulle man be-, 
tjent sig, för att öfvertala soldater att döda den 
general, som tjugu gånger fört dem till segern —= 
den gene*al, som de fremmande hade afsalt, ocfj 
tom stridt mot dem för knappt ett år sedan 1 spei? 
ge» fös Fransmännen? Alla de reflexioner, eexa



förmådde oss att hata denne mannen och 81sh„ 
Konungen, kunde ei göras af soldaterna eller af 
de ringar«» officeiarne. De hade i femton år varit 
Kejsaren trogna; denne Kejsare nalkades dem för- 
§var»lös, nämnde dem vid namn, talade med den; 
pm de segrar de vunnit under honom. Huru kun- 
tîe de motstå honom? Inom några år skulle Kon-t 

ungens namn, frihetens välgerningar intagit alla 
sinnen, och soldaterna skulle lärt sig af sina fäder 
och mödrar att högakta den allmänna lyçkan. 
Men det var ju knappt tio, månader, sedan, Napo
leon blifvit allägsnad, och detta aflägsnande var 
följden af er; händelse, som måste bringa krigarn« 
til! förtvina« — de fremmande härarnes intS* i 
Frankrike. Men, tillägga vårt lands anklagare, oin 
armeen var att ursäkta, hvad tänker ni då. Om 
bönderna, om stadsboerna, som. mottagit Napoleon 
ined väl vill ja? Jag skall göra samma åtskilnad in
om nationen, som inom armean. Upplysta män 
hafva ej kunnat se annat i Napoleon, än. en de
spot; men, genom en fprening af de bedröfligasta. 
omständigheter, har man framställt för folket den- 
pa despot såsom en försvarare af dess rättigheter. 
Alla dessa förmoner, bvilka blifvit genom revolu
tionen förvärfvade, ocb hvilka Frankrike aldrig fri
villigt afsäger sig, vor o botade genom ett partis 
beständiga ofövsigtigbet, som ville på nytt verk
ställa Frankrikes eröfring , såsom i Gallernas 
tid, och de« delen af nationen, som mest frukta
de den gamla envildsregeringens åteikomst, har 
Gott sig se i Bonaparte ett medel att försvara sig 

srewot. De» mest olyckliga händelse, sem kun-.
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de krossa frihetens vänner, var, att en despo.t 
ställde1 sig i deras leder, ställde sig så att säga i 
spetsen för dem, och att fienderna till alla liberala 
ideer hade en pretext att förblanda dessa folkets 
våldsamheter med despotismens olyckor, och såle
des låta tyranniet gå på frihetens räkning. Häraf 
har en så olycklig sakernas sammanställning upp* 
kommit, att Fransmännen blifvit hatade af de herr- 
shande, för det. de velat blifva fria, och af natio» 
«erna, emedan de ej förstått blifva det. Utan tvifvel 
hafva endast stora fel kunnat medföra ett sådant 
resultat; man de oförrätter, soin dessa fel hafva fram- 
bragt, skulle förvirra alla våra ideer, om man ej 
försökte att visa, det Fransmännen, likasom hvarje> 
•annat folkslag, hafva blifvit offer för de omständig
heter, som stora hvälfrtingar i samhällsordningen 
medföra.

Om man alltid vill tadla, skulle man ej b af«. 
Va något att säga om dessa rojalister, som. låtit sig 
Ronungen fråntagas, utan att lossa ett skott till 
hans försvar? I sanning, måste de ändå taga sin 
tillflykt till de nya inrättningarna, emedan det 
är så tydligt, att aristokratien ingen ting har 
i behåll af sin gamla energie. IDet kan ej komma 
i fråga, att iu Franska, adeln, likasom den öfriga. 
delen af nationen, eger den mest lysande tapper- 
bet; men den störtar sig sjelf, genom sjelfförtrö- 
stan, då den är den starkaste, och genom modlös
het, då åen är den svagaste; dess blinda sjelffSr- 
tröstan kommer deraf, att den gjort sig en troslä- 
»a af politiken, och att den, lika som Turkarn®, 
bUndt Uer j>5 sin läras »eget. 9rsa^ea till dess.
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»lödloshet är, att tre forded el ar af Franska natio- 
iien for närvarande äro den representativa styrel
sen tillgifna ; dä deremot detta systems mot
ståndare ej mer hafva 600,000 utländska bajonet
ter till sm tjenst, utgöra de en så stur minoritet, 
döt de förlora allt hopp att försvara sig. Om 
de ville handla förnuftigt, skulle de åter blifva, 
hvad de borde vara — ömsom folkets och ömsom 
thronens stöd.

fjsfiîotsBi C A r i î t r ï,

Bonaparte.! uppförande efter sin återkomst.

V/m det var ett brott att återkalla Bonaparte, 
så var det en barnslighet att villja förkläda era 
dylik menniska till constitutione» konung. Frära 
det ögonblick man återtog honom, hade men bordt 
gifva honom den militäriska dictaturen, återställa 
oonscriptionen, befalla nationen resa sig i massa, 
med ett ord, ej bekymra sig om friheten, så län
ge nationens oberoende hotades.

_ Man "edsatte nödvändigt Bonaparte i allmänna 
•pinionen, dä man lät honom föra ett språk, som 
var alldela« stridande med det han brukat i femton år. 
I>et var klart, att han ej kunde erkänna grund
satser, som voro sl olika dem han följt, da han 

allsmägtig, af annan orsak än den, att han 
jnill var tvungen af omständigheterna; och hvad 
9r •» sidan menniska, dS ho« liter sig tvingas ?



b en skräck han spridde, den niagt som var följ- 
den af denna bestörtning, funrios icke mer, dat var 
ert fängslad björn, som man ännu hörde mumla, 
inert hvilken dess ledare låto dansa efter godtyc
ke» I stället för att låta en man, som bar afskÿ 
för alla- abstracts ideer och lagliga inskränkningar, 
hel a timmar tala om constitution* borde han 
vatit i fält fyra dagar efter sin ankomst till Paris* 
innän de allierades krigsrustningar Varit verk» 
ställda, och i synnerhet under dét förvåningen öf- 
Ve.r hans äterkomst annu skakade inbildningskraf- 
teri. Han hade bordt iipplifva Italienarnes och 
Pohlackarnös passioner* lofva Spaniötéfne att för
sona sina fel genom återställandet af deras Cortezj 
med ettord, han hade hordt taga friheten som va
pen öch ej som böja. Ty det vissaste af allt visst 
iir, att den, som är iiarg, bör liahdla iom varg. — 
Någre af fribetetis Vänner hafva, i hopp att kuntiä 
förvilla sig sjelfva, Velat rättfärdiga sin förening 
med Bonaparte, derigenom att de låtit honom un
derteckna en fri constitution 5 men det gifves ingen 
ursäkt för den, som tjenar Bonaparte, annorstädes 
än på slagfältet. Då utländningarna en gång voro 
komna till Frankrikes portar, borde man derifrån 
bortdrifva dem ; sjelfva Europas aktning kunde 
ej återvinnas utan för detta pris. Men det var ätt 
förnedra frihetens grundsatser, att d erm ed omgif. 
Va en för detta despot ; det var att införa Skryiii- 
teri, i den renaste af mensklighëtens angelä
genheter. Huru i all verlden skulle Bonaparte 
fördragit den constitution, som man lät honom an
taga ? Då hans ministrar, i följd a£ sin ansvarig-
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fcet, hade vägrat uppfylla bâtis VÜlja, hvad hadë 

an ,äl gjort ? Och om samma ministrar ha/le 
b ifvit allvarsamt anklagade af nationen, för deK 

ytt bonorfi, huru skulle han kunnat tillböka- 
,a d sin ^ands ovillkorliga rörelse, för att j*ifva 

Cuia g.enadierer tecken, att föf aiidra gången tued 
)aJonetternä förjaga dein, söm tepresentetade ën 

annan magt äa hans egen ?
Hvad ! Skulle en sådan than hafva kunnat 

b varje morgon läsa i journaietne antydningar af 

sma fel och misstag ! Skulle skämtet kunnat hin- 
113 hans Reisetliga öron, utan att hans arm sla
git tili ? Också har mad ofta Sett honom färdig, 
att åter visa sin verkliga chatakter j och, emedan 
hans character var sådan, har han ej kimnat åter
få sin styrka, titan då han vlsåde den. Den ttiïlj- 
täriska Jacohiuismen, en af Verldens största jplSgo- 
tn, Utgjorde, öm den ännu var möjlig, Bonaparte» 
enda tillflykt. Då^ lian uttalade orden lag oc'h fri- 
het, har Europa åter lugnat sig; det har märåt, 
ätt det ej mer var dess gamlä, så förfärliga mob 
Ståndare.

Ett annat stoft fel, som män afven låtit Bo. 
üaÿarte hegå, var inrättandet af en Fairernas kam- 
mare. Eftethärmnlngen af den Engelska constitute- 
uen, som sS ofta hlifvit recottunenderad, har ändtli- 
gen fattat Eransmännens sinnen, och, nu som slltid, 
hafva de öfverdrifvit denna Idee < ty ett pairskap 
fram går kan lika sä litet tillskapas, som en dyna
stie ; för att fi en ärftlighet för det tillkommande, 
^S8te ma" kafva en ärftlighet från det förflutna. 

®n kan utan tvifvel — jag upprepar det å nyt»



Förena nya namn med de gamla ; men âet1 fût* 
flutnas färg måste äfven sammansmälta med det 
närvarandes, Men hvad ville detta pairernas för* 
ïnak säga, i hvilket alla Bonapartes hofmän togo 
sin plats ? Bland dem gåfvos flete aktningsvärda 
»jän; men man kunde deribland äfven fä se dem, 
hvars söner borde bedja, att män förskonade 
dem frän deras fäders namn, i stället att för
säkra dem om desâ fortvarande. Var detta det 
grundämne, hvaraf en fri stats högre stånd borde 
bildas — ett stånd, sorn borde förtjena, sä väl ino- 
narchens som folkets, aktning? En Konung, som 
förtjenar frivillig aktning, finner sin säkerhet i 
folkets frihet ; men en fruktansvärd chef, som 
hälften af nationen afskyf och hälften ej återkal
lar, utan för att erhålla segrar —- hvarfore sökte 
en sådan ett slags ära, soin han aldrig kunde vin
na? Midt ibland de hinder, man satte för Bona
parte, liar han ej kunnat visa det genie, han ännu 
hade i behåll : han tillät ; han befallde ej met. 
Ha ns tal buro stämpel af en olycklig aning, vare 
sig derföre, att han kände sina fienders styrka, 
eller emedan han var förtretad deröfver, att ej mer 
vara Frankrikes enväldige beberrskare. Skicklig
heten att förställa sig, som alltid legat i hans Cha
rakter, har vxil detta tillfälle störtat honom; han 
spelade äfven denna roll med sin vanliga lätthet; 
men tillfället var för allvarsamt, att draga sig ur 
spelet genom list, och hans despotiska, häftiga och 
fria uppförande hade varit det enda, som kunnat 
gifva honom, åtminstone ögonhiieklig, framgång,

F % »-
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ï1 E M T O N » B Gap t T L E ï(

Bonapartes fall»

T
v ag bar ej ännu talat om den krigare, Kr hviL 
fsen Bonapartes lycka tagit flykten, den, som för. 
fÖijt honom från Lisabon ända fill Waterloo* 
likasom denne Macbeths motståndare, som borde 
bafva öfvernaturliga egenskaper, för att besegra 
honom. Dessa öfvernaturliga' gåfvor bafva varit 
d<.n ädlaste oegennytSa, eri orubblig rättvisa , ta* 
lenter, som hade sin källa i hans sinnelag-, och en 
armoe af fria mån. Om nägot kan trösta Frank
rike deröfver, att de sett Engelsmännen i sin 
hufvudstad, är det, det tillfälle de haft, att se 
hvad friheten gjort af d-essa menniskor. Lord 
Wellingtons militäriska genie kan el vara ett verk 
af hans lands constitution; men hans moderation, 
hans ädla uppförande, den kraft han hemtat från 
sitta dygder — för allt detta har han att tacka 
Englands moraliska luftj och det som sätter kro
nan pa detta lands och denna generals storhet, är 
att under det Napoleons bedrifter varit på Frank
rikes skakade jord tillräckliga, för att af honom 
göra en tygellös- despot, skal! Wellington — den
ne Napoleons besegrare, som ännu ej gjorde nå
got fel eller försummade något tillfälle att segra 
" * s*tl; fädernesland aldrig blifvk annat än en 
«lakalös, medborgare, men hvilken, äfvea så väl 
®onr den obetydligaste varelse, är lagen undergifve*.

Mad. Staél. Ill Del. «..
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Jag vågar imellertid säga, alt vårt Frankrike 
kan hända ej dukat under, om det baft hvad 
annat öfverhufvud som heldst, utom Bonaparte. 
Han var ganska skicklig att commsndera en ar* 
nee ; men gåfvan ntt a ter vä eka en nation ur dva* 
lan var honom ej gifven. Till och med den re
volutionära styrelsen förstod bättre att väcka en- 
thusiasmen, än en man, som man endast kunde 

i beundra såsom individ, men aldrig såsom, försvara
re af ett tänkesätt eller en idee. Soldaterne hafva 
ganska tappert' stridt för Napoleon 5 men Frank
rike har efter han? återkomst gjort litet för hon
om. Först fanns der ett talrikt parti, som var emot 
Bonaparte, ett talrikt parti för Konungen, hvilket 
ej trodde sig böra motstå de fremmande magtema" 
Men, om man också kunnat fiTvertyga alla Fraris1- 
män, att en medborgares skyldighet i livar je be lä 
genhet som heldst vore att försvara sitt fosterlands 
oberoende, så strider dock ingen med all möjlig 
eriergie, så länge det biott är frågan om att afböja 
ett ondt och ej att vinna någon förmon.

Dagen, sedan man besegrat utländningen, var 
inan säker att blifva gjord till ttäl i sitt hemland. 
Den dubbla kraften, som fö.rdrifver fienden och 
störtar despoten, fanns icke mer hos en nation, 
som e| bibehållit annat än den militärisha styrkan, 
hvilken är en helt annan sak än fosterlandskänsla.

För ( öfrigt har Bonaparte, bland sjelfva sina 
anhängare, skördat bittra frugfcer ajf den lära, hau 
hade utsått. Han hade blott upphöjt dem som eg» 
de framgång, han hade endast gifvit sitt loford åt 

( omständigheter ; men då det var fråga om opiui*



On, tilîgifVeriîist, patriotism,, så förmådde honora 
den fruktan, han hade för frihetsanÜan» att förlöj - 
liga alia de tänkesätt, som kunde leda dit. Imel
le r t i fl är det blott dylika tänkesätt, som ingifva 
Ståndaktighet, som fästa oss vid den olycklige 3 
det ar blott dessa, bviihas magt är elektrisk, och 
som bilda ett. förbund från ett lands ena ända, till 
den andra, utan att man behöfver tala vid hvaran- 
dra, för alt vara i öfverensstämmehe. Om man 
undersöker de olika intressen, som Bonapai Listerna 
och deras motståndare hade, skall man i föl id der* 
af kinin a förklara motiverna till deras handlingar. 
I söder så väl som i norr voro fabriksstäderna, för 
honom 5 sjöstäderna voro mot honom, emedan 
co n tin en tal bl o ca den hade gynnat manufacturerna 
oca förstört handeln. A,lla de olika klassfirne af 
revolutionens försvarare kunde i visst afseende 
föredraga ett öfverhufvud, hvars sjelfa olaglig» 
het Var en borgen för honom, emedan den måste 
göra honom till motståndare af alla gamla politi
ska läfpr. Men Bonapartes ,charahter är så fiend t- 
lig mot alla fria inrättningar, att de bland hans an
hängare, som trott sig böra £ nyo förena sig med 
honom, ej tjente honom af alla krafter, eme
dan de ej med hela sin själ tillhörde honom ; 
de hyste hiafsigter och bifSrhoppningar. Om 
âet återstod lör Frankrike något räddningsmedel, 
sedan det mot sig uppretat Europa, hvilket dock 
var ganska tvifvelaktigt, kunde det ej vara annat 
an den jnilitäriska dictaturen eller republiken. 
Men ingen ting kunde vara oförnuftigare, än att 
Srunda ett förtvilladt motvärn på en osanning j ma».



vinner aldrig inenniskan belt och hållet på detta 
sätt.

Samma egoismens systern, som alltid ledde 
Bonapartes steg, har förmått honom att vill ja, för 
hvad pris som helds t, vinna en stor seger, i stället 
för att försöka ett défenaionssystem, som kan hän
da passat' bättre för Frankrike, i synnerhet om1 
den allmänna andan understödt det. Men han, 
kom til! Nederländerna, som män säger, med en 
vagn, hvilken var belastad med en krona, en spi
ra och alla Sfriga insignier af Kejsarvärdigheten. 
Han förstod sig ei på annat än detta slags med 
cbarlatanerie blandade ståt. Då Napoleon återkom 
till Paris efter det förlorade slaget, hade han vis
serligen ingen afsägelse i sinnet, och hans ända
mål var endast alt begära hos de tvänne kamrarna 
hjälp i menniskor och penningar, att försöka en 
jjy strid. De hade nrå hända heldre bordt bevill- 
ja allt i dessa omständigheter, än attgifva vika för’ 
fremmande magter. Men, om kamrarna kan hända 
hade orätt att öfvergifva Bonaparte, då det var 
kommet till en sådan ytterlighet, livad borde man 
säga om det sätt, hvarpå han sjeif uppförde sig ?

Hvad ! denne “man, som nyss skakat Euro
pa genom sin återkomst, tager afsked såsom en 
simpel general, och försöker ej att göra motstånd! 
Det finnes en Fransk armee under murarne af Farisj 
den vill strida mot de fremmande, och han befinner 
sig ej deribland, bvarken som chef eller soldat! 
Den retirerar bakom Loire, och han öfverfar 
samipa flod, och vill gå till sjöss, för att sätta sia
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person i sliRerhet, då det Sr af hans egen fackla, 
Frankrike är satt i brand !

''ïan kan ej tillåta sig den anklagelsen mot P,q. 
®aparte, att ban saknat mod, hvarken vid detta till- 
t iitf, eller det förflutna året. Han bar ej i tjugu år 
Göinmenderat Franska armeen, utan att hafva visat 
sig den värdig. Det gifves dock en sfcy/ka i själen, 
som endast sjelfmedvetandet kan skänka; men Bo-

arte hade, i stället för denna, af händelserna o- 
b ero ende, vill ja, ett slags vidskeplig'tro på lyckan, 

Vm *'■ tilhit honom taga något steg utom den. 
Från den dagen han kände, att olyckan bemägdgat 
sig honom, bar han ej kämpat; från den dagen 
han kände sitt öde förändradt, har h@n ej mer 
bekymrat sig om Frankrikes.

Bonaparte hade iljerft utsatt sig för döden i 
slagtningen, men har ej velat gifva sig den sjelf, 
och detta beslut är ej utan värdighet. Denne man 
har lervat att hålla för verlden den mest subli. 
ma och förvånande föreläsning i sedoläran, hvartill 
folken någonsin lånat sina öron. Det tyckes, som 
Försynen velat, likt en allvarsam tragisk skald, 
låta en stor brottslings straff födas Hr hans egen 
Jefnads förbrytelser,

Bonaparte, som, utf tio Srs tid, hade kallat 
Vi.rc.cn i!l yapen mot England, mot det friaste 
och mes,, r Jigiösa iand, som den Eurppeiska sam- 
Milsordningen ännu kan uppvisa, gifver sig i dess 
händer. Han, som i tio år hvar dag hade fSröläm- 
l»at -det, anropar dess ädelmod - han, med ett 
°rd’ s‘,m ej tajf om lagarna utan med förakt^ 

0Bl lättsinnigt befallde Jaglösa arresteringar,
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anropar Englands frihet, och vill göra den till sitÈ 
försvar. Och, hvarföre gaf haq ej denna frihet at , 
Frankrike ? Hvarken han eller Fransmännen skul- ( 
)é då behöft öfverlemna' sig åt segervinnanie på 

Bad och onåd 1
Må Napoleon lefva eller dö, tnS han åter visa 

sig på Europeiska continenten eller icke, så är 
det enda skäl, som förmår oas att tala om honom, 
det brinnande begäret, att frihetens vänner i Frank* 
rike helt och hållet, må skilja sin sak från hans, 
och att man må akta sig att förblanda revolutio
nens principer med Kejsarestyrelsens. Det kan ej 
gifvas ~r jag tror mig bafva bevisat det — någon
eontrarevolntion, sä olycklig för friheten, som den 
han verkställt. Orn han varit, af en gammal dy. 
jsastie, »å hade han med största ifver förföljt jemlik* 
heten, under hvilïten formsom iheldst hon kunnat 
framställa sig. Han har gjort sin oopr hos pre. 
ster, adel och Konungar, i det hopp, att en ging 
hlifva ansedd som laglig monarch. .Det är sant, 
han yttrade flera gånger. mot dem förolämpande 
saker, och gjorde dem ondt, då han såg, att har» 
ej kunde inträda i det förflutnas confederation $ 
men hans böjelser voro aristokratiska, ända till 
amåaktighet. Om frihetens grundsatser försvinna 
i; Europa, är det derföre, att han utrotat den» 
ur folkens hufvuden. Han har öfver allt upplifvat 
despotismen, och gifvit honom nationernas hat moi 
Frankrike till stöd ; han har kufvat menskliga 
sinnet, derigenorn att han i femton ar alaggt sina 
härolder den förbindelsen att skrifva och utveck, 
la alla de ayatemer, som kunde förvilla förnpftet



— 110 —"

©oh qvSfva upplysningar». Mennlsftor af allt slags 

förljen-jfc' beböfvas för att grunda friheten j Bona
parte (leretnot , har endast .velat bafva utmärkta 
roenniskor biand sina militärer, öoh aldrig har 

ttnaer hans regering något, slags ryktbarhet i den 
roedborgliga vägen kunnat grundläggas.

Vid början af revolutionen hedrade en, mängd 
lysande namn Frankrike; Och det är ett af da 

förnämsta kännetecknen på ett lysande tidhvarf, 

Ptt balva många märkvärdiga män, dock svårligen 
någon, som är, alla de an,dra öfverlägsen. Bona

parte har underkufvat seclet i detta afseende» 
icke derföre att han var det öfverlägsen i upplys
ning, men tvärtom, empda» han egde i sig någofe 
barbariskt, och som liknade medeltidens seder. 

Hän ötverförde från Corsica en annan tidåider, 
andra hjelpmede!,. en annan charakter, än allt h v a d 

vi förut sett i Frankrike. Denna nyhet har till 
och med gynnat hans magt öfver sinnena. Bona
parte är ensam, der han regerar, och ingen annan 
utmärkthet är förenlig med faans.

Man kan tänka olika öfver hana genie och 

h?ns egenskaper j det.gifves någonting gåtlikt hos 

denne man, som gör nyfikenheten att känna honom 

så mycket varaktigare. Hvar och en målar honom 
sned andra färgor ; och hvar och en kan faafva 
rått under den synpunct han betraktar honom j 

den som ville i f| ord gifva hans portrait, skulla 
brott gifva en falsk idee, öm hönom. För att fä 

det hela aftechnadt, måste man gä flera vägarj 
det är en labyrinth, men en labyrinth, som haï

tråd, det vill säga, egoismen.' De som Mnt



honom personligen, hunna hafva funnit i hans en. 
skildta lif ett slags godhet, hvaraf verlden säkert 
jche känt några verkningar. Några vänners verk
ligen ädelmodiga uppoffring för honom är det, 
®om mest talar till hans förmon. Tiden shall 
upplysa de åtskilliga dragen i hans charahter, och

honom personligen, hunna hafva funnit i hans en. 
shildta lif ett slags godhet, hvaraf verlden säkert 
jche känt några verkningar. NSgra vänners verk-

®om mest talar till hans förmon. Tiden skall 
upplysa de åtskilliga dragen i hans charakter, och 

m villja beundra livar och en utomordentlig 
iska, hafva rättighet att finna honom sådan, 
han hva.rken, kunde' eller kan. bringa annat 

rödelser öfver Frankrike.
rad bevare oss för honom nu oc|i alltid! Men 
kalle ej dem Bonapaiiister, som försvara fri. 
3 grundsatser i Frankrike ; ty man kund® 
mycket större rättighet gifva , despotismens 

irare detta namn, gifva det åt dem, som ut« 
samma mans politiska grundsatser, livilken ds 

ribera ; deras hat mot honom ;ir blott eu 
lyttans tvist, och sann kärlek till ädla ideer 
i del deri.

Sextonde Cariim,

'en grundlag, som proclamerades af represen

tanternas hammare den 5 Juli ißi,g,

iparte undertecknade sin afsägelse den 2a 
815, och den 8 i följande månaden intågade 
vudstaden de fremmande tropparne. Un*
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der detta ganska korta mellanrum, använda Na
poleons anhängare mycken tid, ait St hans son 
försäkra kronan mot nationens önskan. Represen
tanternas kammare innehöll då mänga män, som 
säkert ej blifvit utvalda utan partihat ; likväi var 
det ng,g, att sex hundra Fransmän, valde hu

ru som heldst af folket, för första gången efter 
femton år blefvo förenade och bö 11 o allmänna' 
öfverlaggningar, för att låta fribetsandan och väl
taligheten åter'framträda. Menniskor, som helt ock 
hallet voro nykomna på den politiska banan, ta
lade utan förberedelse på tribune« med en ut

märkt öfverlägsenbet j andra, sam man ej hört 
under Napoleons regering, återvunno sin gam
la styrka. Och likväl upprepar jag, att man såg 
(1er deputerade, dem nationen aldrig skulle frivil
ligt mottagit. Men sådan är opinionens kraft, då 
man känner dess närvaro, så,dan är den enthusiasm, 
en talarestol ingifver, livarifrån man låter höra sig in
för alla upplysta'män i Europa, att helgade grund
satser, som blifvit förmörkade genom långa sr af 
despotism, ater visade sig inom minre än femton 
dagar; och under hvilka omständigheter hafva de 
väl åter fram trä dt ? Då factioner af alla slag ska- 
kade sjelfva församlingen, och tre hundra tuse» 
fremmande soldater voro under murarna för Paris.

Ein bil] för folkets rättigheter (jag betje- 
nar mig vid detta tillfälle med nöje af det En
gelska uttrycket, emedan det ej återkallar annat 
än lyckliga och vördnadsvärda minnen} en bill bief 
föreslagen och antagen midt »nder denna förvir-



ring, och' de Ft on], man der fS läsa, Innebära vis
serligen en odödlig sannings kraft. ’)

3ag inskränker mig till denna sista act, ,sotn 
var några dagar äldre än Frankrikes fullkomliga 
8f vers värn mandé af fr em mande troppar. Det är 
här jag slutar mina historiska betraktelser. Och 
i sjelfva .verket gifv.es det ej mer något Frankrs- 
Jte, sä länge fretnmande härar innébafva vårt om
råde. Vändom våra blickar, innan vi sluta, mot dö 
allmänna ideer, som tjent oss till ledning under 
författandet af delta verk, och låtotn oss, om möj
ligt är, söka att teckna detta England, som vj 
oupphörligt framställt till mönster för de Fran
ska iagstiflarne, under det vi anklagat dem, hvar, 
je gäng de derifrän afiägsoat sig.

*) Författarinnan ville hSr införa representanternas 
kammares förklaring, med borttagande af det, som ej 
kunde vara öfverensstämmande med de ideer, hyil-, 
ka i detta, verk äro godkända. Detta arbete Sr af en 
allt för laggrann nattur, att utgifvarne kuneje tillåta 
sig au fylla det bristande. ,

Detta Capitel är, som man ser, blott ett utkast. 
Noter i brädden på nianuscriptet tillkämiagåfvo d:<j 
märkvärdiga händelser, livarom Fru Staël ämnad* 
tala, cell "de vörnadsvärda namn hon ville anföra.

Utgijparnes »amäek&itig.

aa^8CO@D«3Sf«vs
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Keflexioner ofver Franska 

R evolutionens Vigt i g a- 

ste Händelser.

$ JETTE JFDELNINGEK

Fôrsïa C a p i ’ï t B T.

Åro Fransmannen skapade att vara fria ?

L ransmännen kunna icke vara fria, säger ett. visst 
'parti biand Fransmännen sjelfva, som tror sig göra 
nationen mycken ära, då det framställer henna såsour 
den eländigaste samling af rnenniskor. Hvad är i 
sjelfva férket eländigare, än att icke'vara skapad 
för rättvisan, således ej hafva någon aktning för hen- 
Be, icke tiågon kärlek till fäderneslandet, ingen siäls« 
styrka , dygder, hvil.kas förening, ja hvaraf en en- 
da kan vara tillräcklig att göra sig fijrtjent af fri
heten? Utländiiingar glömma icke att begagna denna 
^■«kännelse och skryta deröfver, såsom cm* ätt vor#
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af ett ädlare" slägte än Fransmännen. Mening«« 
med detta löjliga flående är rmel erud bio 
den, att det endast tillhörer vissa prmlegwr.de at 
blifva erkända såsom de enda, hvilka kunna mei 

vishet styra Frankrike, och att resten a£ nationen

hor anses såsom en upprorisk flock.
Ur en mera philosophé och ovald.gare syn- 

mict skola vi betrakta hvad det är att vara var- 
dig friheten. 3ag skulle helt enkelt v,11,. .vata. 
den är värdig därtill, som vill hafva den. Iy 1*8 
tror ei att det i hela histonen kan g.fvas efcett-

pä en national »ilH.. -o» « “» ***
Lr SS Ofta .U l.»S» ,
upplysning, som de, finne, utb.edd, .Wlva de uod-

„ändiot till samma böjd.
Men allt ifrån Ludvig XIV:s ålderdom anda 

riH Franska revolutionen hafva snillet och styr- 
L funnits hos enskilda, under det styrelsen Va< 

xit pl sitt fall. Wien, vü! man saga, Fransmannen 
hafva under hela revolutionen ej upphört att svaf- 

va mellan dårskaper och brott. Om det sa vore, 
.1 måste jag ännu en gång erinra, aU man derfo- 

„ bör anklaga deras gamla borgliga inrättningar, 
ty dessa ära de, som bildat nationen och om de 
blott åsyftade upplysning bos en folkklass, och 
den öfriga massans försämrande, så voro de säkert 

r . t t värde. Dock, det är ett felslut hos mensk- 
liga förnuftets fiender, att de villja, det ett^folk 
8kall hafva frihetens dygder, innan det erhållit 
den, då man likväl ej kan erhålla dessa dygder, 
förrän man njutit frihet, emedan verkan ei kan fo- 
repå orsaken. Den första egenskapen hos en na- 
tion, som börjar ledsna vid den exolusiva och lag»
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lösa styrel8en) är energis. ' De andra dygderna kuß- 
i^a icke vara annat än ett gradvis u p p k o min anda 
résultat af <le författniégar, som varat länge nog 
fö» att bilrîa den allmänna andan.

f'fit har gifvits länder, likasom det gamla Ae- 
gvpten, der religionen, genom siu sammansmält« 
n’nfi roed politiken, har intryckt pä folkets seder 
00^ vanor en cbarakter af passivitet och stillastå- 
onde. Men i allmänhet ser man nationerna f3.r- 

samra och förbättra sig, allt efter naturen af deras 
styrelse. Rom har ej ändrat klimat, och likväl kan 
man från Romarne ända till Italienarne i vära da
gar genomögna alla grader, af modificationer i po
litiskt afseende, hvilka menniskorna kunna genomgå, 
i följd af deras styrelses olikhet. Utan tvifvel ba
står ett folks värdighet deri,'att veta gifva si» dea 
styrelse, som anstår det; men detta arbete kan mö
tas af stora hindef, och ett af åe största är utan 
tvifvel de gamla Europeiska staternas coalition, 
att förekomma de nya ideernas utbredande. Man 
måste derföre döma med o väldighet om svå
righeterna och försöken, innan man förklarar, att 
ett folk ej är skapadt att vara fritt, hvilket i och ' 
för sig sjelfär en phras utan mening; ty huru skul
le det kunna existera menniskor, för hvilka per
sonlig säkerhet, täflan, fri utveckling af deras flit. 
och ostörd njutning af deras arbetes frugter, ej 
passade? Och om en nation vore af himlen fördömd, 
att hvarken utöfva rättvisa eller allmän sedlighet, 
hvarföre skulle en del af denna nation tro sig un
dantagen från den öfver hela slägten utsagda för
bannelsen? Om alla äro lika ur stånd att öfva dyg-



der, hvilken del skall tvinga den andra att lia li

va sådana f
På tjugufem års tid, fortfar man, hafva Frans

mannen ej haft någon genom revolutionen grun
dad styrelse, som ej visat sig vansinnig eller elak. 
Låt så varaj men nationen har oupphörligt varit 
skakad af borgliga oroligheter, och i detta tillstånd 
likna alla nationer hvarandra. I menniskonaturen 
firmas öfver allt böjelser, som beständigt ater yttra 
sig, då samma omständigheter väcka dem. Men, 
om det ej har gifvits en enda af revolutionens e- 
pocher, hvari brottet ej haft sin del, har ,ej heller 
någon existerat, der icke stora dygder utvecklat 
sig. Fosterlandskärleken, villjan att till hvad pris 
som heldst skydda sitt lands oberoende, halva be
ständigt visat sig bos det patriotiska partiet, och, 
om Bonaparte ej cjtäft den allmänna andan och 
i dess ställe infört smaken för penningar och he
dersbetygelser, skulle vi sett underverk utfö
ras genom några revolutionsmäns oförskräck
ta och ståndaktiga charakter. Sjelfva fienderna 
till de nya inrättningarne, Vendeerna, hafva Visat 
en charakter, som utgör den fria mannens. Om 
man tillbjuder dem frihefen i sitt rätta utseende, 
skola de hylla henne. En liflig beslutsamhet och 
varma i själen finnas ocb skola alltid finnas i Frank
rike. Det gifves väldiga själar bland dem, som 
5ns’ka friheten^ det gifves sådana bland det upp. 
Vexande slägtet, hvaraf några äro fria från sina 
fäders fördomar, andra oskyldiga till deras brott. 
Då man under en revolutions historia ser allt, får 
veta alltj då derunder de mest verksamma intressea



väcka de liflîgaste passioner, synes det för sam
tiden, soin aldrig förut något dylikt befiäckat ior
den. Men, då man påminner sig religionskrigen i 
Frankrike, och England» oroligbeter, ser man un
der andra former samma, partianda, ocb samma 
illgerwingar franibragta af samma passioner.

Det synes mig omöjligt, att skilja bebofvet af 
samhällsordnin gens fullkomnande från begäret att 
förbättra sig sjelf; ocb, för att betjena mig af titeln 
jPa Bossuets arbete, i något olika mening med den 
ban har, är politiken helig, emedan den innehål
ler alla,de medel, som verka på menniskprna i massa, 
och närma dem till, eller aflägsna dem frän dygden.

Vi kunna imellertid ei dölja för oss, att 
man ännu ej i Frankrike förvKrfv.at sig mer än, ft 
Begrepp om det rättvisa; man har ej begrepp 

om, att en öfvervunnen fiende kan hafva rät
tighet till lagens, beskydd. Men i ett land, der 
ynnest och onåd så länge bortgifvit allt, huru skul
le man veta, hvad grundsatser äro? Hofvens en
väldiga styrelse har endgst tillåtit Fransmännen att 
utveckla krigiska dygder. En ganska inskräpkfe 
Idass sysselsatte sig ensam nied de allmänna ären- 
denaj och massan af nationen, som hade intçt att 
göra, bar ingen ting lärt, ocb ej öfvat sig i meå- 
borgliga dygder. Ett af de märkvärdigaste pheno- 
rnener, som Engelska friheten frambragt, är den 
mängd menniskor, som sysselsätta sig med bvar- 
je stads, hvarje landskaps angelägenbeter, och hviikas 
snille samt charakter äro bildade genom en med
borgares sysselsättningar ocb nligter. I Frankrik« 
bar nyd!i ej haft tillfälle att sysselsätta sig med nä»
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got annat Bn intriguer, och man behöfver läng tid, 
för ait glömma denna olyckliga vetenskap.

Kärleken till penningar, till titlar, med ett orcl 
till. alla det förnäma lifvets njutningar och all dess få» 
fätiga, här åter yppat sig under Bonapattes iegering, 
Den är ju despotismens följeslagare. Under folhle» 
dernas raseri, var åtminstone corruptionen ur bruk, 
och under sjelfva Bonapartes regering hafva flera 
krigare genom sin oegennytta visat sig värdiga den 
aktning, from m-ande folk hysa för deras möda.

Utan att här upprepa den olyckliga historien 
om våra olyckor, hunna vi dristigt förklara, att 
det gifves energie hos Franska folket, tålamod 
i olyckan, djerfhet i företag, med ett ord kraft; 
och dess utbrott skola alltid vara att frukta, till 
dess frihetens författningar ingjuta dygd i denna 
kraft. Vissa allmänna begrepp, som kommit i om» 
lopp, äro ofta de, som förvilla allmänhetens, förstånd, 
emedan största delen af menniskorna taga dem 
för sanning. Det gifves så liten förtjenst i de» 
xas uppfinning, att man vore frestad att tro, det 
endast förnuftet kan göra dem antagliga hos sä 

-inånga. Men, under parti-tider, ingifva samma in» 
tressen samma yttranden, utan att de fa mera 
sanning, den hundrade gången man omsäger dem.

Fransmännen, säger man, äro lättsinniga; Emgel*» 
männen äro allvarsamma; Fransmännen äro iifliga; 
Engelsmännen betänksamma; således måste de för
ra styras despotiskt, och de sednare njuta friheten. 
Det är sant, om Engelsmännen ännu kämpade för 
dennaj[frihet, skull« man finna tusende fel att före»

brå
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bra dem; men nu vederlagges beviset af erfarenhe- 
ten, I vårt Frankrike arö oroligheterna synbara» 
■under det motiverna till dessa oroligbeter, blott 
kunna begripas af dem «0111 tänka. Fransmännen 
äro lättsinniga, emedan de varit dömde att ega en 
styrelse, som ej knn.de bestå utan genom uppmun
trande af denna last; ocb, hvad lifligheten angår, 
fcafva. Fransmännen den mer i sina själsgåfvor, än 
i sin charakter. Hos Engelsmännen finnes en häf
tighet af våldsammare natur, och deras historia 
gifver derpå tillräckliga prof. Hvem skulle kunnat 
tro, för tvänne secler sedan, att någonsin en lag
bunden styrelse skulle kunnat stadga sig hos des
sa partilystna öboar? Oupphörligen förklarade man 
dem på fasta landet,, att vara dertill oskickliga. 
JDehafva afsatt, dödat, störtat flera Konungar, Fur
star och styrelseformer, än hela Europa tillsam
mans; och imellerfid hafya de slutligen erhållit 
den ädlaste, den mest lysande och religiösa sam
hällsordning, som finnes i den gamla verlden. Al- 
Ja länder, folkslag och menniskor äro skapade för 
frihet, allt efter deras olika egenskaper, hvar je. af 
dem ernår eller skall ernå den på sitt sätt.

Men, innan vi försöka ätt afinåla det beundrans
värda monument af nienniskans moraliska stor
het, som England visar oss, låtom oss kasta en 
blick på några epocher i dess historia, som i allt 
likna Franska revolutionens skiften. Kanhända 
skall man försona sig med Fransmännen, då man i 
dem fär se forntidens Engelsmän,

filad. Statt. III Del;



En Hick på Englands historia

1
'et är mig obehagligt, att framställa Engelska 

Charakteren i ofördelaktig dager, till och med från 
förflutna tider. Men denna ädelmodiga nation skall 
utan harm höra allt, som påminner den om, 
att det är sina närvarande politiska författningar, 
dessa författningar, hviika andra folkslag kunna ef
terbilda, som den har att tacka för sin glans och 
sina dygder. -Den barnsliga fåfängan att tro sig 
ett bättre menniskoslag, är visserligen, i Engels
männens ögon, ingenting mot , den hedern att upp
muntra menais koslägtet genom sitt exempel. In
tet folkslag i Europa kan jemföras med Engels
männen sedan 1688; de hafva hundrade och tjugu 
1rs försprang i samhällsfullkomlighet, framför fa- 
sta landet. Den sanna friheten, som längre än ett 
sekel funnits hos ett stort folkslag, har frambragt 
verkningar, hvartill vi äro vittnen; men i detta 
folks föregående historia finnas flere våldsamhe
ter, Here olagligheter, ja till och med mera träl- 
domsanda i vissa afseenden, än hos Fransmännen.

Engelsmännen åberopa sig alltid sin Magna 
Charta, såsom det mest hedrande aneprof pS deras 
gamla stamtafla af fria män; och i sanning är ock
så ett sådant fördrag mellan Konung och folk en 
beundransvärd sak. Frän år 1215 hafva den per
sonliga friheten och de edsvurnas domarerättighet 
«Ut blifvit proclatnerads i uttryck, hvaraf man
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îsüncle betjena sig i vara dagar. Vid samma epoch af 

inedeltulen, uppstod, såsom i inledningen är nämndt* 
en frihetsrörelse i hela Europa. Men dä Upplys- 
fingen och de inrättningar, hvattill den leder, än- 
aiu ej voro utbredda, Uppkoih ingen ting varaft. 
Egi. af denna förändring i England* ända till iöff—< 

îiara fem seder efter Magnä Chartans antagande. 
tJauer hela denna period har den beständigt blif- 

bruten. Då Johan utan Länd, hvilkén under
tecknat chaïtaH, dog, började hans efterträdares 

Henrik III* ett krig mot Baronerna* för att fritaga 
sig från sin faders löften.

Baronerna hade vid detta tillfälle försvårat 
borgareståndet, för att i nationen finna ett stöd mot 
den Kungliga niagten. Edvard I, Henrik Il|:s ef
terträdare, besvor elfva gänger Magna Charta, hvil- 
het bevisar, att hatt ähttu oftare öfverträdde detl. 
Jflvarken Konungar eller nationer hålla sina poli. 
tiska eder oftare* än dä tingens gång tvingar Kon* 
tingarna dertill Och tillfredsställer folken, Wil
helm Conqvestor hade dethröniserat Harald* huset 
Laneaster i sin ordning störtade Richard 11, och 
den valact* som kallade Henrik IV pä thronen* 
var nog liberal, ätt sedan tagas af Lord Sommer* 
till mönster löfS- Vid Henrik IVis anträde till 
thronen 1309, ville man förnya Magna Changeât- 
minstone lofvade Konungen att skydda nationen» 
fri- och rättigheter. Men nationen förstod ej da 
Sielf att väcka aktning för dg- kriget med Frank- 
*tke, de inbördes fejderna mellan Husen York och 
Lancaster, gäfvo anledning till de blodigaste upp- 
ta<Ln, oçh il)Sen historia har att uppvisa så man-
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ga inbrott i personliga fribeten, sa'många Straff, 
så många sammansvärjningar af alla slag. Marv 
slutade i den namnkunniga Warwiks, Konungaska- 
karens, tid, med att stifta en lag, som ålade att ly
da den regerande, antingen ban regerade med rätta 
eller icke, på det nian måtte undgå de olagliga ju- 
xidisha domar, hvartill regementsförändringarne må
ste gifva anledning.

Sedermera kom huset Tudor, som uti Henrik 
VIT:» person förenade Yorks och Lancasters rättig
heter. Nationen var uttröttad af borgliga krig. 
Träldomens anda efterträdde för en tid partiraseri
et. Henrik VII, likasom Ludvig XI och cardina
le!) Richelieu, underkufvade adeln och förstod att 
inför a den fullkomligaste despotism. Parlamentet, 
som sedermera varit frihetens helgedom, tjenade då 
endast till att gifva sin sanction åt de mest despotiska 
acter genom ett falskt utseende af folkets samtyc
ke; ty intet bättre hjelpmedel finnes för tyranni
et, än en församling, då den äf förnedrad. Smic
kret döljer sig der under utseende af det allmänna 
bifallet, och fruktan liknar i allmänhet nästan mod; 
så mycket Mfvaa det ena och det andra af den 
hänryckning, inagten ingifver. Henrik VIII blef 
ännu större despot än hans fader, och mer nyck
full i sina beslut. Det som han antog af refor
mationen, tjenade honom förträffligt, att på en 
gång förfölja de orthodoxa bland katbolikerna och 
de redliga bland protestanterna. Han skrämde det 
Engelika parlamentet till att gifva de mest förne
drande bevis på sitt slafveri. Det var parlamen
ts);, som åtog sig att utföra de processer, man före«
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Bade mot Henrik VIII:s oskyldiga drottningar. 
Det samma anhöll om den aran, att fä döma 
Chatharioa Howard till döden, med förklaring, att 
det ej behöfde Kong], sanction att föreslå an- 
klagningsbillen mot henne, på det,, sade man, 
Konungen, hennes maka, den sorgliga nödvändighe. 
ten matte besparas att döma henne. Thomas Mo
rn8, ett af de ädlaste slagtolfer för Henrik VIII;» 
tyrannie, bief anklagad af parlamentet, äfven som 
silade, hvilkas död Konungen önskade. Öfver- och 
underhuset förklarade, att det var ett Majestäts- 
brott att icke anse Konungens giftermål med An» 
na af Cleves lagli gen upplöst} och parlamentet af- 
sade sig sina egna rättigheter, genom det decret, 
att Konungens proclamationer skulle egalaga Kraft, 
och att de till och med skulle anses såsom haf- 
vande uppenbarelsens, auctoritet i frågan om tros
lärorna; ty Henrik VIII hade gjort sig till öfver- 
lrufvud för Engelska kytkan, fastän han bibehöll 
katholska läran. Man måste således uppsäga Rom 
trohet ooh lydnad, utan att göra sig skyldig till kätteri 
i frågan om dogmerna. Det var pä denna tid 
man stiftade de så kallade sex articlarnas blodiga 
lag, hvilken utsatte de läropupcter, efter hvilka 
man borde rätta sig: den lekamliga närvarelsen af 
Chnsti lekamen i nattvarden; blotta brödets utde
lande dervid at lekmän; oåterkalleligheten af klo
sterlöften (oaktadt klostrens uppbäfvande); nyttan 
af enskild n»essa; presterskapets celibat och nöd
vändigheten af öronbigt. Den som ej antog den 
första puncten, brändes såsom kättare, och den, 
SOia förkastade de fem ofriga, dödades som wppro-
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risk, Parlamentet tackade Konungen for de gn<a 
domliga studier, den möda och det arbete, hans 
Majst hade användt på författandet af denna lag. 
Icke desto minre öppnade, Henric VIII vägen till 
religicmsförbättriogenj cîen bief införd i England 
genom hans brottsliga kärleksgfventyr, likasom 
Magna Charta hade att tacka Johans utan Land 
brott för sin existens. Sa bana sederna väg un
der sin medvetslösa gäng till mensklighetens mil, 

Parlamentet våldförde under Henriç; VIII så 
väl samveten som personer. Det befallde vid lifs- 
straff, att man skulle anse Konungen för kyrkans 
ofverhufvud; och alla de, som vägrade det, dogo 
som martvrtr för sitt mod, Parlamenterna ändrad« 
fyra ginget Engelska kyrkans tro. De sanctione- 
rade Henric VHÏ-S schisma och Edvard "VIîs prote
stantism, och då Drottning Maria lät kasta gub
bar, q vinn or och barn i. lågorna, i hopp att den, 
genom behaga sin fanatiska gemål, blefvo äfven 
dessa rysligheter sançtionerade af ett parlament, 
som nyss varit protestantiskt.

Reformationen återkom med Elisabethj men 
folkets och parlamentets sinnelag blef derföre lika 
slafviskt. Denna Drottning egde all den storhet, 
som en med moderation förd despotism kan gifva. 
Man kunde'jemföra Elisabeths regering i England 
med Ludvig XIV:s i Frankrike.

Elisabeth hade mer snille än Lndvig XIV, 
och såsom hon befann sig i spetsen för protestan
tismen, hvars grundsats är tolerance, kunde hon 
ej såsom den Franska monarchen förena fanatism 
med enväldet. Parlamentet, som hade jemfërü



Henric VIII med Simson för sin styrka, med Sa* 
lomon lör sin vishet och med Ahsalom i skönhet, 
skickade sin talare, att på knä förklara Drott
ning Elisabeth, det hon var en gudomlighet. Men 
ej nog med dessa osmakliga undergifvenhetsbetygel- 
*eri det befläckade sig med ett blodigt smicker, da den 
understödde Elisabeths grymma hat mot Maria Stu
art. Det begärde af henne sin fiendes dödsdom, 
* kopp att undandraga Drottningen skammen för 
det hon önskade, men det vann ej annat der- 
raed, än att jemte henne vanhedra sig sjelft.

Den förste Konungen af huset Stuart, äfven 
så svag, ehuru mer regelbunden i seder, än Lud
vig XIY-.s efterföljare, bekände ståndaktigt läran 
om den oinskränkta magten, utan att i sin Charak
ter ega medel att göra den gällande. Upplysnin
gen utbredde sig från alla håll. Den impulsion, 
som var gifven menniskosnillet vid början af det 
sextonde seclet, utbredde sin kraft allt mer och 
mer; religionsförbättringen gaste i alla hufvuden. 
Ändtligen utbrast revolutionen under Carl I.

De förnämsta dragen af likhet mellan Frank
rikes och Englands revolutioner äro: en Konung 
ledd till stupstocken af sina egna undersåter; 
en militarists chef, som tillvällat sig magten, 
och återställandet af den gamla dynastien. Fastän 
den religiösa och borgliga reformen hafva många 
lika sidor, bibehålla menniskorna dock, då dea 
grundsats, som sätter dsm i rörelse, i något afseen- 
de tillhörer det som de tro vara sin pligt, mer 
Moralitet, än då deras rörelser ej drifvas af annat 
®k«l än begäret, att återfordra sina rättigheter. I-
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niellertid var begSret efter jemlikbet så stort i 
England, att man satte Konungens dotter, Prinses
san af Giocester, i lära hos en sömmerska. Flera 
icke minre besynnerliga drag af detta slag kunna anfö
ras, ehuru styrelsen af de allmänna angelägenheterna 
i England ej köm i händerna på sa obyfsade folk» 
lilasser som i Frankrike. De ofrälse, hvilka genom 
handeln forvärfvat mer inflytande, voro mer upp
lysta. Adeln, som beständigt hade förenat sig 
jned borgarståndet mot thronens usurpationer, ut
gjorde ej någon enskild caste, s'som i Frankrike*. 
Blandningen af stånd, som ej hindrar rangskilna. 
den, existerade redan från långliga tider tillbaka-. 
I England var adeln af den andra klassen förenad 
aned de ofrälse.'*) Pairernas familjer voro ensamt

*) Se har orden i,en af underhusets adresser till Jacob
l, som tydligen tilikännagifver denna sanning.

Underhusets förklaring Öfver- Privilegierna, skrifv en af 
en Speciel Comité, för att presentera följande adress 
till Jacob den Första,

Underhuset i detta rike utgores ej allenast af med. 
borgare, stadskoar och åkerbrukare, utan också af he
la den lägre adeln i riket, af riddare, ståndspersoner, ra.
m. Flere hland dem höra till rikets första familjer; 
andre halva genom sin förtjenst hunnit till den. 
stora hedern att hlifva intagna i Eders Majestäts 
hemliga råd, och hafva erhållit de högsta embeten. 
Med ett ord, undantagande den höga adeln, innehål- 
1er Underhuset hela blomman och kraften af Edert 
rike. De underhålla Edra krig genom sina personer 
«clx sin egendom; deras - hjeitan utgëra edert rikes.
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undantagna, under det man ï Frankrike eî vis» 
«te, hvarest man skulle finna folket; en hvar 
sträfvade att Löja sig ur hopen, för att in
gå i de priviligierades klass. Utan att inia. 
ta sig i religiösa discussioner, han inan ej neka, 
att protestanternas opinion, som grundas på prof
iling, är mer gynnande för upplysning ocb frihets- 
anda än katholicismen, som afgör allt efter au. 
toritet, och anser Konungarna lika infallibla soin 
1’åfvar, åtminstone så länge Pafvarne ei äro i strid, 
med Konungarna, Ändtligen, och det är i detta 
afseende man bör erkänna förmonen af det insulära 
läget , företog sig Cromwell ej att göra eröf- 
ringar p3 fasta landet; han uppväckte ej Konungar
nas vrede,, hvilka ej trodde sig hotade geiiom de 
•politiska försöken i ett land, som var utan ome. 
delbar förbindelse med sjelfva Europa; ännu min
re togo folken del i tvisten, och England hade 
den stora lyckan, att livarken hafva ådiagit sig de 
freminandes ovänskap eller behöft deras hjelp^ 
Engelsmännen säga-med skäl, att de ej haft något 
j sina sista borgliga krig, som liknar de aderton 
månader, skräcksystemet varade i Frankrike. Men 
då man öfverskldar deras historia i det hela, 
far man se tre Konungar afsatta och dödade: Ed
vard II, Piichard II, och Hernie VI; en Konung 
Jönnmördad, Edvard VI; Maria af Skottland och 
Carl I döetfde på schavotten; flera Prinsar af Kong- 
liga blodet offrade åt en våldsam död; juridiska 
mord till långt större antal än i Europas öfriga

styrka och varaktighet. Hela folket, som bcstSr af fie„
ra millioner meimisUor, föreställ»? £enojn oss» Undci- 
liusets medlemmar^

«*■



länder; samt en viss hårdhet och partilystnad, som 
alldeles icke förebodade de allmänna ' och enskilda 
dygder, hvaraf England sedan ett sekel gifver ex
empel. Utan tvifyel kan man ej hålla en noggrann 
räkning öfver båda nationernas dygder och laster; 
men då inan studerar Englands historia, börjar man 
ej att se Englands charakter, sådan som han små
ningom uppstiger för vara ögon från frihetens 
grundläggning, förr än hos några enskilda under 
revolutionen och efter restaurationen. Den epoch, 
då Stuartska familjen återkom, och de omskiften, 
som verkställdes genom deras utdrifvande, visa än
nu flere nya prof på den borgliga inräftftingens 
allsmägti-ga inflytande på en nations charakter. Garl 
II och Jacob II regerade, den ene sjelfrädigt, den 
andre tyranniskt, och samroa orättvisa gerningar, 
som fläckat Englands historia i gamla tider, för
nyade sig i en epoch, då likväl upplysningen ha
de gjort stora framsteg. Men despotismen fram
bringar öfver allt och alltid nästan samma resultat; 
han återför mörkret midt på dagen. De ädlaste 
frihetens vänner, Russel och Sidney, dödades 
under Carl II, och flere andra minre namn
kunniga dömdes på samma sätt orättvist till dö
den. Russel vägrade att friköpa sitt lif med den 
bekännelsen, att motståndet mot en souverain, hum 
despotisk han än ma vara, är stridande mot Christna 
religionen. Algernon Sidney sade, dä han steg på 
schavotten. ”Jag kommer hit att dö för den gam
la goda saken, hvilken jag älskat från arm barn
dom.” Dagen efter hans död funnos det journali- 
ssst. som förlöjligade dessa enkla och sköna ord.
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Ost ovärdigaste af allt slags smicker, det slag som 
gör af nationernas rättigheter ett föremål för herr- 
«harens välbehag, visade sig på alla håll, Univer
sitetet i Oxford fördömde alla frihets principer, och 
visade sig tusen gånger minre upplyst i sjuttonde 
seclet än baronerna voro i början af det trettonde, 
Oet förklarade, att det hvarken gafs något uttryck
ligt eller tyst ömsesidigt fördrag mellan Konung 
och folk, O oh denna förklaring utgick från en 
stad, som var bestämd att Vara upplysningens me- 
delpunot —> en förklaring, som sätter en menr.iska 
öfver alla gudomliga och raenskliga lagar, utan 
att hvarken ålägga henne pligter eller band. Loc
ke, som då ännu var ung, blef fördrifven ifrån 11- 
Iiiversitetet, emedan han vägrat gifva sitt bifall till 
denna, slafviska lära. Detta bevisar, att tänkare, 
pied hvad föremål de också sysselsätta sig, alltid 
äro eniga om mfinniskoslägtets värde. Ehuru par
lamentet var ganska lydigt, fruktade man det lik
väl, ocb Ludvig XIV, som genom en märkvärdig 
«karpsynthet förstod, att en fri constitution skulle 
gifva stor s&yrka åt England, bestack ej allenast 
piinistèren utan äfven Konungen, att förekom
ma upprättandet af en dylik författning. Det var 
imellertid icke af fruktan för exemplet, som han 
ej ville, att friheten skulle finnas i England. Frank
like var då så långt från att tänka pi motstånd, att; 
lian ej behöfde oroa sig; det var allenast derföre, 
att han ansåg den representativa styrelsen såsom 
en källa af rikedom och magt för Engelsmännens 
hvilket diplomatiska urkunder bevisa. Han lät; 
’tiUbjuda Carl II 1,îioo,ooo ïouisd’orer, om haß vH«.
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Je blüfva katholik och iipphöra att sammankalla 
parlamentet^ Carl .II, och sedermera hans broder, 
mottogo subsidierna, utan att våga u ppf y 11a villkoren«.

Premierminis trame och deras fruar mottogo 
skänker af Franska ambasadeuren, och lofvade att 
underkasta England Ludvig XIV :s inflytande. En
ligt. livad som är sagdt i de af Dalrymple kungjor
da handlingar, önskade Carl II, att lata Franska 
troppar komma in i England, för att deraf betjena 
sig mot frihetens vänner. Man har möda att öfver- 
tyga sig om sanningen af dessa facta, då man kän
ner England i det adertonde och nittonde seclet. 
innu gafs det lemmngar af frihetsanda bland nå
gra parlamentsledamöter; men, emedan tryckfrihe
ten ej understödde dem i allmänna opinionen, kun
de de ej ställa denna styrka mot regeringens. Ha
beas corpus-acten, denna lag som grundlägger 
personliga fribeten, blef kungjord under Carl II, 
och det oaktade furinos aldrig flera inbrott i 
detta slags frihet än under hans regering; ty la
gar utan garantie äro ett intet. Carl II lät utlem» 
na åt sig alla städernas privilegier, alla deras en
skilda diplomer; ingen ting ar så lätt för centraiau- 
torileten, .som att krossa hvarje del serskildt. I)o» 
jnarne gåfvo, för att hehaga Konungen, en långt 
dörre utsträckning åt högmålsbrott än som blifvifc 
bestämd under Edvard III, trenne seder förut. 
IVIed detta allvarsamma tyrannie förenade sig lika så 
mycken corruption, lika så mycken lättsinnighef, 
som man i någon tidrymd kunnat förebrå Frans
männen- De Engelska författarne och skalderne, 
som nu för tide» är® inspirerade af de sannaste



känslor och renaste dygder,- voro under Carl II;s 
regering gycklare, stundom sorgsna, men alltid se
deslösa. Isynnerhet Rochester, Wickerley och fram
för allt Congreve framställa taflor af menskliga lif- 
vet, som synas vara parodier af helvetet. Der skäm- 
ta barnen öfver deras föräldrars ålderdom; der ön
ska yngre bröder de äldres död. Äktenskapet är 
der hehandladt efter Beaumarchais’ maximer; men 
det finnes ingen munterhet i dessa lastens satur- 
nalier; de mest förderfvade menniskor kunna ej le 
vid åsynen af en verld, der sjelfva de elaka ej 
kunna slå sig igenom. Moden, som ännu är En
gelsmännens svaghet i minre saker, lekte dä med 
det vigtigaste i lifvet. Carl II hade pl sitt hof, 
och hofvet pä folket det inflytande, som Regen
ten har utöfvat på Frankrike. Och dä man ser x 
Engelska gallerier portraiterna af denna Kon
ungs maitresser methodiskt xippställda; kan man 
ej föreställa sig, att det icke är mycket öfver hun
drade Sr, sedan en så elak lättsinnighet hos 
Engelsmännen understödde den oinskränkta mag- 
ten. Åndtligen regerade Jacob II, hvilken öppet 
framställde de tänkesätt, som Carl blott vägat låta 
nalkas genom dolda minor, i tre ars tid med ett 
tyrannie, som lyckligtvis var gränslöst, emedan det 
är just dess utsväfnrngar, son* -nationen har att 
^tacka för åen lugna och visa revolution, som grund- 
Saggt dess frihet. Den Skottska bäfdatecknaren 
Himie, en af Stuartska familjens anhängare, och 
försvarare af Kongliga värdigheten, så mycket en. 
upplyst man kan vara det, har snarare förmildrat 
®n öfvsrdrifvit de brott, som blifvit anbefallde
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Jacob ÎIss agenter. Jag vill här endast framställa 
några drag af denna regering, sådana de Sanas an* 
förde af Hume.

”ttofvet hade ingifvit alla sina tjenare sådana 
sjelfradighetsprinciper, att Fevérshat», omedelbart 
efter segern (vid Sedgemoor), lät bänga (ner Sri. 
tjugu fångar, och fullföljde sina executioner, äfvett 
dä bishopen af Bath och \Vells föreställde hon
orai att dessa olychligå hade rätt att blifva form
ligen dömda, och att deras straff skulle passera för 
verkliga mord. Men desSa föreställningar kunde 
ej tillbakahålla öfverste Kirkes grymhet, en soldat, 
som tjent sig upp från de lägre graderna, och som 
under en lång tjenstetid i Tanger, och umgänge 
med Morerna, hade vant sig vid en omensklighet, 
som är sällsynt i Europa och hos fria nationer. 
Då han intågade i Bridgewater, lät hati föra nitton 
fångar till galgen, utaft den minsta undersökning. 
Sedermera roade han sig åt sin egen grymhet, 
och lät afrätta ett visst antal, under det han drack 
Konungens, eller Drottningens, eller öfverdomareti 
Jefferies’ skal, och då han såg deras fotter spritta 
under dödsconvulsionerna, ropade han, att de bor
de hafva musik till sin dans, och gaf Ordres, att 
pukor och trumpeter skulle lata höra sig. Det 
föll honom in att låta hänga samma meuniska tré 
gånger 1 rad, för att, som han sade, öka sina kun. 
skaper genom detta hizarra experiment, och hvar- 
je gång frågade han honom, om han ej ångrade 
sitt brott; men dâ den olycklige fortfor att för- 
klara, det han, oaktadt allt hvad han lidit, alltid, 
vore färdig att åter deltaga i samma sak, lät Kir»
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he hänga honom i kedjor. Men ingen ting liknar 
grymheten och trolösheten af clet drag vi nu vil 1 ja 
berätta. En ung flicka kom att begära nåd för 
sin broder, och kastade sig för öfverste Kirkes 
fotter, prydd med alla skönhetens och den grå
tande oskuldens behag. Den grymme kände sina 
begär väckas, utan att bevekas hvarken af kärlek 
eller mildhet. Han lofvade att uppfylla hvad bon 
begärde, med villkor att bon samtyckte till hans 
önskan. Denna olyckliga syster gaf vika for den 

nödvändighet, hvari man försatt; henne 5 men se
dan Kirke tillbragt natten med henne, lät han 
henne oui morgonen sa genom fenstret denna till
bedda broder, åt bvilken hon uppoffrat sin dygd, 
hängande på en galge, som man upprest i hemlig
het om natten. Raseri och förtviflan bemägtigade 
sig denna olyckliga flicka och beröfvade henne 
förnuftet. Hela landet, utan afseende på hvem som 
var skyldig eller oskyldig, utsattes for denne bar
bars härjningar. Soldaterna blefvo lössläppte, för 
att der lefva efter sitt godtycke, och hans eget re- 
gemente, undervist af hans exempel och uppmun- 
tradt genom hans tillsägelser, utmärkte sig i den 
jnest studerade grymhet. Han kallade dem îro- 
„iskt sina lam, ett uttryck, hvaraf länge minnet 
med förfäran i denna del af England bibehållit 
sig. Dan oförsonlige Jefferies efterträdde honom 
gnart och visade, att en domares härdhet kan likna 
och öfverträffa ytterligheten af det soldatiska ty
ranniet. Denne man, som af smak egnade sig at. 
tyranniet, hade redan gjort sig känd i flera proces
ser, deri han presiderat. Men han afreste med en
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barbars glädje till att antaga denna nya befattning, 
aom lofvade honom en rik skörd af död och 
förstörelse. Han började ined staden Dorchester, 
der trettio rebeller blefvo förda infor hans dom- 
stol. Hap uppmanade dem förgäfves att gen- 
öm ep frivillig bekännelse spara honom mödaa 
att fsilla deras dom. Tiirgunie blefvo förklarade- 
skyldige, och att på en gang straffa dem för deras, 
brott och deras olydnad, lät han omedelbarligen 
föra dem till afrättsplatsen. Der voro ej minre än 
£92, som fingo sin dödsdom, och go blefvo strax 
afrättade. Sedermera bi'ef Exeter theatern för hana 
grymhet. Äf 243 personer, som man franydrog för 
domstolen, bl ef största delen dömd til! döden, 
och lemnad St bödeln. Derifran flyttade han 
sin domstol till Taunton och Wells. Öfver allt 
föregick honom förskräckelsen. Hans hotelser ha
de sä förfärat de edsvurna, det de gäfvo sitt 
yttrande med den brådska — att flera oskyldiga 
delade da skyldigas lott. Med ett ord, utom dem, 
gom mördades af krigsbefälbafvatne, räknar maa 
*51, som dogo för rättvisans arm. Hela landet 
var öfverströdt med rebellernas spridda lemmar j 
i hvarje by såg man nigon olycklig invånares lik, 
ech den omensklige Jefferies använde all rättvi
sans stränghet, utan någon blandning af medli
dande.”

”Bland alla afrättningar i denna rysliga epoch 
Voro fm Gannts och Lady Lisles de rysligaste-. 
Dessa voro anklagade för att hafva lemnat en fri
stad St rebellerna. Fru Gaunt var en vederdöper-

s ka.
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Siîà, ocli fcand för en välgörenhet, som «trachte sîj 
till personer af alla partier och secter. En rebell» 
som kände hennes mensklighet, tog sin tillflykt 
till henne i sin nod och fann en fristad i hennes 
hus. Dä han strax derefter hörde talas om en act, 

som lofvade ämnestie och betoningar St dem som 
upptäckl.e brottslingar, hade han den lågheten, att 
härråda sin välgörarinna och inlemna en angifvelsa 

*not henne. Han erhöll nåd för sin trolöshet. 
Hon blef lefvande bränd för sin menniskokärlek.

Lady Lisle var enka efter en Konungamörda
re, som hade njutit mycken ynnest och inflytande 
Under Cromwells tid. Hon blef förföljd för det 
hon gifvit en fristad åt tvänne rebeller efter sia. 
get vid Sedgemoor. Förgäfves anförde det åldri
ga fruntimret till sitt forsvar, att dessa rebellers 
namn ej fanns i någon proclamation5 att de ej 
voro sakfällda genom någon dom; att ingen ting 
visade, det hon kunnat känna dem som Monmouth« 
anhängare, att man väl visste, det hon, oaktadt 
det namn hon bar, alltid hade varit tillgifven Kon» 
ungens sak, att ingen fällt mer tårar än hon of-> 
ver Carl 'Iss död; att hennas son, som var uppfo
strad af henne och i hennes grundsatser, hade 
sjelf strid t mot de rebeller, som man anklagade 
henne att hafva dolt. Dessa skäl bevekte ej jef- 
feries ; men de verkade på de edsvurna, som vill® 
tvänne gånger gifva ett gynnande utslag, men bä- 
da gångerna blefvo afvista med förebråelser och

Mai. St (iil. III Dd. *0..



hotelser. Slutligen aftvang man dein den olychli. 
ga domen, och hon blef aflifväd. Konungen var 
dö£ for hvarje* bön, och trodde sig finna ursäkt i 
det svar, att han lofvat Jefferies att aldrig benåda.

De, hvilka undgingo döden* blefvo dömda till 
böter, som bragte dem till tiggarestafven ; och, oui 
deras fattigdom hindrade dem fran att betala, uu- 
dergingo de kroppsstraff eller fängelse. Folket 
skulle vid detta tillfälle önskat sig kunna skilja 
mellan Jacob och bans agenter; men man drog 
omsorg för att ådagalägga, det dessa intet annat 
gjort, än hvad som var behagligt för deras herre. 
Jefferies bief vid sin återkomst upphöjd till Pair 
för sina utmärkta tjenster, och strax derpå be.
klädd med cancellersvärdigheten.”

Så kunde en Konung behandla Engelsmännen, 
och sådant kunde de tåla ! Är x6q6 gaf England 
St Europa dessa exempel af barbari, af slafveri ; 
och två år derefter, då Jacob var blifven afsatt 
och Constitutionen antagen, började denna period, 
*om varat i ett hundrade och tjuguatta ar till va- 
x3l dagar, bvarunder ej en enda Parlaments,session 
blifvit hållen, som icke höjt sammhällsordningen 
till någon större fullkomlighet.

Jacob II var visserligen straffvärd ; men likväl 
3kan man ej dölja för sig, att det sätt, på hvilket 
han blef öfvergifven, var förrädiskt. Hans döttrar 
fråntogo honom kronan. De personer, som hade 
visat honom mesta tillgifvenhet, och voro hon
örn skyldiga den största tacksamhet, ofvergåfvo
feonoru. Officerarne bröto sia ed ; men enligt ett
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Ëngelskt epigram, kallar man förräderi ej met.* 
vid sitt hamu, då medgången Urskuldar det. *)

ilhehrt 1ÏI var én statsman, beslufsam och 
VlS’ van!l genom sitt ertibete såsöm ståthållare i 
Holland att respectera friheten, vare sig, att han af 

naturen älskade den eller icke. Drottning Annay 
1601X1 efterträdde honom, var ett fruntimmer Utan 
talfehter, och visade endast styrka i tillgifyeplieten 
for sina fördomar. Ehuru hon var i besittning af 
®u thron, den hon bordt, efter legitimitetsprinci- 
pen* öfverlemna åt sin bror* visade hon dock eri 
svag tillgifvenbet för läran orti det Gudomliga Ome
delbara förordnandet, och ehiitu frihetsväOnef- 
iiäs parti hade gjort henne till Drottning, ingaf 
henne dock alltid detta pafti en ovillkorlig afsky. 
îmellertid hade de nya politiska författningarna 

redan slagit så djupa rotter, att hennes regering, 
s,!* väl ntöhi- som inömlandsj har varit en af de 
ärofullaste för England.

Hatinoverska huset fullbordade dert pölitisfeå 
Och religiösa reformen; imellertid segrade ännu 
ofta partisjukan öfver rättvisan, ända till batailleil 
Vid Culloden 1746. Få Frins Edvards hüfvud sat- 
tes ett pris af 30,000 Louisd’orer 5 och så länge 
inan fruktade för friheten, hade man möda att 

çslma sig till det encia ujgdeJj {0m kunde gifvä

*) treason does never prospers what's the reason? 
Why, when it prospers, none dare sail it treason,.

Förräderi lyckas aldrig, hvad är orsaken dertill ?
©rsakeii är, att, dä det lyckas, rävar ingen kalia de* 
förräderi.
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den va ra lu i" he t, 'nämligen att vörda *dess grund* 

satser, hurudana också- omständigheterna hiå vara.
Men om man med uppmärksamhet studerar de 

tPejine Georgernas historia, shall man der finna, 

att moralen och friheten ei hafva upphört att un
der rlenna tid göra framsteg. Ett skönt skådespel 

är denna constitution, som ännu vacklar vid ut
gången, likasom ett skepp, hvilket går af stapeln, 
men ändtligen irtbreder sina segel och gifver fritt 
lopp ät allt stort och ädelt i mennisksjälen. Jag 
vet, att Engelsmännen skola p^stå, det de alllid 
haft mer frihetsanda än Fransmännen ; att de 
från Caesar» tid strid t mot Romerska oket, och 
att Romanies lagar, som samlades under Kej- 

sarnes tid, aldrig blifvit införda i Engelska lag

verket; äfven så ar det sant, att Engelsmännen, 
dS de antogo reformationen, hafva i och med det 
samma, på ett säkrare sätt, grundlaggt sedlighet och 

frihet. Presterskapet, som alltid sutit i parlamen

tet med de verldsliga herrarne, har icke hatt nå
gon serskild magt i staten, och Englands adel har 
visat sig mera orolig, men minre krypande vid 

hofvet än de Franska. Denna skilnad kan man 
neka vara till Englands förmon I Frankrike 

har klimatets mildhet, smaken för sällskapsumgän- 
ggt och allt det som förskönar lifvet, gynnat den 
oinskränkta magten, likasom i södra länderna, der 
lifvets nöjen göra tillfyllest för menniskan. Men, om 

en gäng kärleken till frihet har intagit sinnena, 
Skola sjelfva de fel, man förebrår Fransmännen, de

ras liflighet och egenkärlek, ännu mer fästa dem 

vid det djä beslutat tillvinna sig. De äre det tre»



försök V da ™an rä,tnar Aroencanerna, som gjort 
orso s ti 1 en representativ författning, och deras

ee,»ngares exempel börjar ändtligen leda dem. l'S 
Va Satf man än betraktar hvar och en.nation, fin- 

iian der alltid det, som kan göra den repre- 
a,1Va styrelsen icke allenast möjlig, utan äfven 

, ~''L 11 ^iö det samma. Lätom oss derföre un»
-'.söka inflytelsen af detta regeringssätt på det 

Än< ’ som ^örst haft den äran att införa det.

T R E D J E £3 A. P I T IL 11 T

Englands lyda, och de orsaker, som till denna, 

stuncl ökat den„
»

Ari-r 181.3 var det ett och tjugu Sr, sedan Englands 
Jrig med Frankrike bade tagit sin början, och un- 
det en viss tid hade hela contineoten väpnat sig 
>not detta rike. Till och med America utgjorde en 
* el af den allmänna coaiitionen, dertill föranledd
!f p0ht,sl;a ,ntressen, so«> voro fremmande för 

.gröpas angelägenheter. Sedan fiers år tillbaka
, J jtlrj,ancs vördnadsvärde monarch ej egt brü
tet, at sitt förstånd.

Be stora statsmännen, P;tt och Fox, voro ej 
A!® tl!'’ °ch Snmi »'gen hunnit att i rykt-

bhtva (leras iei,llike- Man kunde ej anfö- 
ä_’;SOt af historien *ändt' namn, i spetsen för 

6na> och endast Wellington ädrog sig Eu.
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ropas uppmärksamhet. Några ministrar flera W
damöter af oppositionen, fiere bland de lau a,
lagkunniga, de vittra njöto mypken högaktning , 
och om Frankrike pä ena »idan, da det under«. 
8tat sig en endas ok, hade sett den, personliga 
•äran försvinna, sä fanns det på den andra sidan s* 
många talenter, »å mycken kunskap och tort,enst 
Ls Engelsmännen, att det måste vara ganska 

avirt, ait büfva den förste i denna mängd- .
Då jag ankom till England, var det inge* 

man, som serskildt framträdde för min tanka 5 jag 
hände der nästan ingen ; men jag ditkom med for- 
troende. Jag var förföljd af en fiende till fnhe. 
ten; jag gjorde mig alltså räkning p* ett hedran
de medlidande i ett land, hvars alla författningar, 
voro i öfvetensstämmelse med mina politiska uin- 
fcesätt. Äfven räknade jag mycket på min faders 
minne, för att derigenom vinna beskydd, och Jag 
iar ej bedragit mig, Nordsjöns vågor som ,ag ot„ 
verfor, da jag lemnadö Sverige, nigåfvo m,g annu 
förskräckelse, då jag på långt håll hck se denna 
grönskande 3, som ensam motstå« Europas under- 
Lfvande, Och likval funno, der ej mer an to f 

millioner menniskor S ty de fem eller sex, »om ut- 
5ra Irlands befolkning, hafva ofta under loppet 

af sista kriget öfverlemnat sig åt inbördes oro- 
äi„heter Dö som ej villja erkänna frihetens infly
tande på Englands magt, upphöra el att upprepa, 
det England bad« blifvit öfvervunnet af Bonapar
te, lika sum alla and.a continentalinagUr, om det 
ej varit försvarade af bafvet. Denna mening kan 
ej blifva vederlagd a£ ethwreuheten ; men Jag tvrfiaS
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ej derpa, att om England, genom en impulsion aï 
eviathan, hastigt blifvit förenadt med fasta landet, 

® u e det ritan tvifvel lidit mera, utan tvifrel 
shulle dess rikedomar blifvit minskade ; men den 
aLmänna andan hos en fri nation är sådan, att den 
«ddiig skulle undergått frerolingarnas ok.

Dä jag landade i England är 1813, hade man 
Byligen fatt kunskap om den vapenhvila, som var 
a Mutad mellan de allierade magterna och Napoleon, 
tian var då i Dresden, och ännu stod det i hans 

»agt, att inskränka sig till det olycksödet, alt 
vara Kejsare öfver Frankrike ända till Rhen, och 
Konung i Italien. England hade sannolikt ej un- 
derskrifvit denna tractat, dess belägenhet var såle
des långt ifrån att vara gynnande. Ett långt krig. 
hotade det 3 nyo; dess financer syntes uttömda, 

åtminstone för att bedöma dess hjelpkällor efter 
alla andra Europeiska länders. Ett papper, som 
representerade myntet, hade fallit till en fjerde- 
de1 af sitt värde på fasta landet, och om detta 
papper ej varit understödt af nationens patriotiska 
anda, hade det dragit med sig de enskilda och 
allmänna ärendenas undergång.

Frankrikes journaler framställde, under jerafö. 
reisen mellan de bada ländernas financer, England 
såsom öfvefhopadt af skulder, och Frankrike så, 
som egaie a£ en betydlig skatt. Jemförelsen 
var sann ; men man hade bordt tillägga, att Eng
land genom sin credit disp0nerade öfver oinskränk
ta hjelpkällor, under det Franska regeringen en

st egde det guld, den hade i händerna. Frank- 
e h-unde upptaga milliarder i centributioneE
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fi-gn det Ketvungna Europa j men dess despotisms 
teherrskare skulle ej kunnat lyckas i ett enda fri

villigt II.
Från Harwich till London genomfar man en 

läng väg, omkring sjuttio Engelska mil, som är na. 
stan utan af brott omgifven med landtkus till höger 
och venster; den utgör en rad boningar och träd
gårdar, afbruten af städer. Nästan alla menniskor 
äro väl klädda, nästan ingen hydda är förfallen; 
sjelfva djuren röja nîgon ting fredligt och välmå
ende-, såsom glfves det äfven för dein rättighe
ter i denna stora samhällsordnings byggnad- 
Prisen på alla saker måste nödvändigt vara ganska 
b öga ; men dessa pris äro till största delen fixera
de. Det glfves sä mveken a f ■ k y för allt laglöst 
j detta land, alt man, utom sjelfva lagen, antager 
reglor och sedermera bäfd, för att, så mycket man 
kan, i alla saker hafva något positivt och stadga dt,, 
til! och med' i de minsta detailer. Utan tvifveï 
Var denna varornas dyrhet, sons uppkom genotft 
de ofantliga utskylderna, någon ting högst tryc- 
Jtande ; men om kriget var oundvikligt, hvilken- 
arman än denrta nation, det vill säga denna con
stitution, kunde uthärda det ? Montesquieu anmär- 
fter med skäl. att de fria staterna betala mycket 
storre skatter än de som äro despoliskt be herrska-, 
de; man vet ej heller ännu, ehuru Englands ex
empel bor dt lära det, hvad rikedom ett folk eger», 
som samtycker till hvad det gifver-, och betrak
tar de allmänna angelägenheterna som sina egna. 
Också hade det Engelska folket, längt ifrån att 
hafva förlorat genom det tjuguåriga kriget, i allst



;»'seende vunnit miclt under continentalblocaden. 
Industrien, som blifvit verksammare och mera 
«nillrik, ersatte på ett förvånande satt de produ- 
eter, som inan ej mer kunde fä från fasta landet.

capitaler, som blifvit s’atta ur omlopp i han- 
deln, hade blifvit använda til] uppodlingar och 
åkerbrukets förbättring i flara provincer; busens 

antal hade öfver allt ökats, och Londons tillvext 
pS få.Sr var nästan otrolig. Om en gren sf han
deln aftynade, började en annan'strax att i stället 
blomstra. Egendomsherrarne, som genom laudt- 
godsens stigande varde blifvit rikare, egnade en 
stor del af sina inkomster åt inrättandet af all- 
männa barmhercigheisanstalter. Då Kejsar Ale
xander kom till England, och omgafa af en folk
mängd, hos hvilken han väckte ett så rättvist in
tresse, frågade ban, hvarest folket var, emedan ban 
ej sag _Omknng sig annat än menniskor, klädda 
som den bättre idassen i andra länder. Hvad 
som verkställes i England genom enskildas sub- 
scriptioner är otroligt. Hospitaler, uppfostrings- 
hus, Christliga sällskaper, missioner hafva e] atle- 
nast blifvit underhållna, utan äfven ökade under 
kriget; och fremlingar, som lidit olyckor, sasoin 
Schweizare, Holländare, Tyskar, hafva oupphör
ligt tian England fått emottaga enskildta under
stöd, genom frivilliga gåfvor. ’ Då staden Leyden 
nästan till hälften förstördes genom explosionen af 
en med krut lastad båt, såg man kort derefter den 
Engelska flaggan visa 8;§ pg Holländska kusten. 
Som blocadsyste.net då ännu bestod i full kraft. 
ir-Jdde kustens inbyggare sig böra skjuta pä detta
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trolösa skepp. Det uppsatte parlamenterBaggçm ock 
lat veta, att det medförde en betydlig penning
summa för de invånare i Leyden, soin blifvit rui
nerade gesvorri-sista olycka,n;

Men bväd kan man val antaga sSsom orsak till 
alla dessa »underverk af denna merl ädeliBO,å förenade 
lycka? Friheten, det vill säga nationens förtroende 
till en styrelse, sopr gör publicitet till den första 
grundsatsen i finänceläran 5 en styrelse, som är 
upplyst genom fri öfverlaggning och tryckfrihet. 
Nationen, som ej kan biifya bedragen under denna 
sakernas ordning, känner bruket af de utskylder4 

io.a betalar, och den allmänna crediten bär Engel
ska statsskuldens otroliga börda, Om man, med 
vederbörlig proportion, försökte detsamma i en a£ 
fie Europas stater, som ej njuta en representativ- 
författning, skulle man. ej kunna göra mer än för
sta steget till ett dylikt företag. Fem hundra tu
sen delägare i allmänna fonderna utgöra en stor 
borgen för. skuldens betalning i ett land, der bvar- 
Je medborgares mening och intresse hafva infly
tande. Rättvisan, som i cKedjtfrSgar är liktydig 
»ed skicklighet, har blifvi.t drifver. sä långt i Eng. 
land., att man ej confiscerat Fransmännens ren- 
tor, under det dessa bemägtigadc sig all Engels« 
männens egendom, i Frankrike. Man har e,j en, 
gäng låtit fçemlinga.r erla.gga den afgift på sina 
senior, som Engelsmännen sjelfva betala. Den,- 
na £u,llkomliga redlighet, detta sublima i calcu- 
3en, är grundvalen för Englands financer, och för
troendet till beständigbeton af denna redlighet }@- 
Äar silt urspruug från de allmänna födauurngarna»

II



Förändringar i mïnistèren, hurudatia de än Jnî 
vara, ft unna ej medföra någon skada för crediten, 
emedan nationalrepresentationen cpb publiciteten 
göra allt bedrägeri omöjligt. Capitalisterne, som 
wtlåna sina penningar, äro det svåraste folk i verl- 
å&n 'att bedraga.

Ännu finnas gamla lagar i England, som lägga 
jpSgra binder för industrien i det inre; men mar» 
afskaß'ar dem efter hand, och flere hafva kom
mit ur bruk. Således skapar sig en livar utvägar 
till bergnipg, och ingen meuniska, begafvad med 
sfiå^on verksamhet, kan finnas, som saknar utvägar 
att. rikta sig, under det bon bidrager till statens 
Välgång. Styrelsen blandar sig aldrig i det som 
enskilda kunna göra, lifta så vä! som den sjelf; akt- 
ningen för personlig frihet sträcker sig til! utöfnin-, 
gen af bvar och ens enskilda talenter, och nationen 
lir så afurulsjuk om att kunna styra sig sielf, då 
det är möjligt, att man i Ijondon saknar i många 
afseetiden den police, som vore nödvändig för sta
dens förskönande, emedan ministrarne ej kunna 
göra något intrång i de lopala autoriteternas magt, 

Rorglig trygghet, utom hvilken hvarken cre
dit eller ho.psparda capitaler kunna gïfvâs, är än
då ej tillräcklig för att utveckla alla en nations 
resourcer; täflan måste derjemte Uppmuntra nienni, 
skorna till arbete, och lagen försäkra dem om åt
njutandet af dessr frugter. Handel och industrie 
måste hedras, men ej genom belöningar, som gtf- 
vas St den eller den enskilda, hvilket förutsätter 
tvänne klasser, hvaraf den ena tror sig hafva rättig
het att betala den andra, utan genom en tingens



lys
ordning, som tillåter hvarje man att lyfta sig till den 
högsta rang, om han förtjenar den. Hume säger ; 
dit handeln har ännu mer behof af att hedras än 
friheten, I sjelfva verket skadade den orimliga för* 
dom, som förbjöd Frankrikes adel att inga i han
deln, mer än alla den gamla regeringens missbruk» 
tillvexten af Frankrikes rikedomar. Det gitves 
pairskaper, som nyligen i England blifvit bevilljade 
åt handlande af första klassen. Da dessa blifvit 
pairer, sysselsätta de sig ej mer med handeln, e- 
rnedan de anses böra annorlunda tjena sitt fäder
nesland; men det är deras embetsgöromål och ej nå
gon ståndsfördom, som aflägsnar dem frän handeln, 
uti bvilken de största berrars yngre söner ingå 
utan tvekan, då omständigheterna kalla dem. Sam
ma familj består ofta å ena sidan al pairer, och a. 
den andra af simpla1 köpmän i den eller den pro
vinces Denna borgliga ordning uppeldar hvar 
och ens skicklighet, emedan det ej gifves några 
inkränkningar i de förmoner, som rikedomar och 
talenter kunna förvärfva sig; och emedan intet 
hinder finnes, som utestänger från förbindelser, el
ler embeten, eller sällskapligt umgänge, eller tit
lar, den ringaste Engelsusaa, om han förtjenar. 
vara den första.

Men —> invändes här — i Frankrike har man» 
till och med under gamla regeringen, utnämnt in- 
dividuer utan anor till de högsta embeten. Ja, man 
har stundom betjenat sig af dem, då de voro nyt
tiga för staten ; men i intet fall kunde man göra. 
en borgare till en adelsmans like. Huru skulle 
uran gifva hederstecken af fërsta ordningen åt e*s
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menniska meiî talenter, utan börd, då det bebdfdes 
en startftäfla för att hafva rättighet att bära dem? 
Har man någonsin sett en så kallad parvenu blifva 
Duc och Pair? Och var ei hlotta ordet parvenu 
en förnedring för honom? ■ Sjeifva medleinmarne af 
det Franska parlamentet, hafva, som vi redan sagt, 
aldrig kunnat sätta sig på lika fot med den adel, 
som ledde sitt ursprung från krigsbragder.

I England äro rang och jemlikhet förenade på 
det för statens Välgång mest gynnande sätt, och 
folkets väl är ändamålet för alla samhällsordnin
gens distinctioner. Här, så väl som annorstädes, 
uppväcka historiskt märkvärdiga namn den vörd
nad, en tacksam efterverld ej kar. vägra dem; 
men dS titlarne förblifva de samma, under det de 
gå från den. ena familjen till den andra, »å upp
kommer deraf hos folket en helsosa.in okunnighet, 
som föranlåter det att bevisa samma aktning för samma 
titlar, hurudant ock slägtnaronet må vara. Den sto
re Marlborough kallades Churchill och var visser
ligen icke af en så ädel stam, som slägten Spen
cer, från bvilken den nuvarande Heutigen af Marl
borough leder sitt ursprung; men, utan att tala 
om minnet af en stor man, som skulla vant till
räckligt att göra hans efterkommandes heder, ar 
Aet endast stora verlden som Vet, att Hertigen a£ 
Marlborough nu förtiden är flf förnämare börd, 
än den ryktbare generalen, och hans anseende hos 
pluraliteten af nationen vinner eller förlorar ingen 
ting derigenom. Hertigen af Northumberland dere- 
«101 nedstiger blott på qvinnoli nien från den namnkun
niga Percy Hotspur; menimellertid betraktar honom



hfila verlden som den verklige arfvingen af det
ta hus. Man klagar öfver ceremonielets regelbun
denhet i England. En dags högre ålder i frågari 
em pairskapet gifver företräde framför den, aom 
är utnämnd några timmar sednare, Gemål och batrt 
deltaga i sin makas och faders företräden; men det 
är just denna regelbundna rangordning, som sparar 
fåfängan dess bekymmer? ty det är möjligt, att deii 
yngre pairen är en mera fint bildad gentleman, än 
den som har företräde framför honom, åtmin
stone han han tro det, och en hvar tillfredsstab 
1er ain egenkärlek, utan att publiken dervid 
lider.

Franska adeln deremot kan ej blifva klassik 
ficerad, utan genom hdfvets genealdgister. Deras 
decisioner, grundade på pefgamentsbref, voro ol* 
terkalleliga, och under det den Engelska aristo
kratien är allas förhoppning, emedan hela verlden 
kan fä intrade deri, var Franska aristokratien nöd- 
Vändigtvis ett föremal för allas fÖrt.vlflan; ty mart 
kunde ej genom hela sin lefnad gifva sig de före
träden, som slumpen vägrat. Det är e) bordens 
•berömda företräde, sade en Engelsk poet till Kon
ung Wilhelm III, som har upphöjt dig p§ thro
nen, utan snille och dygd-

I England låter man vördnaden för fädrens min
ne bidraga att bilda ert klass, som gifver ufvägat1 
vid handen, att smickra menniskor af talenter, 
derigenom att man införlifvar dem deri, I sjelf. 
va verket kan man ej ofta nog upprepa, att ingen 
ting orimligare kan gifvas, än att så inrätta borg
liga samhället, det en namnkunnig man får arsak
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att beklaga, det ban ej är sin egen sonson; ty om 
ban en gång blifvit adlad, skola hans efterkomman

de i tredje led genom hans förtjenst erhålla före
träden, som man ej kunnat bevillja honom sielf. 

Således brådskade man i Frankrike att lemna han

deln ja till och med domstolen, di man hade 

nog penningar att låta adla sig. Häraf kommer, 
att ingen annan förtjenst än vapnens har blifvit sl 
långt drifven, den kunde blifva, och att man ej kun- 

nat veta, till hvad höjd Frankrikes sällhet skall 
binna, om den i frid finge njuta förmonetna af en 

fri författning.

Alla väl uppfostrade klasser i England förena 
sig ofta i de serskildta sällskapet, der man sysselsät
ter sig med vissa företag, vissa barmbertigbetsverk, 
hvartill frivilliga bidrag samlas genom enskilda perso

ners subscriptioner. Publiciteten äriallmänha ärenden 

en så allmänt antagen princip, att, ehuru Engelsmän

nen af naturen äro det mest förbehlllsamma folk, 
och som har mesta motvillja för att tala i sam. 
qväm, finnas dock nästan i alla dessa samlings, 

salar loger för spectatörerna, och en tribun, hvar» 

ifrån talarne adressera sig till församlingen.
Jag var närvarande vid en af dessa öfverlägg. 

ningar, hvarvid man med styrka framställda de 

skäl, som kunde verka på åhörarnes ädelmod. Det 
var frågan att skicka understöd till Leipzigs invå
nare, efter den bataille, soin var lemnad under 
dfenna stads murar. Den förste, som talade, var 
Hertigen af York, Konungens andra son och för- 

®ta personen i riket näst efter Prinsen Regenten; 

en ganska skicklig man och mycket högaktad fös
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styrelsen af sin ministère, men som hvari;Sn hat 
vana eller tycke att låta höra sig inför allmanlie* 
ten. Han besegrade imellertid sin- naturliga rådd- 
håga, emedan han trodde sig derigenom gifva ett 
nyttigt exempel. En oinskiänkt monafchs hofniSa • 
ghulle Visst icke underlåtit att säga en Prins, först 
att han ingen ting borde göra, som kunde kosta 
honom möda, och för det andra, att han g!orda 
orätt uti att på detta sätt framställa sig talandö 
för publiken pâ en tribun, mult ibland köpmän, 
som skulle blifva hans colleger. Denna tanka in
föll ej en gång Hertigen af'York, äfven så litet 
som någon Engelsman, af hvad parti han också 
var. Efter Hertigen af York talade, i sin ord-» 
ijing, Hertigen af Sussex, Konungens femte son, 
som uttrycker sig med mycken lätthet och behag, 
den mest älskade och vördade man i England. 
Herr WilberForce kunde knappt få ljud; s8 myc
ket afbröto handklappningar hans tal. Minre be
kanta personer, och utan annan rang i samhället, 
än den deras förmögenhet och. tillgifvenhet för 
mänsklighetens sak gåfvo dem, efterträdde dessa ly
sande namn; hvar och. en sokte efter sin förm.iga 
Jägga den hedrande nödvändigheten pä hjertat, 
hvari Englands söner betunno sig, att bjelpa dem, 
som lidit mer än de, i den allmänna striden. Ahö- 
rarne underskrefvo, då de utgingo, och betydliga 
summor blefvo fragten af denna session. Så kny. 
tas de band, som styrka nationens enhet, och sä 
grundar sig samhällsordningen på förnufi och 

»»ensidighet.
Des-
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Dessa vördnadsvärda sällskaper hafva ej éndasg 
för ändamål, att uppmuntra barmhertiaieUVeiS ; 
afven finnas de, som i synnerhet tjena att grund- 
iågga föreningen mellan de förnäma och de hand
lande, mellan nationen och regeringen, och dessa 
äro de högtidligaste.

Staden London har alltid haft en Lord Major, 
som för ett år presiderar i stadens conseil, ocH 
hvars administrativa magt är ganska vidsträckt. 
■Man tager sig j England väl till vara, att concen
trera al) myndighet hos ministères, och man vill, 
att i hvarje stad de locala angelägenheterna skola 
lemnas i menniskors händer, söm blifvit valde af 
folket att besörja dem. Lord Majoren är vanligen 
en af stadens handlande, och icke blott en hand
lande i stort, utan ofta en simpel köpman, i 
hvilken ett stort antal enskilda kunna se sin 
like. Denna Embetsmans fru, som man kallar 
Lord Mayoress, njuter under året all den be
der, den mest uppböjda rang i staten kan gifva» 
Man hedrar folkets val och en stor stads magt i 
den man, som representerar den. Lord Majåren 
gifver ärligen tvänne statsmåltider, hvartill hsn 
bjuder Engelsmän af alla klasser samt fremlingar 
Jag har sett vid bans bord Konungens söner, flera 
ministrar, ambasadeurer från fremmande magter, 
markisen af Landsdowne, Hertigen af Dewonshire, 
äfvensom flera ur åtkiiliga skäl ganska aktnings. 
Värda medborgare; söner af Pairer, deputerade, 
handlande, lagkloka, literatörer — alla Engelska 
Medborgare, alla lika till-gifna sitt ädla fosterland.

Mad. Staël. III Del, j i..



Två Kongliga ministrar stego upp frin bordet att 
liålla tal, under det en minister på fasta landet 
inskränker sig till bbtydmngslösa uttryck, äfven 
i det tuest valda sällskap. Engelska styrel
sens bufvudmän deremot anse sig alltid för na
tionens representanter och söka lika sorgfälligt 
vinna dess bifall, som oppositionens ledamöter; ty 
Engelska nationens värdighet går före alla embe- 
ten och titlar. Man proponerade, enligt bruket, 
åtskilliga toaster, hvilkas föremål Voro politiska an
gelägenheter, Souverainerna och folket. Uran och 
éjelfständigheten prisades, och der åtminstone vi
sade sig Engelsmännen vänner till verldens frihet, 
Visserligen kan ocksS en fri nation vara ensidig i 
fråga Om sina politiska och handels fördelar; men 
den borde alltid visa deltagande för nieniiisko- 
slägtets förmoner.

Detta sammanträde egde rum i en gammal 
byggnad i City, hvars Göthiska bvalf varit vitt
nen. till de blodigaste strider. Lugnet bar 
ej regerat i England förr än fribeten korn. Ma
gistratens medlemmar bära der samma costumer, 
som de haft för flera secler tillbaka. Man bibe
håller äfven några ceremonier fiån denna tid, och 
phantasien uppröres deraf; men det är derföre, att, 
de gamla minnena ej återkalla förhatliga fördomar^ 
Elvad Göthiskt England har i sina sedvanor, och 
till och med i några af sina författningar, synes 
vara ett slags religiös vörrlnadsbetygelse, som den 
närvarande tiden egnar det förflutna ; men hvarken 
upplysningens framsteg eller lagarnas fullkomnan
de förlora något dervid.
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Vi kunna ej tro, att Försynen satt detta sköna 
monument af borglig ordning så nära Frankrike, 
endast för att ingifva oss smärta deröfver, att ej 
kunna likna det, och vi skola med noggrannhet 
tindersöka det som vi önskade kunna med kraft
efterbilda.

fjttuit C a r i t t i i.

Öm friheten och allmänna andan hos Engelsmännen.

F 7
Srsta grundvalen för frihet är personliga säker

heten, och ingenting är sköhare än Engelska lag
stiftningen i detta afseende. En criminel process 
sr i alla länder ett rysligt uppträde. I England 
blandar den förträffliga proceduren, domrarnes 
niensklighet, de försigtighetsmått som tagas, att 
försäkra den oskyldige om lifvets bibehållande, 
och den brottslige om frihet att försvara sig, en 
känsla af beundran uti den ångest, som en sä- 
dan scene måste uppväcka. ”Huru till ni hlifva« 
domd?” säger domstolens tjänstgörande till den an
klagade. "Af Gud ock af mitt land," svarar han.

Und gijve eder en god befrielse!" säger den förr#, 
Om den anklagade, frln början af undersökningen, 
förvillar sig, @rn han motsäger sig i sina svar, 
bjelper honom domaren p§ rätta vägen, och håller 
®i någon räkning pa de obetänksamma ord, som 

Uiina undfalla honom. I det följande af under
sökningen adresserar sig domaren aldrig till den
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anklagade, af fruktan att den rörelse, som host 
denna måste väckas; kan utsätta honom för faran 
att skada sig sjelf. Man afhör aldrig, såsom å 
Frankrike, indirecta vittnen, det vill säga dem, som 
endast vittna efter hörsagor. Med ett ord, alla for- 
sigtighetsmått man tager, äro till den anklagades 

.förinom Religionen och friheten hafva första 
rummet vid den högtidliga act, som tillåter era 
menniska döma sin like till döden. Den beun
dransvärda inrättningen af edsvurna, som i Eng
land är mycket gammal, liter billighet, paras meå 
rättvisan. De, som för ögonblicket äro beklädda 
med rättigheten att döma den skyldige till dö
den, hafva en naturlig sympathie med lifvets va
nor, emedan de vanligen äro' valda ur en klass, 
som nästan är den samma med den anklagades 5 
och då da edsvurna äro tvungne att afkunna do-- 
men pfver den skyldige, är det åtminstone visst, 
att .dömrame gjort allt for att frikänna honom 
om han förtjent det, och denna öfvertygelse bor 
gifva något lugn åt deras bjertan. Få hundra
de år är kan hända e| något exempel i England, 
att en menniska blifvit dödad, hvars oskuld för 
sent blifvit uppdagad. Medborgarn* i en fri stat- 
hafva det förråd på förstånd och samvetsgrannhet, 
att de med dessa bida facklor aldrig fura vilse.

Man vet, hvad buller dödsdomartie mot Daily 
och mot Galas väckte i Frankrike, och, litet före 
revolutionen, publicerade presidenten Dupaty det 
mest kraftfulla försvarstal för de tvänne anklagade, 
som man dömt att rådbråkas, och hvars oskuld 
man först efter deras död lärde känna. Dylika
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olyckor hunna ej ega rum i följd af Englands lagar, 
och brottmålsrättegåiigen samt allmänna opinionens 
högsta tribunal och tryckfriheten skulle yppa 
det uiinsta fel i detta afseende, om det vore möj- 
iigt, att det kunde begås.

l'ör öfrigt är döt ei sådana brott, som icke stå 
i sammanhang med politiken, bvaii man mest hör 
fnijkta en gpdtycklig magts inblandande. I all- 
mänhet bekymra sig denna verldéns mägtige föga, 
Om tjufvar eller mördare blifva dönidä efter den 
®na eller andra proceduren, och ingen är angelä
gen att önska, det lagarne ej måtte vid sådana 
domar iakttagas. Men, dä det är fråga om politiska 
brott, om sådana, som motsatta partier förebrå 
la varandra ined så mycken bitterhet och hat — 
da ar det man har sett alla slags utomordentliga 
domstolar i Frankrike skapas på stället, för en 
viss menniskas räkning. Dessa urskuldar man' med 
brottets storhet, då maa likväl mest hehöfver ta
ga sin tillflykt till rättvisans oväldighet, när nian 
akall döma i en sak, der brottets storhet lättast 
kan väcka passioner.

Engelsmännen hafva blifvit plågade, likasom . 
Fransmännen och alla folkslag i Europa, der 
lagens, herravälde ei blifvit grundlagdt, af stjern- 
k a mm a re, af extraordinära commissioner, samt stäm
plandet af allt, som ej behagade de magtegan- 
de, till högm:iIsbrofct. Men sedan friheten blifvit 
gnindféstad i England, kan ej allenast en enskild, 
s°m anklagas för statsbrott, vara utan fruktan, att 
blif^a skild från sina lagliga domare (hvem skulle 
das vågn hysa en dylik tanka?), utan lagen gi£ye-r
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honom till och med flera utvägar, att försvara sig, 
ju flera fiender han har. En helt ny händelse 
shall bevisa Engelsmännens vördnad for lagarna i 
detta afseende — ett af de mest beundransvärda 
dragen i deras beundransvärda styrelse.

Man har tre gänger gjort anfall mot Engelska 
Konungens lif, hvilket likväl säkert var högst dyr* 
bart för dess undersåter. Den vördnad, han in« 
gifver i sitt närvarande sjukdomstillstånd, röjer en 
viss rörande grannlagenbet, hvartii] man aldrig 
Kunnat tro en hel nation vara i stånd ^ och det 
oaktadt har ingen af dem som velat mörda honom 
Eli f vi t dömd till döden. Man har funnit hos dem 
tecken till galenskap, som man eftersökt med så rnyc-< 
ket större omsorg, som allmänna ovilljan mot dem 
var stor. Ludvig XV hlef sårad af Damiens vid 
medlet, af förflutna sekel, och man påstår, -att denne 
omkansvärde var vansinnig ; men om rnan äfven 
förutsatte, att denne olycklige hade nog förstånd 
att förtjena döden, kunde en civiliserad nation 
derföre t:åla det förfärliga straff, bvartill han hlef 
dömd? Man säger dock till och med, att detta 
straff hade nyfikna och frivilliga vittnen. Hvilken 
contrast mellan ett sådant barbari och hvad som 
händt i England ! Men derföre böra vi icke häraf 
draga någon ofördelaktig slutsats mot Franska 
Charakteren; det är en egenmäglig styrelse som för* 
derfvar folket. Himlen har ej beslutat, att deu 
ena nationen skall hafva dygder, den andra brott 
att uppvisa.

Den tredje af de vansinniga, som sökte döda 
Englands Konung, kallades Hatfield. Han vald«
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den dagen, då Konungen visade sig på spectaclet 
efter en nog lång sjukdom, åtföljd af Drottnin
gen och Frinsarne i sin famil t- Vid det ögonblick, 
da Körningen inträdde i salen, hörde nian ett pi
stolskott adossas mot hans loge ; och dä han vek 
pågra. steg tillbaka, tvekade man ett ögonblick, oin 
mordet var fullbordadt ; men då det; modige mo- 
narchen framträdde för att tillfredsställa spectatö- 
î'erna, hvars oro stigit till största höjd, kan ingen
ting jgaiföras. med den hänryckning, som intog 
dem, Musikanterna började, likasom hänförde af 
en ovillkorlig rörelse, att spela den solenha Folk
sången: God save the King! och denna bön fram- 
fenigte, midt ibland den allmänna ängslan, en rö
relse, hvaraf minhet ännu lefver i folkets hjertan, 
Under en sådan scene skulle en folkhop, som va
rit obekant med frihetens dygder, högljuddt haf- 
va fordrat mördarens straff, och man skulle sett 
sjelfva hofmännen visa sig som pöbel i deras ra
seri , likasom höjden af deras kärlek ej lernnat 
dem herraväldet öfver sig sjelfva. Ingen ting 
dylikt kunde ega rum i en fri stat. Konungen, 
som var statens domare, var också sin mördares 
beskyddare, enligt rättvisan* känsla ; och ingen 
Engelsman hyste den tanken, att han kunde beha
ga sin Konung på den oföränderliga lagens be
kostnad, hvilken föreställer Guds vill ja på jorden.

Icke allenast påskyndades rättegången ej en 
enda timma, utan man skall också få se genom 
inledningen till Herr Erskines, nu mera Lord Krs- 
kines tal, hvilka försigtighetsmått man tager til1 
förman fpr en stats förbrytare- Man tillägge, att
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vid en rattegång som angår liSgföiräcleri, har den 
anklagades försvarare rättighet att hålla ett for- 
svarstal. Uti vanliga händelser af bruten under- 
*åtlig pligt, får han blott fråga vittnena, och göra 
Juryn uppmärksam pä deras svar. Och hvilken 
försvarare hade man ej bevil 1 j a t Hatfield! De» 
mest vältaliga advocat i England, den mest snillrika 
i konsten att försvara en anklagad, Erskine. Så 
lbörjar han sitt tal: *)

”Mina Herrar Edsvurne !”

”Det föremål, hyarmed vi sysselsätta oss, och 
den pligt jag skali uppfylla, icke allenast i kraft 
»f domstolens autorisation, uta.n ock efter deé 
val den gjort af «nig, uppvisa för den civiliserade 
verlden en evig minnesvärd af vårt lands rättvisa. 
Den händelse,- som är underkastad eder dom, och 
h var af alla omitändigheter redan äro eder kända 
genom proceduren, sätter vårt land, dess medborga
re och dess lagar på den högsta , punct af sedlig 
fullkomlighet, som samhällsordningen kan hinna.

*) Jag Isan e; nog recornmendern Franska läsare sam
lingen af Herr Erskines tal, som blifvit ntujirnnd till 
Canceller- af England, efter en lång namnkunnighet i 
rätfegångsvägeij. Född i' ett af Skottlands äldsta hus, 
var han i början officer;, men änätligeri, då han sak- 

naile förmögenhet, ingick han vid domstolen. De ser» 
skilda omständigheter,. Lord Erskines tal åsyftar, äro., 
så att saga, ieke annat än anledningar för honom, 
att med en makalös styrka utveckla de grunder föv 
criminal lagfa,-enheten,, som borde tjena till mönster 

för alla folkstag.
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Den 15 sistiidne Maj har ett pistolskott blifvit 
aflossadt mot Konungen, i det fyrationde året a£ 
en regering, hvarunder han ej allenast njutit hög
sta mag ten, utan. ock utöfvat, ett frivilligt erbjudet 
välde öfver sina undersåters hjertan. Åtminstone* 
tillhånnagifva alla apparenoer, att detta pistolskott 
varit rigtadt mot. hans Majestät, och det på ett 
publict. spectakel, midt uti hans bufvudstad, midt 
under hans trogna undersåters upprigtiga bifalls
rop. Imellertid har ej ett hår blifvic rördt på 
den föregifne mördaren, och Konungen sjelf, som 
spelt första rollen i detta uppträde, både för sin 
rang skull, och för det hans välfärd och person
liga tänkesätt dervid mest angrepos, har gifvit 
ett exempel af lugn och moderation, som ej är 
minre lyckligt än anmärknings vä rdt.”

”Mina Herrar ! Jag instämmer med generalad» 
vocatens tarika (och det är verkligen ej gernji 
möjligt, att man i detta ämne kan hysa olika tan
kar), att om samma pistolskott i elak afsigt hade 
lo 1 i f v « t aflossadt af samma nian mot den sämsta å- 
skådare i salen, skulle den fånge, vi här se, b 1 if- 
vit dragen inför domstolen utan uppskof, och 
Strax blifvit afstraffad, om han befunnits brottslig. 
Han hade ej fått kännedom af de bevis, som funnits 
mot honom, förr än i det ögonblick, da anklag- 
ningsacten för honom blifvit uppläst; han hade för- 
b-lifvit okunnig om deras namn, ja till och med om 
deras existens, bvilka borde afssga lians dom, samt 
om de vittnen, bvilka skulle aflägga vittnesbörd mot 
honom. Men då det är fråga om ett försök att 
a'örda Konungen sjelf, dä är min client betäckt



sned lagens bêla pansar. De domare, som hlifvifc 
tiflsatte af Konungen, hafva försett honom med, 
en försvarare, som ej de, utan han sjelf valt. Han 
har fått en afskrift af sin ankîagningsaçt tio da- 
gar före rättegångens början. Han har fått vet« 
alla de edsvurna bisittarnes namn, boning och 
stånd, j bau bar njutit den vigtiga förman, att 
strax hunna ogilla dem, utan att b.ehöfva uppge, 
skäl till sitt afslag. Han har till och med fått 
en utförlig underrättelse om alla de vittnen, som 
skola afböras mot honour ; ändtligeu b,ehö,fves det 
i dag, för att sakfälla honom, dubbla vittnen mot 
dem, sam lagligen voro tillräcklig» att bestyrka, 
hans hroct, om den klagande i en. dylik, process 
vore en menniska af lägsta rangen i samhället.”’

”Mina Herrar ! Dä denna olyckliga händelse, 
timade, påminner jag mig hafva sagt till några bäp 
närvarande personer, att det vid första anblicken 
var svårt, att uppstiga till den grundsats, sona an
befallt dessa gynsamma undantag från den vanli
ga rättegångsproceduien, och att förklara, , hvar- 
före våra fäder utsträckt de försigtigbetsmått, 
som blifvit tagna vid högförräderi eller samman
svärjningar mot Konungens person. Ty då i frågan 
om högförräderi en stor och magtegande mennisko- 
xnängds intresse och passioner sammanstöta och 
komina i gäsning, så blir det nödvändigt att skaffa 
en motvigt, som gifver lugn och oväldighet it 
brottmilsdomstolen ; men ett försök att mörda 
Konungen, utan något sammanhang med de all
männa ärendena, synes böra jemföras med hvart 
och ett brott af detta slag, som begås mot en



privat person. Likväl, mina Herrar, är lagens vishet 
större än någon enskilds, huru vis ban må vara, 
huru mycket större är den ej då än min! Ett för- 
sök mot Konungens lif är betraktadt såsom ett 
högmålsbrott mot staten. De edsvurna vittne» 
na, ja sjelfva doinrarne ära dess barn; således måste 
en högtidlig betänketid föregå domen, på det ban 
måtte blifva billig, och hvilket högtidligare skade- 
spel kan rättvisan låta för oss uppföra* än en hel 
nation, som under en viss period förklarar sig 
jäfvigf — Var içke en quarantaine af femton da- 
gar nödvändig, för att skydda sinnena från en sa 
naturlig fara att smittas af väld?”

Hvad land är ej detta, hvarest dylika ord ej 
äro annat än en enkel och sann exposition af 
h vad som har händ t.

Den Engelska civila lagfarenheten är mycket 
minre lofvärd, Processerna äro allt för omständli
ga och långsamma. Den skall säkert blifva för- 
bättrad med tiden, såsom ock redan i flere af- 
seenden skett; Ty livad söm i synnerhet utmärker 
Engelska regeringssättet, är möjligheten att utan 
motverkan förbättra sig. Ännu återstå gamla for
mer i England, som härstamma från feodalstyrel
sen, och som öfverhopa civil lagfarenheten ined 
en mängd ändamålslösa hinder. Men såsom Con
stitutionen har vunnit stadga genom det nyas in
ympande på det gamla, kan man säga, att, om ock- 
s 5 deraf några missbruk följa, har man likväl på 
detta sätt skaffat friheten den förmon, att stå i 
slägtskap med en gammal ätt. Eftergifvenheten för 
£amla bruk utsträcker sig i England till ingen ting,
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sam angår tien personliga friheten och säker
heten. I detta afseende är förnuftets öfvervä- 
gändfe inflytelse fullkomlig, och det är på- denna 
grundval,, som allt liv il ar. Innan jag öfvergår till 
betraktandet af de politiska magter, utom hvilka 
alla borgliga rättigheter skulle vara utan kraft} 
mås ta man i förväg tala om de t enda inbrott i pexi> 
sonliga friheten, som man kan förebrå England, 
nämligen matrosernas pressning. Jag vill ej anföra 
till dess försvar, huru vigtigt det är för en stat, 
hvars hela styrka består i sjömagten, att i detta 
afseende bibehålla sig vid sin fulla kraft; lika sä 
litet vill jag s5ga, att detta slags våld inskränker 
sig till dem, som förut gjort tjänst på köpmans- 
skepp eller på Kong!, flottan, och veta följaktli
gen, likasom, landtsoldater, de förbindelser de haf- 
va att uppfylla. Jag vill heldre öppet bekänna, 
att det är ett stort missbruk, men ett missbruk, 
som utan tvifvel på något sätt skull b 1 i f va af bub 
yet; ty i ett land, der allas tankar äro rigtade på 
förbättrandet af samhällsordningen, o.öh hyare^t 
tryckfriheten gynnar utvecklandet af dén'allmänna 
andan,1 är det omöjligt, att icke alla sanningar sko
la verksamt komma i omlopp. Man kan förutsäga, 
att man inom längre eller kortare tid skall få se 
vigtiga förändringar i sättet att recrutera marinen 
i England.

Nå väl, ropa fienderna till all medborglig 
dygd, om också allt det goda man säger om Eng
land vore sant, skulle endast deraf följa, att det är 
ett väl och med klokhetstyrdt.land, likasom alla, land 
fcunaa styras; men det är ej fritt i dan mening,



som philosopheras taga del; ty ministèren beherr- 
skar allt, der som annorstädes. Hon köper paria- 
mentsrösterna, så att hon derigenom förvärfvar sig 
en beständig pluralitet, och hela denna Engelska 
constitution, hvarom man talar med så stor beun*. 
dran, är ej annat än konsten att med skicklighet 
sluta politiska köp. JVIenniskoslägtet skulle vara 
ganska mycket att beklaga, om verlden vore så 
beröfvad all moralisk förträfflighet; och det skul
le dä vara svårt att kunna begripa Guds afsigter 
med menniskans skapelse; men lyckligtvis blifva 
dessa påståenden vederlaggda, så väl genom facta 
soin genom theorfen. Det. är otroligt, huru illa 
England är kändt pä cohtinenten, oaktadt det rin
ga afäiånd, som derifrån skiljer det. Ensidigheten 
bortskymmer detljus, som kommer från detta evi* 
ga vårdtorn, och man vill ej kännas vid annat 
från England än dess diplomatiska inflytelse, hvll. 
ken, som jag frarûdeles skall visa, icke är detta 
lands vackra sida.

Tror man väl s]elf, hvad man vill inbilla an
dra, det Engelska ministrarne gifva penningar åt 
underhusets deputerade eller medlemmarne af Of
ferhuset, a,11 förmå dem till att rösta efter rege„ 
ringens vill ja. Huru skulle Eng.elska ministrarne, 
som aflbgga en så noggrann räkenskap öfver förvalt
ningen af statens medel, finna nog stora summor, 
för att besticka så förmögna personer, utan att en 
gång nämna de sammas charakter? Att Pitt måste 
för några år sedan utbedja sig underhusets tillgift 
för 40,000 pund sterling, hvilka han hade användfc

unçWstôdja handelshus under kriget, och till
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bvad man kallar hemliga utgifter, skulle eî forslå 
att förvärfva det minsta politiska inflytande inom 
lands. Borde dessutom icke tryckfriheten, hvars 
fackla kastar sin dag pa de minsta detaiier och 
de hoga embetsmatlttens lefnad, tillkännagilva des* 
sa förderfligä skänker, som otvifvelaktigt skulle 
utgöra både de mottagandes ocb gifvarnes bestän
diga olycka?

Jag medgifver, att under Pitts företrädare finnas 
några exempel på köp, slutna för statens räkning, 
hvarvid man indirect gynnade vissa deputerade; 
men Pitt har alldeles afhållit sig frän dessa hon- 
om ovärdiga medel, och tillåtit en fri concur
rence för långifvare och leveranteurer. Likväl har 
ingen utöfvat så mycket välde öfver parlamentet 
som han. ”Ja, skall man säga, ”underhuset och 
pairerna äro ej köpta för penningar; men de villja 
hafva sysslor åt sig och sina vänner, och detta 
slags forförelsé är lika så verksam som någon an" 
nan”. Utan tvifvel är detta en del af Konungens 
och följaktligen constitutionens prerogativer, att 
kronan kan utdela dessa nådebetyg. Detta infly
tande är ett lod i det så klokt sammansatta urver
ket, oeh för öfrigt är det ganska inskränkt. Al
drig kan ministèren få medel eller en gång hysa 
den tankan att förändra någonting i Englands con» 
stitutionella frihet; allmänna opinionen sätter framför 
den ett oryggligt bröstvärn. Den allmänna granrila- 
genlieten helgar vissa sanningar såsom varande öf
ver all discussion; och oppositionspartiet skulle lika 
litet företaga sig att granska Pairernas inrättning, 
som ministèren att tadla tryckfriheten. Det är en-



dast i hvirfveln af omständigheter for ögonblicket, 

»om vissa personliga eller fami) j-considerationer 
hunna verka på ,rigtningen af vissa sinnen, men 
aldrig på det sätt, att de kunna bl if va Vådliga för 
de cohstitutiötiella lagarne. Om Konungen ville 
frikalla sig från derrt, skulle tninistrarnes ansvarig- 
^el: ej tillåta dein att Understödja honom, och de 

som utgöra majoriteten i öfver- eller underhuset, 
skulle ännu minre vara bö jde att uppoffra sina verk
liga rättigheter såsom parlamentsledamöter, päirer 
Och medborgare, for att vinna hofvets gunstbetyg.

Troheten mot det parti, man valt, är en af de 
dygder, som grunda sig på den allmänna andan, 
och hvaraf de största förmoner för Engelska frihe
ten äro en foljd. Örti de ministrar, för hvilka man 
röstat, i dag eller morgon lemna sin plats, taga 
de äfven afsked, åt hvilka de gifvit çmbeten. En 
Engelsman skulle anses vanhedrad, om han skilde 
sig från sina politiska vänner för sitt enskildta in
tresse. Opinionen är i detta afseende så stark, att 
man för kort tid sedan sett en man af ganska akt
ningsvärd charakter och ett ganska högaktadt namn 
skjuta sig för pannan, emedan han förebrådde sig att 
kafva antagit ett embete mot sitt partis intresse. 
Aldrig hörer man samma mun framföra tvänne oli
ka meningar* oeh imeliertid är det vid sakernas 
närvarande ställning i England blott fråga om nu
ancer och ej om färgor. Torys, har man sagt, gil. 
la friheten och älska monarchien, under det Whigs 
gilla monarchien och älska friheten; men imellan 
dessa båda partier kan aldrig blifva fraga, om man 
!'ör hafva en republik eller en Konung, om maa
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îjor gynna den gamla eller nya dynastien« om man 
bör föredraga frihet eller trä! dom; eller med etts 
ord om' de contraster, som man så ofta hört fram
föras af samma man i Frankrike, likasom man kun
de säga om magten, som det heter i afseende pS 
kärleken, att föremålet gör ingen ting, endast 
man alltid är trogen sin känsla, det vill säga sin 
tiilgifvenhet för Konungaväldet.

Andra och motsatta tänkesätt får man beundra i 
England. Under mer än femtio ftrs tid hafva opposi
tionens medlemmar ej mer än tre eller fyra är in
nehaft ministèrens plats; imelierlid bar ej troheten 
mot deras parti blifvit försvagad bland dem; och 
nyligen, under det jag ännu var i England, har 
jag sett lagkunniga afstå embeten, som gåfvo dem 
sju till åtta tusen punds sterlings revenuer, och 
hvilka ej en gång hade omedelbart sammanhang 
med politiken, endast derföre, att de voro förena
de genom likhet i meningar med Fox’ vänner. 
Otn någon bland oss vagrade att: mottaga en plats 
af åtta till tiotusen louisd’orèrs inkom it skulle 
hans slägt tro sig hafva rättighet att isätta honom 
under förmyndare. ' 1

Fastän tillvarelsen af ett ministerielt och ett 
oppositionsparti ej kan af lagen föreskrifvas, är 
den dock ett väsendtligt stöd lör frihelen, grun- 
dadt i tingens natur. I alla länder, der man får se 
en samling af menniskor i beständig öfverenssfcäm- 
melse, kan man vara sliker, att; det finnes despo
tism, eller också att, om despotismen ej är orsa
ken till enigheten, den blir en följd deraf- Me»

såsom
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'såsom magten och de nådebetyg, hvarötVer den di
sponerar, sa lätt Kunna förföra menniskorna, kan 
friheten ej existera, utan genom denna partitro* 
bet, hvilken, så att säga , införer ett slags heders- 
diciplin uti representanternas leder, ehuru de stå 
under olika fanor.

Men om tanlvarna äro afgjorda i förväg, huru 
Kunna då sanning och vältalighet verka pS folk
församlingarna? fluru kan majoriteten ändra sig, 
då omständigheterna så fordra, och hvartill tjenar 
undersökning, dä ingen kan rösta efter sin öFver- 
tygelse? Så är det ejt det som vi kalla partitro* 
het, är att ej skilja sitt personliga intresse från si
na politiska vänners, och att ej serskildt under
handla med den magtegände. Men det händer of
ta, att omständigheter eller skäl verka på parla
mentets pluralitet, och att de neutrala, som äro 
der till stort antal , det vill säga de som ej spe
la en activ roll i de politiska angelägenheterna, 
förändra majoriteten-. Det ligger i Engelska sty
relsens natur, att ministrarne ej kunna bibehålla 
•ig, utan att hafva denna majoritet för sigi men 
icke desto minre har Titt, oaktadt han för ögon
blicket förlorat den under Konungens första sjuk- 
dom, kunnat förblifva vid sin post, emedan all
männa opinionen, som gynnade hans sak, tillät: 
honom upplösa parlamentet och taga sin tillflykt; 
till ett nytt val. Med etc orrl — allmänna rösten 
regerar i England, och det är detta, som utgör en 
stats frihet. Dessa frihetens vänner, som äro af- 
wndsjuka om henne, önska en parlaments - reform, 

Mad. Staël. III Del. *2.,
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«cli påstå, att man ej kan tro på tillvarelsen af en 
representativ författning, så länge valen äro så in
rättade, att utnämnandet af ett stort antal ledamö
ter beror af ministèren. Det är sant, att ministä
ren kan hafva inflytande 'på flefa parlamentsval, 
såsom i Cornwalls köpingar och flera andra dy
lika, der valrättigheten bibehållit sig, ehuru eii 
stor del af de väljande försvunnit, under det stä
der, hvilkas falkmängd är betydlig, ej hafva sä mån
ga deputerade, deras invånares antal kunde fordra* 
eller kanhända inga. Man måste räkna bland kro
nans prerogativer den rättighet, att genöui sitt in
flytande inskaffa sextio eller åtta tio medlemmar 
bland de sexhundra, hvaraf parlamentet består^ 
men detta missbruk, som det visserligen är, ha£ 
ända till sednaste tider ej kunnat förminska det 
Engelska parlamentets kraft och oberoende. Bi- 
skoparne bch Ärchebiskoparne, sorti sitta i det En
gelska parlamentet, rösta ock vanligen for mini
strarna, undantagande i frågor, som röra religio- 
aen. Det är ej genom corruption, utan af gammal 
häfd, som de prelater, hvill$a biifvit utnämnde af 
Konungen, ej vanligen anfalla ministèren; men al
la dessa serskildta grundämnen, hvaraf Engelska 
nationalrepresentationen består, hindra den ej att 
handla i enlighet rned allmänna opinionen, och att 
de män, som i England antingen genom taleriter, 
börd eller personliga considerätionet vunnit infly
tande, til! största delen blifva parlamentsledamöter. 
Det gifves stora egendomsherrar och pairer, som 
hafva i sina händer utnämnandet af några medlem
mar i underhuset, på samma sätt som siinistrarne,
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och aS dessa pah er Uro «f oppositionspartiet, si 
rösta de. ledamöter, de \Stit välja, efter deras tan- 
|<a. Alla dessa tillfälliga omständigheter andra in
gen ting i naturen af den representativa styrelsen. 
Hvad som framför allt är af vigt, äro e pu 
debatterna och det lofvärda sätt att öfVer.ägga, 
som skyddar minoriteten. Deputerade, som bhfvit 

valda efter luttkastning, med trycMn iet, s tu e 
trognare framställa i ett land den allnranna opim - 
nen, an de mest regelbundet va.da folks-represen- 
tanter, som ej voro styrda och upplysta genom 

denna frihet.
Det skulle imellertid vara onsbvärdt, att man 

efter band ville af.kaffa de val, s.om blott avo 
tilt för sken skull, och att man 2 andra sidan 
«Rfve en billigare representation It folkmängden 
och förmögenheten, pi det man mitte »Sgot litet 
Jtunna uppfriska parlamentets anda, hy.lken rea- 
Ctioner mot Franska revolutionen hafva i v..sa a se- 
enden gjort allt ,£5t eftergifvaude mot den ulof- 
vande magten. Men man fruktar kraften af det 
populära grundämnet, bv.r.f den tred,e hufvudde. 
len i den lagstiftande magten bestar, ehuru den 
är modererad genom den vishet och värdighet rm- 
dårhusets medlemmar besitta. Imellertid gifves 
det Rera medlemmar i detta hus, hvilkas demokrati
ska opinioner aro ingen hemlighet. Sådant maste 
icke allenast hända i ett 'land, der inemngarne aro 
fria, utan det är till och med önskligt, att tillva
relsen af sådana’ meningar påminner de stora derom, 
det de ej kunna bibebllla förmonerna af sin rang, 
ytan alt visa aktning för nationens rättigheter
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oon lycka. För öfrigt skulle de hafva mycket 
orätt, som på Europas fasta Jand ville inbilla sig, 
att oppositionspartiet är demokratiskt. Hertigen af 
Devonshire, Hertigen af Bedford, Marquisen af 
Stafford - hvilka besynnerliga demokrater ! Tvärt, 
om är det den högre adeln i England, som sätter en 
gräns för Kongliga myndigheten. Det är sant, att; 
oppositionen är mera liberal i sina principer än 
mimstrarne; det är nog att strida mot magten, för 
att fa ett mera frihetsgynnande tänkesätt. Men, 
huru skulle man frukta en revolution af män, som 
ega allt slags timlig lycka,. bvarvid tingens närva
rande ordning bibehåller dem; rikedomar, rang, 
och i synnerhet upplysning. Ty grundliga och 
djupa kunskaper gifva ät menniskah en lika fast, 
het som rikedomen.

Man eftersträfvar alldeles icke i det Engelska 
underhuset det slags vältalighet, som sätter mäng
den i rörelse. Undersökningen är berrskandei denna 
församling; de allmänna ärendenas anda presiderar 
der, och man är kan hända till och med allt for 
sträng, att eftefsträfva en rörande vältalighet. Sjelf- 
va Burke, hvars politiska skrifter nu för tiden så 
mycket beundras, hördes ej med bifall, då han talade 
i underhuset, emedan han inblandade i sitt tal 
prydnader, som voro fremmande fqr hans ämne 
och som egentligen tillhörde literatures Mini! 
strarne kallas ofta, att i underhuset afgifva serskil-" 

da förklaringar, som ej ingå i debatterna. Repre, 
sentanterne från de åtskilliga städerna eller gref- 
skaperna undervisa styrelsens medlemmar om d8 
missbruk, som kunna uppkomma i administrati«-
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Ben, om de reformer och förbättringar, som den 
ännu han antaga, och dessa vänskapliga meddelan
den, mellan folkets representanter och de niagte- 
gande, frambringa de lyckligaste resultater.

Meu — om också majoriteten i parlamentet ej 
iir köpt af ministrarna, måste inan åtminstone med- 
gifva, att candidaterna gifva stora summor, för att 
hlifva valda” — säga de, som tro sig tala till 
egen fördel, om de förmå bevisa menniskoslägtets 
försämring. Man kan ej neka, att penningar vid 
vissa val användas, oaktadt de stränga lagar, 
som förbjuda det. Den betydligaste af alla 
omkostnader är den af reskostnaden, att flytta de 
töstegande, som lefva på stort afständ, till val- 
c tail et. HVaraf följer, att det blott är ganska 
rika personer, som kunna försöka detta vågspel 
att framställa sig såsom sökande till dylika heders- 
ställen, och att den lux, som råder vid val, stun
dom blifver en dårskap i England, likasom all 
annan lux i andra riken. Men, i hvilket land kun
na väl finnas val, som verkställas af allmänheten, 
utan att man dervid söker tillvinna sig folkets 
bifall ? Detta är i synnerhet den stora förmonen 
af en dylik inrättning. Det händer således dock 
en gång, att de rika beböfva det ringare folket, 
som annars vanligen beror af dem. Lord Erskine 
sade mig, att det knappt gafs någon borgare i 
Westminster, med hvilken han ej talat, under sin 
bana såsom advocat o,ch medlem af underhuset, så 
många politiska beröringspuncter grives det mel
lan borgare och män af första rangen. Hofvens 
val kunna oftast bero af do mest obetydliga moti.
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y®rs men endast indiyiduer, som på något sätt g'jot$
märkvärdiga, Kunna bestå på den vigtitra, da- 

gen, cl a fett folks val sker. Förtiepsten s' ail slut
ligen segra i det land, der allmänheten är ka!!ac| 
att utmärka den,*

Hvad som i synnerhet utmärker England, ä.f 
denna blandning af ridderlig anda med frihets- 
enthusiasxn ; de tvänne ädlaste känslor mennisko- 
tievtat är i stånd att hysai. Omständigheter baf- 
Y» medfört detta stora resultat, och ,m?n måste be- 
Icjiana, att nya inrättningar ensamme ej skulle varit 
i stånd att frambringa det ; ' minnet af det förflutnas 
lir nödvändigt föp att helga rang och börd; ty on* 
dessa vore blott en skapelse af rnagten, skulle d@: 
«nedföra en del af de plägenheter, som Frankrika 
måst vidkännas under Bonaparte. Men h vad skul
le man göra i ett land, der adeln måste b.lifvfc 
fiende till allt slags frihet ? Borgareståndet kunds 
ej ingå i något slags förening med honom, och såsom, 
det är det starkaste, skulle det utan återvändo ho» 
fa hpno(p, tills, fepq underkastat sig förnuftets, fram», 
steg.

, Engelska aristokratien framställer en bland-, 
fiing för en genealogists ögon ; nren Engelska na
tionen tyckes, sä a.U säga, vara ett enda stånd, som 
ntgöres af adelsmän, Man ser i hyarje Engelsk 
medborgare hvad han en dag kan hlifva, emedan, 
intet slags fang är otillgänglig för talenten, och 
emedan denna rang har hibehåilit al! sin glans 
fran forntiden. Det är sant, att det som utgör 
îidelskapet, i synnerhet i en upphöjd själs ögon, 

lï a,ic vara fth En Engelsk adlig’ eller gem=



leman (och detta ord tillkännagifver en oberoen
de egendomsherre) sköter i sin province ett nyttigt 
embete, hvarmed ingen lön är förbunden. Freds
domare, sherjf eller guvernör öfver 4erf landsträc
ka, som omgifver hans besittningar, har han ett 
tillbörligt inflytande på valen, och hvad som bi
drager att gifva honom credit i folkets sinne; så
som pair eller medlem af underhuset uppfyller 
han en politisk functions och hans inflytande är 
Verkligt,

Dst är ej den Franska adelsmannens fåfän
ga höghet, som var ett intet i staten, från det ii- 
gonklick då Konungen undandrog honom sin yn- 
pest, det' är en distinction, som grundar »ig på 
nationella intressen; och man kan ei afhålla sig 
att förvånas derqfver, att de Franska adelsmännen 
föredraga sin bpfmanna tillvarelse, på vägen mellan 
Fa ris och Versailles, framför en Engelsk pairs ma
jestätiska sjelfständighet pä dess landtgods, der han 
*ir omgifven af; alla slags menniskor, mot hvil- 
ka han kan utöfva tusende välgerningar, men ick® 
någon godtycklig magt. Lagens majestät herrskar 
öfver alla magtegande i England, likasom den gam
la mythologiens Öde öfver sjelfya gudarnas magt.

Till det politiska underverket af vördnad 
för hvar och ens rättigheter, grundadt på känslan 
uf rättvisa, måste man äfveu tillägga den lika si 
skickliga som lyckliga föreningen af likhet inför la
gen, jemte de förmoner, som äro förenade med stån
dens olikhet. Hvar och en hehöfver der andra 
4 sfseende på sina njutningar; «ch en hvar är



der oberoende aF andra genom sina raiugnecer» 
Detta borgarestånd, som så förvånande tillvext i 
Frankrike och riet öfriga Europa, detta borgare
stånd, hvars tillvext gör gradvisa förändringar t 
alla inrättningar nödvändiga, har förenat sig rneå 
adeln i England, emedan adeln sjelf sammansmält 
meå nationen. Ett stort antal pairer hafva att 
tacka lagfarenheten för sin värdighet, andra han
deln, vapnen, eller sin politiska vältalighet ; det 
gifves ingen förtjenst, ingen talent, som ej är på; 
sin plats, eller som ej kan smickra »ig- ätt komma 
dit $ och allt bidrager i samhällsbyggnaden till den
na, constitutions ära, som är lika så kär för Heitk 
gen af Norfolk, som för den ringaste portvaktar© 
i England , emedan den beskyddar med lika 
snycken, billighet den ena som den andra.

Jtn anser jag dig lycklig och bland fölfe 
Det första, ty jag ser, att du ar fri;
Min hemvrå p.ä jorden —• ditt klimat.
År omildt, fyldt med dunster; hvarje själ 
Der sorgsen går» och ingen mer än min..

Men du är fri, jag älskar dig.

Dessa verser »to af en poet med beundransvärd 
talent, men hvars känslighet förstörde hans lyc
ka. *) Han dog af melancholie ; och då allt ökade 
Urans lidande, kärlek,, vänskap, philosophie, var de.15

ö) CövTge*,
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endast det fria fäderneslandet, som i hans siäl väck* 
te en enthusiasm, som ingenting künde utsläcka,

Alla menniskor äro mer eiîer îmnre tilJgifna 
sitt land ; minnena af deras barndom, ungdomens 
vanor, bilda denna outsägliga kärlek till foster
bygden, som man måste erkänna för en dygd , ty 
®!la sanna känslor äro dess källa. Men i en stor 
stat kan endast friheten och den lycka, som frihe
ten skänker, ingifva en sann patriotism 5 också kan 
ingenting jemföras med den Engelska fosterlands, 
känslan.

Man anklagar Engelsmännen för egoism, och. 
det är sant, det deras lefnadssätt är aS regelbundet, 
att de vanligen inskränka sig till kretsen af ’de 
husliga föremålen för sin kärlek och sina vanor 5 
men hvilket offer synes dem väl för stort, då det 
är frSga om deras land ? Och hos hvilket folkslag 
i verlden erkännas tjenster bättre och belönas med 
större enthusiasm? Då man inträder i Westmin
sters kyika, tyckas alla dessa grafvar, helgade §C 
män, som pä flera secler gjort sig namnkunniga, 
upplifva skadespelet af Englands storhet bland de 
döda. Tänkare och Konungar ligga under samma 
hvalfj der äro deras tvister stillade, såsom en rykt
bar Engelsk poet, Walter Scott *), säger. Man scr

Genius, and tuste, and talent gone 
For ever tomb’d beneath the stone, 

JT’lisre, taming thought to human pricle l 
The mighty Chiefs sleep side by side. 
Drop upon Fox's grave the tear 
'Twill trickle to his rival's l/ier.



Pitts ooh Fpx’s grafvar bredvid b varandra, och 
^amma tårar fukta dem 5, ty de förtjena bida den 
djupa saknad, som äd'a själar böra bevillja denna 
ädla blomma af menniskoslägtet, sein tjenar yàç 
tro på själens odödlighet till stöd,

Påminna man sig Nelsons begrafning, då pärp 
en million mennisbor, från London, och tracten 
dero.rnkripg, följde under tystnad bans b* T-, Folk
mängden teg, folkmängden var så vördnad-full x 
Uttrycket af sip sn;är!:a, som, ntap kunde vän!a' af' 
den mest förfinade folkklass. Nelson bade, d«« 
dag skgtningen stod vid Trafalgar, satt på orderna 
för sitt skepp : ”England väntar, att byar och ep 
af oss gör sin skyldighet." flap bade uppfvllt 
denna pligt, oefa då ban dog om bord, framträdde 
den ärofulla begrafning, hans fosterland skulle 
gifva b on om, såsom början till ett nytt lif, for
bans tankar,

Och nu kunpa vi ej längre med tystnadförbig^ 
Lord Wellington, ehuru en Fransman niåste känna 
en rättvis srnärtä vid åtankan af hans ära» Med hvil- 
ken hänryckning bar han icke blffvit mottagen af 
sin nations representanter, af Ôfver- och Underhuset! 
Ingen ceremonie prisade de hyllningar, man gaf 
St den lefvande hielten ; men folkets hänryckning 
visade sig från alla håll. Hopens bifallsrop geplju- 
darle i parlamentssalen, innan han der inträdde, 
Då han visade sig, reste sig alla ledamöterna, li
kasom af en ovillkorlig rörelse, utan att någon 
etiquette ålade dem det. En sann känsla ingaf des
sa annars så stoka menniskor de vördnadsbetygel. 
ser, mm man aaaerstädes föresfsrifver. Ingen tin«
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enklare 3n den uppmärksamhet, man visade 

-Laid W ellington ; (let gafs h varken garder eller 
®Sgqn militarisé ståt, för att hedra dçn största ge- 

i etc tidbvarf, då Bonaparte lefvat; men fol* 
ket® röst prisade, denna dag, och ingen ting dy. 
|ikç får »»an se i något annat iand p| jorden.

Hvilken förtjusande njutning är det ej, att va* 
Ta älskad af fojket ! Jag vet allt hvad »nan kan 
Säga om ostadigheten och nyckfullheten af folk- 
gunst; men dessa förebråelser träffa snara'st de gam
la repyb,ljkerna, der styrelsens demokratie medför? 
de de hastigaste hväl fningar. Uti çtt land, gom 
bar Englands regeringss.äft, och soin dertill är upp- 
lyst af tryckfriheten, denna; fackla, utan hvilken 
alle är mörker, blifva sakey och personer bedöm
da med ganska mycken billighet. Sanningen fram
ställas för alias ögon, under det de serskildta 
tvångsmedel, hvaiaf man annorstädes hetiepar sig, 
nödvändigt förorsaka en stor ovisshet i omdömet. 
En ströskrift, som smyger sig genom den tryck. 
presse,n ålagda tystnaden, kan ändra opinionen öf- 
\er bvad.sak som heldst; ty det loford elley den 
granskning, som foreskrifves af regeringen, är alltid 
misstänkt. Ingen ting framträder bestämdt och 
klart för menniskans t£\£ika, utan effet en från all* 
hinder fri profiling.

”Eåstär ni då -t? säger man —- att det ej gifve* 
pmbytlighet i Engelska folkets omdöme, och att det 
ej kan i dag tända rökverk ät den, som det i mor
gon vill sönderslita ?” Utan tvjfvel måste styrelsen* 
bufvudmän befinna sig i fara att förlora folkeS* 
ÿ^pest, om de ej lyckas i ledningen af de
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na ärendena. Magtehs innehafvare måste vara 
gynnade af lyckan ; detta är ett af villkoren för 
de förmoner, man bevilljar dem. Då för öfrigt 
magten nästan alltid moraliskt försämrar den, som 
eger henne, är det högligen att önska, det samma 
menniskor ej allt för länge i ett fritt land må sitta 
vid statsrodret ; och man har orsak att förändra 
ministrar, om det ock vore blott'-för att ombyta 
dem. Men det anseende, man förvärfvat sig, är 
gaaska varaktigt i England, och allmänna opinio
nen kan der anses säsom statens tacksamma med
vetande.

Om någon ting kan förleda Engelska folkets 
billighet i omdömen, är det olyckan. En af hvad 
magt som heldst förföljd individu skulle kunna in- 
gifva ett oförtient deltagande, som följaktligen 
snart går öfver ; men denna ädla villfarelse kom
mer till en del af den Engelska charakterens ädel
mod, och på den andra sidan af denna frihetskän
sla, som ingifver alla behofvet att inbördes för
svara sig mot förtryck ; ty det är förnämligast i 
detta afseende, som man i pcditiken måste behan
dla sin nästa som sig sjelf.

Upplysningen och den allmänna andans éner
gie 5ro ett mer än tillräckligt svar fö‘r dem, som 
påstå, att armeen skulle tillintetgöra Englands fri
het, om England vore en continentalmagt. Utan 
tvifvel är det en förmon för Engelsmännen, att de
ras styrka mer består i sjö- än landtmagt. Man 
behöfvei flera kunskaper att vara en skeppsca- 
pten än en öfverste, och det lefnadssätt, man förer 
-fk hafyet» ingifver ®j lust att blanda ejg i uitt laud*
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inre angelägenheter. Men, om också naturen skul- 
le blifva slösande och låta tio Lord Wellingtons 
likar födas, om också verlden finge se tio slag 
vid Waterloo, skulle det ej falla dem, som sä 
lätt offra lifvet för sitt land, i sinnet att vända 
sin styrka mot detsamma ; eller åtminstone skulle 
de möta oöfvervinnerliga hinder hos män, som äro 
lika så tappra söm de, och nier upplysta, som af» 
sky den militäriska andan, eliuru de veta beundra 
och ådagalägga krigiska dygder*

Det slags fördom, som hystes af Franska 
adeln, att den ej kunde tjena sitt land utan genom 
vapen, finnes alldeles icke i England. Ett stort 
antal af pairernas söner äro advocater, domstolen 
får sin del af den vördnad, man gifver åt lagarna, 
och i h var je väg njuta civila göromal tillbörlig 
aktning. 1 ett sådant land har man till denna dag 
ej behöft frukta något militäriskt enväldej det är 
blott okunniga folkslag, som hafva en blind be
undran för sabeln. Tapperhet är högst beundrans
värd, då man vågar ett lif, kärt för sin slägt, ett 
bufvud fullt af dygder och kunskaper, då en med
borgare blifver soldat, för att bibehålla en medbor
gares rättigheter. Men, då menniskor slåss en
dast derföre, att de ej vill ja använda sin tid och sina 
själsförmögenheter på något nyttigt arbete, kunna 
de ej länge blifva beundrade hos en nation, dec 
arbetet och tankan ega första hedersrummet. Crom- • 
wells drabanter störtade borgliga autoriteter, 
som ännu hvarken förvärfvat sig magt eller anse-, 
ende t, men, sedan nationen fått sin constitution 
Och den allmänna anda, som är dess själ, skulle den
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furste eller general, som en dag kunde tänka pa 
att stortå sitt fädernesland i slafveri, blott väckä 
en ailinän känsla af medlidande för sin dårskap 
bland héla fiationörU

t’ÉMTE C 4 p i i i i i,
I I

Engelsmännens upplysning, religion och moral.

T?l-Jn nations upplyshirig utgöreä af sunda begrepjj 

i politiked, utbredda bland alla folkklasser, samt 
en allmän bekantskap med vetenskap och lite- 
fatur. I törsta afseöndet hafva Engelsmännen in» 
ga medtällare i Europaj i det sed na re känner jag 
blott inbÿggafne i norra Tyskland, som ktlnnä med 
dem jemföias.

Dessutom ujiitä Engelsmännen en förmori, sonl 
man endast finner i fria stater, att den förnämstd 
klassen lika sa mycket egtiar sig åtstudiér, söm me
delståndet. b ox skref lärda dissertationer öfver Gre
kiska, språket Under d en . ledigbet, pailamenude- 
batterna lemtlade honorm Windham har efter» 
lernrrat flera intressanta sfhandliogar i mätbema. 
tiken och litefatureh. Éngelsmänneri hafva i al
la tider hedrat lärdom- Henrik VIII högaktade 
dö lärda* da de ej stötte lians regellösa passion 
ner. Den störa Elisabeth kände sjelf grundligt 
de gamla språken, samt talade äfven latin med 
'ätthet. Aldrig liar man isett denna okuönighets- 
fåf4u£8) som man med skäl förebrår deii Fraü-



Ska adeln, intränga sig hos Englands furstar eller 
adel. Man skulle tro, att de Frahska förnäma fö
reställde sig, det den gudomliga rättighet, på hvi 1- 
fcen de grunda sinä privilegiet, frihallar dem helt 
och hållet från stüderahdet af meriskliga vetenska
per. Ett sådant sätt ätt se ääketnä skulle ej kun
na finnas i England, och der blott synas löjligt. 
Ingenting eftergjordt kan lyckas i ett lartd der 
öllt är underkastadt publiciteten. De Éngelska stora 
*kul]e lika så mycket blygäs föt att ej hafvå fått 
®n utmärkt klassisk uppfostran, som fordom män 
Of andra tången i Paris blygdes deröfver, ätt ej få 
Visa sig vid höfvet; och dentiä åtskilnad härflyter' 
dock ej, som man velat påstå, från den Franska 
lättsirinigheten. De skarpsinnigaste lärde, de dju
paste tänkare hafva utgått ut dehhä hâtions sköte. 
Som ät i stånd till ällt, då den vill; men dess po
litiska författningar bafva varit så usla, att de för* 
derfvat dess naturligen goda egenskaper.

I England detemot gynnar författningen allt 
slags intellectuel fullkdtfilighet. De edsvurna, 
provincers och städers styrelsesätt, valen, journa
lerna, ingifvä hela nationen ett stort intresse i 
de allmänna ärendenä. Haraf kommet, att dert 
är kunnigare, och att man, om tillfället så for
drade, kunde ttied större tillfredsställelse tåla i po
litiken med en Engelsk landtbrhkare, än med stör
sta delen af continentens invånare, äfven de mest 
Upplysta bland dem.

Detta beundransvärda goda vett, söm grundar 
Stg på säkerhet Och rättvisa, finnes ej annorstädes 
än i England, eller i America, det land, som tiär*
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närmast liknar det. Tanken bör förblifva fremman- 
de för menniskor, som icke bafva rättigheter; ty 
från det ögonblick, de 'sfigo sanningen, skulle de 
blifva olyckliga och strax derpå upproriska. Man 
maste också bekänna, att man i ett land, der 
alltid den förnämsta styrkan bestätt i flottan, 
och der handeln varit den förnämsta sysselsättnin
gen, måste ega mer kunskaper än der den för
nämsta styrkan bestått i linietroppar, och b rar
est industrien nästan hel1 och hållen är vänd på å- 
kerbruket. Handeln, som sätter memiiskorna i 
ett närmare förhållande till verldens allmänna an
gelägenheter, utvecklar ideerna, öfyar omdömes* 
kraften, och låter menniskah oupphörligt, genom 
mängden och olikheten af sina göromil, känna, 
huru nödvändig rättvisan är.

I det land, der intet annat än åkerbruk fin
nes, kan folkmängden liknas vid slafvar, bundna 
vid jordtorfvan och beröfvade al] undervisning; 
men livad gagn kunde köpmän göra, som voro 
slafvar och okunniga? Ett till bafvet gränsande 
och handlande land blir endast derigenom mes 
upplyst än ett annat; men detta oaktadt återstår 
mycket att göra i England, för att gifva folket ett 

tillbörlig uppfostran. En stör del af det ringare 
folket kan hvarken skrifva eller läsa; och det är 
kan hända för att bota detta onda, som man med 
så mycken hänryckning mottagit Bell» och Lan
casters methoder, emedan man derigenom kan med
dela kunskaper, äfven åt den fattigare folkklassen. 
Folket är kan hända mera kunnigt i Schweiz, Sveri

ge



ge oob några stater af norra Tyskland; men i inlet 
•laf dessa land finnes denna fribetskiaft, hvilken, 
som man bör hoppas, shall bevara England frän 
den reaction, som är fram b ra g t genom Franska' re
volutionen.' Ï ett land, der det gifve» en ofantligt 
st,ir hufvudstad, stora rikedomar, samlade inorn 
ett litet antal bänder, ett bof, allt livad soin kan 
gynna folkets corruption, är tid nödig, på det 
upplysningen må utvidga sig ocb med framgång 
strida mot de olägenheter, en för stor olikhet i 
förmögenhet förorsakar.

I Skottland finner man långt flera kunskaper 
tios jordbrukarns än i England, emedan der är min
re rikedom hos några få. Och ruer välmåga bos 
folket. Den presbyterianska religionen, spin äi 
antagen i Skottland, utesluter den biskopliga hie
rarchies sotn är bibehållen i England. Följaktli
gen gör man der ett bättre val af ordets ringara 
tienare, och såsom de lefva mer skilda från v«rl- 
den mellan bergen, egna de sig der åt allmogens 
■undervisning. Det är ock en stor förinon för 
Skottland, att det ej som England har en stor och 
högst illa afpassad fattigförsörjningsskatt, hviikea 
«nderhâller tiggeriet och bildar en menniskoklass, 
sont ej v;-gar skilja sig frän den socken, der den 
har ett säkert understöd. Staden Edinburgh är 
ej sä sysselsatt med de allmänna ärendena som 
London, och innehåller ej en så stor samling af ri
kedomar och öfverflöd, livarföre också philosophic 
ska och literära saker der möta ett större delta- 
Sa‘ide. Men på andra sidan har återstoden af feo-
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dalstyrelsen mer kännbara följder i Skottland än 
England. I civila mål har Juryn der först ml 
nyligen blifvit införd; der finnes i proportion långt 
xninre folksval än i England. Handeln har der 
minre inflytande, och frihetsandan visar, på några 
undantag när, minre kraft.

I Irrland är folkets okunnighet ryslig; men 
man måste å ena sidan derföre anklaga vidskep
liga fördomar, och på den andra det nästan full
komliga uteslutandet från alfa Constitutionen« ' väl- 
germngar. Irrland har först för få år sedan blif
vit förenädt med England, och ända intill denna 
tiden har det måst erfara alla olyckor, som komma 
af en icke lagbunden styrelse, och det har derfö- 
te ofta hämnat sig på det mest våldsamma sätt. 
Såsom nationen var delad i tvänne religionspar- 
tier, bvilka också utgjorde tvänne politiska, har 
Engelska regeringen allt sedan Carl Iss tid be- 
villiat alla förmoner åt protestanterna, på det des
sa måtte behålla under sin lydnad det talrikare 
katholska partiet. Swift, en Irrländare, och en af 
de tre Konungarikenas största snillen, *) skref

*) Man berättar, att Swift förut visste, det hans själs för
mögenheter skulle öfvergifvä honom, och att han eit 
dag, då han spatserade med sina vänner, såg eu ek, hvars | 
topp var förtorkad, ehuru dess bål och rötter ännu 
voro i sin fulla kraft. Sådan skall jag blifva, sade \ 
lian, och hans sorgliga spådom blef uppfylld. Då 
han fallit i ett så känslolöst tillstånd, att han pl ett 
år ej talat 'ett enda ord, hörde han en gång oförnio- 
dadt St. Patricks klockor, der han var domprost, sartl- 
teligen ringa, oeh frågade, hvarföre det skedde. HanS
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omkring 1740 öfver Irrlands olyckliga tillstånd. 
Den upplysta allmänhetens uppmärksamhet väcktes 
snart genom Swifts skrifter, och de förbättrin
gar, som blifvit verkställda i detta land, leda sitt 
ursprung från denna tidpunct, Då America för
klarade sig sjelfständigt, och England blef tvunget 
att erkänna det i denna egenskap, väcktes hos al
la förnuftiga tanken på nödvändigheten att visa 
större omsorg för Irrland. Grattans lysande ta
lent, som trettio år sednare å nyo förvånade Eng
land, lät redan från 1782 beundra sig i Inländska 
parlamentet, och efter hand har man beslutat Irr- 
lands förening med England. Ännu äro vantrons 
fördomar der' en källa til! t risen olyckor; ty för 
att komma ti.ll den höjd af lycka, hvarpå England 
befinner sig, aren religiös upplysning lika nöd
vändig som en representativ styrelses frih&tsanda. 
I)et politiska utestängandet från alla värdigheter, 
bvartill Irrländska katholikerna blifvit dömda, ärstri- 
dancle mot den sanna rättvisans grundsatser^ men 
man vet icke, hum man skall låta menniskor, som 
äro uppretade genom ett långt hat, komnaa i be
sittning af constitutionens vjtlgerningar.

Vänner blefvs förtjusta deröfvsr, att han återfått tal
förmågan, och skyndade sig att säga honora, att det var 
hans födelsedag, och att dessa frö jdebetygelser förden
skull egde rurn. Aek! sade lian, allt detta är nu mera 
öfverfiödigt, och återföll derpå i sin förra tystnad, hvil- 
ken döden snart kom att föreviga. Men det goda, 
han gjort, öfverlefde lionom, och det är för detta, som 
män. af genie genomvandra jordlifvet»



beundra îtos ïff«hâr således ej annat att
ländska nationen inull narvaranae na, « eu nai- 

tig sjelfständigbetsUänsla, och mycket godt natur* 
ligt vett; men man njuter i detta land ännu hvar* 
ken säkerhet eller upplysning, som äro vissa resul
tater af den religiösa och borgliga friheten. Skott
land åri Here afseenden Irrlands motsats, och Eng
land bar en del både af det enas och det andra* 

egenskaper.
Som det bos Engelsmännen är omöjligt att 

vara minister, utan att hafva säte i öfver- eller 
underhuset, och utan att med representanterna BF- 
verlägga om statsärendena, följer deraf nödvän
digt, att sådana ministrar vanligen äro helt olika 
dem, som under detta namn styra i oinskränkta 
monarchies De Engelska magtegandes förnämsta 
ändamål är att lörvärfva sig ära hos sitt folk; nä. 
stan aldrig förvärfva de sig förmögenhet under sin 
ministère. Vitt dog, utan att krm,a annat än skul

der efter sig, fa vilka blefvo betaide af parlamen
tet. Statssecreterarne, finance-embetsmähnän och 
medlemmarna af förvaltningen, äro af en fullkom
lig redlighet, emedan allmänna opinionen ocb de
ras egen stolthet leder dem. JVHnistrarne kunna 
ej gynna sina egna anhängare, utan så vida des
sa äro nog utmärkte, att ej väcka parlamentets 
missnöje. Det är ej nog, att hafva sina förmäns 
nåd, för att kunna qvarblifva vid sitt embete, mata 
måste äfven hafva folkrepresentanternas aktmng, 
«ach detta erhålles endast genom verkliga talen- 
ter. Sådana ministrar, som blott bhfvit utnämnda 
geriejn hofintriguer, af hvilket slag man sett sä må*-
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ga i Frankrike, skulle ej kunna bibehålla sig 
tjugufyra timmar i underhuset. Man skulls hafva 
inom ett ögonblick bedömt deras medelmåtta; man. 
skulle der ef tätt: se sådana pudrade herrar i bofdrägt, 
som man sett under gamla regeringen eilet vid Bo
naparte* bof. Der skulle de e) varit omringade 
af hotmän, b vil ka bos dem -förrättat samma tienst, 
som de sjelfva hos Fursten — den nämligen att täf- 
la i hänryckning öfver deras så vanliga ideer och 
o fy.er djupet af deras falska begrepp. En Engelsk 
minister kommer ensam in i underhuset utan hof- 
drägt, utan något kännetecken af sin värdighet; in
tet slags charlatanens kommer honom till bjdp; 
hela verlden frågar honom; hela verlden bedö
mer honom; men också högaktar honom hela verl
den, om han förtjenar det, emedan, då han ej kan

ne måste högakta honom för hans personliga värde, 
M»n säger vidare, man gor väl ej sin cour hos 

prinsarna i England, som i Frankrike; men man 
söker der folkgunst, hvilket icke minre förstör

det är att vil 1 ja hafva en rättvis belöning för det 
söm Kr godt och ädelt; i och för sig sjelft. I alla tider 
hafva menniskor funnits, som varit dygdiga, 
trots de olägenheter och faror , hvarför de derige-

eet och de medbprgliga dygderna förblifva i Öfver- 
ensstämmelse, följer derföre icke deraf, att dessa dyg
der ej hafva annan grund Un det personliga intre»-
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«et, Enda skilnaden är, att de finnas mer allmänt,, 
çmedan de äio så väl fürmonliga som hedrande. 

Frihetens vetenskap, om man sä får säga, för* 
utsätter ganska mycken upplysning, om den skall 
Ihinna till den hö id, dit den kommit i England. In* 
gen ting är itoer enkelt, då man en gång antagit d© 
grundsatser, på tmlka denna lära 1»vilar* imel». 
Jertkl är det säkert, att man på fasta landet nästan 
träffar ingen, som har begrepp om Englands, anda 
och hjerta. Man kunde säga, att det gifves nio-, 
raliska sanningar, uti hvijka man måste vara född, 
och sam hiertats klappande bättre lärer oss, Un 
alla theor,etiska undersökningar, Imeilertid behöf* 
ves hos, folket mycket förstånd och hos de högr® 
klasserna mycket studier och många dygder, för 
att älska och utöfva denna frihet, som förenar alla 
företräden af de republicanska dygderna, den phi- 
Josophiaka upplysningen, de religiösa, känslorna 
och den monarchiska värdigheten. Engelska mi* 
nistrarne måste förena konsten att uttrycka sig väl* 
tåligt med en statsmans egenskaper. Häraf följerA 
att literaturen och pbilosophien äro, ganska myc
ket värderade, emedan de verksamt gynna till
fredsställandet af den högsta ärelystnad. Mqtj 
talar oupphörligt om rikedomens och rangens in
flytande hos Engelsmännen; men man måste ock- 
sl erkänna den beundran, de låta den sanna ta- 
lenten vederfaras. Det är möjligt, att en paira 
namn och rikedom hos den sämre klassen verkar 
mer än en stor författares namn. Detta måste s| 
vara; men Ur det fråga om ett godt sällskapa 
njutningar, och följaktligen om opinionen, så vefe
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fag ej något land på jorden,, der det är förmonli- 
gare att vara en stor man. Icke allenast kan 
hvarje rang, hvarje embete blifva en belöning, för 
fortjensten, äfven den allmänna aktningen uttryc 
ker sig på. ett så smickrande sätt, att den gifver 
lifligare njutningar än allt annat.

Den täfian, dylika utsigter måste uppväcka, är 
en bland de första örsaker till den otroliga massa a£ 
kunskaper, som finnes utbredd i England, Om man 
kunde anställa statistiska beräkningar öfver kun
skaperna, skulle man på intet annat ställe finna en 
så stor öfvetvigt af tnenniskor, som äro kännare a£ 
de gamla språken; ett studium, b vilket olyckligtvis 
fiiifvit allt för mycket försummadt i Frankrike. 
Öfverallt ser man otaliga enskildta bibliotheker, 
samlingar af alla slag, rikliga subscriptioner för 
alla literära företag, inrättningar för allmänna upp
fostran, ocbi det i hvarje province, vid landets 
gransor, så väl som vid dess rne.delpunct. Med ett 
ord, öfverallt finner man altaren uppresta ät tan. 
kan, och dessa tjena till, grundval för religionens, 
och dygdens,.

Endast, tolerancen, de allmänna inrättningarne, 
och tryckfriheten har nian, att tacka derför, att 
det i England gifves mer vördnad för religionea 
och sederna, än i något annat land af Europa. 
Man. säger i Frankrike, att det. är blott af akt
ning för religion och seder, som man alltid haft 
censorer, och imellertid behöfver man blott, jemfö- 
ra literaturens anda i England, sedan tryckfrihe
ten infördes, med de skrifter, som utkommo undér 
Carl II:s ensvåldsregering, eller under regent«



ocb Ludvig XV i Frankrike. Skriftslällarnes sjelf«» 
våld har hos Fransmännen i sista seclet stigit till 
en höjd, hvarför man måste rysa; samma är förhål
landet med Italien,, der »an likväl, underkastat 
press a ma de mest hårda inskränkningar, Okun
nighet hos mängden, och den mest utsväfvande re
gellöshet ho.s de utmärkta menniskorna, hafva all
tid varit följder af tvånget.

lien Engelska literaturen är visserligen den,bland 
al!», som har största förråd på pbilosophiska arbeten^ 
Skottland kan ännu uppvika skriftställare i denna 
vetenskap, som ega kraft och anda. Dugald Ste" 
wart står i spetsen för dem;-. !ian som ej tröttnar att * 
sin ensligb.et söka sanningen. Den literära kritit. 
ken är drifven till sin största höi.d i journalerna, 
«ch sesdeles i d.en Edinburgska, b var est skrift
ställare, som siel-fve hafva skicklighet att forvärt- 
va sig ett, stort namn, såsoxn Jeffrey, Playfair,. 
.Mackintosh, ej anse under sin- värdighet, att upp
lysa sina medbröder, genom de omdömen de fälla, 
ofver dem. De mest upplysta publicister i frågaa 
om lagfarenheten och den politiska ekonomien, 
*S*om Bentham, Malthus, Brougham, äro- talrik ars i 
England än annorstädes, emedan de hafva det rätt
visa hopp, att deras Idéer skota, 1 sättas i utöfning. 
Resor till alla verldsdelar återfö-ra till England 
den tribut, 8031 tillkommer vetenskaperna,, ocb 
ivilJten ej med minre bifall mottages, än den sona 
till Falle t handeln. Men midt ibland alla dessa in- 
telleetuella rikedomar af alla slag, kan man ej-upp« 
visa ett enda af dessa irreligiös« eller sjelfsvåldiga 
arbeten, bvarmed Frankrike blifvit öfvetåmämcnadCj,
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ty allmänna opinionen har förjagat dein, så snart 
hon kunnat frukta dem, och hon har så mycket 
heldre åtagit sig.denna censur, som hon sjelf i 
detta afseende håller ensam vakt. Publiciteten är 
alltid gynnande för sanningen, och som religio
nen samt moralen äro sanning i högsta mening, sko
la de allt mer uppklarna och förädlas, ju mer 
man tillåter granskningen i dessa saker ega fritt 
rum. Domstolarna i England skulle med skäl ku:u 
tia straffa en skrift, som kunde förorsaka förargelse; 
men intet arbete bär denna stämpel af en censur, 
som i förväg väcker tvifvel på de satser, den kan 
innehålla.

I

Engelska ' poesien, som hvarken drager sin nä
ring af religionsförakl, partilystnad eller sede- 
förderf, är ännu rik och liflig, samt har ej undergått 
detta förfall, som hotat det ena Europeiska lan
dets literatur efter det andra. Känslan och inbild
ningen göra själens ungdom evig. Man ser ett 
nytt poetiskt tidhvarf födas i England, emedan 
entbusiasmen der icke är utsläckt, och naturen, kär
leken och fosterbygden der ännu beständigt verka 

' med hela sin kraft. Cowper för kort tid sedan, och 
nuförtiden Moore, Rogers, Thomas Campbell, Wal
ter Scott, lord Byron, ehuru olika till shaldeslag och 
förtjenst, bereda dock en ny tidålder för Engelska 
poesiens ära, och under det allt lutar till under
gång på continenten, flödar ännu den eviga skön
hetens källa i frihetens land.

I hvad rike njuter Christf ndomen , större vörd
nad än i England? Hvar drager man större o®- 
sorg för att utbreda den? Frän . hvad annat land



Utgår ett s8 stort antal missionären neia venue*..
sällskap, som åtagit sig att skicka exemplar af Bi, 
bei« till alla länder,, der- Chmfcendomens ljus än 
utsläckt eller ännu ej täudt, lät under kriget Öfver, 
föra m8nga till Frankrike, oçh denna omsorg var ej 
öfverflödig. Men jag «Huile gt från mitt äm, 
ne, om jag ville upprepa, allt, som. Han ursäkta 

Frankrike i detta afaeende.
Reformationen har Iros Engelsmannen satt upp

lysningen i fullkomlig harmonie med, den religiösa 
känslan. Detta ar en stor fördel för detta land,, 
och den exalterade fromhet, hvartill man der är t 
stånd, leder alltid till, en sträng moralitet, mçn nä. 
stan aldrig till vidskepelse.. De serskil.dta aecter- 
na i England, hvaribland Methodisternas är den 
talrikaste, hafva endast bibehållandet af Christen, 
domens stränga renhet i sin lefnad och sitt upp
förande till ändamål. Deras afsägelse af »Ha slags, 
nöjen, deras outtröttliga nit att göra det goda, 
förkunna menniskorna, att det ^ifves i Evangelium 
frön till känslor och dygder, hvilka ära ännu mer- 

gtbärande än de, som vi hittills sett utveckla 
„.^och hvilkas heliga blommor kan hända först ära 

ämnade åt kommande slägter.
I ett religiöst land måste nödvändigt goda se

der finnas. Och likväl hysa Engelsmännen gan
ska våldsamma passioner, ty,det är en stor villfa- 
reise, att tro dem hafva en phlegmatiak charakter, 
som vanligen visa ett kallt sätt att vara. Inga 
menniskor finnas, som yttra mer häftighet i saker 
af vigt; men de likna dessa Albaniska hundar^ 
«ara Forns skickade till Alexander, hvilka satta



sig öfver att slåss mot någon annan motståndare 
In lejonet. Engelsmännen afbrvta sitt skenbara 
Ingn, för att SfvergS till ytterligheter af alla slag. 
De söka faror; de villja försöka utomordentliga, sa
ker, och åstunda att blifva rörda på ett kraftigt sätt. 
Verksamheten i deras inbilduingskraft och sed. 
Vanornas tvång göra sådant nödvändigt för dem; 
men dessa sedvanor utgå från en stor vördnad, för 
moraliteten.

Journalernas, frihet, hvilken man velat förestäl
ls såsom stridande nrot delicafcess i; sederna,, är sna
rare en af de verksammaste orsaker dertill, Allt 
ar sä bekant, så undersökt i England, att sannin
gen i alla saker är oundviklig, och man kan un
derkasta sig Engelska folkets omdöme såsom en 
väns., hvilken ingår i alla en menniskaa lefnads 
detailer, i alla eharakterens nuancer, för att så 
afväga hvar och en gerning» &o.m billigheten for 
drar, allt efter hvarje individus belägenhet. Ju mer 
opinionen har välde i England,, ju större djerfhet 
måste man hafva, att förakta den; också öfver- 
gå de qvinnor, soin trotsa den, till afsteg, som väc
ka allmän uppmärksamhet. Men burn sällsynta ära 
icke dessa alsteg, till och med i de högre stån
den, de enda, der de någon gång förekomma, I 
medelståndet, och bland provinoernas invånare 
finner man endast god hushållning, husliga dygder, 
ett inre lif, som helt och hållet är helgadt It upp- 
fostraadet af en talrik familj, hvilken uppfödd i en 
innerlig öfvertygels.e om äktenskapets helighet, icke 
skulle tillåta sig den minsta lättsinniga tanka i 

afseende. Som inga kloster finnas i Eng-*
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land, blifva döttrarne vanligen uppfostrade bos si, 
na föräldrar, och man kan se på deras kunskaper 
och dygder, att detta slags, uppfostran är bättre 
för cjvinnan än den man brukar i Italien.

”Åtminstone”, säger man; måste dessa äkten- 
skapiskilnads processer, i hvilkg man tillåter fle 
mest. oanständiga undersökningar, blifva en källa 
till scandal.” De mäste dock ej vara det, emedan 
resultatet är sådant, som jag nyss anfört. Dessa 
processer hafva ett gammalt bruk för sig, och sko
la säkert under donna synpunct finna försvarare 
bland vissa människor; men vare sig dermed huru 
som held st, så är fruktan för scandai en stark tyget.. 
För öfrigt är man ej här, såsom i'Frankrike, höjd 
att skämta öfver dylika saker. Ett slags allvar,, 
sùm öf verens stäm mer med d‘e gamla sträfva prote
stanternas lynne, visar sig i detta slags rättegång. 
Domrarne, si väl som åskådarns, ditföra en all
varsam sinnesstaiining, ocb dess följder äro ganska 
vigtiga, emedan'de husliga dygdernas helgd beror 
derpa, och ingen frihet gifves den förutan. Wen, 
dâ tidhvarfvets anda ej gynnar den, är ett så- 
dant sätt att förfara vid äktemkapsskilnader en 
nyttig tillfällighet; ty det beror nästan alltid pä 
slumpen, hvad godt eller onrk troheten mot gam
la sedvanor kan frambringa, emedan de stundom 
passa för den närvarande tiden, och stundom icke. 
ILycSdigt det land, der qvinnornas felsteg blifva 
bestraffade med sådan vishet, utan likgiltighet och 
utan hämndlystnad ! Det är dem tillätet att taga 
gin tillflykt till den mans beskydd, för hvilken de 
uppoffrat alltj men vanligen förlora de alla sält*.
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ehapslifvets lysande föreüäden. Jag vet icke, om 

en lagstiftning kunde uppfinna någon ask, som 
på en gång vore eftertryckligare och mildare.

Man skall kan kända harmas öfvet net bruk, 
att mannen liter betala sig penningar af sin hu
strus förförare. Som allt i Kngland bär stämpeln 

af värdighet, vill jag ej lättsinnigt fördöma en 
vana af detta slag, efter man bibehåller den. Man 

måste på något sätt tukta menniskornas förbrytel
ser mot sederna, emedan tänkesättet år allt fot 

eftergifvande i detta hänseende, och ingen skall 

hunna påstå, att förlusten af en stor penningsum
ma ej är ett straff. För öfrigt gör nästan alltid det 
uppseende, som sådapa olyckliga rättegångar med
föra, det nödvändigt för mannen, att gifta sig med 
den q vinna* lian förfört och denna förbindelse ät 

en borgen derför, att hvarken lättsinnighet eller 

förställning blandar sig i de känslor, de tillåta sig 
att yppa. Då endast kärlek åstadkommer en för
trolig förbindelse, blifva dess förvillelser på ert 
gång mer sällsynta och förlåtligare. Jag bar svårt ate 
förklara, hvarföre mannen erhåller de af förföraren 
erlaggda böterna; ofta mottager han dem också ic- 

Jse, utan gifver dem åt de fattiga. Men man har 

anledning att tro, det tvänne skäl föranlåtit denna 

sedvana ; det ena, att skaffa- en maka utan förmö
genhet medel att uppfostra sina barn, då den/rna* 
ha fattas, som borde åtaga sig det; det andra, och 

som är ännu väsendtligare, att indraga mannen i 
saken, då det är fråga om hans hustrus felsteg, 
för att undersöka, om han ej är skyldig til! sam
ma slags förseelser mot benne. I Skottland upp-
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loser till och med mannens otrohet äktenskapet, 

s8 Väl som qvinnäns \ och känslan af pligt gifver 
alltid i ett fritt land lika rättigheter åt styrkan 1 

och svagheten. ■
Allt är på det sättet inrättad t i England, att 

hvarje folkklass, hvarje kön, och bvarje individu 
finner sin fördel vid att iakttaga moralens bucl. 
Den borgliga friheten är den högsta driffjedern i 
denna beundransvärda förening. ”Ja, säger man 

vidare, då man blott begriper orden och ej saker
na, det är sant. Engelsmännen styras alltid af 
intresset.” Lika som det vore någon slägtskap 

»xiellan det intresse* soin leder oss till dygden, och 

det som lockar oss att begå laster. Utan tvifvel 
ligger England ej p3 en annan planet, der per* 

sonliga förmoner icke, såsom hos andra, Verka på 
menniakors handlingar;. Alan kan ej, då man vill 

Styra ' menniskor, alltid räkna på ren tillgifven- 

het och uppoffring för det goda ^ men då ett 
lands inrättningar i det hela äro sädane, att det 
blir nyttigt att Vara hederlig menliiska, upp

kommer dera? en viss vana vid det goda, söni in
plantas i bvarje hjerta. Den fortlefver genom 
minnen, luften inan andas är deraf genomträngd, 
och man behöfver ej mer tänka på de olägenheter 

af alla slag, som skulle blifva en följd af vissa 
felsteg, ty gfterdömets kisafc är nog för att akta
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Ûm sällskapslefnaden i England och dess förhållan

den till 'samhällsordningen.

XXt är ej sannolikt» att inan någonsin* till och 

toed i Frankrike, skall fä återse en sådan societet, 
Som man derstädes egde under de tvänne första 
åren af revolutionen -och den epoch, sqm föregått 
honom. De fremlingar, som tro sig finna något 
dylikt i England, blifva ofta bedragna, ty de haf- 
va der ofta ganska ledsamt. Oaktadt detta land hy
ser is itt sköte de mest upplysta män, och de mest 
intressanta fruntimmer, träffar man der likväl blott 
sällan de njutningar, sallskapslifvet kan erbjuda. 
Då en fremmande väl förstår Engelska, och får till
träde till de minre talrika sacieteter, som utgöras 
af landets mest utmärkta menniskor, njuter han, 
om han är värdig, de ädlaste nöjen, som umgänget 
med tänkande varelser kan erbjuda; men egentli
ga Engelska sällskapslifvet består icke i dessa in- 
tellectuella högtidligheter. Alla dagar får man i 
England bjudningar till omätliga samqväm, man, 
knuffar der hvarandra såsom på parterren, största 
antalet dersiädes består af fruntimmer, och vanli
gen är hopen der så stor, att till och med deras 
skönhet ej har nog utrymme att visa sig ; ännu 
toinre fråga kan der blifva om någon själsförnö- 
jelse. Man måste hafva en statk kroppsbyggnad, 
för att genomtränga dessa salar, utan att qväfvas, 
Och återkomma i sin vagn utan någon olycka; men
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jag ser tcfce, att någon öfverlégsenhet Sr nödvändig 
bland en sådan folkmassa. .Också ,;afsäga sig all» 
varsamma mennisUor snarr. dessa dagsverksarbeten, 
som man i England kallar de» stora Verlden, och 
man måste bekänna, alt den är den tråkigaste för
bindelse man någonsin kan uppgöra mellan så 
©likartade grundämnen.

Dessa samlingar göra det nödvändigt att Upp» 
taga ett stort antal personer i kretsen af sina be» 
kanta, Listan på de besök, en Engelsk dame er
håller, stiger stundom till tolfhundra personer. 
Franska sällskaperna voro oändligt mer inskränkta; 
den aristokratiska anda, som hvilade öfver bil* 
dan de t af dylika sällskapskretsar, var gynnande för 
smak och nöje, men alldeles icke passande för na
turen af en fri stat. Derföre skall jag, sedan jag 
i förväg öppet tillstått, att sällskapslifvets nöjet» 
sällan ocb med svårighet träffas i London, under
söka, om de äro förenliga med samhällsordningen 
i England. Om de ej äto det, måste valet ej biif- 
va svårt.

De rika Engelska godsegarne förvalla till stör
sta delen publica embeten i provincerna, och d;1 
de Sstunda der blifva valda till parlamentsledamö
ter eller hafva inflytande på sina slägtingars och 
vänners val, tillbringa de der åtta till tio måna
der om året. Deraf följer, att sällskapsumgänget 
är helt och hållet afbrutet under åtta till tio måna
der om året; och de familiära samt tvångfria för
bindelserna bildas blott, da man ser hvarandra bvar- 
je dag. I den del af London, der de "bättre säll-

ska-
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skapefna finnas, har staden under vissa månader 

om sommaren och hösten utseende af att vara pla* 
gad af pest, ßS ödslig är der.. Parlamentets öpp* 
nande sker vanligen först i Januari månad, och man 
samlar sig ej i London förr än vid denna tidpunct,

' Männen, som lefva mycket på sina landtgods, 
J îaga eller rida hälften af dagen, återkomma ut- 

> _tröttade hem, och tänka ej på annat än att hvila 
?" 8lgi eller stundom till och med att dricka, ehuru 
rt de berättelser, man i detta afseende gjort om En

gelska sederna» äro ganska öfverdrifna, isynnerhet 
om man använder dem på den närvarande tiden. 
Imvllerlid kan ett sådant lefnadssätt ej göra någon 
skicklig för sällskapsnöjet. Fransmännen blefvohvar- 
ken sysselsatta genom sina angelägenheter eller sin 

, smak för landtlefnad-en, hvarföre man ock hela året 
fann hus i Paris, der man kunde njuta ett ganska 
angenämt umgänge; men deraf kom äfven, att en
dast Paris existerade i Frankrike, då deremot 
politiskt lif utgjuter sig i alla provincer af Eng
land. JJå statens angelägenheter äro de, soin drif* 
va hvar och en till verksamhet, måste de samtal» 
»om hafva allmänna ärenden till föremål, vara 
de mest omtyckta. Men i dessa är det ej frågan 

oin Umgangs) ät the t, utan om de verkliga tingens 
värde. Ofta kan en menniska, som annars är min
re angenäm, intaga sina åhörare genom kraften af 
sina raisonnemeuter och kunskaper; deremot be
stod i Frankrike konsten au vara älskvärd dari, 
att aldrig uttömma ett samtalsämne, och aldrig upp. 
pehalla sig för länge vid sådana, som ej intressera- 

Jlfad. Staël, XII Del. »4. .
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de frûntimmerna. î England blanda dessa sig al
drig i samtalen med hög röst:; männen hafva ej 
vant dein vid att tagå del i de allmänna samtalen, 
då damerna gått från middagsbordet, blir convfttsatio/. 
jaeri sä mycket Ulligare och meta snillrik, trim i 
huset tror sig ej förbunden, såsom i Frankrike, att 
leda samtalet, och taga sig till vata, att det ej må 
öftyna. Man är ganska likgiltig för denna olyc
ka i ett Engelskt hus, och dert synes mycket dräg- 
ligate än att blottställa sig för anmärkningar, då mart 
vill underhålla samtalet. Fruntimmerna'äro i dettä 
afseendé ganska timida; ty i en fristat, der män
nen återtaga sîn naturliga värdighet, finna qvin- 
norna sig subotdinefande.

Sa förhåller det sig ej med en énvaldig monar
chie, sådan den fordom existerade i Frankrike. Soiri 
der ingen ting var Omöjligt eller bestämdt, låg bofi 
gunstens oändliga rike öppet for eröfraren, och frun
timren måste naturligtvis segra i dessa slags strider* 
Men hvad^inflytande katiettfrUntirtimertitÖfvä, huru 
äiskvärdt det ock iiiS vara, inidt ibland folkets val, 
•parlamentets vältalighet och lagens oböjlighet? 
Ministrarne begripa ej en gång, att en qvitina skul
le kunna ir.gifva till dem ansökningar, sa vida hon 
ej saknar bröder, söner eller män, som kunde åtaga 
sig det. I den största publicitetens hembygd ära 
statens hemligheter bättre vårdade än annorstädes. 
Det gifves inga medlare, om jag så får kalla dem, 
mellan gazetterna och ministrarnas cabinetter, och 
cabinetlet är. det mest tystlåtna i Europa. Det 
gifves icke exempel pår att en qvinna fått veta el
ler sagt hvad man borde förtiga. 1 ett land, der? 
husliga »edenja äro så regelbundna, hafva de gifta
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snänhen éj faäitmstfr, och det är bîott maitrëssër, 
’som veta hemligheter, och i synnerhet de soiu 
npptäcka dein.

Bland de medel, som hunna göra en sociétéfc 
tner tetande, måste man räkna fcoqiietteriet; méti 
'detta existerar icke i England, utom mellan ungä 
personer, söm vi 11 fa gifta sig 'med. hVärandra, öch 
Konversationen vinner dervid ingen ting. knappt 
faöra de hvarand/a, sS mycket tala de med hvisk
ningar; men häraf följer, att man e] gifler sig üt.aà 
att k ä nil a I« va ran dra, under det man i Frankrike; 
för att spara sig denua fruktande kärlek, nästan 
aldrig såg unga flickor i stora Verlden, förr gri 
dei-as äktenskap blef afgjordt af deras föräldrar, 
öm det finnes <jvinkor i England, som afvika fria 
sin pligt, sker det med en sidan hemlighet eller 
med ett så allmänt uppseende, det begäret att Viså 
sig i sällskapef, der Visa sig älskvärda, der lysa gen- 
bm behag och qvickhët, här alldeles ickfe kommer * 
fråga. I,Frankrike förde gåfvan att conversera till 
àllt. X England värderas denna talent; m@n den är ej 
î stånd att tillfredsställa deras ärelystnad, som egå 
8ert. Statsmännen och folket välja bland de sei. 
«ande efter helt andra och högre gåfver. FÖljdeji 
häraf är, att inan försummar det soin si gagriar i 
detta afseendé som i alla andra. Som national* 
Charakteren för öfrigt är ganska benägen' till för- 
hehälisamhet och éb rädd betänksainhet, iiiåst* 
hian hafva en kraftig driffjedéf för att besegra den, 
bch denna driffjeder finnes blott i då aliauänba , 
verläggtjingarnas vigt.
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Man liar möda att göra sig begrepp om b vad 
man i England hallar falsk blygsel {shyness), de* 
vill säiga en förlägenhet, som gömmer i hjertats 
inre uttrycket af en naturlig välv.illja; ty man fin

ner ofta de mest kalla manerer bos personer, som 
skulle visa sig de mest ädelmodiga mot oss, ora 
man hade behof af, dem. Engelsmännen äro ofta 
ganska förlägna sins imellan, lika sa mycket 
emot utländningar; de tala icke med hvarandra, 
förr än de blifvit presenterade, och ett förtro
ligt' umgänge kan först uppkomma i längd-n. 
Man ser nästan aldrig /barnen i England efter 
sitt giftermål förblifva i sina föräldrars bus; att 
vara hemma {home) är den rådande smaken i 
England, och det är kan hända denna ho; som
kommer dem att afsky det politiska system, hvilket 
annorstädes tiUSler att olagligt jaga i lands- 
fîykt eller färi^sla,. fT.vart ocb ett hu/lval) bar sifti 
s erskild a boning, ’ ocb London är sammansatt af ett 
«tort antal hus, hvilka befinna» till.lutoa som lådor, 
och bvari det ej är stort lättare att intränga. Det 
gifves till och med icke många bröder och systrar, 
sotp gl att spisa hos hvarandra, utan att vara bjud
na.' Denna formalitet gör e) Ufvet mvcöet behag- 
ligt, och i Engelsmännens smak för resor ingår li
ka så mycket begäret att undandraga sig tvån
get af sina sedvanor, som att undslippa sitt lands 

dimmor.
Sällskapsnöjet är egentligen i hvarje land den 

förnämare klassens tillhörighet, det vill säga, dess 
sysslolösa klassens, som, då den har mycken ledig

het för nöjen, sätter mycket värde derpl. Men^s
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England, der livar och en har sin leftiàdsbana och 
sina sysselsättningar, bätider det, att de stora her
rarna der, likasom «ämbetsmännen i andra län
der, mer älska pb.yshka tidsfÖrdrif, såsom prome
naderna på landet, med ett ord alla nöjen, der 
själen får hvila, än conversationen, i hvilken man 
snäste tanka och tala med nästan lika: mycken om
sorg, som uti de allvarsammaste saker. Då Engels
männens lycka dessutom är grundad på husliga lif- 
vet, skulle det icke passa, att deras fruntimmer, 
såsom i Frankrike, gjorde sig en sielfvald familj af ett 
visst anfal personer, som beständigt voro förenade.

Man bör iraeilertid ej neka, att några stora fel, 
som äro naturliga resultater af alla stora folkför
samlingar, kunna blanda sig i alla dessä hedrande 
motiver. Ehuru det först och främst finnes i Eng
land långt roer stolthet än fåfänga, är man likväl 
nog böjd att visa genom sina manerer de stånds- 
skiinader, som de nationella inrättningarne förmin
ska. Det gifves egoism i sedvanorna, och stun
dom i Charakteren. Rikedomarne och den smak, 
de glfva, äro dertill orsaken; man vill ej bringa 
oordning i någon del af sin lefnad, så länge man 
kan bibehålla ordning. Slägtbanden, som äro så 
fast tillknutna i afseende på äktenskapet, äro gan
ska litet fasta i andra afseenden, emedan arflagar- 
na göra äldsta sonen för mycket oberbende och 
skilja de yngre brödernas intresse från dens, 
som skall ärfva förmögenheten. Fidejcommisser, 
som äro nödvändiga för att bibehålla pairernas vär
digheter, borde kan hända ej utsträcka sig till an- 
dta #lags egeödtmjsbewar. Det är en rest af fe®»

I
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«jajisnien, byars, obehagliga, f SI idée man borde for« 
hi î.ns b a., sS mycket som möjligt âç. D.éra.f ' fconjene» 
çcksâ, att största delen, af fruntimren äro. utan, 
Ji.erngift, och att det i ett land, der inga kloster- 
butina finnas, ‘gifves en,'stor mängd unga flickor,, 
bvtlkas. mödrar hafva, en stor. Strå att sé. dem, bort-, 
gifta, och, hunna med «.häl oroa sig öfver de- 
ras framtid. D.enna, olägenhet, som Sstadkpmmes, 
ge nom, förmögenhetens olika delning, m.edförer kän. 
tara följder i verlden, ty de ogifta, männen dra» 
ga. der alltför mycket qvinnornas uppmärksamhet 
p.S sig, och rikedomen, i allmänhet, långt ifrån, a.tt 
tjena til! sällska.pernas förnöjelse, skadar dep nöd* 
vändigt, lyfan m.Sste, hafva en betydlig förmö
genhet i England, för att kunna mottaga sina vän
ner på landet, hvilket likväl härslädes är det 
angenämaste lefnadssättet. Man måste hafva den 
för alla sällskapslifv.ets hehof, icke för det map 
sökar någon fåfan.g ärar i luxen; men den vigt, sotn 
alla lägga p,å de njutningar, man kallar conforta. 
Mes, gör, att Ingen skulle våga, såsom fordom i Paris, 
söka att krydda, en dålig middag genom mun.ttg 
b e rättelser.

I alla länder äro de, unga sprätta me* praten,, 
troner grundade på nationalfölen; man, finner i
dem en. cärricatur; men e,n ca.rncatVr ha,r alltid 
något slags likhet med originalet, Eleganterna i 
jjårankrike sökte väcka, uppseende, och bemödade, 
«ig a.tt förvåna, genom alla möjliga medel, go,da, 
eller onda. I England vill samma klass utmärka, 
apg genom förakt, likn öjdhet och öfverdrifna ut- 
Itäfningsr* Detta är nog obehagligt; men i hyU"



Iset land är ej dårskapen ett af egenkärlekens 
JiielpmedeJ, fyr att dölja nen naturliga medelmåt- 

flos ett folk, der alit är bestämde, såsom hos 
Engelsmannen, ära conträsterira så mycket mev 
tnävkbara. JVJödet bar ett underbart herravälde af. 
Ver lifvets vanor, och itnellertid är det ej någon 
nation, der man finner sä många exempel -på fivad. 
W»n kaliar exçentricitet, det vill säga, ett sätt att 
Vara,, tom är helt och hållet originell:, och soni 
yähnar andras meningar för ingen ring. Skilnadeu 
mellan mennukor,, som lefva under andras herra
välde, och som ärot s jeifsiändiga, röjer sig pfver allt; 
rtien denna mötsats mellan, çharaktererrja härrörer 
ännu iner från den besynnerliga blandningen af 
räfisla pcfi sjelf ständig hetsanda, som man marker- 
hos Engelsmännen. De göra ingen ting,till hälf

ten och öfvergå brådstortande från. den mest alafvi* 
«ka vördnad för de minst vigtiga bruk till den 
fullkomligaste liknöjdhet för allt b.vad folket säger. 
Icke dess mirire är fruktan, för åtlöje en af de för- 
tiSms.ta orsaker till den köld, som regerar i de En
gelska sällskapen;;:; man anklagas aldrig för enfaU-
dighet, då inan tiger, och då, ingen fordrar, att. 
man sfiall lifva. conversaUonen,. bar man. lifligare 
intryck af den v§da man löper' vid, att tala,, än af 
tystnadens olägenheter. I detta land,. «1er man med 
satsan värma försvarar tryckfriheten, der man sä 
litet frågar efter journalernas anfall, der fruktats 
man ganska mycket säljskaperna.a skämt. IMan be
fraktar dagbladen såsom, de. politiska, partiernas 
vclon tärer, och uti sådana, saker, likasom i alla a tu 
%§5. tycka SageUfliäaaeo „mycket .em strid j
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âet fortal ocb âen ironie, hviikas skådeplatser sali- 
skaperna äro, uppretar i synnerhet fruntimrens de- 
licatess och männens stolthet. Derföre söker man så 
litet som möjligt att utmärka sig i andras närvaro. j 
JLifiigheten och behagen förlora härvid nödvändigt 
ganska mycket. Uti intet land i verlden hafva, 
som jag tror, fötbehållsamhéten och tystlåtenheten 
blifvit drifna så långt som hos några sällskapskretsar i 
England; och om man råkar ut för dylika sainqväm, 
förstår man ganska väl; huru ledsnad vid lifvet kan 
angripa dem, som äro fastade dervid. Men, med un
dantag af dessa isade kretsar, hvilken tillfredsställel
se for hjerta och förstånd kan man ej finna i da 
Engelska sällskapskretsarna, dS man hlifvit intagen 
i någon af de bättre ? Ministrarnas och bofvets 
gunst eller ogunst är alldeles ingen ting, i afseen- 
åe på sammanlefnaden, och man skulle komma en 
Engelsman art rodna, om man visade sig tänka pä 
det embete han innehar, eller den credit han kant 
njuta- En känsla af stolthet .kommer honom att 
tro, det. dessa omständigheter bvarken tunna öka 
eller minska hans personliga värde. Politiska miss
öden kunna ingenting verka på de nöjen, man nju
ter i stora verlden; oppositionens ledamöter lysa 
fler lika så mycket, som det minisleriella partiet; 
förmögenheten, rangen, snillet, talenterna, dygder
na, allt är deladt dem itnelTan; och ingen af dem 
skulle fä det infall, att närma eller aflägsna sig 
frän en person för dessa ärelystnadens uträknin
gar skull, som alltid herrskat i Erankrike. Att 
öfvergifva sina vänner för det de ingen magt mer 
ega, och åter söka dem» då de äro i besittning
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deraf, är ett slags tak t i U, som man alldeles icke känner 
i England, och om också ett lyckligt umgängssätt 
ej leder till allmänna embeten, så blifver åtminsto- 
ne^sällskapsfribeten ej störd genom dessa för uni. 
gängsnöiét så fremmande uträkningar. Man träf
far der nästan oafbrutet säkerhet och sanning, som 
gro grundvalen för alla njutningar, emedan de be
tyga allas varaktighet. Man har ingen ting att 
frukta af alla dessa beständigt intriguer, som an
norstädes fylla Hfvet med oro. Hvatl man eger i 
frågan om vänskapliga förbindelser, kan man ej 
förlora, utan genom sitt eget fel, ocli vi bafva al
drig orsak att tvifla på de uttryck af väl vi 11 ja, 
som egnas oss, ty geroingarna. skola öfverträffa, 
och varaktigheten helga dem. Upprigtighet är i 
synnerhet en af de mest utmärkta egenskaper i 
den Engelska Charakteren. Den i alla saker herr- 
skande publiciteten, de öfverläggningar, hvarigenom 
man lärer grundligt känna alla saker, bafva utan 
tvifvel bidragit till denna sed, att i allt vara upp. 
rigtjg) hvilken också ej kan gifvas utan i ett land, 
der förställning ej Seder till annat än till den 
obehaglighet att se sig upptäckt.

Man har behagat antaga pä fasta landet, att 
Engelsmännen äro ohöfliga, och en viss vana vid 
oafhängigbet, en viss afsky för tvång kunna haf- 
va gifvit anledning til! detta omdöme. Men jag 
känner icke någon så fin artighet eller protection, 
aom. den Engelsmännen egna 8t damerna, i hvarje 
omständighet af lifvet. Är det frågan om en fara, 
en förlägenhet, en tjenst, sombman kan göra, uti- 
åeijåta de ingen ting, som fordras till det sv agars
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könets lïîelg. Ifrån matrosen, söm i störenen stcåd« 
ier en'(lames vacklande steg, äpda till den 1 omar», 
®|a Engelska herre, finnes ingen, som, da ett frpn- 
timmer ser sig utsatt lör någon våda, ej understöd- 
'jer henne, och man återfinner ötveraiIt (jenna lyçk-., 
liga b,landning af republicans,k stränghet i det hus
liga lifvet ined riddäreartda i ti ingånget,

En içke minre. älskvärd egenskap hos Engels,» 
männen är deras böjelse för enthusiasm. De.ttg- 
folk kan aldrig se någon ting utmärkt, utarr att 
uppniuntra det genom de mest smickrande lofijid, 
Man .kan således nted skäl gå till England, i hvadL 
olycklig belägenhet inan ock må befinna sig, om 
man besitter någon utmärkt egenskap. Men, om, 
man anländer dit på samma saft som de float a sys
slolösa rika i Europa, de der resa, för att tillbringa 
en carnaval i Italien och en vår i London, så 
finnes visst icke något land, som met bedrager,

J\ pcb man skall visserligen resa derifrån, utan, att
hafva en gång anat, det man, sett .samhällsord
ningens skönaste mönster, och det. enda, som ännu, 
för lång tid gifver fôrhoppningaç åt mensklighe, 
ten,

Aldrig skall iag glömma de stunder, jag till» 
bragte i Lord Greys, Lord Landsdoyynes och Lord; 
Harroyvbys gocieteter, lag nämner dessa, emedan, 
de alla tre höra till olika partier,- eller åtminstone, 
fill tre olika nuancer af samma parti, hvilka nä- 
s!"-n innehålla alla Englands politiska opinioner, 
Aqnu Here gifvas, hvilka jag skulle »n.ecS myçket 
çôj,® omtala.
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iiorcl Grey är en af frihetens, varmaste vlmteis 
| pairernas hammare5 hans adla, börd, hans figur. 
o@h seder befria honom mer än Aon annan 

■*fr:in detta slags låga popularitet, som man vill till- 
skrifva.' fprsvararne af nationens rättigheter5 och 
jag skulle kunna trotsa hvem som heldst, ätt ej 
för honom känna all möjlig aktning. Hans välta, 
lighet i parlamentet är alignant beundrad 5 han fär- 
?nar med skönheten af sitt språk eh inre bevi. 
sande styrka, soip gör, att man deltager i hvad 
han känner, Politiska frågor uppröra honom, e. 
triedan en. ädel enthusiasm är källan till hans me
ningar. Emedan han alltid i sällskaper uttrycker 
sig med lugn oçh enkelhet öfver det som mpsfc 
intresserar, honom, är det. blott pä bjekhe.ten af 
hans ansigte, som nian någon gång märker lifiighe- 
ten af hans känslor; men, utan att hvaiken villja 
dölja eller visa sin själs innersta, talar han om 
föremal, för hviika han skulle villja gifVa sitt ljf. 
Hvår och en vet, det‘ han två gånger vägrat att 
b.lifva Premierminister, emedan han i vissa afseen- 
den ej tänkte lika med den furste som utnämn
de honom. Huru olika än sättet att se skålen till 
detta beslut kan halva varit, synes dock i Fug'and 
ingenting minre. ovanligt, än att icke villja blifva 
minister. Jag skulle ej anföra Hord Greys exem* 
pel, om han. hade behöft, frir att mottaga detta 
emb.ete, afsäga sig den minsta af sina, politiska 
grundsatser; men de betänkligheter, son» bestämd* 
bon om, voro drifna för långt, för att gillas af a!ls|. 
îmellertid hafva de, som voro. af hans parti, oak : 
U<U de i dette afseende tedla.de honom, ej tr®t|



ïM&k

*;« kùnna utan honom antaga någon af de poster, 
som voro dem tillbjuclna.

Lord Greys hus uppvisar ett mönster på dessa 
husliga dygder, som annars äro sa sällsynta i de 
första Klasserna. Hans fru, som endast lefv.er för 
honom, är genom sina Känslor och tänkesätt värd 
den heder, himlen beskärt henne, da den förenat 
henne med en sådan maka. Tretton ännu unga 
barn hafva blifvit uppfostrade af sina föräldrar och 
lefva med dem, åtta månader om året, på de
ras slott, i det inre af England, der de ej haft 
något annat tidsfördrif än sin familj Krets och 
sin beständiga läsning. Jag befann mig i London 
en afton i denna helgedom for de ädlaste och mest 
intagande dygder. Lady Grey bad sina döttrar 
spela, och fyra af dessa unga personer, prydda med 
änglarnas renhet och behag, spelade duetter -på 
harpa och pianoforte: med en beundransvärd öfver- 
ensstämmelse, som förutsatte en långvarig och trä
gen öfning ; fadern Ihörde dem med en rörande 
känslighet. De dygder, som han utvecklar i sia 
familj, tjena tili borgen för renheten af de önsk
ningar, han gör för sitt iand

Milord Landsdowne är också medlem -af opp», 
gitionen ; men med minre bestämdt littryckta poli
tiska meningar, är det genom ett djupt studium 
af förvaltningen och financerna, som han redan 
har tjent, och ännu bör tjena staten. Kik och 
förnäm, ung, och ovanligt lycklig i valet af sin lef- 
uad.s följeslagerska, förmår honom ingen af dessa 
förmoner till orklöshet } och det är genom sin hö
ga förtjeust, som han är bland de första prjiJWS» i
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ett land, der ingen ting han frihalla från att baf- 
va värde i sm egen person. l’S hans lanfltgodg, 
J?o\yood, bar jag sett den skönaste samling af upp
lysta ma», som England och följaktligen hela verl- 
den kan erbuula.

Der var Sir James Mackintosh, Som allmänna 
opmionen utnämnt att fullfölja Hume och att öf- 
Verträffa honom genom sin historiska teckning af 
Englands conslitutionella frihet; en man, som har 
så omfattande kunskaper och <pn så lysande samtals- 
gäfva, att Engelsmännen med stolthet åberopa 
sig honom inför utländningén, att bevisa, det 
de, äfven i detta afseencle, hunna vara de första. 
Der var Sir Samuel Romilly, åen Engelska lagfa- 
renhetens ljus och heder; denna vetenskap, sont 
sjelf är ett föremål för hela mänsklighetens vörd
nad. Der voro poeter och literatörer, ej minre 
namnkunniga i sin väg än statsmännen i sin. Hvar 
och en bidrog till att hedra en sådan societet 
och den namnkunniga värden som bildat den. fy 
i England äro snillets odling och moraliteten nä
stan alltid förenade. I sielfva verket kunna de 
icke mer, då de bada nått en viss höid, åtskiljas.

Lord Harrowby, president i den hemliga con
seil <m är naturligtvis af det miuisteriella ejler To- 
Tys parti; men likasom Lord Grey har hela vär
digheten af en aristokrat i sin charakter, är Lord 
HarroVvbys förstånd beslagtadt med all den upplys
ning, det liberala partiet eger. Han känner de frem- 
xnande folkslagens literatur, och i synnerhet Frank
likes, något bättre än vi sjelfva Jag hade den he
dern, att 6e honom några gånger midt under de
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vådligaste skiften i det Is ri'g, som var nast foré det’ 
kista 5 och under det man annorstädes är förbuhded 
att riogä äfvägä siria ord och sitt uppföräridé inför 
fen -minister, då döt är frag,a om dé allmänna â'rëni 
dena, jskullé Lord Hah-owby. deremöt ärisétt sig 
förolämpad, öm rhaii körhmit {högi att han var äh- 
hàt än en mebniska, då mail talade öfvef frågor 
af ett allmänt intrésse. Man Sag hVarfcén vid hans 
h.ord, eller hös någon annan af de Engelska mini
strarna, detta slags underdåniga sinickrafe, söiii 
omgifva dé imägtiga i oinskränkta inönäfchief. 
Det gifves ingeh folkklass, bland hvilkén man kaii 
finna sådana i England, ej heller några statens em; 
betsmänj som vijlja hafva dylika. Lord Harrowby 
är märkvärdig som talare, för renheten af sitt 
sprak, och för de lysande infall, hväiaf hän förstår 
att i tid betjena sig, Äfveh sätter fan med stör
sta skäl mer Värde på sina personliga företrädeti 
än siri hastigt öfvergåeiidé beställning. Lord Här- 
rowby, understödd af sin snillrika fril, gifver vefl- 
den i sitt hus det mest Fullkomliga exem pel, 
huru itian kan underhålla en Conversation., som grfji 
Som är literär, ömsom politisk, och huiu bådä 
delarne kunds ined lika lätthet behändlas.

Vi hafva haft i Frankrike ett stört antal frun
timmer, som förvärfvat sig ett namn, endast genom 
Sin talent ätt samtala eller att skrifva bref, hvilkas 
stil liknar fcohversätionspfåkét. Fru Sevignë är 

den första bland allä i denna genre ; men Seder
mera hafva Fru Tencin, Fru Deff'ânt, Mademoi
selle i Espinasse, och flera andra blifvit beröm dä 
îët Sitt snilles lätta behag. Jag hat redan sagtj
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àtt tillståndet äf saihœàrilefnadén i England nästan 
fei. dilater detta slags företräde, oé-i» att rnan der- 
på ej kån anföra exempel, iihellfertid finnas flerå 
fruntimmer, h Vilka gibrt sig ryktbara såsom FÖrfafc- 
tärinnon ' Miss ÉdgeVvoftb, Frii' d’Àfhiaÿ, för 
detta Miss Burnfry, Fru Hanhäih Mobre, Fru înch- 
bald, Fru öpie, Miss Baÿleÿ, aro feetindfade i Érigi 
land ocb läsas ined nöje i Frärikfike $ men, d© 
Jefvå i allmänhet gänskä indraget, obh deras inöy- 
fandé inskränker sig till deras böcker. Oni fnaii 
»ålfedés vill anföra ett Engelskt fruntimmer, som i 
högsta grad förenade hVad soin utgör styrkan och 
ihöraliska skönheten éf Engelska charaktefn, måste 
man söka den i historien.

Lady ftiiäséi, gift ined den namnkunniga Lord 
Pussel* som dödades under Carl II, för det han satfc 

sig mot. den Rangliga magiens obehöriga ingrepp* 
synes mig det Sahna mönstret af' ett Engelskt frun
timmer i all dess füllköörligbét. Domstolen, s#in 
aktiiie domina Lord Russel, frågade hönorit, hvilkeii 
person han ville utnSmna, för att tjenä sig sisoni 
Secreteraré tinder sin process. Han valde Ladÿ 
Russel, e.niédcih, sade hån, tiori förenar eh mans 
förstånd med eh inäkdS hela Sniket, Lady. Russel, 
söm tillbad sin man, Uthärdade icke dess mini’© 
härvafon af hans partiska domare, och deras fri
görs barbariska Sophisten, fried en själsnärvaro* 
som hoppet alt gagna ålade henne, men förgäfves. 
Då dödsdomen var afkunnad, kastade sig Lady Rus» 
Sel för Carl Il:s fötter, och besvor honom att be» 
toäda, i Lord Southamptons namn, hvars dotter hoti 
Var, och som Uppoffrat sig för Carl l;s sak, Me&
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minnet af de fadern visade tjenster förmådde 1rs» 
gen ting öfver sonen $ ty bans lättsinne hind
rade honom e: ifrån att vara grym. Då Lord 
Russel ryckte sig ur sin makas armar, för att gå 
till schavotten, sade h'an : ”nu ar dödens smärta
förbi.” Också kan det gifvas en böjelse, bobi *

si» likasom innefattar hela vår existens.a
Man har kungjort Lady Russels bref, som 

blifvit skrifna efter hennes mans död. Man fin
ner i dem stämplen af den djupaste sorg, mildrad 
genom en religiös resignation. Hon lefde för att 
uppfostra sina barn; hon lefde, emedan det ej var 
lofligt ätt döda sig sjelf. Genom beständigt grå-
tande forlorade hon sin syn, och alltid var dens
minne, som hon så mycket älskade, lefvande i 
hennes hjerta. Hon hade ett ögonblicks glädje, da 
fribeten upprättades rößß ; den dom, som var fälld 
öfver Lord Russel, förklarades Ogilltig,. ocb hans 
meningar segrade. "Wilhelm ÏILs anhängare och 
sjelf va Drottning Anna rådfrågade ofta Lady Rus
sel öfver de allmänna ärendena, lika som skulle 
hon hafva bibehållit några gnistor af det ljus, 
som Lord Russel eg.de. Det var i denna egenskap 
hon svarade, och som hon mbit under sin djupa 
smärta intresserade sig i den ädla sak, för hvil. 
ken hennes gemål lät sitt ädla blod utgjutas. All
tid förblef hon Lord Russets enka, ocb det ät 
genom oförähderligheten af denna känsla, hon fär- 
tjent beundran. Sådan skulle ännu en Engelsk 
qvinna vara, om en s§ tragisk scene, ett så förfär
ligt prof kunde förestå i våra dagar, och om —i

task
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Hack vare friheten — sådana olyckor ei hade for 
evigt blifvit afligsnade. Långvariga sorger; öfver 
deras förlust, soin man älskar, förtära ofta i England 
de personers lif, sora möta dylika motgångar. Om 
fruntimmerna d ers 13 des ej föra någon verksam 
lefnad, hysa de sä mycket innerligare tillgifven- 
het för de personer de älska. De döda glömma» 
ei i ett iand, der menniskos jälen ännu eger hela 
sin skönhet, och den vördnadsvärda ståndaktig
het, som här strider mot jordens förgänglighet, 

upphöjer hjertats känslighet till rangen af de ting, 
som hafva en evig tillvaro.

Sjunde G a i i i t e i.

Om styrelsens handlingssätt i England.

Ti jag, så mycket jag kunnat, förklarat mim 
djupa beundran för den Engelska nationen, har jag 
ej upphört att tillskrifva dess politiska inrättningar 
de företräden, den har framför de öfriga Europeiska 
iänderna. Det återstår För oss att gifva ett sorgligt 
bevis på denna sats, det är, att pa de ställen, dit 
eonstitutionens välde ej sträcker sig, kan man med 
skäl göra Engelska styrelsen samma förebråelser, 
som hvar och en oinskränkt magt på jorden alltid 
har förtjent. Om ett folk genom tillfälligheter, 
sorn ej äro anförda i historien, skulle hundra är 
*ar® det öfriga Europa egt boktryckenkoristen, 

Mai. Statt. III Del, ig..



«ompassen eller det som har ännu större värde» 
en religion hvilken ej är annat än en sanction af den

läjfctms.

renaste moral, sä skulle detta .fol^ visserligen va
rit öfverlägset alla andra, som ej varit i besittning 
af dylika företräden. , På samma sätt förhåller d.et 
sig med en fri constitutions välgerningar ; men 
dessa välgerningar äro nödvändigt inskränkta inont 
sjelfva landet, som deraf styres.

Då Engelsmännen hafva militäriska eller di
plomatiska befattningar på fasta landet, är det än
nu sannolikt, att män, som t») if vit uppfödda i alla 
dygders atbmospber, skola personligen hafva sin 
del deraf; men det kan också hända, att magten, 
som förderfvar nästan alla menniskor, då de 
iernna dén krets, h,varinorn lagen hérrskar, har för
fört mänga E.ngelsmän, då de ej hade att afläggfl 
räkenskap för nationen utan för ministrarne öf- 
ver sitt förhållande i Ulrikes angelägenheter. 
I sanning känner denna nation, som annars är så 
upplyst, illa h,vad som händer på continental!. Den 
iefver i det inre af sitt fädernesland, om man så 
får uttrycka sig, lika som en enskild i sitt hus, 
och det är först med tiden som den lärer sm att

/ CT
känna Europas historia, hvari dess ministrar ofta 
spela en allt för stor roll, med1 tillhielp af dess 
biod och rikedomar. Häraf bör man sluta, alt hvart 
och ett land alltid bör akta sig för fremmandes 
inflytande; ty de friaste folkslag kunna ega huf- 
vudmän, ganska afundsjuka pl andra staters 
lycka, och som blifva deras grannars förtryckare'} 
så snart de finna der till ett gynnande tillfälle.



Latoni joss imellertid undersöka, bvad sanning 
Söm kan vara uti det man säger om Engelsmän» 
Stens uppförande titoth deras fädernesland. Då 
'de tili sin olycka blifvit tvUngne att skicka 
troppar till fasta landet, bafva deäsä troppar all
tid iakttagit den Strähgaste disciplin. Engelska 
örrheens ock dess anförares Oëgennyttâ lian icke 
^«stridas; tiiab bar sett dem betala bos sina Rett* 
dér, hvilket dessa fiender ej giört bos dem, och 
aldrig bafva de försummat, att förena inenskligba- 
tens omsorger ined krigets olyckor. DS Sir Sidney 
otitith var i Aégyptén* beskyddade ban den Fran
ka armeens sändebud, i sina egna tält, och hän 
har flera gånger förklarat Turkarna, siria allie
rade, att han ville förr dö, än tillåta, att folkrät
ten våldfördes i afseende på deras ovaiiner. Dä 
Engelska generalen Moore verkställde sin retrait 
i Spanien, störtade sig dé Engelska' officerarna Ï 
bn flod, der de Fränska voro pä vägen att drunk
na, för att rädda dem frän en fara, sorti en till
fällighet öch ei vapenlyckan tillskyndat dem.

Det gifves intet tillfälle, då Lord Wellingtons 
ärriiée, styrd äf sin namnkunniga chefs ädla tänkp. 
äätt och sämvetsgranna Stränghet* ej sökt ätt 
Undra invånärnes lidanden i da länder, dem de gen- 
Ömtagat. Man måste bekänna, att Engelska tap. 
perhetehs glans aldrig biifvit fördunklad hvarken 
g «inom grymhet eller plundring.

Den k rigsmägt, som öfvetföres till kolonierna, 
bch isynnerhet till Indien, bör icke göras ansvarig 
för den våldsverkan, bvaröfver man kan beklaga 

É1£- Liaietropparn© lyda blinde i fett iand, som



^rrP

anses like eil eröfrad province, och som ej at 
skyddade genom Constitutionen. Men i kolonier« 
na, lika som annorstädes, kan man ej anklaga de 
Engelska, officerarne för plundringar ; det är blote 
de civila embetsmäniien, hvilka man förebrår at.6 
vil 1 ja rikta sig genom otillätna medel. Deras 
uppförande i de första aren af Indiens eröfring 
förtjenar i sanning det strängaste tadel, ocb erbju
der ett nytt bevis på livad man ej nog ofta kan 
uoprepa, att hvar och en, som erhållit rättighet att 
befalla andra, lyder blott .sina passioner, om han 
ej är lagen underkastad. Men, då hela nationens 
blickar, efter rättegången mot Hastings, rigtades pl 
de rysliga missbruk, man ända dittills tillåtit i 
Indien, har allmänna ändan tvungit styrelsen att 
dermed sysselsätta sig. Lord Cornwallis har öf- 
verfört sina dygder, och Lord Wellesley sin upp
lysning till ett land, som nödvändigt måste vara 
olyckligt, emedan det är underknfvadt af fremman- 
de. Men dessa tvänne guvernörer hafva visat de6 
sådana välgerningar, att dess följder dagligen blif- 
va mer och mer synbara. Inga domstolar funnos 
uti Indien, dit man kunde vädja från embets- 
männens orättvisa) utskyldernas belopp var ej 
heller faststäldt. Nu äro der domstolar efter En
gelska rättegångssättet inrättade, och några India
ner intaga der till och med bisittarnes platsers 
utskylderna äro der fixerade efter en viss jordbok, 
och kunna ej höjaä. Om embetsmännen nu mera 
rikta sig, är det derföre, att deras löner äro gan
ska betydliga. Tre fjerdedelar af landets inkom

ös ster anyändas. i sjelfva landet j handeln är fri i de£



rare; i synnerhet är spannmåhhandeln, som förut 
gilvit anledning till ett sä rysligt monopolism, 
tner gynnande för Indianerna, än för sjeifva rege
ring en.

England har antagit den grundsats att styra 
landets infödingar efter sina egna lagar. Men 
»ielfva den tolerance, genom hvilken Engelsmännen 
•8 förmonligt utmärka sig framför sina företrädare 
i Indien, både Muhammedaner och' Christna, för
hinder dem till ait ei brulsa andra vapen än öf- 

vertygehen«, att utplåna fördomar, som äro inro
tade från så inånga tusen ar tillbaka. Skiinaden 
easterns imeljan förnedrar ännu menniskoslägtet, 
och den mag t fanatismen utöfvar är sa stor, att 
Engelsmännen intill denna dag ej kunnat hindra 
q vinnorna' att bränna sig lefvande efter sina mäns 
■aöd. Der. enda seger de vunnit öfver vid
skepelsen är, det de förmätt mödrarne att afstå 
från det bruket att kasta sina barn i Ganges, för att 
skicka dem till paradiset. Man försöker att ingif- 
va dem vördnad för edgång, och smickrar sig 
*fied att kunna till slut hos dem en gång utbreda 
vihristendomen. Allmänna uppfostran är mycket 
Vårdad af Engelska regeringen, och det är i Ma
dras, som doctor Bell upprättat sin första schola. 
Med ett ord, man kan hoppas, att Engelsmännens 
exempel skall, sa mycket bilda dessa folkslag, att 
de en gång kunna gifVa sig sjelfständigheten. Alla 
hpplysta tnenniskor i England skulle med nöjs 
Walla Indiens förlust, såsom, villkor för det goda 

styrelsen der kan göra. Det är en af fasta landets 
foïdomar, att Englands magt beror på Indiens ha

ll: 1



-1_. . Ibåi

åMMä

— £3 q —

sittning, Detta österländska rike är nästan ett Sfs 
verflöd ocli bidrager mer till glansen än till deu 
verkliga styrkan. England bar förlorat sina prai 
vincer i America, och dess handel bar derigenorn 
blott uilvext. Qm också de kolonier, som det ännu 
bar, ville förklara sig oberoende, skulle det ända 
behålla sin öfverlägsenhet p:l hafvet oçb i handeln, 
emedan i detta land finnes en sådan verksamhets-, 
förbättrings- och varaktighetsprinçip, att den för 
alltid sätter det öfver yttre omständigheter.

Man bar på fasta landet sagt, att släfhandeln 
i England b.lifvit uppbäfven för politiska uträk
ningar skull, på dot man genom dess upphörande 
måtte kunna förstöra andra länders kolonier. Ingen, 
ting kan i alla afseendeti vara mer falskt. En, 
gelska parlamentet hade, under WIlberforc.es bes j 
ständiga anmaningar derom, tjugo Sr debatterat | 

öfver denna fråga, hvaruti menskligbeten striddes 
pu,t livad man ansåg'för nyttigt. Liverpools köp
män och flera Englands sjöstader skreko- med häf
tighet för slafhandelns bibehållande. Kolonister
na talade om detta ppphäfvande,' likasom vissa 
personer i Frankrike än i dag yttra sig öfver | 
tryckfriheten, och medborgUga rättigheter, Qm 
man skulle tro kolonisterna, måste man vara Jaco
bin för att kunna tro, det man ej borde/ köpa 
eller sälja mermiskor. Man utgjöt förbannelser öfver 
philosopbien, i den höga vishetens namn, sam påstår 
att kunna höja sig Öfver henne, då hon bibehåller 
sakerna i det tillstånd, hvari de befinna sig, till och 
med då de ärö afskyvärda ; man slösade sarcasmes 
utan tal öfver niepniskokärleken rnot Negrerna, öl*
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ver brödraskapet med dem; med étt ord hela egen
nyttans vapenförråd uttömdes i England sf koloni
sterna, så väl som annorstädes af detta slags privili- 
gierade, som då de frukta för en minskning i sina 
inkomster, försvara sin sak under namn af det 
allmänna bästa. Och likväl voro, Sr ifjoö,- då Eng
land förklarade slafhandeln upphäfd, nästan alla 
Europas kolonier i deras händer, och om det nå
gonsin kunde vara skadligt att handia rättvist, var 
det vid detta tillfälle. Sedan har det händt, som 
alltid skall hända — det heslut som religionen och 
philosophier! föreskref, har ei medfört minsta poli
tiska olägenhet. Inom kort tid har inan, genom 
den goda .behandling man låter sl.afvarna vederfa
ras, ersatt den bedröfiiga laddning man öfverförde 
hvarje är, och rättvisan har banat sig väg, emedan 
tingens sanna natur alltid är med henne i öfver- 
ensstäminelse.

Den Engelska mïnîstèren, som , då var af Whigs 
parti, hade föreslagit billen för slafhandeln» nfskaf- 
fande. Den hade nyligen tagit afsked, emedan 
den ej kunnat »utverka kathoJikernas .emancipation. 
Men Eord Holland, Fox;’« systerson, och arfvinge 
till sin morbrors grundsatser, upplysning och vän
ner, förbehöll sig det hedrande nöjet, att ännu en. 
gång i pairernas kammare lä decretet oro slafhan- 
del.nsafskaffa.nde lörejagdt. Konungen till stadfäst(else. 
Clarkson, en af de dygdiga m erm i sk or, som i tingad 
år jernte Wilberforoe arbetat på detta i högsta me* 
ning CbristJiga verk, säger, i den berättelse han 
framlade om denna session, att, i det ögonblick 
Milen sanctioncrad.es,. framträngde en solstråle» li-
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kasom för att fira en sä rörande fest, ur de nioln, 
bvilka denna dag behackte bimnaelen. Ja, om det 
fuinde väcka afsmak, att böra talas om det vackra 
väder, som skulle belga Bonapartes miliLäriska pa
rader," måste deremot fromma sinnen säkert ega 
tillstånd att hoppas ett bifallstecken af sin skapa
re, då de på hans altare tända den rökelse, som 
behagar bonom mest; de välgerningar man bevi
sar ménniskorna. SSdan var vid detta tillfälle 
Englands politik, och dä parlamentet efter ; allmän
na debatter fattar hvad beslut som heldst, är nästan 
alltid mensklighetens väl dess förnämsta ändamål.

Men fean det nekas, säger man, att England 
styres af eröfrings- och herrsklystnad utomlands? 
Jag kommer således nu till dess förbrytelser, eller 
snarare till dess .imrtistrars; ty det ganska talrika 
parti, som i detta afseende ogillar regeringens upp
förande, kan derföre ic|se anklagas.

Det gifves en nation, som en gång skall b!if. 
va ganska mägtig, den Americanska. En enda skug
ga fördunklar ännu det förnuftsljus, som lifvar det
ta land, nämligen slafveriet. som ännu består i de 
sfdliga provincerna. Men sedan congvessen en 
gång funnit medel att afskaffa det, skall man ef 
kunna vägra den mest fullkomliga vördnad åt de 
förenade Staternas inrättningar? Hvaraf 'härrörer 
det'då, att så många Engelsmän tillåta sig tala med 

■ förakt om ett sådant folk? ”De äro köpmän” sä
ga de. Huru uttryckte sig bofmännen i Ludvig 
XIV:s tid öfver Engelsmännen sjelfva? Än Bona- 
partes bofFolk då, huru yttrade sig dfe? Denna sys- 
sloiösa adel, eller som är endast sysselsatt med att
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t]ena furs tarne — föraktar ei den Engelsmännens 
ärftliga magistratur, b vilken endast grundar sig på 
den nytta, den liar för hela folket? Det är 
sant, att Americanerne rätt i 1 ia valt sin tid att 
förklara krig mot England, i det ögonblick, då 
detta land allena stridde mot Bonaparte. Men 
America har vid detta tillfälle endast haft afseen- 
du på hvad som angick dess egna intresse, och 
man kau vissticke misstänka det:, att hafva velat 
gynna det Kejserliga systemet. Nationerna hafva 
ej ännu hunnit till denna ädla känsla af mensklig- 
het, som sträcker sig från pol till pol. Grannar 
fiata hvarandra; huru skulle man känna hvarandra 
på afstånd? Men kunde derföre denna okunnighet 
om Europas angelägenheter, som lockat America- 
nerW att p8 orätt tid fötklarä krig mot England, 
rättfärdiga Washingtons brand? Det var ej frågan 
om att förstöra krigiska anläggningar, utan publi
ca byggnader, som voro bestämda för nationalre
presentationen, allmänna undervisningen, och öfver- 
flyttandet af konster och vetenskaper till ett land, 
som nyss varhöljdt af skogar, och som eröfrades 
endast genom menniskors flit från en vild natur. 
Finnes någon ling mer ärofullt för menskligheten, 
än denna nya verld, som framträdt utan den 
gamlas fördomar; denna nya verld, der religio
nen ännu har hela sin värma utan att behöfva sta
tens understöd för sitt bestand, der lagen befaller 
genom den vördnad den ingifver, oaktadt ipgen 
militärisk styrka understödjer den? Det är thy värr 
allt för möjligt, att Europa en dag kan vara be. 
stämdt, att, likasom Asien, vißa skådespelet af eu
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stillastående civilisation, som, dS den ej Iran full, 
komna sig, här aftager, Men följer deraf, 'att det 
gamla och fria England bör vägra den b’eun* 
dran, som America» framsteg irrgifva, för det gam* 
mal asämja och några drag af likhet åstadkomma 
ett tamilihat mellan häda landen,

Hvad shall äntHligen efterverlderr säga om. En- 
gçlska minislèrens senaste uppförande mot Frank" 
rike? Jrrg rn.åste bekänna, att jag ej kan nalkas det
ta ämne, utan att fattas, af en inre bäfvan; och 
meilertid skulle iag ej, pm sä fordrades, frukta att 
säga, att örn nödvändigheten beslutat en af de b 8- 
da; nationernas, den Franskes eller den Engelskas, 
undergång, så vore det bättre, att den som har en 
hundraårig frihet och upplysning, bibehöll dén 
dyrbara skänk, Försynen anförtrott det. Men 
finnes ett så grymt alternativ? Och, huru har en 
sällan så många secler kunnat underlåta att göra 
det för Engelska styrelsen till en pligt, ålaggd. så 
Väl af riddareandan som rättvisan, att icke under, 
trycka Frankrike, som i den strid det haft med; 
detta laqd, under hela loppet af deras gemensam
ma historia, eldat dess bemödanden genom, en 
gdel täflan. Oppositionspartiet har alltid visat sig 
mera liberalt och bättre underrät.tadt om fasta lan
dets angelägenheter, än det ministeriejla. Således 
borde det naturligtvis få det uppdrag att sluta fred. 
Fqr öfrigt var det antaget i England, att sam
ma ministrar ej borde göra fred, som styrt kri. 
gets gäng. Man hade märkt, att den harm mot' 
fienden, som tjenar att föra kr'igeC med kraft, bi
drager att göra missbruk af segern,v och deltar Isa-*.



kcsStt är lika så fittvist som gynnande för den 
Verkliga freden, hvilken ej undertecknas, utan tagar 
sin boning i människornas sinnen och bjertun. O- 
lyçkiigtvis hade oppositionspartiet misstagit sigv 
då det understödde Bonaparte, Det hade varit 
naturligare, att bans despotiska system blifvit för-, 
»ya re dt af högsta magtens anhängare, och bestridt 
af frihetens vänner, Men frågan b.lef invecklad i 
England iikasom öfver allt annorstädes. De som 
försvarade revolutionens grundsatser, halva trott sig 
höra tåla ett qfvergående tyrannie, i mening att före
komma en långvarigare despotism. Men de haf-, 
va icke insett, att ett slags oinskränkt magt nöd
vändigt, banar vägen fs,r- alla andra, och att Bona,

. parte förstörde kraften af den allmänna andan, dä 
lian ätergaf åt Frankrike traldomeas sedvanor. En 
egenhet uti Engelska författningen, hvarom vi re
dan talat, är den nödvändighet, bvari oppositionen 
(ror sig vara, att i all möjlig måtto, bestrida mini
strarnas steg. Men man borde upphört med detta 
bruk, som endast kunde användas på vanliga om
ständigheter, i det ögonblick, då striden var blif. 
ven så nationell, att sjelfva landets, välfärd berod, 
de på dess utgång. Oppositionen borde frivilligt 
förenat sig med regeringen mot Bonaparte; ty då 
den satte sig med den ihärdighet, den verkligen 
använd t, mot dess mått och steg, har regeringen på 
ett ädelt sätt uppfyllt sin pligt. Oppositionen stöd
de sig på begäret efter fred, hvilket; i allmänhet 
»nses ganska väi bland folket; men vid delta till
fälle gjorde Engelsmännens goda förstånd ocb kraft 
dem böjda fin kriget. De kände, att man ej k««»



tie underhandla med Bonaparte, och allt hvad tnini- 
sterao samt Lord Wellington gjort for att störta hon- 

v °,T’' bat Kräftigt bidragit till Englands storhet 
och lugn. Men vid denna tidpnnct, dä det nått 
höjden af sin lycka, vid denna tidpnnct, då En
gelsk» ministèren förtjente ett tacksamhetsoffer för 
den del den haft i sina hjeltars triumpher, har ett 
Öde, h vilket bemägtigar sig alla menniskor, som hun
nit magtens höjd, utmärkt freden i Paris med för« 
kastelsens stämpel.

Redan hade Engelska ministèren på congres- 
sen i Wien den olyckan att representeras af en 
man, hvars enskilda dygder förtjena all högakt
ning, men som Lar gjort nationerna mer ondt än 
alla cifriga fasta landets diplomatic;. En Engels
man, som ävärtar friheten, är en falsk broder, far
ligare än freirilingarne; ty han bar utseende att 
tala om hvad han känner, och framställa, hvad han 
eger, i dess rätta dag. Lord Castlereagbs tal i par
lamentet äro stämplade med ettslags iskall ironie, 
i synnerhet förderflig, då den rigtas mot allt hvad 

' som är skönt i verlden. Ty största delen af dem, 
som försvara ädla tänkesätt, äro lätt bragta i för
virring, då en magtegande minister behandlar de
ras önskningar såsom villor, då han gäckas med 
frihet, likasom med fullkomlig kärlek, och låtsar 
bruka öfverseende med dem , hvilka älska benne, 
likasom han endast tadlade dem för en oskyldig
dårskap.

Deputerade från åtskilliga stater i Europa, 
som nu äro svaga och fordom varit oberoende, 
k om mö att begära några rättigheter o«h några ga-



rantier, af den magtens representant, hvilken da 
lillbådo säsom fri. De reste tillbaks med blödan
de bjertan, ritan att kunna säga, antingen Bona
parte, eller den mest aktningsvärda nation i verî- 
den, gjort dem det varaktigaste onda. En dag 
skola deras underhandlingar blifva lemnade åt all
mänheten, och historien skall ej kunna uppvisa 
någon märkvärdigare händelse. Hvad, sade de till 
Engelska ministern, äro ej ert fäderneslands lyc
ka och ära följder af den constitution, bvaraf vi 
önska att få begagna några grundsatser, då det be
hagar er att förfoga med oss i enlighet med den 
påstådda jemvigten i Europa, i hvars vigtskål vi 
utgöra en märkbar tyngd. ”Ja, svarade man dem 
med ett sarkastiskt åtlöje, friheten är bruklig i 
England, men passar ej för andra länder.” Den 
enda af alla Konungar och menniskor, som ej lå
tit sina ovänner utan sina vänner undergå tortur, 
har efter sitt godtycke fätt belöna med schavotter, 
galerer och fängelser de män, som stridt försitt land 
under Englands fanor, och dessa anropade Englands 
beskydd, ur det skäl, att de, efter Lord Welling
tons egen ädla bekännelse, mägtigt understödt dess 
bemödanden. Har väl England skyddat dem? 
Nordamericanerne skulle gerna villja understödja 
Americanerna i Peru och Mexiko, hvilkas kärlek för 
oberoende måst tillvexa, sedan de i Madrid åter
sett inqvisitionen och torturen. Nå vä], livad fruk
tan afhåller congressen i norden att hjelpa sina 
södra bröder? Englands förbindelse med Spani
en. Öfver allt fruktar man den Engelska styrel
sens iuflytande, i synnerhet då det är fråga onj
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rnotsatsën äf det besky eld, de undertryckta dsï 
borde vänta sig*

Men låtom Oss iriéd hela vår själ och alla vårä 
krafter återkomma till Erankrike, svsorii det enda 
Vi känna. *’1 tjugufem års tid, säger män, bar tlefc 
icke upphört att pläga Europa, genom sina tlertio- 
kratiskä ytterligheter och sin niililätUkä despo- 
tism. England har grufligt, lidit genom dess be
ständiga anfall, och Engelsmännen hafva gjort o* 
niätliga uppdffringar för att befria Europa. Det 
ar ganska rättvist, att Frankrike i sin Ordning för- 
'Sonar det oodä det bedrifvit.” Allt är rättvist i 
denna anklagelse, undantägahde de följder tnätl 
drager deraf. Hvad betyder vedergällningsrätt i 
allmänhet, ocb i sypnerhet vedergällningsrätt, sorti 
Utöfvas mot en nation? År ett folk idag det sam
ma, som det Var i går? Kominer icke en hy ri
skvillig generation att uttränga deh ihan furjnit straft* 
bar? Skall man inbegripa qvinnor, barn, Sliriga, 
ja sjelfva. offren för det tyrannie man stöt tat, un
der samma proscription? De olyckliga conscribe- 
rade, som döljt sig i skggarna, för att Undandra
ga sig Bonapartes krigståg, men som da de biif- 
vit tvungne att bära vapen, uppfört sig som tap
pra krigare; husfäder, som blifvit utarmade genorrt 
de offer de måst göra, för att återköpa sina barn, 
livad säger jag ! med ett ord alla dessa folkklasser, 
ps h vil k a den allmänna nörleri lika tungt hvilar, 
ehuru de visserligen icke tagit lika del i felet _ 
förtjenä de att lida för några få? Knappt kan man, i 
frågan om politiska meningar, bedöma en enda 
aienniska med. billighet; bura kaa man då döma
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ftm ett belt folkslag? Bönapartes Uppförande mot 
ï’reussen harblitvit tåget till mönster vid den arsdra 

freden i Paris, och efter hans method hafva fäst- 

ningarne och prövinceriia blifviö occupera de af 
150,000 'fretnlingar. .Ar det på detta sätt man viil 

öfvertyga Fransmännen, att Bonaparte var orättvis, 

och att man bör hata honom? De hade blifvit 
mycket battre ÖfVertygade detom, när man uti in» 
gen ting följt bans lärdomar. Och hvad lofvade 
de allierades proclamatipner ? Fred ät Frankrike, 

och att Napoleon ej mer skulle Vara desa öfver- 

hufvud. lUS t a ej m&gternas löften, oberoende af 
deras beslut, vara lika heliga, som den ed, Fran
ska armeen afiaggt i utländniugatnes närvaro? Och 

för det Europas ministrar begått det felet, att 
sätta på Elba en general, hvars asyn nödvändigt 

måste elda hatis soldater, böra derlore fem års 

ofantliga cofitributioner beröfva den fattiga dess 
egendom ? Och hvad som är ännu smärtsammare, 
böra utländuingarne förödmjuka Fransmännen, så
som Fransmännen förödmjukat andra nationer, det 

vill säga, väcka i deras bröst samma känslor, som 
Uppbragt Europa mot dem? Tror man, att det kan 

lyckas lika val att illa behandla en nation, hvilken 

nyligen var sa mägtig, som att gifva schoDossar 
ris? I sanning, om Frankrike låter undervisa sig 
på detta sätt, om det lärer sig att krypa för ut* 
ländningarne, då de aro de starkare, sedan det 
missbrukat sin seger, då det triumpherade öfver 

dem, d§ har det förtjent sitt öde.
Men, skall man vidare invända, hvad borde 

îttan då göra, för att hålia en alltid eröfrande na.
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tion i tygel, sedan (len .ej återtagit sitt gamla öf- 
verhufvud i annan förhoppning, än att 1 nyo brin
ga Europa i slafveri? Jag har i de föregående ca- 
pitlen sagt, hvad jag tror vara ©vedersägligt, näm
ligen, att Franska nationen aldrig skall blifva verk
ligt lugn, förrän man gifver henne den försäkran, att 
målet för /dess bemödanden oskall uppnäs, nämligen 
den constitutionella monarchien. Men, da man för 
tett ögonblick lemmar derhän denna synpunct, var 
det ej nog att upplösa armeen, alt taga allt artil
leri, att utkräfva contributioner, att försäkra sig 
derom, att det sä försvagade Frankrike hvarken 
-ville eller kunde gå öfver sina gränsor? Är det, ej 
klart för allas ögon, att ett hundrade och femtio 
tusen man, som occupera Frankrike, blott kunna 
harva tvänne ändamål, att dela det» eller föreskrjfva 
det lagar i sina ihre angelägenheter? Dela det Î 
Ack, allt sedan politiken verkställde sitt människo
offer genom Fohlens delning, skaka de oivckliga 
lammngarne deraf ännu Europa; dessa lemringar 
upplåga beständigt, för att tjeoa till facklor att 
sätta denna verldsdel i brand- Är det för att tryg
ga den nu varande styrelsen, soin dessa hundrade 
och femtio tusen soldater occupera vårt område? 
Regeringen har verksammare medel att bibehålla 
sig, ty den är bestämd att en dag endast bibe
hålla sig genom Fransmän; och de fremtnande trop
par, som qyarblifva der, samt de ofantliga contri
butioner de utkräfva, väcka ett missnöje, som ic
ke alltid, efter rättvisas, endast träffar dem, som 
förtjent d@t.

Jag



Jag medgifver imeüertid frivilligt, att Eng
land så val som Europa borde önska den gamla 
dynastiens restitution, och att, framför allt, den 
höga vishet, som Konungen adagalaggt i första åren 
efter restaurationen, gjorde det till pligt att gil va ho
nom ersättning för Bonaparte* grymma återkomst. 
IVIen borde rj de Engel.,hs uti-iisträrne, som bättre än 
någon annan kunna i följd af sitt, eget lands hi
storia känna de verkningar, en långvarig revolu
tion haft på sinnena, bibehålla med lika stor om
sorg den constihitionella garantien, som den gam
la dynastien i Frankrike? Oå dessa återförde den 
Kongliga familjen, herde de ej vaka deröfver, att 
aå väl nationens rätt blaf bibehållen, som le»i- 
timitetens ? Finnes det ej mer än en familj i Frank, 
rike, ehuru blott en enda är Konglig ? Och borda 
de förbindelser, som denna familj Stagit sig mot 
tjugufem millioner rnenniskor, brytas, för att be. 
baga några ultrarojalister ? *) Kan man ännu näm
na cbartans namn, då det ej gifves en skugga af 
tryckfrihet, då de Engelska journalerna ej kun
na intränga i Frankrike, då tusentals rnenniskor äro 
fängslade utan undersökning, dä största delen af 
de militärer, man drager för rätta, blifva dömda till

t) Allt detta har blifvit skiifvet under sessionen 1315, 
och man vet, att i igen varit angelägnare än Fru 
Staé'1, att gifva sin tacksamhetsgärd åt den välgörande 
förordningen af den g September.

Utgijvarnas Anmärkning.

j6. .Mad. Staël. Ill Del,



döden af utomordentliga domstolar, af Cours Pre* 

votâtes, af krigsrätter, sammansatte af samma men- 
niskor, mot hvilka de anklagade stndt x tjugu
fem år; då största delen af formerna bhfva våld
förda under rättegången, advocaterna aîbrutna el
ler tystade ; med ett ord, då man ser öfver allt 
en sielfrådig styrelse, och ingenstädes chartan, som 
nian likval borde försvara med lika nit som thro
nen, emedan den är nationens lifvakt. Kan man 
väl påstå, att valet af de deputerade,, som bafva 
suspenderat denna Chartas brak, var regelbundet? 
Vet man ej, att tjugu personer, utnämnde af pre- 
fecterna, bafva blifvit sända till bvarje valförsam
ling, för att der välja fiender till all fri författning, 
hviika skulle utgifva srg som representanter för ert 
nation, som sedan 17O9 blo!t varlt *’& alltid lik * 
en punct, det hat nämligen, som den 'visat mot 
deras magt ? Ett hundrade och åttatio protestan
ter bafva blifvit mördade i. departementet Gard, 
utan att en enda bland dem undergått döden så
som bestraffning för något brott, ufan att den för
skräckelse, mördarne injagat, tillåtit domstolarne att 
döma dem. Man har skrikit, att dessa mördade 
voro Bonapartister, lika som man icke borde hin
dra mord äfven på Bonapartister. Men denna be
skyllning var för öfrigt lika falsk, som alla de 
andra, hvarmed man sökt svärta slagtoffren. Den 
man ar oskyldig, som ej har blifvit dömd, ännrt 
mera den aom mördas, och mest bland alla de 
ijvinnor, som förlorat lifvet under dessa blodsce 
lier. I sina till mord uppmanande sånger, bestäm
de mördarne åt dolken dem, hviika bekände saunn»
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äärs som Engeismänneri och hälften af dec mest 

hpplysta Europa; Denna Engëlskâ ministère, son» 
ater upprättat den Påfligä thronen, ser prote
stanterna förföljas i Frankrike^ och lånat ifrån att 
rädda dem, antager hon mot dem dessa politiska 
förevändningar,, hvafaf det ena partiet Imtjent sig 
ffiot (let andra, allt ifrån revolutionens början. Mari 
ko file upphöra med dessa öfkefbiägtens bevis, som 

skrilie kuhnä användas mot alla partier efter 
frvarandra, ëndast man ändrade deras namn-, Skul- 
lé Engelska regeringen nu för tiden häfvä sàminâ 
änthipatié rtiot de reformerades religion, söm mot 
fepiiblicäriskä iegeringjssatt Ÿ Bonaparte var otksÉ 
i mänga afséenden af Samma tanka. Hans grund
satser k af va gatt i arf till nlgrà diplomatici, li- 
käsom Alexanders eröfringar till bans genéralerj 

bien eröfringar, huru fördömliga de ock kunna 
Vôrâ, äro dock förlåtligare äri en lära, som grundar 
*lg på riieii ni skös lag tets förnedring. Skäll män läta 
Engelska ministèren förebara, det den gjort till siri 
pligfc, att ej blända sig i Frankrikes inre angelä
genheter ? Bör mari ej bjuda deri tiga med sådana 
hrsäkter ? lag frågar det i Engelska folkets narnn, 
hvars första dygd är iipprigtighet, och söm mari 
Utom dess vetskap inleder i politiska ttolösheter: 
han man afbSlla sig frän ett bittert löje, dä sam, 
>hä män, soiii ivähhé gånger afjort Frankrikes 
odé, framföra en så skryintandé förevändning, en
dast för att undvika att göra godt, för att undvika 
ält skalFä protestanterna den säkerhet, de böra 
liafvä, för att undvika att fordra ött iipprigtigt 
bppfyllande äf comstniuiönen ? Ty friheteiia väij-
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ner Sro ocksä Engelska folkets religionsfSrvandtefr 

Lord Wellington är ja autenticf. af Europas magr 
ter insatt att vaka öfver Frankrike, emedan ba* 
åtagit sig att svara för dess lugn ; den note, so«8 
bekläder honom med denna magt, är publicerad, oc * 
de allierade magterna hafva till sin ara den för
klarat, att de ausägo den constitutionella chart an» 
grundsatser slsom dem, hvilka borde styra Inan <r» 
ke. Hundrade,och femtio tusen krigare stå untie1 
dens befäl, h vi) ken .en »Sdan dictator blifvit anför 
trodd ; kan dS Engelska œinistèren ännu säga,, art 
den ej ville inblanda sig i våta inre angelägen^e- 
ter ? .Statssecreteraren, Lord Castlereag.b, sot» 
i underhuset förklarat, fjorton dagar före «läge« 
vid Waterloo, *1 att Engelsmännen alldeles icke 
hade for afsigt att fore krifva Frankrike dess sty- I 
relseform, samma man, säger jag, bar på samm» f 
ställe ett år efteråt förklarat, att, om Frankrike ef' 

ter de fem årens förlopp var styrdt af en annat» 
regering, skulle den Engelska ministère« ej vara 
så oförnuftig att tro sig'bunden genom fredsvilkO' 
ren **) Men i samma tal, der denna otroliga fp*' 
klaring är införd, återfår den ädle Lorden sina be
tänkligheter, angående sitt inflytande pä Frankt»* 
kes regering, då man begär af honom, att ba» 
skall hämma protestanternas mördande, eller förs*' 
kra Franska folket om nagra rättigheter, dem d*e 
ej kan umbära, utan att sönderslita sig sjelft ge®'

*) Sessionen den 25 Maj ißiS-
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om borgliga brig, slier kyssa stoftet, såsom slaf- 
Var. Man må icke påstå, att England vill låta 
«sina ovänner krypa under oket. Det är stolt, det 
år sant, ötv«r tjugofem Är ocb en dag. Slaget 
vid Waterloo har ingifvit det en rättvis stolthet. 
O ! de nationer, som halva ett fädernesland 
dessa kunna dela ined krigarne segerns ära. Med» 
Vorgarne skulle blifva krigare, om så behöfdes, 
krigarna äro medborgare, och af ail den glädje, 
Gud förunnar menniskan på jorden, är må,hända 
glädjen ofver fosterbygdens triumph den lifli- 
gaste.

Men denna rörelse, långt ifrån att qväfva ädel. 
modet, lifvar det, och om Fox kunde låta höra 
sin så, länge beundrade röst, om han frågade, hvar- 
före de Engelska soldaterna tjenade till Frankri- 
bes f .ngvaktare, b va rf S re ett fritt folks arraee be
handlar ett annat fritt folk såsom krigsfångar, som 
måste betala lösen åt sina, segrare, skulle den En
gelska nationen få veta, att man i dess riainti be- 
går en orättvisa, och från detta ögonblick skulle 
pâ alla håll i dess sköte försvarare uppkomma, 
»om antogo sig Frankrikes sak.' Kunde ej en man 
midi: ibland parlamentet Iråga, hvad England skul
le varie nu, om Ludvig XIV :s troppar bemägtigat 
»ig det, då Carl II restituerades, om man self un
der Westminsters murar den armee, som segrat 
vid Rhen, eller hvad soro varit ännu olyckliga- 
fe, den armee, som längre fram stridde mot pro
testanterna i Cevenderna ? Den skulle hafva åter- 
Btällt katholicismen och afskaffat parlamentet ; ty 
Vi se i den Franska ambasadeureus depecher, att



Ludvig XIV erbjöd den åt Çarl II i delta ända* 
må!. Hvad skulle då blifvit af England ? Europa 
skulle då endast fått höra talas om. Carl I:s döds 
pm Puritanernas »utsVäfningar för jemlikhet, ont 
Cromwells despotism, hvilken lät känna sig så inom* 
pom utomlands, emedan Ludvig XIV bar sorgd ragt 
efter honom. Man skulle hafva funnit författare,r 
som påstått, att detta' oroliga och mordjska folk. 
fortjente att hlifva äterforrlt till sin skyldighet^ 
Och att det borde återtaga sina förfäders inrpttnin* 
gar, vid den tidpunct, då dessa förlorade sina för- 
fäders frihet, 'Men skplle piap då hafva sett det* 
fa sköna land på denna ståndppnct af magt och, 
ära, som Europa an i dag beundrar ? Ett misslyo/ 
kadt försök att återfå friheten skulle då blifvit stäm* 
pladt med namn af rebellion, af brott., af alla de 
•namn, man slösar på nationerna, då de villja bafvft 
rättigheter, och ej veta sätta sig deraf i besittning, 
.De länder, som under Crornyvell varit afundsjuk*. 
pfver Englands magt till sjöss, skull hafva gläd t 
*ig åt dess förnedring. Ludvig XIV:* ministrar 
skulle hafvg sagt, alt England ej var skapade för 
att vara fritt, och Europa skpll@ ej fått betrakta 
detta vårdtorn, som led t dess kosa i stormen, ock 
som ännu hör upplysa det i lugnet,

Döt gifves i Frankrike blott ultrprojalister, 
eller Ilonapartistgr, säger man, och man måste be* 
känna dessa bada partierna vara lika stora vännef 
af despotismen. frihetens anhängare, säger matt 
vidare, äro få till antalet och kraftlösa mot dessa 
båda häftiga facåoner. Jag medgifver, att friheten* 
vänner, såsom dygdiga och oegennyttiga, ej kun@ä
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verksamt kämpa mot dessa glupska begär, b vil
kas hela ändamål ar penningar eller hedersposter. 
Men nationen är för dem ; allt hvad sorti ej Sslun- 
dar få betalning, är .ned dem, Menskliga förnuf
tets gång n»lûe, enligt sakernas natur, hjelpa dem. 
De skola efter hand, men säkert, hinna att i Frank
rike grunda en constitution, som liknar Englands, 
om sielfva England, som är fasta landets ledare, 
förbjuder sina ministrar att öfver allt visa sig fien
der, till de grundsatser, det sä' väl inom sitt land 

förstår bibehålla.

Åttonde C a p i t t, e t.

Skola ej Engelsmännen cn dag förlora sin frihet. ?

Flera upplysta personer, som veta, till hvad grad 

Franska nationens lycka skulle stiga, om England» 
politiska författningar hos dem blefve införda, hatva 
f’,tt den Sfvertygelse, att Engelsmännep äro afund- 
sjuka om dessa författningar, och skola använda 
alla medel att förbjuda sina medläfiare njutningen 
af denna frihet, hvars förmoner de känna. I san
ning tror jag ej på denna känsla, åtminstone ej 
från nationens sida. Den är nog stolt, att vara 
öfvertvgad, och det med skäl, att den ännu länge 
skall bibehålla sitt företräde framför alla de andra, 
och att, om också Frankrike upphann det, samt till 
och med i fiera afseenden öfverträffade det, skulle 
dock dess fosterland alltid bibehålla medel till
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magt, som vore det tillhöriga och passande för des» 
belägenhet. Hvad ministèren angår, synes, som 
jag rerlan sagt, den som styrer den samma,, stats» 
secreteraren för utrikes ärendena, liafva ett så
dant förakt för friheten, att jag i sanning tror, det 
han skulle afyttra deraf för godt pris, till och med 
åt. Frankrike, Imellertid har dock förbudet mot 
utförsel nästan endast hiifvit utfärdadt mot friheten» 
grundsatser, fastän vi genta önskat, att England, 
älven i detta afaeende, ville meddela oss produ.» 
cterna af sin industrie.

Engelska regeringen vill undvika krig för hvaå 
pris som heldst, men hon glömmer, att de mest: 
oinskränkta mon arch er i Frankrike ej Eafvä upp- 
hSrt'att uppgöra fiepdtliga projecter mol England, 
och att en fri' constitution är en mycket säkrare 
borgen för fredens bibehållande, än. Furstars per. 
sonliga erkänsla. Men det som man efter mina 
tankar i synnerhet hör föreställa Engelsmännen, 
till och med dem, som uteslutande ära sysselsatte 
med sitt fäderneslands intressen, är, att om man, 
sam man vill,, för att hindra Fransmännen från att 
göra upprör eller blifva fria, måste underhålla ert 
Engelsk arinee på Frankrikes område, bJifver sjelfva 
Engelska friheten Fragt i våda, genom detta hen
ne/sä ovärdiga beslut. 'Man vàùjer sig ej vid' atd 
förolämpa andra nationers sjelfständighejs-rättighe- 
1er, ulan att till en viss grad förlora både i sin 
euergie och i sitt systems renhet,' då det är frågan 

t erkänna hemma, livad man .förnekar utomlands. 
O.-n England varit med vid Fohlens delning, eller

ikuiajmrtw sätt .intagit ; 1’reussen,' skulle det
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haft minre styr It a att motstå sin styrelses olagliga 
tillgrepp i det inre- En arniee p3 fasta lande^ 
Isan draga det in i nya krig, och dess financer» till 
stand bör ingifva det fruktan derföre. Till dessa 
consideration«, »om kraftigt verkat på parlamentet, 
då frågan var om egeodomstaxan, måste man til
lägga "den vigtigaste af alla: den hotande faran af 

en militärislt anda. Dl Engelsmännen göra Frank
rike ondt, dl de ditföra Hercules’ förgiftade pilar, 
kunna'de likasom Pbiloktet sira sig sjelfva. De för. 
»edra, de trampa under fotterna sina fiender; men 
de må sjelfva taga sig till vara. Smittan hotar 
dem, och om de, flå de nedböja sina fiender, med 
det samma skulle qväfva sin fosterlandskänslas 
heliga låga, så skulle den hämnd eller den politik» 
de sätta i utöfning, visa sig såsom ett, förderfiigt 

vapen i deras händer.
Engelska const.itntionens fiender på fasta lan

det upprepa beständigt, att den skall förstöras 
genom parlamentets corruption , och det mini- 
steriella inflytandet öka sig till den grad, att 
den förstörer friheten. Ingen ting dylikt är att 
frukta. Engelska parlamentet rättar sig alltid efter 
det nationella tänkesättet, och detta kan ej cor- 
rumperas i den mening, man tager detta ord, det 
vill säga, betalas. Men hvad som är förledande för 
hela nationen, är krigsäran. Det behag, ungdomen 
finner i fältlefnaden, de lifliga nöjen, segrar för
skaffa dem, äro mycket mer öfverensstämmande 
med deras ålders lynne än frihetens välgerningar. 
Man måste vara en menniska af förtjenst, för att 
itunna gör a framsteg i civila vägen; meu Uvarj©
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kraftfull arm hansvänga en sabel, ocb svarighete« 
att utmärka sig i den militäriska vägen står i intet 
förhållande till den möda, man piäste göra sig fö? 
att skaffa sig kunskaper oçh lära sig tänka. De 
sysslor, som finnas till så stor myckenhet i denna 
Väg, gifva regeringen medel att hälla ett stort an- 
tal familjer i beroende. De nyligen uppfunna 
decorationerna tijlbjuda åt fåfängan belöningar, 
som icke komma från källan till den sanna if
rån — från den allmänna ppipionen. lYled ett ord, 
att underhålla en betydlig stående arinee, är att 
■pndergiäfva fribetsbyggnadens grundvalar.

I ett land, der lagen regerar, och tapperbeten, 
grundad på fosterlandskärleken, ii t öfyer aiit Jpfordj 
i ett land, der milicen ar fika så stridbar »om, re
glerade troppar, der hotelsen med en landstigning i 
ett ögonblick skapar, icke allenast ött infanteri, ri
tan äfven ett lika så skönt som oiörsktäckt kaval
leri, hyarföre der smida despotismens yerktyg? 
Vore icke alla dessa politiska raisonne,nenler öfver 
jemvigten i Europa, dessa gainla systemer, som 
tjena till pretext för nya usurpationer, kända lör 
Engelska frihetens stolta vänner, då de tö/bjödo 
existencen af en stående armee, åtminstone en s§ 
Stor, att regeringen kunde halva den till stöd? 
Denna förenade ' subordinationsanda och herrk- 
lystnad, som , är så nödvändig i en arn\ee, gör 
krigaren ©*f »cklig att känna och värdera, hvad 
som i den borgliga magten är nationelt. Redan 
liörer man några Engelska officerare mumla despo
tismens dialekt, ebuiu deras accent och spiåk med.



piäda tyckas kunna låna sig åt slafveriets urmodir 

ga uttryck.
Lord Gastlereagh har sagt i underhuset, att 

pian ej kunde nöja sig rued blåa ofverrockar, då 
hela Europa slod i vapen. fmeHertid voro dessa 
blåa ofverrockar de som gjort çontinenten skatt* 
skyldig under Éngland. Just dertöre, att handeln 
pch financerna hvilade på fribetens grundvalar, 
just derföye att natiopens representanter lånade rç-, 
geringen sina krafter, har den häfstång, sons lyftat 
yerlden, funnit sin stödjepuncfc på en ö, som ar 
juinre än något af de länder, åt hvilka den gifvit 
bjelp. Bilda af denna ö ett läger, och sedermera 
ett bqf, och nian skall fa se dess eläpde pch för* 
pedring, Men skulle den fara, som historien till* 
feänpagjfver på fe varje felad, ej kuntiå förutses pçh 
afvärjas af de första tänkare i Europa, hvilka 
EngeLska styrelsens natur kallar, att deltaga i de 
allmänna ärendena? Utan tvifvel är. krigsäran den 
enda fruktansvärda förförelse för energiska männi
skor; men då det gifves en energin, som är langt 
pfyer vapnens handtering, fribetskarleken, ooh 
denna kärlek kan på «n g&ng iugifva den högsta 
grad af tapperhet, nar fäderneslandet är i fara, samt 
det högsta förakt för soldatandan, som stir unde?
en trolös diplpmatiks befäl, sa här iran hoppas» 
att Engelska folkets goda förstånd och dess repre
sentanters upplysning skola frälsa friheten från 
den enda fiende, för hvilken hon har att taga sig till 
vara: ett beständigt krig och den uiilitäriska and», 
çtt såtlant medförer,
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Hvilket förakt för kunskaper, h vilken upp
studsighet mot lagarna, hvad begär efter välde 
märker man ej bo* dem, som länge lefvat 1 fält! 
Sådana raenniskor kunna med lika svårighet un
derkasta sig friheten, som nationen det oinskränk
ta väldet, och i ett fritt land miste beta folket 
i allmänhet, men ingen i synnerhet vara soldai. 
Då den Engelska friheten ej har att frukta nå, 
gon ting annat äo den militäriska andan, synes 
mig, att parlamentet i detta hänseende borde all
varsamt sysselsätta nig med Frankrikes belägenhet. 
Det borde det äfven i följd, af denna a bränna 
känsla för rättvisa, som man kan vänta sig bos en 
samling af de mest upplysta menu iskor i Europa. 
Dess egna fördel ålägger det denna pllgtj man 
måste återlifva frihetsandari, b rillten den reaction, 
som förorsakats af Franska revolutionen, nödvändigt 
«4»t försvaga; man måste förekomma dessa fåfänga 
anspråk, som efter fästa landets exempel in- 
smygt sig i några familjer, Heia Engelska natio
nen är den öfriga verldens adel genom sin vishet 
och sina dygder. Jem förda med denna intellectu. 
el a glans, hvad äro några barnsliga genealogiska 
tvistei? Med ett ord, man måste sätta en grans 
mot detta förakt för folken, hvarpå politiken för 
dagen är beräknad. Orn detta förakt . systematiskt 
utbredes likasom den religiösa otron, skall det 
undergräfva den basta trons grundvalar, i samma 
land, der man upprest dess tempel.

Far laments ref ormen, katliolikernas emancipa
tion, Irrlands belägenhet, alla dessa åtskilliga ö?- 
vetläggningsämnen, man ännu kan företaga i En.



gelsfca parlamentet, skoia blifva afgiorda î enlig- 
b“l. .»ed uationalintresset, och hota ej staten med 
nâ'on fa-a ParUmentsieformeii Uan verkställa» 
gradvis, i det man I varie år antager några nya 
deputerade från de städer, som nyligen erhållit en 
»tor folkmängd, och med skade-ersättning betager nå- 
gra byar, »om nästan ej ega några väljande, deras val- 
rätti-het. Men lagen har ett sådant välde i Eng. 
laud, att man aldrig »kulle välja representanter ur 
den' folkklass, soin vore vän till ordningens för
lorare, om också hela parlamentsreformen verk
ställdes pä en enda dag. Kan hända skulle till 
och med personer af talenter och utan förmö
genhet förlora alla möjliga utsigter att blifva val. 
da, emedan de stora egendomsherrarne af bäda par
tierna då ej mer hade platser i parlamentet att Lort- 
gifva åt dem, som icke hafva nog förmögenhet att 
blifva valde i grefskaperna och städerna. De Irr- 
ländska katholikernas emancipation fordras,af den 
allmänna tolerancens anda, hvilken bör beherrska 
verlden; också bestrida de, som sätta sig deremot, 
ej gjelfva culten, ulan frukta en fremmande öfver- 
berres, Påfvens, inflytande i ett land, der den med- 
borgliga andan bör gä framför allt. Detta är en 
fråga, som fäderneslandets intresse skall afgöra, e- 
medan tryckfriheten, och den frihet som rader i 
debatterna, icke låta någon ting blifva obekant i 
England, som angår landets inre angelägenheter. 
Om de utländska voro så väl kända derstädes, skul
le icke ett enda fel i detta afseende begås. Det 
är visserligen ganska angeläget för England, 
att Irrlands tillstånd må blifva annorlunda, än det
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värst för närvarandes Man måste der utbreda trserå 
sällhet' och följaktligen méf upplysning. Förenin- 
gen med England bör sätta detta tolk i åtnjutande 
af alla cönstitiitioriens välgärningar, och så länge 
Engelskä regeringen* för ar t suspendera lagen* stöds 
jer sig pä nödvändigheten äf arbiträrst àctefj bar 
hon icke uppfyllt sin pligt; öch Irfiatid kan èi iipp« 
figtigt förehä sig méd det fädeiheslähd, som ej lor-, 
tiniiar det alla sina rättigheter. Till slut ger detta 
sätt att styra Irrlärid ett elakt exempel §t Erigelsi 
männen, och är ert elak schola for deras stätsmän| 
öch oui England lärigé på detiä satt skulle iförtfärd 
ätt befinna sig melläri Frankrike och lirlahd i sjté 
närvarande tillstånd, skulle det med rilödfl kunnäi 
undandraga sig det elaka inflytande,' sonî dess rd- 
gering beständigt utöfvar på det enä och for när
varande pa det andta af dessa ländefj

Folket kan endast belöna deri, softi tjenar dét,- 
genom hans egna medvetandes goda vittnesbörd* 
det kan endast räkna på tillgifvenhet hos rättvi
sans vänner* hos sådana hiettan, son» 8ro villige' 
att uppoffra sin: egen fördel för sin pligt* Det 
gifves ganska många af detta sinnelag hos Engels
männen; bos cbarakterer* soirt ärö slutna inom sig 
Sjeifvä, gifves det dolda skatter, som man eïidast 
han uppdaga genom sympathie, men sorji visa sig 
tried styrka, då tillfället sa fordrar. Det är på des
sa, frihetens bestånd beror. Alla Frankrikes ut- 
iväfningar hafva ej hänfört England till en mot
satt ytterlighet; och ehuru deras regerings diplo
matiska Uppförande för ögonblicket varit gaiiskai 
tadelvärdt* ser inan dock hvarje parlaments sessiori



antingen förbättra gamla lagar* eller stifta nya, 
eller afgöra mSl* ©om ängå lagfarenbeten, åkerbru
ket ocb statsbusbsllnu.gert. ilied ert ständigt tillta
gande vishet; med ett ord* det går (lag frSrt dag 
fullkomligbetért närmare, under det mari annorstä
des velat förlo]!»ga de,sa framsteg* rttou! bvilka 
samhället ej «Mille harva något ändamål, söm för- 
nuftet kunde föi iar at sig.

Skall vål, allt detta öaktadfc, Engelska frihe
ten kunna • trotsa tidens vlid, sosrt förtärer allt pa 
jorden? Det wenskliga fo utseendet kan ei tränga 
io i ert afiàgsen framtid] iinellertid ser nian i hi
storien republiker biifvä störtade genom eröfrare, 
eller fÖrstörä sig sjelfva genom sina egna eröfrin- 
gar. Man ser de nordliga folkslagen b em äg ti g a 
sig söderns sfatet, ertiedari dessa stater råkat i för
fall, och bebofvet af civilisation dessiitörri våld
samt dref en del af Europas invånare mot de sö
dra länderna, Öfver allt liar man sett nationerna 
förstöra« genom brist på medborglig anda, på upp
lysning, och i synnerhet genom fördomar, som, da 
de pålägga folket träldomsok, lifegenskap eller 
hvad orättvisa som hehlst, göra det fremmande for 
det land, Som det ensamt kan försvara. Men un
der samhällsordningens närvarande tillstånd i Eng-

»ntingen förbättra gamla lagar* eller stifta nya,

fullkomlxgbetért närmare* under det ihart annorstä-

.jorden? Det menskUga fo utseendet kan ei tränga

fail, och bebofvet af civilisation dessütörrt Våld-

dra länderna, Öfver allt liar man sett nationerna 
förstöras genom brist på medborglig anda, pä upp
lysning, och i synnerhet genom fördomar, som, da 
de p&lägga folket träldomsok, lifegenskap eller 
hvad oraLtvisffi som hel ds t, göra det fremmande for 
det land, Som det ensamt kan försvara. Men un
der samhällsordningens närvarande tillstånd i Eng
land, sedan de författningar, som tillskapat den mest 
religiösa, moraliska och upplysta nation, hvaral; 
Europa kan berömma sig, haft ett helt sekels be
stånd, kan iag ej begripa, på hvad sätt landets väl
färd, det vill säga friheten, nånsin kunde hotas.

©en gynnar despotismens läror* ehuru det var eu



despot, mot hvilhen den kämpat; til) och med s 
det ögonblick då legitimiteten, tom så uppenbart 
våldfördes genom revolutionen löjjß, försvaras af 
Ensrelskä regeringen såsom den enda nödvändiga 
grundsats för samhällsordningens bestånd, i detta 
ögonblick af en öfvergåejnde orätt; kan man förut
se, att statsskeppet skall småningom återställas i sira 
jemvigt; ty af alla stormar är den, som fördomar 
kunna uppväcka, den lättaste att stilla i ett land, 
som alstrat så många stora män, i medelpuncten af 
så stor upplysning.

Niosd E Cai mit,
»

Kan en inskränkt monarchie hvila på an

dra grundvalar, än dem Engelska 

Constitutionen. laggt.

l an finner i Swifts arbeten en liten afbandling, 
som kallas den fina conversationen och innehållet 
alla de ideer, som ingå i den stora verldens sam
talsämnen. En man af snille fick det infall, att 
göra ett dylikt arbete öiver de politiska samtalen 
för dagen. ”Englands constitution passar blott fot 
Engelsmän: Fransmännen ä'ro icke värdige att er
hålla goda lagar; man måste fly theorier och hålla 
sig vid praktiken.” Hvad gör det, kan man svara, 
att dylika ständigt upprepade phraser äro tråkiga, 
om de blott innehålla sanning? Men just det, som

SVk



gor flam tråkigja, är deras falskhet. De sanningar, 
som angå vissa föremål, blifva aldrig-utnötta, huru 
ofta man än upprepar dem; ty hvar och en som 
säger dem, känner dem, och uttrycker dem på sitt 
sätt.; men partiandans paroll och lösen äro deremot 
ett osvikligt tecken till medelmåtta. IVIan kan 
vara temligen säker på. att en conversation, som 
börjar med dessa officiela sentenser, på en gång !of- 
var sophisteri och ledsnad. Då man således åsido« 
sätter ett dylikt lättsinnigt sladder, som gör an
språk på djupsinnighet, synes mig, att. verlden* 
tänkare intill denna dag ej kunnat uppfinna andra 
grundsatser för en constitutional monarchies frihet, 
än dem, som blifvit, antagna i England.

Demokraterna skola påstå, att man bör bafva 
en Konung utan patricier, eller att man hvarken 
bör hafva det ena eller det andra; men erfarenhe
ten har visat, huru ogörligt ett sådant system är. 
Utaf de trenne autoriteterna, bestrida aristokrater- 
ne blott folkets, och således, då de påslå, att En
gelska Constitutionen ej kan antagas i Frankrike, 
säga de blott, att man ej bör hafva folksrepresen
tanter, ty det är säkerligen hvarken adeln eller 
den ärftliga monarchien, mot hvilken de protestera. 
Det är sålerles tydligt, att man ej kan afvika från 
den Engelska Constitutionen, utan att stifta en re
publik, genom den ärftliga magtens upphäfvande, 
eller despotismen genom ständernas afskaffande; ty 
bland de tre grundmagterna finnes ingen, som man 
kan undanrödja, utan att frambringa den ena el
ler den andra af de båda ytterligheterna.

Mad. StaiiU III Del. »7> «
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Efter en sådan revolution, som Frankrikes var1» 
är den constitutione)» monasrchien den en'da freden, 
den enda Westphaliska traCtat, om man så får sä
ga, som han slutas mellan den nu varande upp
lysningen, mellan nästan bela nationen och de 
privilegierade stånden, som understödjes af de Eu
ropeiska magierna.

Konungen i England njuter en mer än tillräck» i 
lig ntagt för en menniska, som vill göra godt, oqb 
jag begriper ej, burusjelKa religionen icke skall för- 
xnä att. ingifva Furstarna betänkligheter, i afseen- 
de på användandet af en gränslös myndighet. Stolt- 
Ix-ien besegrar dygden i detta fal!. Hvad det 
utnötta beviset angår, att det är omöjligt vara fri 
i en landtast stat, der man måste hälla en talrik 
stående, armee, sä äro de samma, soro oupphörligt 
upprepa det, färdige alt åberopa sig England i 
en motsatt mening, och säga, att den stående arme
en derstädes nu för tiden alldeles icke är farlig 
for friheten. Det är oerhörd t, bvad motsägelser de, 
som ej antaga några principer,_ kunna begå i si
na slutsatser. De betjena sig af omständigheter, 
då theorien är dem emot, af tbeorien, da omstän
digheterna ei gynna dem; med ett ord, de Vända 
sig åt alla håll med en bö.ligbet, som ej kan und
gå den allvarsamma undersökningens fackla, mera 
som kan förvilla sinnena, då det b vark en är tillåtet 
.att nedtysta sopbisterna, eller att svara dem. Om 
den stående armeen gifver mer magt åt Konungen 
j Frankiike än åt Konungen i England, skola ul- 
trarojalisterna, enligt.sina tänkesätt, hafva förrno- 
îien. af denna öfvervigt i styrka, och friheten®
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Vänner frufila den icke, om det representativa r@- 
geringssätfcet och de,is 'garant,er blifva redligt och 
titan Undantag i Frankrike befästädö. Existencen 
af paiternas kammare må,te, dut är sant, inskrän
ka antalet af de adliga famiijetn-g men skal] väl 
det allmänna bästa lida vid denna tcirändring? Sko
la de familjers som bära ett historiskt nanin, be* 
klaga sig att fa till colleger i denna värdigbgt 
toän Utan anor, som Kortungen och allmänna rö
ster! förklara värdiga dertill? Skulle adeln, som 
kar de desta steg ätt taga, för att försona sig 
tiled nationen. Vara mest hårdnackad i afseende på 
fordringar, som aldrig kunna godkännas? Vi Frans, 
triän ega den förmon att bafva ett lifligare stui" 
le, nian också större dumhet än nigot annat folfe. 
slag i Europa^ jag vet icke, om vi böra berömma 
öss deröfver.

Bevis, som fordra en allvarsammare profning, 
Emedan de ej blott Sro ingifna af fåfänga anspråk’ 
bafva å nyo blifvit anförda mot paiternas kamma
re, i anledning af Bonapartes constitution. Mart 
kat sägt, àtt rtlenskliga förnuftet gjort allt för 
Stora främstég i Frankrike, att tåla nlgon ärft
lig stSndsskilnadj Necker har femton ir förut be
handlat denna fiaga såsöiri en publicist, hvilken 
hvarken bitit skräma sig af fördomars fåfänga el
ler theoriers dårskap. Det synes mig erkändt af 
alla tänkare, att det anseende, hvari ett bibehållan 
de grundämne sätter regeringen, gagnar så väl fri. 
heten 1 sont samhällsordningen* i det den gör styr
kans användande minre nödvändigt. Hvad kan då 
väl mer i Frankrike an i England hindra exi-
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stencen af ett Sfverhus, som på en gång ar talrikt,, 
vördnadsbjudande och upplyst? Grundämnena der- 
till finnas, och vi hunna redan nu se, huru lätt 
det skulle vara att lyckligt förena dem.

Hvad! skall man ytterligare säga (alla politiska 
sophismer förtjena att bestridas för den mängd 
småsinnen skull, som upprepa dem). Ni vill dä, 
att Frankrike blott skall vara ett aftryck, och etE 
dåligt aftryck, af Engelska statsformen! Jag ser i 
sanning e), hvarföre Fransmännen eller andra folk- 
sia« skulle förkasta brukat äf compassen, för de® 
Italienarna uppfunnit den. I ett lands admini
stration, i dess financer, dess bandel och armeera 
äro mänga locala omständigheter, som böra rätta sig 
efter de olika ländernas beskaffenhet} men en con
stitutions grundvalar äro de samma öfver allt. Dem 
monarchiska eller repüblicanska formens nödvän
dighet kan afgöras genom statens vidd och belä
genhet; men tre grundämnen äro alltid af nature® 
gifna, nämligen öfverläggningen, utförandet och bi
behållandet, och dessa grundämnen äro nödvändiga 
att försäkra medborgarne om deras frihet, de
ras egendom, om en ostörd utveckling af dera-s 
själ* förmö gen b eter, och om belöningar, som tillhö
ra dem för deras arbete. Hvilket är det folk, som 
ej Feböfver sådana rättigheter? Och genom hvilka 
andra grundsatser än Englands kan man erhålla ett 
varaktigt egande deraf? Kunna till och med alla 
de fel, man ro^r sig med att tillägga Fransmännen, 
tjena till förevändning att vägra dem sådana rät
tigheter? Oin också Fransmännen vore olydiga 
barn, såsom deras grandoncler och tanter i Europa



pTjstS, skulle jag i sanning så mycket mer rada, 
Att gifva dem en constitution, hvilken ideras ögon 
Runde blifva en borgen för deras billigbet« som 
ib errs ba ; ty dl olydiga barn finnas till stort an
tal, pläga de kunna lattara ledas genom förnuft 
än tvingas genom styrka.

Man skall behöfva tid i Frankrike, innan man 
Ran skapa en patriotisk aristokrati« j ty dâ révolu- 
ti o nen annu mer tagit sin rigtning mot adelns pri
vilegier, än mot Konungarna g ten ; så understödja 
åe adlige nu för tiden despotismen i Frankrike 
såsom deras försvar. „Man kunde ined skäl säga, 
att detta sakernas tillstånd är ett skäl mot inrättan
det af en kammare med pairer, emedan den är allt 
för gynnande för kronans magt. Men, först och 
främst, ligger det i naturen af ett öfverhus, att 
alltid söka sitt stöd'hos thronen, och oppositionen 
bl a n d de. stora herrarna i England utgör nästan all
tid minoriteten. För öfrigt kan man skaffa en stor 
mängd adliga, som äro frihetens vänner, tillträde i 
pairernas kammare, och .de som ännu ej äro det, 
Juinde biifva det blott derigenom, att utöfningen a£ 
en vigtig magistrater ailägsnar från hoflefnaden och 
ingjuter tillgifvenhet för statens intresse Jag fruktar 
ej att bekänna ett tänkesätt, som många personer 
skola kalla aristokratiskt, men livari alla händelser 
under Franska revolutionen hafva befästat mig : 
nämligen, att den adel, som antagit .sig den re
presentativa styrelsens sak, och följaktligen bekänt 
sig till iikhet inför lagen, består i allmänhet af de 
dygdigasta och mest upplysta Fransmän, vi ännu 
hafva att berömma o»* af, De förens, likasom



Engelsmännen, ricldarsamla sned frihetskänsla, d« 
bafva dessutom det ädla företräde, att grunda sin 
tanka på sina uppoffringar, ur\der det tredje stau« 
det nödvändigt miste finna sin enskilda förman 
i det allmänna intresset. Dessutom måste de. 
oupphörligt känna obehaget af sitt stånds, stun-! 
dom till och med sin familjs ©vänskap. Man *5« 
ger dem, ött de. äro förrädare mot sitt stånd, eme. 
dan de äro sitt fädernesland trogna, under det, 
jneuniskor af den motsatta ytterligheten, de tygel, 
]ösa och oförnuftiga demokraterna, förföljt dem, 
såsom fiender till friheten, emedan de blott gjoit 
afseeride på deras privilegier, och nekat att tro* 
ehuru tried myçl.en orätt, på allvaret, med de- 
ras afsägelser, Dessa lysande medborgare, soi* 
frivilligt utsatt <ig lör så många vådor, äro de ha
sta väktare för friheten, på hvilka en stat kau 
räknar och man borde endast för deras skull bilda 
en pairernas kammare, äfven otn nödväudigheteir 
af denna inrättning i en çonstitulioneU monarchie. 
e| vore bevisad ända till oemotsagligbet, .

”Intet slags ofverläggande församling, vare sig 
aristokratisk eller demokratisk, kan lyckas i Frank« 
rike. Fransmännen hafva ett allt för stort begär 
all lysa, oc.h behofvet alt väcka uppseende drif- 
yer dem från den ena ytterligheten till den andra. 
Det är då tillräckligt” — säga vissa menniskor»; 
som uppsätta sig fill nationens förmyndare, för att 
kunna döma den till ett beständigt minderåriglyets- 
'HlUiS'td — ’Me' är ila lüiräo.kKgt för Frankäke, 
8tt liai va provincial dä a 1er, i stället för. en fe.pr«* 

- #8EUUy for'»«uali.og.” Visti-i'iigen her jag mer lu
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någon antian högakta provincialförsamlingarna, 
emodan min fader är den förste och ende bland 
ministrarna, som infört sådana, och som förlo» 
rat. sin plats, för det ban. försvarat dem mot par- 
lainenterna, Det ar inan t.vifvel ganska vist band- 
ladt, att, i ett så vidsträckt, land som Frankrike, 
gifva de locals autoriteterna mer niagt ocb infly
tande än î England, Men. dä Decker föreslog att, 

genom provincialförsainl.ingar, gifva lika rättighe
ter ät de landskaper, som kallades de väljande, med 
statsl.änderna, det villsäga, att, gifva åt de gamla 

provincerua samma rättigheter som de bade, hvilkas 
förening med staten var nyare, fanns i Paris ett 
parlament, »om kunde vägra att inregistrera do 
ministeiiella edieterna, eller hvarje lag, som ome
delbart utgick från thronen. Visserligen var den
na parianventsrättighet ett dåligt utkast till en 
representativ styrelse.^ men imellertid • var defc 
dock något ; och nu, då alla thronen» gamla in
skränkningar äro uppbSfdr, b,vartill skulle, trettio- 
tro provincialförsamlinga r tjvna, soin oupphörli
gen dre tve mioislrarne* despotism till högre grad, 
nian att baiva något medel ait hindra den ? 

Det pr godt att balva provincialförssmiingar, som 
kunna öfverlägga om uUkyldernas repartiserande, 
ocb verifiera statsutgifterna; n en populära former 
i provincerna, som befinna sig utidei kastade en oin
skränkt centraluiagt, äro ett politiskt missfoster.

Man måste saga rist rent ut i ingen constita- 
tionel styrelse kan vinna bestånd, om man fräa 
början liter ’ Constitutionen» fiender fl inträde l 
alla poster, så val de deputerades, so» des» Kong-



liga magtens verkställares. Det första villkoret 
för en representativ styrelses obebindrade gång 
är, att valen äro fria; ty då skola de framdraga 
rnenniskor, som verkligen önska att se de inrätt
ningar lyckas, hvari de taga verksam del. En de
puterad sade, som man påstår, i ett sällskap : 
”Man anklagar mig att ej vara för den constitutio- 
relia chartan ; men man bar ganska orätt, ty jag 
rider beständigt på denna charta ; det är sant, det 
sker för alt spränga den. Efter ett sådant förträffligt 
yttrande är det imellertid sannolikt, att denne de
puterade skulle tagit illa upp, att man misstänkt 
bans redlighet i politiken; men det är allt för 
mycket begärdt, att kunna förena nöjet att vppa 
sina tänkesätt i politiken med färmon-en att döli.a 
dem. Tror man sig under sådana dolda, eller sna
rare allt för vä! kända afsigter, bafva giort försö
ket med en representativ författning i Frankrike? 
En minister har nyligen förklarat, förde deputera
des kammare, att af alla rättigheter val rättigheten 
ar den, på hvilken Konungamagten måste utöfva 
sitt största inflytande-;. hvilket vill med andra ord 
säga, att folkets deputerade böra utnämnas af Kon
ungen. X detta fall borde kammarherrarna väljas 
af folket-

THIS te man Franska folket välia de män, det 
anser värdiga, sitt fortroende; påtvinge man det ej 
representanter, och framfar allt ef representanter, 
som äro valda bland de beständiga fienderna till 
all representativ styrelse; då, allenast då, skall det 
politiska problemet upplösas i Frankrike. Man 
kan, efter hvad jag tror, betrakta.som en säker legelj.
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att, då fria inrättningar hafva varat tjugu år i ett 
land, är det dem man bör anklaga, om man ej 
hvar je dag ser nya förbättringar i de folkslags 
seder, förstånd och sällhet, som ega dem. Det 
tillkommer, så att saga, de inrättningar, som hurt* 
nit till en viss ålder, att svara för menniskorna ; 
men i de första dagarne af en ny politisk skapel
se tillhörer det menniskorna att svara för inrätt
ningarna, ty man kan alldeles icke döma om 
ett eitadells styrka, om dess commendanter öppna 
dess portar eller söka undergräfva dess grundvalar»

Tionde Cahtibt,

Den oinskränkta magtens inflytande på en nations 

anda och charahter.

I__ redrik II, Maria Theresia och Catharina II. haf
va ingifvit menniskorna en så rättvis beundran 
genom sina regeringstalenter, att det är ganska 
naturligt, det man i de länder, der deras minne 
ännu lefver och deras system noggrant följes, min
ie än i Frankrike känner behofvet af en represen
tativ styrelse. Deremot hafva regenten och Lud
vig XV, i det förflutna seclet, gifvit de bedröfli- 
gaste exempel pä alla de olyckor, och al! den 
förnedring, som äro förenade med en oinskränkt 
rnagt. Jag upprepar således, att jag här endast 
har* Frankrike i tankan ; detta land bör ej tåla,
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att man efter en tjugusiuårig revolution bérSfvat 
det alla de förmoner, dét forvarfvat sig, och att 
man låter det undergå, den dubbla van heder, att 
vara öfv.ervunnet, så utom» som inomlands.

Enväldets försvarare anföra Augusti regering 
i ålderdomen, Elisabeths och Ludvig XIV;., i nyare 
tider, såsom ett bevis på, att oinskränkta monar- 
cbier åtminstone kunna vara gynnande for liter a» 
.turen. I Augusti tid voro studierna nästan *j an
nat än »kön Konst, fremmande for politikens an
gelägenheter. Under Elisabeth påskyndade den 
religiösa reformationen allt slags sniHesodiing, och 
bögsta magten gynnade den så mycket mer, som 
dess Kraft bestod i befästandet af denna reform. 
De literära framstegen under Ludvig XIV i Frank, 
rike leda, som vi redan »agc i li«:;an af detta 
verk, sitt ursprung från den intellec'uella utveck
ling, de borgliga krigen bade förorsakat Dessa 
framsteg .bafva föranLdt det adertoode seclet* 
literatur, och långt ifnn att inan kan gifva Lud
vig XIV:» regering ära lör le menskliga snillets 
mästerverk, som visat sig i denna period, måste 
man nästan betrakta dem alla säsorn anfall mot 
denna styrelse. Despotismen bör således, om den 
rigtigt förstår sitt intresse, ej uppmuntra literstu
ren ; ty literaturen g»-r anledning alt tänka, och 
tänkandet bedömer despotismen. Bonaparte gaf 
sinnena en krigisk ngtning, han hade fullkomligs 
rätt i afaeende på det andamå!, han föresatt sig. 
Det gifves blott tvanne slags hjelptroppar för d .-n 
oinskränkta magien, nämligen prester eller solda
ter. Men gifves det ej, säger man, modererade



och upplysta despotiska regeringar ? Alla dessa 
epitheter, ined fiyilka inan stnIci?rar sig att kunna 
åstadkomma illusion i afseende pa det ord, hvar- 
ined man förenar dem, kunna ei bedraga de 
k!oba. 1 ett sådant land soro Frankrike måste 
nian förstöra upplysningen, ' om man ei vill, att 
frihetens grundsatser skola återfödas. Under Bo
na panes regering, och sedermera, bar inan sökt’ 
uppfinna ett tredje medel, nämligen att låta bok- 
pressen tlena. till frihetens undertryckande, dl maa 
endast tillät vissa skriftställare begagna den, hvil
ka hade åtagit sig att commentera öfver alla 
möjliga villfarelser med så mycket större oför- 
sk itid bet, som det e) var tillåtet att svara dem. 
jletta är att egna skrifkonsten till tankans för- 
<jvifvaude, och taga sielfva'publiciteten i mSikret» 
tyenst; tuen detta slags taskspeleri kan icke länge 
ega bestånd. Om roan vill befalla mot lagens 
tanka, måste man endast, stödja sig på styrkan och 
ej p! bevis ; ty, ehuru det Hr förbjudet att veder
lägga dem, väcker dock den tydliga falskbeten i 
dessa bevis lust att bestrida dem, och för att få 
uienniskor a't beskedligt tiga, är det bästa att ej 
tala dem till.

Visserligen skulle ‘det vara orättvist, att ioke 
Urkänna, det många herrskare, som varit i besitt- 

'ning af ensvåldsmägten, vetat bet.je.na sig deraf med 
.vishet; roen är det på en slump nationers vä! bör 
gurndas? Jag vill vid detta tillfälle anföra ett uttryck 
af Kejsar Alexander, som synes mig värdigt, att of« 
verlemnas §t: barderna. Jag bade den äran au se 
honom i X'etersburg, i den märkvärdigaste tidpun»
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cten af hans lefnad, då Fransmännen framträngd* 
mot Moskwa, och dä Alexander, genom sin vä» 
gran att underskrifva den fred Napoleon', i sin Öf* 
vertygelse att hafva ssgrat, erbjöd honom, beseg
rade sin fiende med mera skicklighet än dess ge
neraler sedermera.

”Ni är ej okunnig om, sade Rysska Kejsaren, 
till mig, att bönderna i Ryssland äroslafvar. Jag gös 
livad jag kan att efter hand förbättra deras lott p3 
mina kronogods; men för öfrigt möter lag hinder, 
som mitt rikes lugn bjuder mig att behandla med 
försigtighet. Sire —svarade jag honom —jag vet, att 
Ryssland föl närvarande är lyckligt, ehuru det ej 
har .något» annan constitution än Ers Majestäts per
sonliga Charakter. — Om den compliment, Ni gör 
mig, skulle innehålla sanning —— svarade Kejsaren 
— så skulle jag ej annat vata än en lycklig tillfäl
lighet”. Jag tror, att ett skönare uttryck ej någon
sin kommit från en monarchs läppar, hvar» belä
genhet kunnat förblinda honom i afseende på roen- 
niskornas öden. Ej allenast utsätter en oinskränkt 
magt nationerna för ärftligbetens vådor, ulan till 
och ined kunna ej de m.est upplysta Konungar, 
som äro oinskränkta, uppmuntra nationen till styrka 
och värdighet i Charakteren. Gud och lagen äro 
de enda, som kunna befalla mehniskorna oinskränkt, 
utan att förnedra dem.

Kan man föreställa sig, att sådana ministrar, 
som Lord Chatam, Fitt eller Fox, skulle blifvit 
tålde af Prinsar, hvilka utnämnt en Cardinal 
Duböis, eller en cardinal fleury alt regera? De 
största män i Frankrikes historia, Guiserna, Coli- 1



gny, Henrik IV, bafva bildat sig under oroliga ti
der, emedan dessa oroligbeter, ehuru i annat afse- 
ende olyckliga, hindrade despotismens qväfvande 
verksamhet och gSf-vo ett stort inflytande It vissa
enskilda. Men det är blott England, hvarest det 
medborgliga lifvet så ar inrättadt, att snille och
själsstorbet hunna alstras och visa sig, utan att 

skada statens lugn.
Frin Ludvig XIV till Ludvig XVI här ett 

halft sekel förflutit, som gaf ett verkligt mönster 
på hvad man kallar en oinskränkt styrelsemagt, 
då man vill föreställa sig den under de mildaste 
fär <or. Det gafs ej tyrannie, emedan medel sak
nades att införa det; men man kunde ej stjäla sig 
Mil någon frihet, utan genom orättvisans oordnin
gar. Man miste, om man ville blifva nigot, eller 
lyckas i hvilken sak som beldst, studera bolin- 
triguerna, den föraktligaste vetenskap, som någonsin 
förnedrat menr.iskosiägtet. Der är hvarken frågan 
om latenter eller dygder; ty aldrig skulle en stor 
man bafva det slags tålamod, som behöfves för att 
behaga en monarch, som är uppfödd i de vanor, 
en oinskränkt magt medförar. Priusar, som pa det
ta sätt blifvit uppfostrade, äro så öfvertygade, att 
det alltid är egennyttan, som ingifver bvad man 
säger dem, att mao ej kan hafva inflytande pa dem, 
utan dem ovetande. Således gäller närvaron mer 
än alla möjliga egenskaper, för att lyckas på såda
na ställen. Furstarne stå i samma förhållande till 
sina hofmän, som vi enskilda till vira tjenare; vi
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nyttigt? -men vt, bliftia 'ledsna, då de visa etî tîtissf 
nöjd uppsyn, och nSgra ord,-som de Saga oss i ett 
lägligt ögonblick, tlågot stnicker som synes undfal* 
la dem, skulle fullkomligt beherrskta Oss, om v" ra 
likar, som vi råka, då vi lémtia v‘r kammare, ej 
underrätfade oss om hvad vi voro.. Eurstarne. hvitha 
aldrig liafva alt göra med andra än t.jénarp, som 
veta att lefva, och söm lättare vinna deras förtroen
de o il vart husfolk kan erhålla vårt, lefva och dö, 
utan att någonsin fä ett begrepp om tingen, såda
na de åro. bastån hoffolkec med mycken slughet 
studerar sina herrars Charakter, forvärfvar det sig ej 
derföre någon verklig kännedom, ej en gång i frå
gan om menniskohjertat, åtminstone ej den, nian 
måste hafva för att kliiitia styra folken. En Kon
ung borde föli a den regeln, att alltid Välja till 
sin Premierminister den, hvilken icke behagade 
honom såsom hofmanj ty aldrig kan ett öfverlägset 
genia böja sig till den grad, som är; nödvändig, för 
att intaga dem, h vil ka blifvit vanda vid rökelse. 
En tact, till hälften vanlig och till hälften fin 
tjenar att bringa en upp vid bofve'; Vältalighets 
raisonnernenter, alla snillets och bjertat* öfverlägs- 
na egenskaper, skulle d,.-r vara stötande, såsom 
upproriska, eller skulle blottställas for åtlöje. ”Hvil- 
ket opassande sätt att tala, hvilka ärelystna försia- 
ger!” skulle den ena sägaj ”hvad vill han, hvad 
pretenderar han?” skulle den andra säga, och fur
sten skulle dela sitt hofs förvåning : eticjuettens 
atmospber verkar till slutså kraftigt på hela verl- 
den, att jag ej känner någon nog djerf person, som 
skulle .våga framföra ett enda betydningsfullt ord i
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de furstar« cirklar, som förblifva innestängda i sina

Lof.
Man måste oundvikligen I dylika samtal in- 

skrän ka sig till det vackia vädret» till jagten» till 

hvad man drack i gar, liil livad man skall i mor
gon äta ainltligen till- det som hvafken kan un
dervisa eller intressera någon men ni »ka. Hvilkgn 
schola är väl detta för charakter och förstånd? 

H vilket bedröfligt skådesp«! ger ej en gammal hof. 
man, som tillbrägt många är i den vanan att qväf- 

va hvarje känsla,, a't dölja sina meningar, att af- 
vakta en furstes åndédrägt för att andas, och bans 
vink for att röra sig. Sådana menniikor sluta med 
att förstora den ädlaste af alla känslor, vördnaden 

för ålderdomen, då man ser dem böjda genom va- 
IIan att göra reverencer, skrynklade genom förställ

da småleenden, bleka, ännu mer af ledsnad an af 

ålderdom, och stående hela timmar igenom på dar
rande ben, uti de förmak, der det skulle an
ses nästan som ett uppror, att våga sätta sig vid 
åttatio års ålder. Mau tycker mer om att se detta 
lefnadssätt välias af en hop fadda och näsvisa 
ynglingar, som veta med dristigbet begagna sig 
af tid och tillfälle att smickra sin herrskare, vara 

stolta mot de ringare, och förakta ett mennisko- 
slägte, som är lika så mycket öfver som under dem. 
Så tillbringa de sina dagar, under säker förtröstan 
på sin egen förtjenst, ända till des"s en onåd upp
väcker dem ur detta rus af dårskap och klokhet 

på en gång; ty man behöfver båda delarna förena
de, för att lyckas i hofintriguer. Men i Frankrike 
har det i alia stånd gifvits hof, det vill säga hus,

11
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der man utdelat en viss qvantitet af inflytande, 

till deras tjenst, som velat hafva penningar och 

embeten. Magtens smickrare, allt ifr?n finanscebe- 
tjeningen ända till kammarherrarna, hafva antagit 
detta böjliga språk, denna lätthet att saga allt, 
och att dölja allt, denna bitande och krossande 

ton, denna ef térglfvenhet för dagens moder, lika
som en högre inagt, hvilket gifvit anlenning till 

tron pä Fransmännens lättsinnighet; och likväl fin
nes denna lättsinnighet blott hos den svärm af 
menniskör, som sorla omkring högsta magtens soL 
De miste vara lättsinniga, för att hastigt kunna 

ändra parti, de mäste vara lättsinniga, för att ej 
studera något grundligt, ty annars skulle det ko

sta dem allt för mycket, att säga motsatsen af det. 
de hafva med allvar lärt sig. DS man är okunnig 
om mycket, kan man med lätthet bejaka allt. De 

måste ändtligen vara lättsinniga, pä det de,- antin

gen frågan är om demokratie eller legitimitet, om 

republik eller militärisk despotism, må kunna slö» 
sa med alla de phraser, som till meningen äro 

hvarandra helt motsatta, men som likna hvarandra 
likasom barn af samma familj, emedan de alla äro 
lika ytliga, anspråksfulla och endast passande att; 
framvisa sakens ena sida, nämligen motsatsen af 

den, som ej gynnas af conjuncturerna. Da intri- 
guens konstgrepp nu för tiden blanda sig i sjelf- 
va literaturen, gifves det ej en möjlighet för den 

beklagansvärde, som läser Franska, att få veta något 
annat oin en sak, än hvad som passar att säga, och 
ej huru det i sjelfva verket förhåller sig dermed,

Tvärt-



Tvärtom anade eî de magtegande i det' adertond© 
èéclet, hvad inflytande skri i ter kunde ega pS all
männa opinionen, och de lernnade hela literaturen 
lika vä mycket i ro, som de .physis.ka vetenska
perna ännu i dag äro fredade. Alia stora skrift
ställare hafva med mer eller minre skonsamJhet be
straft de SiskilHga inrättningar, som stödde sig pl 
fördomar. Men hvad har löliden varit af denna 
strid? Ätt inrättningarna1 bl i f vit öfvervunna. Man 
kunde använda på Ludvig XVis regering och det 
slags lycka man deri fann, livad den sade, som 
föll ned från tredje våningen; Detta gar bra, sS 
länge det räcker.

Representativa styrelseformer, skall man ännu 
vidare invända, hafva ej existerat i Tyskland, Och 
likväl liar upplysningen derstädes gjort omätliga 
framsteg. Ingen ting liknar Frankrike minre ärr 
Tyskland. Det gifves en methodisk anda i de 
germaniska styrelseformerna, som mycket förmin
skar hiofvens oregelbundna inflytande. Man ser dec 
inga coterier, maitresser eller favoriter, ej en gång 
ministrar, som kunna förändra sakernas ordning; 
literaturen gär der sin gäng, utan att smickra 
någon ; så stor är redligheten i charaktererna ock 
grunligheten i studier, att det skulle, till och 
med under borgliga oroligbeter, vara omöjligt att 
tvinga en Tysk författare till dessa vändningar, 
som gjort till ett ordspråk i Frankrike, att pappe
ret tål allt hvad man fordrar deraf. JNi erkännas 
då, säger man, att den Franska charaktern ha£ 
©bjelpliga fel, som äro så väl motsatta upplysnia* 

Mad. Stdél. IH Del. »8-s
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gen som de dygder, utom hvilka friheten ej kat» 
eg a bestånd. Alldeles icke. Jag säger, att en sty
relse, som var oinskränkt, föränderlig, nyckfull, 
obeständig, full af fördomar och vidskepelse i 
vissa afséenden, och i andra full af lättsinnighet 
och osedlighet, att denna styrelse, sådan som den 
fordom existe fade i Frankrike, hade öfverlemnat 
alla kunskaper, all energie och allt snille åt sina 
motståndare, oph om det är omöjligt, att en sådan 
sakernas ordning kan förenas med ljusets tillvext» 
är det ännu vissare, att den är oförenlig med ren
het i sederna och värdighet i Charakteren. Man 
märker redan, att, oaktadt alla revolutionens olyc- 
ior, äktenskapet der nu mera hålles i större helgd, 
än under den gamla regeringen. Äktenskapet är 
också den grundval, på hvilken sederna och frihe
ten hvila. Huru skulle fruntimren under en oin
skränkt styrelse bafva kunnat inskränka sig till 
det husliga lifvet, och icke använda de medel att 
förföra, de hafva i sin magt, för att få inflytande 
på regeringsärendena ? Det var visst icke enthu- 
siasmen för allmänna ideer som lifvade dem, utan 
begäret att erhålla sysslor åt sina vänner ; och in
gen ting var naturligare i ett land, der de män, 
som voro i nåd, förmådde allt ; der de disponerade 
om statens revenuer, der ingen ting inskränkte dem, 
utom Konungens villja, som naturligtvis modifiera
des af deras intriguer, som omgåfvo honom. Hvar- 
före skulle man göra sig betänkligheter, att an
vända fruntimrens inflytande, för att hos en mini
ster erhålla h vad undantag som heldst från eu regel, 
spm icke gafs. Tror man, att Madame Montespaa
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tmder Ludvig XIV, och Madame Dubarry Undeï 
Ludvig XV hafva någonsin fått afslag af mini* 
Strame? Och, utan att gå thronen så nära, hvat 
Fanns den sällskapskrets, der ynnest ej verkade, 
likasom vid bofvet, och der hvar och en ej an
vände alla möjliga medel för att stiga? I ett 
land deremot, som endast styres af lagen, kan 
Väl der något fruntimmer hafva den ändamålslösa 
djeriheten» att begära en orättvisa, eller räkna mer 
på sin enträgenhet än sin clients' grundade art- 
Spräk ? Seriernas försämrande är ej den enda följd, 
Som förskrifver sig från dessa ständiga bemödan
den, denna verksamhet i intriguer, hvaraf de Fran
ska fruntimren, i synnerhet de af forsla rangen, 
hafva gifvit allt för många exempel ; men de pas
sioner, som så lätt tändas hös dem, och hyilka till 
och med lifvas génörn deras finare orgäner, för- 
nlerfva hos dem allt det älskvärda, som är deras 
köns tillhörighet.

Endast i de fria länderna kan man kanna och 
beundra det sanna i en mans eller qvinnas Charak
ter. Husliga lifvet inglfver fruntimren alla slags 
dygder, och långt ifrån att den politiska banart 
vänjer männen vid att förakta moralen såsom en 
gammal amsagä, ofvar den oupphörligt statens em- 
betsmän uti sjelfuppofFringar, i den höghet äran 
ingifver, i den själsstorliet, som allmänna opinio
nens beständiga närvaro ofelbart utvecklar. Med 
ett ord, i det land, der qvinnorna sta i spetsen 
för hvarje intrigue, emedan hofgunsteh gifver allt,- 
hafva den första klassens seder alldeles iygen 
förbindelse med landets, och ingen sympathie kan



gg-.......... ....... 1 SS

27 6

ega rmn mellan hofsalame öeh landet. . Ett Frun
timmer, bland folkklassen i England, finner sig |il 

visst sätt sin Drottnings like, hvilken, lika soni 
bon, vårdar sin man och uppfostrar sina barn* sa* 
soin -religionen och moralen ålägga hvarje maka 
och moder. Men de seder, som ett oinskränkt 
regeringssätt medföra, förvandla qvinnorna till elS 

tredje »lags artificiell kein, en bedroflig product 
af en sjuk samhällsordning. Fruntimren kunna i- 
mellcrtid ursäktas, då de taga de politiska angelä
genheterna sådana de äro, ocb finna sig roade 
af de lifliga intressen, hvanfrån fleras köns na

turliga bestämmelse skiljer dem. Men, hurudana 
äro då de män, som enväldet bildat? \i halva sett 
cl y ü k a bland Jaco.binerra, under Bonaparte, och å 
de fremmande magiernas läger ■— öfverallt, men 
ej i frihetsvännernas obestickliga ti. opp. Da 
begagna sig af revolutionens utsväfningar för ate 
proclamera despo'tismen, ocb ställa tjugufem §» 

mot hela verldshistorien, hvilken pä hvarje blad fram
ställer de rysligbeter, som blifvit begångna af vid
skepelsen och tyranniet. För att kunna tro des
sa despotismens försvarare om någon ärlighet, må
ste man förutsätta, att de ingen ting läsit om de 
händelser, som föregått Franska revolutionen, ocb 
vi känna flere bland dem, som med all säkerhet 

hunna grunda sitt försvar på sin okunnighet.
Vår revolution har, som redan blifvit anmärkt, 

nästan följt den Engelska i alla dess skiften, meå 
den regelbundenhet, som symptomerna af samma 

sjukdom uppvisa. Men den fråga, som nu sätter 
hela den civiliserade verlden i rörelse, består î
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tillämpandet af <3e grundsanningar, pi hvilka sam
hällsbyggnaden bvilar. Begäret efter välde bar 
förmatt inenuiskoina att begS alla de brott, hvaraf 
historien ä'r befläckad. Fanatismen har varit ty
ranniets rrtedhjelpare ; skrynitan och våld, list och 
svärd hafva fängslat, bedragit, sönderslitit meiuii- 
shoslägtet. Endast tvänne perioder hafva gifvit en 
skönare, dag åt jorden ; nämligen några århundraden 
under Grekernas och Bornâmes tider. Slafveriet, 
@om inskränkte inedborgarhes , antal, tillät den re- 
pubiicanska styrelsen att ega rum äfven i vid
sträcktare stater, och de största dygder voro följ
den deraf. Cbmtendornen, sam gaf slafvarna fri
het, och civiliserade återstoden af Europa, har 
»edlaggt en sail het i den individuella tillvaron, som 
är kajian till hvarie annan, . Men despotismen, 
denna oordning i sjelfva ordningen, har beständigt 
bibehållit sig i flera länder ; och alla blad i vår 
historia äro blodfläckade, antingen genom religiösa 
dödsfester, eller juridiska mord. Oförmodadt har 
Försynen tillåtit, att England upplöst en constitu
tional] monarchies problem, lika som America ett 
sekel sednare en federativ republiks. Från denna 
epoch har hvarken i det ena eller det andra lan
det en enda droppa blod blifvit orättvist utgju
ten af domstolarna ; i England hafva religions!vi- 
sterna hvilat i sextio år; och i America hafva dy
lika aldrig funnits. Ändtligen har högsta magtens 
gift, som förderfvat sa många menniskor i en följd 
af secler, genom de representativa styrelseformer
na undergått den helsosamma ympning, som betager 
det all förmåga att skada. Från slaget vid Cullo-
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den 1746, hvilket man kan betrakta såsom sluteS 
pâ do borgliga oroligheterna, som börjat butulrade 
år förut, ban man ej anföra ett exempel 'på mag« 
tens missbruk i England. Der har ingen hederlig 
medborgare varit, som ei sagt; vår lyckliga const U . 
tutiort! ty inga« bar gifvits, som ei kant.sig be
skyddad af deq. Denna drömbild — det är m så 
man kallar den ? — finnes der realiserad midt för 
våra ögon. Hvad för en känsla, hvilken fördom, 
b vilken förbärdelse i hierta och förnuft må.ste 
det e) vara, som kan förmS en , dä han påminner 
sig livad man läser i vir historia,,att ej föredra
ga de sextio åren, hvaraf England nu l.emnat oss 
exemnei ! Våra Konungar, likasom deras, hafva 
ömsom varit goda och onda ; men våra Konungars 
rpgering uppvisar, ingen period af sextio års inre 
lugn, förenadt med frihet. Man har ej en gång i 
andra tidhvårf kunnat drömma sig något sådant som 
möjligt, Magien är ordningens beskyddare, men, 
äfven dess ovän, genom de passioner den uppväc
ker; regelbinden dess utöfning genom medborglig 
frihet, och J skolen hafva förjagat detta förakt för 
menniskoslägtet, som lättar uLÖfningen af b varje 
last, och rättfärdigar konsten att draga fönpon
derah
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Elfte C a pitle t«

Religionens förening med Politikenf

ÜVÏanga säga, att Frankrike blifvlt irreligiöst efter 

revolutionen. Utan tvifvel måste det bända un. 
der brottens epoch, att de menniskor, som beginge» 
dem, afskuddade det heligaste band.- Men sinnenas 
nu varande författning härrörer icke från dessa 
olyckliga orsaker, som lyckligtvis äro fran oss af- 
lägsnade. Den religion, som presterha predikade i 
Frankrike, bar alltid varit uppblandad med politik, 
ech från den tid Påfvarne frikallade underslterna 
från den tbrobetsed, de svurit sina Konungar, än
da till den sista katechesen, som blifvit sanetione- 
rad af majoriteten bland Franska presterskapet; en 
kateches, i bvilken, som vi hafva sett, alla de, 
som icke älskade eller tjenade Kejsar Napoleon, 
blefvo hotade med evigt straff, har det icke gif- 
vits en enda epoch, dä de, som skulle tolka reli
gionens bud, ej betjent sig deraf för att fastställa 
politiska dogmer, som efter omständigheterna varit 
olika. Midfc ibland dessa förändringar har into
lerance mot allt, som ej var öfverensstämmande 
med den antagna läran, varit det enda oföränder
liga. Aldrig har religionen blifvit framställd så
som själens invärtes dyrkan, fremmande för denna 
verldens angelägenheter.

Man far förebråelser för irréligion, då mara 
ej är af de andeliga magtegandes tanka i frågan 
•m regeringssättet tue« eu wan kan förtretas of-
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ver dam,som vil 1 Ja pîtvinga honom sitt s'ätt att s® 
i politiken, och (ierföre. vara en- god Christen. 
Deraf, att Frankrike vill hafva frihet och likhet 
inför lagen, följer e.j, att det är fiendtligt sinnade 
mot Christendomen ; tvärtom är Christiandomen 
på det hfägsta gynnande för en sådan, tanka, Ock- 
S3, sk,all väl från den dagen, då man upphör att fös. 
ena det, som Gud kar åtskilt,, religion o,ch politik, 
presterskapet ega rainre inagt och inflytande; me», 
pationen skall bîifva upprigtigt religiös. Ledamöter
nas i de tvänne priviligierade ständer» hela konst be
står deri, ätt anklaga den, soar vill hafva. en con
stitution, för upprorsLystnad, och den, so.rn frukta® 
för presterskapets inflytande i de verldsllga. ange
lägenheterna, för otro.. Denna taktik är väl känd, 
ty den är blott, återkommen i modet, likasom allt 
det andra.

Predikningar hafva, så väl i Frankrike som,, 
England, under parti-tiderna blifvit hållna öfver 
politiska ämnen, och jag tror, att de g if vi t gan
ska liten uppbygge!sa åt de åhörare, son» varit af 
den motsatta tankan,. Man bar liten aktning för
den, som predikar orm morgonen, dä man miste di
sputera med honom om aftonen, och religio, 
non lider af det hat, som de präster, hvilka lägga 
sig i politiska stridigheter, idraga sig.

Det vare orättvist att påst«, det Frankrike är- 
irreligiast, derföre att slet ej alltid efter några aa- 
deligas godtycke förklarar den ryktbara texten, 
att all öfverbet år af Guili; en text, hvars förklaring 
Sr lätt, men som har förträffligt passat för de tran
slater presters kapat slutat med alla regeringar., då



île stöd t sig pa styrkans gudomliga rätt. Vid det- 
ta tillfälle skall jag anföra några ställen ur Bisko
pens af Troyes herdabref* hvilb.en prelat på den 
tiden, da ban var Bonapartes almosenier, höll, 
vid Konungens af Rom födelse, ett icke minre 
uppbyggligt tal, än det, hvarmed vi vxllja sysselsät
ta oss. Vi beböfva ei säga, att detta herdabref 
förskrifver sig från år iß tö; nian kan alltid i. 
Frankrike igenkänna en boks ålder på de meningar, 
den innehåller.

Herr Biskopen af Troyes säger: Frankrike vill 
tisfva en Konung, men sin lagliga Konung, eme
dan legitimiteten är ett folks första skatt, och en 
eS mycket mer ovärderlig välgerning, söm den kan 
uppfylla alla andras ställe, och ingen annan kan 
ersätta, den. Stadnom bär ett ögonblick, för att 
beklaga den man, som så tänkte, för det ban så 
länge och så väl tjent Napoleon. Hvilket våld 
på sig sielf! hvilket tvång! Dock, Biskopen af Troyes 
har för öfrjgt ej gjort mer i detta afseende, än 
hundrade andra, som ännu innehafva statens era- 
beten, ocb man måste åtminstone göra honom den 
rättvisa, att han ei åslundar sina medtjenares pro
scription, som jemte honom, varit i Napoleons nid 
— hvilket är ganska mycket.

.Tag vill lemna författarens smicker, ett språk 
hvilket man desto minre borde tillåta sig, ju mer 
man vördar sin öfverbet. Lo tom oss öfvergå till 
något som är minre äckligt. ”Frankrike vill haf- 
va sin Konung ; men då det vill det, påstår 
det ej, att det kan vxllja hafva en annan, ocb lyck
ligtvis har det ej denna olycksbringande rättighet.

■ «
tim

»



XiSngt ifrån oss vare denna tanke, att Konungarna 
hafva sin inagt af folket, och att den förmåga, det»

'

ta har att välja dem, medför den att kunna ändra
sitt val.------- - Nej, det är ei sant, att folket ät
souveraint, eller att Konungarne äro dess fullmägti- 
ge. ... . Det är upprorets skri, det är de sjelf- 
ständighetslystnas dröm, det är den oroliga dema
gogiens tadelvärda drömbild, det är den ohyggli
gaste lögn, våra föraktliga tyranner kunnat uppfinna, 
för att bedraga folket. Det är ej min föresats att all- i 
varsamt vederlägga denna förderfliga suuveräinetet. 
Men det är min pligt, att här i religionens namn 
protestera mot denna annarchiska och mot ali sam- 
hällighet stridande lära, som midt ibland oss utgjutit 
revolutions-lavan, och bevara de trogna, som äro 
anförtrodda våra omsorger, för detta dubbla kätteri» 
både i politiskt och religiöst afseende; ett kätteri, 
som lika mycket blifvit förkastadt både af de största 
lärare och de största lagstiftare, ej minre stridande 
mot den naturliga än mot den gudomliga lagen, och 
icke minre förstörande för Konungars än Guds an
seende.” Biskopen i Troyes undersöker dock verk- 
ligen icke med allvar denna fråga, hvilken imellertid 
har synts värdig flera tänkares uppmärksamhet; men 
det är lättare att göra en grundsats till kättersk, än 
att grundligen pröfva den. Imellertid finnes det ock 

, jjågra Christna i England, America och Holland, och. 
sedan samhällsordningen grundlädes, har man sett 
mycket hederligt folk tro, att all magt utflöt från 
nationerna, utom hvilkn ingen magt kupde exi
stera. På detta sätt tror man sig, då man begag
nar religionen för att styra politiken, vara be-



rättlgad att Klaga öfver Fransmännens religions* 
förakt. Detta vili helt enkelt säga, att det i Frank
rike finnes många frihetens vänner, som äro af den 
tankan, att det bör vara ett fördrag mellan Konung 
och folk. Det synes, som man kunde tro på Gud, 
fast. man tänker så.

Genom en besynnerlig motsägelse har samme, 
i politiken så orthodoxe biskop citerat det rykt
bara stället, som utan tvifvel tienat att rättfärdiga 
honom i sina egna ögon, då han var usurpatorns 
ajmosenier. Det är ingen öfverhet utan af Gudi, 
och den som sätter dg mot öfverheten, han sätter sig 
pioc Guds shickelse, ”Se här, mina Christliga Åhö
rare! religionens folkrätt, utom hvilken ingen äc 
berättigad att befalla, äfvensom ingen är förbun
den att lyda. Här äc den ursprungliga suverainete- 
ten, från hvilken all annan bärflytér, och utom 
hvilken de andra hvarken skulle hafva grundval 
eller sanction; den är den enda constitution, som 
blifvit gjord för bvarje tid och hvarje ställe, den en
da, genom hvilken man kan umbära alla de andra, 
och utan hvilken ingen kan bibehålla sig; den 
enda, som aldrig kan underkastas öfverseende och 
förbättring; den enda, vid hvilken ingen faction 
bar magt att röra, och mot hvilken ingen rebel, 
lion kan vinna seger ; den, mot, hvilken hvarken 
Konungar eller foils, hvarken herrar eller tjenare 
förmå något — all magt kommer frän Gud, och 
den som sätter sig mot öfverheten, sätter sig mot 
Guds skickelse.” Kan man i så fä ord hopa flera 
förderfiiga villratelser och slafviska slutsatser? Så
ledes borde JNero och Robespierre, således borde
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Imdvig; XI och Carl IX, de blodtörstigaste bland 
menniskor, lydas, orn den, soin står emalâfverheten, star 
emot Guds shickejse! Nationerna eller déras repre, 
sentanter äro den, enda tnagt, som ej får njuta till 
godo denna blinda lydnad för de magtegande. 
Dä, tvinne partier i en stat kämpa, huru skall 
man kunna fatta det ögonblick, då det ena blir 
heligt, det vill säga det starkaste ? Således gjor
de da Fransmän orätt, som ieke öfvergälvö sia 
Konung under dess tjugufeinåriga landsflykt ! -~ 
ty säkert kunde man ej på denna tiden bestri- 
da Bonaparte den rättighet, som biskopen af Tro- 
yes proclamerar, nämligen styrkans. Till hvilka 
orimligheter förfalla ej skriftställare, som viilja 
göra sina intressen för dagen till theorier, maxi
mer — dogmer 1 Svärdet förstörer i sanning mince 
än orden, då man gör af dem ett sådant bruk.

Man har hundrade gånger upprepat, att detta 
Evangelii språk; all 5fvevhet är af Gudi, och de,t 
andra : gifuer, Kejsarenom livad Kejsarenom tillhSrett, 
endast hade för ändamål att aSägsoa alla politiska 
discussioner. Jesus .Christus ville, att den religion, 
han kom att förkunna, skulle af Romarne anse,» 
såsom helt och hållet fremmande för de allmänna 
ärendena. Mitt rike är icke af denna verlden, 
sade han. Allt hvad man, fordrar af ordets tjenare, 
är, att i detta, sam i alla andra fall, uppfylla 
Christi afsigter.

Sätt Herre en lagstiftare Sfver dem ! beder Pro. 
pheten, att folken m3, veta, det de äro' menniskor. 
Det skulle ej heller vara mera ondt deri, att 
Koriungarne visste, det de voro menniskor, osh sä-
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ftert måste de vara obekanta åermed, om de ej 

inga i några förbindelser mot den nation de styra. 
Då Propheten beder Gud tillsätta en Ivonung, 
sker det pä samma sätt, som då alla andra religiö
sa människor bedja Gud styra livar och en a, 
detta lifvets händelser ; men, när har någon dyna” 
ätie bl if vit insatt genom Försynens omedelbara åt„ 
gärd? Är det bäfden, som är ett tecken till det 
Gudomliga förordnandet? Påfvarne hafva bannlyst 
och afsatt Konungar af de äldsta familjer, de hafva 
utestängt Henrik II från thronen för religionens 
skull, och vigtiga skäl hafva nyligen förmått eu 
Påfve, att biträda vid Bonaparte» kröning. Såle
des måste det tillhöra presterskapet att förklara, 
dä det så behöfves, när en dynastie är vald genom 
Guds villja, eller icke. — Men latorn oss följa 
berdabrefvet. ”‘Tillsätt en lagstiftare, det vill säga, 
en Konung, hvilken i högsta mening är lagstiftare, 
och utan hvilken ingen lag kan gifvas, en den 
högsta lagstiftare, som kan x detta namn tala 
och stifta lagart en och icke flera, ty ju flera 
der funnos, ju sämre lagar skulle stiftas ; en lag
stiftare med en obestridd autoritet, på det han o» 
behindradtmå kunna göra det goda; en lagstiftare, 
aom sjelf underkastad sina egna lagar, hvarken 
skall kunna underkasta någon sina nycker eher 
sina passioner; med ett ord, en lagstiftare, som ej 
stiftar annat än rättvisa lagar, och just derigenonx 
förer sitt folk till den santia friheten,” En meu- 
niska, som ensam skall stifta lagar, skall hvarken 
hafva nycker eller passioner, en man som är omgif- 
ven af alla j&onungavärdighetens snaror, skall blif-



Va sitt folks enda lagstiftare, och llott kunna Stiftet 
rättvisa lagar. Således har man säkert icke något 
exempel på motsatsen ; man har väl aldrig sett 
Konungar missbruka sin magt, aldrig sådana pre» 
ster, som cardinalefi af Lothringen, Richelieu, Ma» 
Zarin, Dubois, uppmuntra dem dertîli ? Och hunt 
står en sådan lära att förena rneil den constitutio- 
nella chartan, hvilken Konungen sjelf besvurit ? 
Denna Konungs Som Frankrike vill hafva, ty bi
skopen af Troyes tillåter sig imellertid att säga 
det, ehuru Frankrike efter hans tanka ej har nå
gon rättighet i detta afsfiende : denna Konung, 
som är tillsatt af Herran, har aflaggt ed, att det 
skulle gifvas llere lagstiftare och icke en enda, 
ehuru biskopen af Troyes påstår, att, ju flera såda» 
na gåfvos, ju sämre skulle lagarne blifva. Således 
kunna hvarken de kunskaper, som äro forvärfvä- 
de genom förvaltningen, eller de önskningar, 
som provincernas invånare gemensamt yttra, äf- 
ven så litet som,, den sympathie, hvilken uppståt 
af samma behof och samma lidanden, komma 
i fråga mot en enda Konungs upplysning, som 
representerar sig sjelf, för att nyttja biskopens 
af Troyes något bizarra utlåtelse. Man skul
le tro sig redan last det oöfverträflligaste i sitt 
slag, om icke, det man vidare får se, behölle 
priset.

”Således hafva vi, mina bröder x Christo Î sett 
denna senat af Konungar, som sammantiädt under 
namn af Congress, antaga Konungaätternas legitimi
tet såsom en helgad grundsats, såsom sina thronerä 
egid, såsom den säkraste borgen för fqlkens lycka



och staternas lugn. Vi äro Konungar, hafva <1® 
saot, emedan vi äro Konuhgar: så fordra samhälls- 
lifvets ordning och bestånd); sa fordrar vår egen 
säkerhet; och de bafva sa^t det, utan att mycket 
bekymra sig, om de derigenöm kommo i strid med 
de sä kallade liberala ideerna, och ännu minre, om 
den delning, de anställde af de stater, de funno 
passande dertill, ei var att pä det högtidligaste för
klara sig mot folkslagens souverainetet ” Skulle 
man icke tro, att hvad vi nu last, ar den mest iro
niska satir mot congressen i Wien, om man ej viss
te, att en sädan omöjligen kunde ingä i författaren* 
plan? Men, dä man är kommen till en sådan grad 
af oförnuft, anar man ej mer sin löjlighet; ty 
den methodiska dårskapen är högst allvarsam. 
Vi äro Konungar, emedan vi äro Konungar, läter 
man Europas beherrskare säga: ]ag är den j*g är, 
‘äro Jehovahs ord i bibeln; och en andelig skrift
ställare tillåter sig att tillskrifva Konungarna, 
hvad som blott kan passa för Gud! Konungarne, 
säger han, hafva ej bekymrat sig, om delningen af' 
de stater, de funno passande för sig, var of verens. 
Stämmande med de så kallade liberala ideerna. Så 
my(cket värre i sanning, om de regierst delnin
gen såsom en köpmans läkning, der man gifver 
anvisning på ett visst antal själar eller hråk af sjä
lar, för att få fulla summan af undersåter. Så 
mycket värre, om de blott haft afseende på 
sin egen förmon, utan att länka på nationernas 
önskningar och intressen! Men vi böra ej tvifla, 
att Konungarne skola förakta det ovärdiga loford, 
man på detta sätt gifver dem, äfvensom de sko-
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la förakta det lade!, sorti biskopen af Troyes tillå- 
ter sig mol dem; ehuru detta tadel omhöljer ett 
förhatligt smicker i form af eu förebråelse.

”Det är sant, man har sett flera af dem gyn* 
na, till och med da de liipo fara att vara i motsä
gelse med sig sjelfva, dessa populära former, och 
andra nya theorier, som deras förfader ei kände, 
och hvilka ända till denna dag va,rit obekanta för 
deras stater, utan att de derföre befunnit sig säa>- 
re; men vi frukta ei säga, att det är Europas sjuk* 
dom, och den mest förskräckliga symptom, sorti bt- 
dar dess fall, det är derigenom Försynen tyckea 
angripa det, för at£ påskynda dess upplösning. 
Tillägg, till detta raseri att omstöpa styrelseformer
na och grunda dem pä böcker, denna sinnenas sy Ft* 
ning att verkställa en försmältning af alla religi
ons« ec ter, lik den, de villja verkställa af alla po
litiska partier, i den tro, att furstarnes anseende 
för sin del vinner all den kraft och myndighet 
den undandrager religionen; så har man de tvännö 
politiska lösningsmedel, som skola undergräfvf) sta
terna, och komma Europa att sönderfalla i styc
ken och förruttnelse?’ Nu kan man dock inse 
ändamålet med alfa dessa predik.' ingår, till förmoß 
för den oinskränkta magten; det är den religiösa 
tolerancen, som förr eller sednare skall låta Euro
pa sönderfalla i stycken och förruttnelse. Allmän» 
na opinionen ar gynnande för denna tolerance; 
man mäste således proscribefa allt, sorn tjenar till 
organ för denna opinion; då skall den enda tole
rerade religioaens presterskap blifva rikt och mäg.

Ügti



tigt; ty, på den ena sidan skall de t kalla sig tol
kar af den Gudomliga rättighet, genom b Vil ken 
Konungarna regera, och på den andra shall det 
blifva nödvändigt., dâ folken endast kunna be
känna den hérrskande läran, att presterna måste fä 
det förtroendet, att, eftçr sin 'stundan, bltfva de 
enda ledat ne för det allmänna uppföstringsver- 
ket, och få högsta uppsigten öfver menniskornas 
samveten, hvilken grundar sig på inqvisitionen, li
kasom det oinskränkta väldet på policen.

Brödraskapet mellan alla CferUtna församlingar, 
sådant, som den af Kejsar Alexander föreslagna 
heliga alliance« låter menskligheten hoppas, är re
dan fördömd t genom den censur, som öfvergått 
rtliri-onfsecternas sammansmältande. Hvad ar dit 
väl för en samhällsordning de erbjuda oss, dessa 
stridsmän för despotism och intolerance, dessa upp
lysningens fiender — dessa mensklighetens ovän
ner, så snart den bår namn af folk och nation! 
Hvart skulle man fly, om de hade högsta «nagten? 
Ännu några ord ur detta hetdabref, hvars titel 
är så söt, och hvars ord äro så bittra.

”Ack, säger biskopen af Troyes, för att dest® 
bättre bringa oss i traldoro, börja dessa upprori
ska redan att tala om våra rättigheter, på det de 
må förmå oss att glömma edra. Vi hafva utan 
tvifvel sådana, Sire! och de äro liha gamla som 
monarchien. Vi hafva rättighet att tillhöra eder,

■ såsom fader för en stor familj, och att kalla oss 
edra undersåter, emedan detta namn betyder edra 
barn.” Man kan ej afhSlla sig från att tro, det 
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skriftställaren, som är känd att vara en man af 
spüle, sjelf måst smale, då han framställt, som 
Franska folkets enda rättighet, den, att kalla sig 
undersåter af en monarch, som efter sitt godtycke 
skulle förfoga om deras egendom och lif. Slaf- 
varne i Algier kunna berömma sig af samma, rät« 
tig he t.

Se här ändtligen, bvarpå hela denna uppställ«' 
ning af sophismer hvilar, hvilka man föreskrifver 
såsom en trosartikel, emedan slutföljderna ej 
kunna uthärda pröfning, Hvilket bruk af Guds 
namn! Huru vill man, att en nation, för bvilken 
man förklarar sådant höra till religionen, icke 
skall blifva irreligiös, till sin och verldens olycka?

”Mina bröder i Christo! vi kunna ej annat än 
påminna eder hvad Moses sade till sitt folk: Frå- 
gcn ed ra fader och edra faders Gud, och återgåu 
till' edert ursprung. Betanken, att, . ju. minre man 
aflägsnar sig från . den banade vägen, desto inter är
man i säkerhet. — Betanken ändtligen, att för
akt för sedernas anseende är förakt för Gud, e- 
medan det är Gud, som skapat forntiden, och att 
villja göra uppror mot den, är alltid det största 
brott, äfven om det ej skulle vara den största o- 
lycka”. Det är Gud, .utan tvifvel, som skapat forn
tiden-, men Gud ar ocksåj det närvarandes upphofs- 
man, hvaraf framtiden skall bero. Hvilken narr« 
aktigbet skulle ej ett sadant uttryck vara, om det 
ej innehölls ett slugt konstgrepp — detta nämli
gen: Hvar och en hederlig menniska känner sig 
rörd, da man talar om dess förfäder; det synes 
alltid, såsom bilden af forntiden förenade sig med



bilden af dess fader. Man förer denna ädla och 
rena känsla till återställandet af toltur, radbråk» 
hing och inqvisition, emedan dylika- styggelser l 
tâ'e atlägsna sederna voro en följd af barbariska se- 
der. Kan man försvara liVad sam är orimligt och 
grymt, ur det skäl att det orimliga och grytmna 
har existerat? Hafva icke ilå vara förfäder varit 
brottsliga mot sina, då de infört Christendomen och 
XipjjhSft träldometi? Betanken, att, ju niinre may. 
wflägsnüt ii g-, fr Ha banade vågar, desto mer är man 
i säkerhet, säger herr biskopen af Troÿes; infeti, på 
det dessa vägat skuüe blifvä banade , hat man 
måst passera från ålderdomen till nyare tider, och 
vi Villja nu för tiden begagna oss af vår tids Upp
lysning, på del? efterVeriden äfven ma arfvå en 
Forntid af oss, men på riet också denna forntid må 
i sin ordning kunna förändras, om Försynen fortfar, 
som den hittills gjort, att beskydda metmiskoför- 
iruftets fortskridande i alla rigtningar.

3ag skulle ej uppehållit mig så länge vid bi
skopens af Troyes skrift, om den ej inhebölle qvint- 
essencen af allt det, som man publicerar hvar dag 
i Frankrike. Skall menskliga förståndet kunna gen
omgå en sådan sjukdom? Och hv&rl som är ännu 
Värre, skall den religiösa känslan, , utom hvilke» 
menniskorna ingeh fristad ega inom sig sjelfva, 
kunna motstå denna blandning af politik och re
ligion, som bär tydliga kännemärken af skrymtert 
och ego is ai?



G A I' I T L E T.Tölfte

Om kärleken till frihet.

igheten af fria styrelseformer, clet viH 

■äga, si en inskränkt monarchie för stora stater» 
och oberoende republicanism för de smärre, är sii 
tydlig, att man är frestad att tro, det ingen kart 
pä allvar vägra sitt bifall ät denna sanning. Då 

• man, imèllèrtïd träffar redliga menniskor, som be
strida den, skulle man önska bafva kännedom af 
de skäl, som förmå dem dertill. Friheten bar tren
ne slags motståndare i Frankrike, först de adliga, 
som sätta sin heder i en passiv lydnad, jemte de 
mer kloka, men minre upp ri g ti ga af samma klass, 
som tro, att deras aristokratiska intresse är enahan
da med den oinskränkta magtens; för det andra 
de meoniskdr, som Franska revolutionen ingifVIt 
»Fsmak för de ideer, den vanhelgat, och ändtligera 
Bonapartister, Jacobiner, och dylika människor 
«tan medborgerligt samvete. De adliga, som sät
ta sin beder i en passiv lydnad, förblanda hel6 
ocb hållet de gamla riddarnes anda med hofmän- 
nens från de sednare tidhvarfven. Det Hr sant, de 
gamla riddarne dogo för sin Konung, ocb så bör 
hvarie krigare göra för sin chef; mep dessa ridda- 
däre voro, som vi redan sagt, alldeles inga försva
rare af en oinskränkt magt; de sökte sjelfve at% 
inskränka denna magt inom sina gränsor, och satte 
sin ära i att försvara en frihet, som sant nog var 
aristokratisk^ men den var dock en frihet. Hvad
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ge «aiiga angår, som bSIia före, att aristokratiens 
privilegier för närvarande böra stödja sig på den 
despotism, de fordom tjenade att inskränka, kun
de man säga till dem .såsom i romanen Vaverley: 
”Hvad som för er' är angeläget, är ej *å mycket, 
ött Jacob Stuart skall vara Konung, soni att Fer
gus Mac.Ivor skall blifva grefve”. Inrättningen 
af paireroas värdighet , tillgänglig for talen- 
Een, är fär adeln detsamma som Engelska Con
stitutionen är för monarchies Det är det en
da sattet, att bibehålla både den ena och den an
dra; ty Vf lefva. i ett tidhvarf, dS man ej kan be
gripa, hvarföre minoriteten, och en så liten mino
ritet, skulle hafva en rättighet, som ej vore till 
majoritetens förmon. Persiska sultanen lät för nå
gra år sedan aflägga för sig en berättelse om En
gelska 1 Constitutionen af detta lands ambasadeur 
vid sitt hof. Sedan han afhört den, och, som man 
skall få se, ganska väl förstått den, sade han: jag 
inser nog, att. den tingen» ordning, ni beshnfvit for 
enig, passar, bättre än den Persiska regeringen, för 
ert rikes varaktighet och lycka; men den synes 

, ]|Ufft rninre gynnande för mor.archens nöjen.
Det var att ganska väl bestämma, hvetom' den. 

egentliga frågan var, med undantag likväl, att .lettill 
och med för den regerande är bättre att 1 <ta sig ledas 
af allmänna opinionen i styrelsen äf de allmänna 
ärendena, än att oupphörligt utsätta sig för faran, 
att vara i motsägelse med den. Rättvisan är en 
egid för alla i gemen samt hvar och en i synnerhet; 
imellertid är det mängden, son» den i sin egenskap 
af rätfvisa bör beskydda.



Franska revolutionens olyckor och brott hafva 
skrämt, och*som fly frän en ytterlighet till dets 
andra, likasom en oinskränkt map.t i en menuiskas 
händer voro det enda säkra medlet mot demago
gien, Det är i följd häraf, som de understock Bo
naparte* tyrannie; det är i följd häraf, som de 
skulle göra .Ludvig X VI iJ. till despot, om ltan& 
höga vishet ej förbjöde clet. Tyranniet är en par
venu, och despotismen en stor herre; men, så väl 
den ena som den andra, stöter lika mycket mensft- 
Hgä förnuftet for bufvudet. Sedan man sett, hur», 
sîafvîskt Bonaparte åtiycbles, -bar man möda att 
begripa, hvar denna republiçanska anda är, som 
så mycket fruktas i Frankrike, Upplysningen 
och tingens natur skola införa friheten i detta 
land; men det skall visst icke blifva nationen, sonn 
af egen drift; skall visa sig upprorisk eller ot
rolig,

Då alla ädla själar i så många, secler älskat fri
heten, da de mest lysande gerningar bli f vi t genom 
henne verkställdaj då så väl ålderdomen söm ny
are tiders historia visar oss så många under, dem 
allmänna andan gjorts då vi nyligen sett, hvad na
tionerna kunna uträtta; då alla tänkande skriftstäl
lare proclamera friheten; då snart ej kan anföra eu 
enda politisk skrift, som, fått ett varaktigt ryk
te, utan att hafva varit bfvad af dess känslor; 
då de sköna konsterna, poesien och theaterns 
mästerstycken, bestämde att röra menniskoh jer- 
tat, upphöja friheten — hvad skall man då säga 
pm dessa obetydliga, dåraktiga varelser, som för-



Id3rar oss med en fadd accent och manerer, li
ka deras öftiga varelse, hurusom det är mot all 
god ton att sysselsätta sig med politiken, att in
gen mer frågar efter friheten, sedah man måst 
vara vittne till så manga rysligheter, att folkets 
valrättighet är en helt och ballet grof inrättning, 
att'folket väller alltid illa. och att bättre folk ej 
höra, som i England, ga och blanda sig bland fol
ket? Det strider mot den goda tonen, att blanda sig 
i politiken. Hvad, i himlens namn! skola då dessa 
ynglingar hafva att tänka på, som uppfostrades 
under Napoleons st reise, endast för att bruka 
Värjan, utan någon känsla för literaiuren och da 
sköna konsterna? Som de hvarken kunna haf
va någon ny idee eller något sundt omdöme i des
sa saker, skulle de åtminstone vara menniskor, 
om de sysselsatte sig med sitt land, om de trod
de sig vara medborgare, om deras lif på något 
sätt vore nyttigt. Men Jtvad villfa de sätta istäl
let för politiken, som de gifva sig mine af att vill ja 
proscribera? Några timmar, tillbragta i ministrarnas 
förmak, för att erhålla sysslor, som de ej hafva 
skicklighet att bestrida; några yttranden i sällska- 
perna, till och med under de mest lättsinniga frun
timmers förstånd, till hvilka de vända sig. Då de 
låt o döda sig, kunde det i alla fall passera, eme
dan själsstorhet alltid finnes uti hjältemodet; men 
att. i ett land, som hädanefter, Gud ske lof, skall 
niuta freden, ej förstå sig på att blifva annat än kam
marherre med Liden, och att hvarken kunna ga- 
gna sitt fädernesland genom kunskaper eller värdig
het i Charakteren,, det är i sanning just hvad den
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goda srtiaken ogillar. Tiden är förbi, cia de unga 
Fransmännen kunde i alla saker gifva ton. Det Sc 
sant, att de ännu hafva sin fordnä lättsinnighet; 
men de hafva ej mer detta be bag, söm gjorde, att 
man tillgaf Aam sjelfva lattsinnigheten,

Efter de rydightter, kvartill man varit vittne, 
säga c!e, vi/l ingèh mer köra talas om frihet; om 
.känslofulla cbarakterer kunde örverleinna sig St 
ett ofrivilligt och från nerverna härrörande hat, 
jbvilket man sä kunde kalla, emedan det uppkom
mer af vissa minnen, af vissa förskräckliga intryck, 
som man ej kan besegra; skalle inan säga till dem, 
*8eom. en- skald i .vira dagar: det man ej bör tvinga 
friheten, att såsom Lucretia mörda sig sis)F, för 
det den blifvit vanhedrad. Man skulle påminna 
dem, att BärrbolotuEcina t ten ej ådragit' katholicismen 
någon proscription. Man skulle ' ändtligen säga 
dem, att sanningarnas öde ej kan bero. af de men. 
Diskor, som sätta det ellfr det. valspråket på sina 
fanor, och att Gud gifvit hvar och en menniska 
förstånd, att bedöma sakerna efter dera» verkli
ga beskaffenhet, och icke efter tillfälliga omstän
digheter. I hvarje tid hafva brottslingar betjent 
sig af hedrande prétexter, för att urskulda elaka 
gemingar; det finnes nästan intet brott i verldea,. 
som dess tipphofsmän ej sökt tillskrifva hedern, 
religionen eller fribeten. Deraf följer icke, sotn 
jag tror, alt man de-rföro bör landtförvisa allt skönt, 
som finnes p8 iorden. Man kan, i synnerhet i politi
ken, detta fält för fanatism, så väl som trolöshet, 
för uppuffringar så väl som egennytta, stå i fara 
att begå fpgderlliga villfarelser, om man ej har en .
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viss styrka i förståndet ock hjertat. Om en En- 
ge! sm an, dagen efter Carl Its död, med skål för» 
bannst dçnna gerning, och anropat himmelen, att 
frihet aldrig matte mer finnas i England, hade man 
säkert kunnat intressera sig for denna rörelse af ett 
god t hierta, som i sin smärta förblandade pretex
ts för ett stort brott med sjelfva brottet, och 
skulle velat, om möjligt varit, proscribe™ sjelf. 
va solen, för det den uppgått samma dag, soin 
vanligt. Men om denna oöfverlaggda bön blifvit 
börd, skulle England nu för tiden ej tjena verlden 
till mönster. Bonaparte« Universalmonarchie skul
le qv’àfvande trycka Europa} ty Europa bade va- 
rit ur stsnd att. befria sig, utom denna fria na
tions bistånd. Dessa och liera dylika bevis kunna 
framställas för personer, bvilkas fördomar till 
och med förljena högaktning, emedan de födas af 
bjertats rörelser. Men hvad skall man saga till 
dem, som behandla fiibetens vänner sSsom Jacobi- 
ner, sedan de sjelfva varit Kejsaremagtens verktyg? 
Yi voro tvungna dertill, säga de. Nå väl! jag kän
ner' dem, som äfven kunde tala om detta tvång, 
och likväl bafva undvikit det. Men emedan J baf- 
Ven IStit tvinga eder, tagen ej illa upp, att man 
vill gifva er en fri constitution, der lagens her
ravälde är sådant, att det ej fordrar något omît 
af eder; ty annars tyckes mig, det .1 ären i fara, 
att allt för mycket gifva vikaför omständigheterna. 
De, som naturen gifvit kraft till motstånd, kunde 
snarare satta sig öfver fruktan för despotismen; 
men J, hvilka den så krökt, kören önska, att de»
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mix« cuKi, ji>a uvuiiKn ua, ocn unaer 
hyilken furste och form som heldst.

Våra dagars Epicureer skulle önska, att upplys
ningen förbättrade den pbysiska tillvarelsen, utan att 
befordra förståndets utveckling ; de skulle önska, 
att borgareståndet arbetade på att göra samhälls-hf- 
vet behagligare och. lättare, utan att villja njuta 
de förmoner det eröirat åt alla.

Man visste fordom att föra ett strängt lefnads- 
sätt, och samhällsförhållandena voro ock långt enk
lare och mer bestämda. Men, om J nu för tiden, 
då handeln mångfalldsgat allt, ej gifven talenterna 
anledning till täfian, skall penning lystnaden intaga 
deras plats. J kunnen icke åter uppresa de fasta 
borgarna. J kunnen ej uppväcka ur gr&fven da 
prinsessor, som. sjelfva spunno sina krigares klä
der; J kunnen ej en gång återföra Ludvig XIV:* 
regering. Den närvarande tiden är, ej mer passande 
för den värdighet och underdånighet, som fordom 
gaf sa mycket inflytande i åt detta hbf. 3 skolen i 
stället fl corruption, ocb corruption utan snille, 
hvi l ket är den lägsta punct, h,vartill mensklighetcn 
kan sjunka. Valet är således ej gifvet imellan den' 
gamla feodalismen och upplysningen, utan mellan 
begäret att utmärka sig, och snålheten at.f rikta 
sig.

Om man pröfvar frihetens motståndare i hvad 
land som heldst, skall man väl finna bland dem 
några öfverlöpare från snillets läger; men i allmän
het får man se, att frihetens ovänner också äro 
kunskapernas och upplysningens fiender; de äro 
stolta öfver dst som de i detta afseende sakna,
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och man måste medgifva, att denna negativa tn„

Umph är lStt att förtjena.
Man har påfunnit hemligheten,, att framstaila

frihetens vänner såsom religionens fiender., och 
dervitl funnit tvänne förevändningar, för den be
synnerliga orättvisan, att vlllja förbjuda den ädla
ste känsla, som finnea på jorden, att sta i förbin
delse med bimmelem Den första är rev.olufio- 
nen. Som denna hlifvit verkställd i philasophiens 
namn, har man deraf slutat, att man måste vara 
atheist, lör att älska friheten. Det är just derfö- 
re, att Frankrike ej har förbundit religionen med 
sjn frihet, som den så hastigt afvikit från sin 
ursprungliga bestämmelse. Möjligt nog, att vissa 
af den katholska kyrkans dogmer ej öfverens- 
stämma med frihetens grundsatser,; den passiva 
.lydnaden mot Påfven kunda lika så litet, hålla prof- 
Vet, som den passiva lydnaden mot Konungarna, Men 
Christendomen har verkligen-infört på denna jord 
friheten, rättvisa mot undertryckta, vördnad för 
olyckliga och, hvad som var det förnämsta, lik
het inför Gud, hvaraf likhet inför lagen blott 
är en ofullkomlig afbild. Först genom någras 
blinda och andras frivilliga förvillelse har man 
velat göra adelns privilegier och tbronens oin- 
g k ränta magt till trosarticlar. SamhäUsin.rättnin- 
gens former ha!’va endast så vida att göra med re. 
Jipioneo, som de böra bafva inflytande på rättvisans 
bibehållande mot alla, samt hvar oqh ens sedlighet. 
Det ö frig a hörer till denna världens vetenskaper.

Det är tid, att tjugufem år, hvaraf femton hä
ra till den militär iska despotismen, ej mer få stil-
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îa sig slsoni ett spöke mellan historien och o_ss, 
saint berSfva osr alla de iäror ocb exempel, som 
den erbjuder, — Gifves det ej mer i bäfderna en 
Aristides, l’bocion, Ep am inonda« för Grekland, 
en Regulus, Cato och Brutus för Rom, en Tell 
i Schweiz, en Egmont, en Nassau i Holland, en 
Sidney och Russel i England, för det att ett land, 
som länge haft en despotisk styrelse, under en re- 
volution låtit vilseföra sig af män, som sjelfva de
spotismen förderfvat ? Ar väl någon ting så utom
ordentligt i denna händelse, att den derföre bör 
ändra stjernornas gäng, det vill säga, tillbaka'drif- 
va sanningen, som nalkades i historiens sällskap, 
för att upplysa menniskoslägtet ? Och bvilken 
inedborglig känsla skulle hädanefter vara i stånd 
att verka på oss, om vi försmådde kärleken till 
frihet? De gamla fördomarna verka nu mera på 
menniskor blott genom uträkning ; de understödjas 
blott af dem, hvilkas personliga egennytta bjuder 
att försvara dem. Hvad vill väl enväldet ut. 
rätta i Frankrike, om det blott, skulte understöd
jas af ren kärlek, det vill säga för sin egen skull ? 
Undersökom hvar och en af dess försvarares per
sonliga belägenhet, och vi skola snart finna skä
len till deras lära. Hvarpå skulle menskliga sam
hällenas brödraband grunda sig, om någon enthusi
asm ej , utvecklade sig i menniskornas hjertan ? 
Hvem skulle vara stolt öfver att vara Fransmän, 
om nian sett friheten förstörd af tyranniet; tyran
niet krossadt af fremlingar, och krigarn»« lagrar 
ej en, gång hedrade genom eröfringen af friheten? 
Man skulle ej få se annat än strides mellan deras
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egoism, som fått privilégier gencm födseln, och 
deras, som fått privilegier genom slumpen. Men 
när skulle Frankrike komma i fråga? Hvem skulle 
kunna skryta af att hafva tienat det, dä ingen 
ting äterstode i menniskornas bjerian, hvar.ken af 
de gamla tiderna, eller den nya reformen?

Frihet! upprepom dess namn med så myc
ket mer styrka, som de flesta menniskor, hvil- 
ka åtminstone borde uttala det som en ursäkt, 
aflägsna det genom smicker —• upprepon^ det utan 
fruktan att såra någon vördnadsvärd magt; ty allt 
kvad vi älska, allt hvad vi hedra, innefattas deri: 
Ingen ting annat än fribeten kan sätta själen i 
verksamhet inom samhällslifvets förhållanden.

Menskliga samhällena skulle ej vara anuat än 
åkerbruks- eller handelssällskaper, om patriotismen» 
■anda ei väckte tnenniskorna att offra sig för sina 
likar; ridderakapet var ett krigiskt brödraförbund, 
uppfunnet att tillfredsställa detta behof att uppnf- 
fra sig, som bvarje ädelt hierta känner. De adli
ga voro vapenbröder, förenade genom samma he- 
der ocb pligt ; men sedan menskliga snillet» fram
steg »kapat nationer, det vill säga, sedan alla 
menniskor pä visst sätt hafva del i samma förmo- 
ner, hvad skulle man göra af menmskoslagtet ri
tan frihet? Hvårföre skulle den Franska patrio
tismen börja vid den ena ändan af landet och slu
ta vid den andra, om det ej inom dess område 
yafs hopp, njutningar, en Uiftan, en säkerhet, som 
kommer menniskan att älska sin fosterbygd, sä väl 
genom öfvertygelse, som vana? Huru skulle Frank
rikes namn förorsaka #n oemotståndlig rörelse,



om det ej gafs andra band mellan inbyggarne i 
detta sböna land, än någrasj -privilegier och andras 
träldom ?

Ofver allt, der man finner aktning för menskli- 
ga naturen, dllgifvenhet för sina likar, och denna 
sjelfständighetens energie, sow vet att motstå allt 
på jorden och endast knäböjer inför Gud — der 
ser man menniskan vara sin skapares afbild, der 
känner man i det innersta af själen ett så ömt 
deltagande, att man ej kan bedraga sig på san
ningen Och, 3 ädle Fransmän, för hvtika hedern 
var frihet, J som, genom en lång arfföljd af be
drifter och storverk, masten anse eder som blom
man af menskliga slägtet — tillåten, ätt nationen 
höjer sig ända till eder; äfven hon bar nu mera 
eröfringens rättighet, och hvarje Fransman kan 
nu för tiden kalla sig adlig, om de adliga ej hel. 
dre villja heta medborgare.

Det är i sanning en märkvärdig sak, att det 
gifves ingen enda fiende till friheten hland de 
menniskor, som fått en viss grad af djuphet i 
tankeförmågan på sin lott. På samma sätt* som den 
namnkunnige Humboldt på den nya verldens berg 
utstakat de olika grader af höjd, som tillåta den 
eller den plantans utveckling, skulle man i förväg 
kunna säga, hvilken omfattning och höjd af för
stånd fordra s, att ega sinne för mensklighetens stora 
angelägenheter i deras helhet och sanning. Klarhe
ten af denna öfvertygelse är så stor, att de, som 
en gång fattat den, aldrig kunna afsäga sig den, 
och från pol till pol hafva frihetens vänner ge
menskap genom sin upplysning, lika som de reli-



giösa genom sina Känslor 5 eller snarare — upp* 
lysning och Känsla förena sig i Kärleken till frihe
ten likasom i kärleken till Gud. Är del fråga om 
slafhandelns afskaffande, om tryckfrihet och tole
rance, . sä tänker Jefferson som La Fayette, La 
Fayette som Wiiberforce, och äfven de, som icke 
mer äro till, räknas i det heliga förbundet. Är det 
dä blott af egennyttans uträkning, är det blott af 
elaka moLiver, som så eminenta menniskor i sä 
olika länder och omständigheter varit så eniga i 
sina politiska meningar? Utan tvifvel behöfves 
upplyniog, för att kunna böja sig öfver fördomar; 
men frihetens grundsatser ega sin rot i själens 
innersta; lika så väl som kärlek och vänskap kom
ma de biertat att klappa lifligare ; de härröra från 
naturen, de förädla Charakteren. Hela slägten aE 
dygder, så väl som af ideer, liknar Horners gyldne 
kedja; den förhinder menniskan med himmelen och 
befriar henne från tyranniets bojor.

Slut pä Tredje och Sista Delen.

— 303 —

***** ocxx>®ooöa *****



Ytterligare Rättelser till
F ö r s t a .Dele n.
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Piäftelser till Tredje Delen.
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44 13 nfr. hau hans
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. 110 14 — Cortez Cortes
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