ROŞII DIN PARIS – de Mihai
Eminescu [12 decembrie 1882]

Următoarele rânduri le reproducem dintr-o foaie străină şi
anume „Wiener Allgemeine Zeitung”:
Consiliul radical roşu din Paris face adeseori demonstraţiuni
politice, dar cată să-i dăm oarecare dreptate dacă discută din
când în când cestiunea prefecturei poliţiei, căci în privinţa
aceasta Parisul se află într-o stare excepţională, ce nu
întâlnim nici într-o ţară europeană, afară doară în Turcia şi
Rusia. Poliţia prefecturei e un stat în stat, ba şi mai mult.
La 12 aprilie 1881 preşedintele actual a Camerei a zis în
şedinţă publică despre prefectul poliţiei: „Acest funcţionar
poate, după plac, a se substitui şefului său ierarhic
(ministrului de interne) şi chiar autorităţii guvernului”.
Albert Gigot, ca prefect, a dat o circulară în care a
recunoscut expres că
„poliţia poate numai cu multă greutate să observe
dispoziţiunile legei (!) privitoare la apărarea libertăţei
personale”. Un alt prefect de poliţie de mai nainte
mărturiseşte că, „deşi însuşi este legist, totuşi în cele din

urmă s-a deprins de a nu-i mai păsa de legalitate”. Poliţia
prefecturei e suverană, împiedecând şi mersul justiţiei chiar
în cazuri importante criminale. Astfel s-a întâmplat că
scandaluri publice ce preocupau tot oraşul, n-au ajuns
înaintea tribunalului. Nici chiar prefecţii cunoscuţi ca
republicani n-au permis măcar un control oficios asupra
faptelor lor. Din aceste cauze consiliul comunal adeseori a
voit să refuze cele 23 milioane pentru întreţinerea
prefecturei poliţiei, cerând desfiinţarea sau reorganizarea
poliţiei. Câte cheltuieli nu se fac aci despre cari nu se dă
nici o socoteală, căci nici nu pot fi justificate? Să ne
aducem aminte de prefectul de poliţie Leon Renault; de
procesul Cissey – yung şi de tot spionajul de atunci, plătit
în timp de mai mulţi ani şi aceasta numai pentru nişte intrigi
nedemne şi infame…”
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