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Robespierre i Terror
Tem at tego szkicu nie jest, oczywista, nowością. Jego początki sięgają lipca
1794 r. gdy, nazajutrz po dziewiątym Termidora, zaczyna kształtować się
swoista „czarna legenda” Robespierre’a, która stanowiła pierwszą próbę
wyjaśnienia T erroru1. Ów „monstrualny system” tłumaczyłby się postacią
„tyrana”, który sam był potworem żądnym krwi i sprawował krwiożerczą
władzę nad zniewolonym i spustoszonym krajem. Agresywność tych wyobrażeń
i m etafor wymownie świadczy, jak bardzo dramatycznym przeżyciem zbioro
wym był Terror, świadczy również o tym, jak trudno było współczesnym pojąć
i wytłumaczyć to nowe zjawisko polityczne, system skrajnego ucisku, który był
zarazem wytworem Rewolucji Francuskiej oraz jawnym zaprzeczeniem jej
zasad i wartości. W wyobraźni zbiorowej osiemnastego wieku m o n s t r u m to
istota niewytłumaczalna, jednocześnie twór natury i jej zaprzeczenie, wynatu
rzenie właśnie. Przypisywanie Robespierre’owi potworności dowodzi również
fascynacji, jaką jego postać wywierała na wyobraźnie współczesnych, łącznie
z jego przeciwnikami: kryje on w sobie coś zagadkowego i tajemniczego. Jakże
bowiem inaczej m ożna wytłumaczyć, że człowiek, którego skądinąd odm alowu
je się jako m iernotę, nieporadnego polityka, pozbawionego wszelkich talentów
i skrupułów, że taka właśnie nijaka postać potrafiła zagarnąć pełnię dyktator
skiej władzy i decydująco wpłynąć na losy Rewolucji Francuskiej. Im bardziej
1
Zgodnie z konwencją utartą w historiografii Rewolucji Francuskiej używam terminu
T e r r o r jako nazwy systemu władzy, który trwał od wiosny 1793 r. do lata 1794 r. Przymiotnik
t e r r o r y s t y c z n y odnosi się, odpowiednio, do praw, instytucji, metod itd. znamiennych dla tego
właśnie okresu i systemu władzy.
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retoryka rewolucyjna opiewała wielkość i niezłomność suwerennego ludu, tym
bardziej zagadkowa stawała się władza, którą nad tym właśnie ludem czy też
z jego nadania, sprawował „m onstrualny tyran”, jakim był Robespierre.
Od czasów Term idora historiografia Rewolucji Francuskiej nieustannie
podejmowała problem wzajemnych stosunków między Terrorem jako sys
temem władzy rewolucyjnej, a postacią Robespierre’a. Jest to, w pewnym
sensie, temat klasyczny, który wraca na każdym etapie rozwoju tej historio
grafii. Niemniej jednak od dłuższego już czasu, niewiele przybywa nowych
m ateriałów źródłowych o Robespierze. Podobnie jak w przypadku innych
doniosłych postaci historycznych, przedmiotem rozbieżności historiograficznych jest przede wszystkim interpretacja i ocena danej osobistości, analiza jej
działań i intencji, jej wpływu na przebieg wydarzeń itd. W przypadku Robespierre’a spory te są nieodłączne od analizy i oceny Terroru i dyktatury
rewolucyjnej, ich genezy oraz znaczenia dla losów Rewolucji Francuskiej.
Oczywista, dziesięcioletnie dzieje tej rewolucji nie sprowadzają się do owego
szczególnego epizodu, jakim był Terror, okres, który trwał około osiemnastu
miesięcy (już samo określenie chronologii Terroru, nie mówiąc już o jego
charakterze, jest przedmiotem sporów historyków). Jest również oczywiste, że
w dziejach Rewolucji Francuskiej rola Robespierre’a nie sprowadza się do tego,
że był on jednym z czołowych twórców Terroru: mógł się nim stać właśnie
dlatego, że znacznie wcześniej zdobył sobie uznanie jako wybitny polityk,
a w szczególności jako przywódca Jakobinów. Niemniej jednak Terror i Robes
pierre są nieodłączni: nieuchronnie namysł nad tym systemem władzy rewo
lucyjnej pociąga za sobą pytania dotyczące osoby, która w tym systemie
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złożonych spraw, poprzestać chciałbym na kilku uwagach dotyczących relacji
między k u l t u r ą p o l i t y c z n ą okresu Terroru a Robespierre’em jako
a k t o r e m p o l i t y c z n y m . Kolejno podejmuję więc trzy kwestie: 1) postawa
Robiespierre’a wobec przemocy rewolucyjnej; 2) rola wyobrażenia ludu w reto
ryce i w działaniu politycznym Robespierre’a; 3) doświadczenie sprawowania
władzy i jego doniosłość w ukształtowaniu się Robespierre’a jako postaci
politycznej.
Inaczej mówiąc, interesuje mnie swoista gra lustrzana: chciałbym posłużyć
się analizą działalności politycznej Robiespierre’a dla oświetlenia kultury
politycznej okresu Terroru, ale też i odwrotnie, wydobyć pewne mechanizmy
i struktury polityczne Terroru, jak również jego tkankę symboliczną, poprzez
pryzm at postaci Robespierre’a, jego dyskursu i działalności.

T error nie był wynikiem zamierzonego z góry planu czy też projektu
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tej wykorzystano budulec wyprodukowany i zgromadzony już w poprzednim
okresie Rewolucji Francuskiej. Dziewiąty Term idora jest powszechnie uznawa
ny jeśli nie za koniec Terroru, to przynajmniej za początek końca; natom iast
co do jego początków uderzająca jest rozbieżność poglądów, i to zarówno
wśród współczesnych, jak i później, wśród historyków. Sprawy m ają się tak,
jak gdyby dla aktorów politycznych owej epoki przejście do Terroru nie było
aktem jednorazowym, lecz stopniowym procesem, serią poślizgów, poprzez
które niejako wpełzało się w Terror. Inaczej mówiąc: stosunkowo wyraźny jest
projekt polityczny, który przyświeca wyjściu z Terroru, brak natom iast
analogicznego projektu czy też program u, którego realizacją był sam Terror.
A przecież nie ulega wątpliwości, że w pewnym momencie - jesienią 1793 r.
- Terror jest już bezspornie i intensywnie obecny, wraz ze znamiennymi dlań
prześladowaniami politycznymi, egzekucjami publicznymi, przepełnionymi
więzieniami itd.; wyraźna również jest już wówczas wewnętrzna dynamika
swoistego systemu rządów, rewolucyjnej dyktatury. Trudność w zrozumieniu
Terroru jako systemu władzy polega na tym, że, z jednej strony, nie jest on po
prostu nagromadzeniem arbitralnych aktów przemocy i represji, lecz wyróżnia
się pewną spójnością, która czyni zeń właśnie swoisty system; z drugiej jednak
strony, struktura tego systemu wydaje się być rezultatem improwizacji, kroków
podejmowanych dla celów doraźnych, dla sprostania rozlicznym trudnościom
zarówno wewnątrz kraju, jak i na frontach wojennych. Rzecz m a się więc tak,
jak gdyby owa struktura władzy była już potencjalnie zawarta w praktykach,
symbolach i dyskursach, poprzez które rewolucyjna Francja niepostrzeżenie
wpełza w Terror. W tym sensie, przesłanek Terroru doszukiwać się należy przed
Terrorem, w doświadczeniach i wyobrażeniach rewolucyjnych, które same
w sobie nie zapowiadały dyktatury rewolucyjnej. W stosunku do poprzedniego
etapu rewolucji Terror wpisuje się zarazem jako przełom i jako wyraz ciągłości;
doprow adza do skrajności pewne zaistniałe już wcześniej tendencje, ale na
skutek właśnie ich radykalizacji przekształca je w ślepe zaułki polityki
rewolucyjnej.
Jednym z owych „poślizgów” prowadzących do Terroru jest gloryfikacja
zbiorowej przemocy jako wyrazu woli czy też gniewu ludu. Oczywista, Terror
nie jest pierwszą władzą, która ucieka się do strachu i przemocy jako
instrumentów politycznych. Specyfika Terroru polega na tym, między innymi,
że jest to system władzy, która dysponuje nową, nieznaną dotąd legitymizacją:
jest to władza z nadania suwerennego, wolnego Narodu. Terror jest usprawied
liwiany jako swoisty wyraz suwerenności ludu; terrorystyczna przemoc jest
jedynie form ą jego nieograniczonej władzy, która, w wyjątkowych warunkach,
prawomocnie stosuje środki najbardziej skuteczne dla ocalenia publicznego
oraz dla odrodzenia rewolucji.
Przesłanką zinstytucjonalizowanego systemu przemocy i represji był nader
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masowych aktów przemocy, w szczególności do archaicznych, ludowych form
gwałtu, samosądu i masakry. Wieloznaczność ta nie wynikała wyłącznie z tego,
że ugrupowania polityczne zmierzające do radykalizacji rewolucji szybko
nauczyły się, jaki m ogą czynić użytek ze zgromadzonych tłumów, jak po
sługiwać się nimi jako środkiem nacisku. Źródłem owej wieloznaczności była
również, a może przede wszystkim, rewolucyjna mitologia, gloryfikacja ludu,
który dokonał rewolucji, oraz gloryfikacja przemocy jako czynu zbiorowego
inicjującego wielką przemianę. W pierwszym roku rewolucji wybór tej sym
boliki nie jest jeszcze stanowczy. Znamienne są mianowicie wahania co do
wyboru daty symbolizującej początek rewolucji. Pierwszą z nich jest 20 czerwca
1789 r., gdy wybrani posłowie do Stanów Generalnych złożyli uroczystą
przysięgę, że Zgromadzenie Narodowe nie rozwiąże się, nim nie uchwali
konstytucji: był to akt zbiorowego nieposłuszeństwa wobec aktów samowoli czy
też przemocy ze strony władzy królewskiej. Drugą datą symboliczną jest,
oczywista, 14 lipca, dzień szturmu na Bastylię, gdy zgromadzony tłum zaatako
wał, skądinąd starą i bezużyteczną twierdzę, która urosła do rangi symbolu
tyranii. Przeciwieństwo między tymi dwiema symbolicznymi datam i zostało
właściwie przezwyciężone dopiero 14 lipca 1790 r., w czasie uroczystego święta
Federacji, w pierwszą rocznicę szturmu. Było to pokojowe zgromadzenie, na
Polu M arsowym przekształconym w stadion, wielotysięcznych delegacji wszyst
kich nowo utworzonych departam entów, które, w obliczu ponadstutysięcznej
publiczności, złożyły przysięgę wierności na rzecz nowej konstytucji. Święto
Federacji dokonało więc niejako syntezy dwóch przeciwstawnych symboli, ale
w formie wysublimowanej, w postaci rytuału uroczystej, pokojowej przysięgi,
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niezbędna, że jak wiadomo, w ślad za samym szturmem Bastylii, nastąpiły akty
samosądu. Ogarnięty paniką i rozwścieczony tłum, zlinczował de Launaya,
kom endanta twierdzy, Betier de Savigny, intendenta Paryża, oraz Foullona,
następcę Neckera. Obcięte ich głowy, wbite na piki, obnoszono tryumfalnie na
ulicach m iasta. Był to swoisty rytuał społeczny zespalający pragnienie zemsty,
panikę i ekspiację za przewinienia wobec ludu. Rewolucyjny tłum powtarzał
zresztą tradycyjne formy gwałtu i okrucieństwa, występujące od wieków
w ludowych panikach i buntach. Wielce kłopotliwa okazała się sytuacja
Zgromadzenia Narodowego, gdy wypadło mu zająć stanowisko wobec tych
aktów okrucieństwa i, ogólniej biorąc, wobec mnożących się aktów przemocy:
jej form y były wprawdzie tradycyjne, ale zgoła nowym był ich kontekst
polityczny. Jakżeż m ożna było potępić zachowanie „zdobywców Bastylii”
uznanych skądinąd za bohaterów narodowych? Jakżeż m ożna było, z drugiej
strony, po prostu zaaprobować samosądy i masakry? Wpływowy deputowany,
jeden z przywódców stronnictwa patriotycznego, Barnave, rzuca w toku debaty
parlam entarnej słynną formułę: „Chce się nas roztkliwić nad krwią przelaną
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Dem agogia tych słów może służyć za miarę rozterki wobec wyczynów „ludu”,
który jest wprawdzie opiewany jako patriotyczny i niezłomny, ale który
zarazem ukazuje jakże okrutne oblicze. Dylemat nie dotyczył zresztą pojedyn
czego wydarzenia, lecz bardziej ogólnego i zasadniczego zagadnienia, a m iano
wicie stosunku między praworządnością a działaniami rewolucyjnymi. Oczy
wista, że żadne praw o pozytywne nie zezwalało ani na szturmowanie fortec
królewskich, ani na mordowanie ich obrońców, ani też na samoosądzanie osób,
które pogłoska oskarżała o głodzenie ludu (był to przypadek Bertier de
Savigny). N atom iast szereg ideologów rewolucyjnych, i to niekoniecznie
najbardziej radykalnych, uważa, że rewolucja, wyrażając wolę suwerennego
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niejącym prawem. Tak m a się w szczególności sprawa z oporem wobec
ciemiężcy, uznanym za naturalne prawo człowieka przez Deklaracje Praw
Człowieka i Obywatela z sierpnia 1789 r. Ogólne czy też wręcz ogólnikowe
formuły nie określały jednak granic, których nie powinna przekraczać, uznana
za twórczą, przemoc stanowiąca nowy ład. W zawieszeniu pozostawała
zwłaszcza kwestia, k t o , jaka instancja prawna, polityczna lub m oralna,
m iałaby orzekać, która krew jest „dość czysta”, gdzie przebiega chwiejna
granica między słusznym „gniewem ludu” a grabieżą lub m asakrą pod
nieconego tłumu.
Problemy te stały się naglące jesienią 1792 r., w związku ze sprawą m asakr
wrześniowych. Przypomnijmy, że po upadku monarchii (10 sierpnia 1792 r.),
w więzieniach paryskich (czy też, ściślej mówiąc, w byłych klasztorach i szko
łach przekształconych na więzienia) znalazło się wiele tysięcy osób: księży,
którzy odmówili przysięgi na Konstytucję cywilną kleru, podejrzanych arysto
kratów, fałszerzy asygnat, papierowego pieniądza itd. Otóż na początku
września wiadomości o porażkach armii rewolucyjnych i o zbliżaniu się wojsk
koalicyjnych do Paryża (Verdun skapitulowało 2 września) wywołały panikę
w mieście. Na ulicach, w patriotycznych klubach, szerzy się pogłoska, że
w więzieniach kontrrewolucjoniści spiskują, gromadzą broń i szykują się do
rzezi kobiet i dzieci, gdy tylko m iasto opuszczą ochotnicy- patrioci. Panikę
wzmagają dzwony bijące na trwogę, łoskot werbli itd., tradycyjne sygnały
śmiertelnego niebezpieczeństwa zagrażającego miastu. Między 2 a 7 września,
podsycane przez ekstremistów, liczące kilkaset osób bandy oprawców uzbrojo
nych w pałki, maczugi, sztachety itd. przenoszą się z jednego więzienia do
drugiego i dokonują samosądów, tłukąc na śmierć jednych więźniów, a uwal
niając innych. Ilość ofiar nie jest pewna po dziś dzień: około 1000- 1200 osób
(40- 45% ogółu więźniów paryskich; zmasakrowano również pewną liczbę
prostytutek w szpitalu w Bicêtre). Postawa władz, w szczególności Kom uny
Paryża, prowizorycznej rady miejskiej, była co najmniej wieloznaczna: wahała
się ona między milczącym przyzwoleniem a bezskutecznymi, ale też i mało
energicznymi protestam i. W pewnym sensie m iasto w całości było milczącym
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wspólnikiem m asakry: wielotysięczne tłumy przyglądały się wyczynom opraw
ców; żaden oddział uzbrojonej Gwardii Narodowej nie chciał lub też nie
odważył się stanąć w obronie m asakrowanych więźniów; wiadomości o m or
dach, dokonywanych w pobliżu nie zakłóciły przebiegu zgromadzeń wybor
czych do Konwentu.
K ilka tygodni później ten szczególnie ponury epizod znalazł się w centrum
rozgrywki między Jakobinam i a Żyrondą. Sam Robespierre był przedmiotem
skoncentrowanych ataków (zwłaszcza ze strony Louveta); zarzucano mu
mianowicie, że przyczynił się do m asakry lub, co najmniej, udzielił na nią
swego przyzwolenia. Zarzuty, które Robespierre odparł bez większego trudu:
w żadnym ze swych wystąpień nie namawiał do tych aktów gwałtu, nigdy też
nie był ich świadkiem. Nie poprzestał jednak na obronie, lecz wysunął własną
interpretację „wydarzeń”. Robespierre starannie unika terminów takich, jak
„m asakra”, „rzeź”; starannie też unika bezpośredniego potępienia samych
oprawców, których zresztą nikt nie odważył się pociągnąć do odpowiedzialno
ści. N atom iast usprawiedliwia sam odruch przemocy, nieuchronny skutek
gniewu ludu. Zapewne „wydarzeniom” sprzyjała panika, fałszywe pogłoski,
itd. Niemniej jednak był to „ruch ludowy, a nie izolowane wyskoki paru
zbrodniarzy, jak nam to usiłowano wmówić”. Gdyby lud Paryża chciał
naprawdę udarem nić owe „wydarzenia”, dlaczegóż tego nie zrobił? M iał
przecież do swej dyspozycji wszystkie środki. Utożsamienie bierności wobec
przemocy z przyzwoleniem na nią było argumentem tym zręczniejszym, że
również oskarżyciele Robespierre’a zachowali się biernie w owych pamiętnych
dniach. Naistotniejsze jednak w argumentacji Robespierre’a było utożsamienie
przemocy z praw orządnością rewolucyjną czy też wręcz z rewolucją. „W yda
rzenia wrześniowe”, dowodził on, były logiczną konsekwencją czy nawet
zwykłym przedłużeniem pamiętnego szturmu na pałac Tuileryjski, szturmu,
który 10 sierpnia 1792 r. doprowadził do upadku monarchii. „Czegóż za tym
domagacie się: rewolucji bez rewolucji? Cóż to za m ania prześladowcza, aby
wciąż podejrzewać rewolucję, która strzaskała nasze kajdany? Jakiż rozsądek
potrafi zapanować nad skutkam i, które pociągają za sobą wielkie wstrząsy?
K tóż po niewczasie, potrafi wyznaczyć punkt, gdzie powinny były się
zatrzymać wezbrane fale powstania ludowego? Gdyby przestrzegać takich
warunków, jakiż lud potrafi się uwolnić od jarzm a tyranii?” Stosowanie do
działań rewolucyjnych „kom pasu konstytucyjnego” to jedynie pretekst, aby
przedstawić „misjonarzy rewolucyjnych jako wichrzycieli i wrogów ładu
publicznego” . Przemoc jest nieodłączna od rewolucji, tożsama z nią. Oczywiś
cie jest ona niezgodna z prawem, ale jest to „równie bezprawne jak upadek
tronu i szturm Bastylii, równie nielegalne jak sama wolność”. Zapewne, jeśli
„wydarzenia wrześniowe” pociągnęły za sobą niewinne ofiary, choćby jedną
tylko, jest to fakt godny ubolewania. „Bolejmy nawet nad winowajcami,
których ukarał miecz ludowej sprawiedliwości, ale niechaj nasza boleść zna swe

Robespierre i Terror

11

granice, jak wszelkie uczucia ludzkie. Czułostkowość, która roztkliwia się
jedynie nad wrogami wolności, jest wielce podejrzana. Przestańcie wreszcie
wymachiwać przed naszymi oczami zbroczoną krwią szatą tyrana”2.
Tekst ten zasługiwałby na obszerny komentarz. Zręczność polityczna idzie
w parze z demagogią, a granice między legitymizacją rewolucyjną a arbitralnym
gwałtem są zatarte. M asakry wrześniowe nie są wprost usprawiedliwiane, ale
nie wchodzi też w grę ich potępienie. Rewolucyjna retoryka przeistacza przemoc
i sublimuje ją: samosąd i narzędzia m ordu, owe brutalne realia masakry,
przesłonięte są przez symbole i figury retoryczne. Przemoc jest niejako wyzbyta
swej materialności: jest ona tożsam a ze szlachetną sprawą, której służy, jest
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tyrana, a nie rewolucyjne dłonie. Przemoc rewolucyjna pozornie tylko jest
destrukcyjna: sprawiedliwość, która karze winowajców i usuwa pozostałości
niechlubnej przeszłości, jest z istoty swej konstruktywna. Robiespierre nie jest
M aratem . Nie nawołuje do powtórzenia wrześniowych gwałtów; ich sprawcy
nie tylko nie budzą jego osobistych sympatii, lecz, w grancie rzeczy, są mu
obrzydliwi. Jego przemówienie nie proponuje bynajmniej wprowadzenia T er
roru jako systemu władzy. Niemniej jednak owa magiczna formuła: nie m a
rewolucji bez rewolucji, na skutek swych wieloznaczności i niedomówień
stanowi rodzaj równi pochyłej: granice stosowania przemocy rewolucyjnej,
nawet w najbardziej brutalnej postaci, są nieskończenie rozciągliwe, ponieważ
są one określane jedynie przez dobro samej rewolucyjnej sprawy.

W sierpniu 1794 r., pod wpływem wiadomości o upadku Robespierre’a,
Pierre- Claude D aunou kreśli portret „tyrana”. Pisze on w więzieniu, w którym
znalazł się podczas Terroru wraz z ponad siedemdziesiątką innych deputow a
nych do Konw entu, sygnatariuszy protestu przeciwko wydaleniu posłów
żyrondystowskich z parlamentu.
„Temperam ent żółciowy, umysł ograniczony, charakter uporczywy, osobis
te te cechy predestynowały Robespierre’a do wielkich zbrodni. Sukcesy, które
odniósł on w ciągu czterech lat rewolucji, na pierwszy rzut oka wydają się
zaskakujące ze względu na jego miernotę. Były one jednak na miarę jego
zapiekłych nienawiści oraz jego niewyczerpanych zawiści. W najwyższym
stopniu posiadał on talent do nienawiści i żądzę władzy. Mściwość nakazywała
m u, aby karał śmiercią każde zadraśnięcie jego drażliwej pychy, i dążył do tego,
aby w jego otoczeniu pozostały takie tylko osoby, które uważał za niezdolne do
upokorzenia go. W ten sposób pragnął zapobiec poczuciu własnej niższości,
które trawiło go w głębi duszy. Od samych początków swej kariery przeinaczył
2 Przemówienie z 5 listopada 1792 r.* Robespierre, Osuvrss cofv.plèîes, t. 9, Paris, 1939—1967,
s. 91-95, moje podkreślenia.
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on sens nazwy lud: najmniej oświecona część społeczeństwa m iała przywłasz
czyć sobie charakter i cechy społeczności w całości. Tak więc wychwalał
nieustannie sprawiedliwość i światłość ludu; nikt nie miał prawa być m ądrzej
szym od ludu; ludzie zamożni, filozofowie, ludzie pióra, mężowie stanu, wszyscy
oni byli wrogami ludu; usunięcie wszelkich pośredników między ludem a jego
p r a w d z i w y m i p r z y j a c i ó ł m i jest warunkiem dopełnienia przez rewolu
cję jej misji. Robespierre uczynił z ludu bóstwo, z patriotyzm u religię, a rewolu
cję przekształcił w fanatyczną wiarę, której sam był arcykapłanem. Kapłański
ton wyróżniał jego mierne teksty, a nasilał się on do tego stopnia, że pod koniec
Robespierre używał już tylko mistycznego żargonu oszukańczego wizjonera.
Jednym z ostatnich jego wyczynów było scalenie kultu Boga i kultu ludu,
i uczynienie z samego siebie naczelnego kapłana obu naraz”3.
Odnajdują się w tym tekście namiętności okresu, w którym powstał.
Term idor zwiastował jego autorowi wolność; po raz pierwszy od roku mógł on
wreszcie powiedzieć, co sądzi o Robespierze, i nie miał powodów, aby żywić
dian zbyt przyjazne uczucia. Niemniej jednak na tle ówczesnych tekstów, które
poprzestają często na stekach wyzwisk pod adresem upadłego „tyrana”,
cytowany fragment wyróżnia się pozytywnie. D aunou stara się zrozumieć
przyczyny jego wyjątkowej kariery politycznej i nader trafnie uwypukla
kluczową rolę, jaką odgrywa l u d , jako pojęcie i jako wyobrażenie, zarówno
w dyskursie, jak i w działalności Robespierre’a. Rola to tym donioślejsza, że
właśnie lud znajduje się w centrum kultury politycznej Rewolucji Francuskiej.
W dodatku Robespierre utożsam ia pochwałę l u d u z wymogiem równości
i sprawiedliwości społecznej.
Obraz ludu w ujęciu Robespierre’a wymagałby obszernej analizy; poprze
staję na przytoczeniu jednego tylko, nader wymownego przykładu, do którego
świetnie pasuje przytoczony tekst D aunou.
W iosną 1792, w toku nader burzliwych obrad Towarzystwa Jakobinów,
zwalczając politykę Żyrondy w sprawie wytoczenia wojny Austrii i Prusom,
Robespierre stale odwołuje się do ludu, który „sam tylko jest wielki i godzien
najwyższego szacunku”. Jego przeciwnicy, zwłaszcza Brissot, zarzucają mu
demagogiczne schlebianie ludowi oraz wprowadzanie w błąd opinii publicznej.
Replika Robespierre’a jest zdumiewająca. „Ośmielacie się zarzucać mi pochleb
stwa wobec ludu i zbijanie go z tropu. Jakżeż mógłbym to czynić? Nie jestem ani
dworakiem, ani przywódcą, ani obrońcą ludu: j a s a m j e s t e m l u d e m (je
suis peuple moi-meme)” . D la Robespierre’a nie jest to ani m etafora, ani zwrot
retoryczny. Nieodpartego potwierdzenia jego tożsamości z ludem zapewnia m u
jego sumienie, „owo opatrznościowe uczucie, które jakże często dostarczało
J P.-C.-F. D aunou, Fragmenty memorandum do swych wyborców, pisanego w więzieniu,
w Port-Libre. w sierpniu 1794: opublikowane w: Bibliothèque des mémoires relatifs à l'histoire de
France au XVIIF, t. 12, Paris 1848, s. 452-453.
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[mu] zadośćuczynienia niewspółmiernego z korzyściami, które przypadają
w udziale zdrajcom ludu” . Któż, jeśli nie Opatrzność, podtrzymywał go
wówczas, gdy toczył samotnie swą walkę „rzucony na pastwę namiętności
i podłych intryg, otoczony przez niezliczonych wrogów”. Gdyby dusza nie
wznosiła go ku Opatrzności, jakże mógłby „sprostać trudom przekraczającym
ludzkie siły”. Czyż nie Opatrzność właśnie „czuwa ze szczególną troską nad
Rewolucją Francuską?” Jego los osobisty i los ludu są nierozłączne; żyje on
tylko dla ludu, i jeśli zajdzie potrzeba, gotów jest dlań zginąć. „Żadne moje
słowo nie może zniechęcać ludu. Lud dotychczas triumfował nad największymi
niebezpieczeństwami; również na przyszłość przezwycięży wszelkie przeszkody
(...). Od czegóż zależy sukces rewolucji, jeśli nie od patriotyzmu? Otóż
patriotyzm nie jest kwestią umowy: uczucie to nie dostosowuje się do korzyści,
jest ono równie czyste, jak natura, równie niewzruszalne, jak praw da”4.
Przeciwstawiany arystokracji „lud” stanowił konstrukcję polityczną oraz
figurę symboliczną o dość płynnej i zmiennej treści socjologicznej. W yposażany
natom iast był w jedną tylko wolę i w jedno tylko, jego własne słowo. Głoszenie
swojej tożsamości z ludem oznaczało zawłaszczenie tego ludowego słowa.
Robespierre sprawował w ten sposób magisterium słowa prawdziwego i z tego
tytułu rozstrzygał, kto należy do ludu, a kto jest zeń wyłączony. Stąd również
inna cecha swoistego dlań dyskursu: zatarcie granic między jednostką a zasada
mi, między konkretem a abstrakcją. Robespierre uprawiał znakomicie szczegól
ną retorykę, która łączyła liryczne wzloty o nim samym i jego uczuciach
z abstrakcyjnymi rozważaniami o bezosobowych zasadach, o cnocie i o ludzie.
Stąd jej siła przekonywająca, ale również i zasadzki Utożsamianie się z ludem
potwierdziało zarówno pewniki Robespierre’a, jak i jego podejrzenia. W rogo
wie ludu byli, oczywiście jego wrogami, a ci, którzy atakowali Robespierre’a,
już z tego właśnie tytułu byli wrogami ludu.
W rok po przytoczonej tu wypowiedzi, w okresie Terroru i dyktatury
jakobińskiej, Robespierre zajmuje szczególne miejsce w układzie władzy i ta
właśnie pozycja nadaje jego słowu wyjątkową wagę. W systemie władzy
Robespierre zajmuje mianowicie pozycję strategiczną - jest to punkt styku
między Konwentem , Komitetem Ocalenia Publicznego i Towarzystwem Jako
binów. Nie jest to miejsce zdefiniowane przez prawo ani zinstytucjonalizowane.
Dzięki Robespierre’owi właśnie owa pozycja szczególna staje się jednak
instytucją: symbolizuje ona jedność między władzą a ludem, a sam Robespierre
uosabia cnotę, a więc naczelną instancję m oralną i polityczną.
Robespierre był głęboko przeświadczony, że między nim a ludem istnieje
przedustanow iona i instynktowna więź, że mówi on do ludu i w imieniu ludu.
A przecież z upodobaniem przemawiał on do wybranej publiczności i w pomie
szczeniach zamkniętych: w sali Jakobinów lub parlamentu. Szczytowym i zupeł
4 Robespierre, Oeuvres complètes, op. cit., t. 8, s. 309-312.
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nie wyjątkowym momentem jego kariery politycznej było święto Istoty Najwyż
szej, gdy 6 czerwca 1794 r. przemawiał nie do abstrakcyjnego ludu, lecz do
zgromadzonych, nie przebranych tłumów. W kilka tygodni później, w przed
dzień swego upadku, wspomniał on tę chwilę z niekłamanym wzruszeniem:
„K tóż spośród nas, deputowanych ludowych, w tym momencie nie zaznał
słodyczy zadośćuczynienia za swe oddanie dla sprawy Ojczyzny? Ten, kto w tym
uroczystym widowisku uczestniczył bez łzy wzruszenia w oczach, ten, którego
dusza pozostała obojętna, mógł być tylko potworem ”5. Robespierre uzasadniał
i systematyzował politykę Terroru. W swych przemówieniach z 1793- 1794 r.
formułuje on cele polityczne w kategoriach moralnych, walki cnoty z występ
kiem, i równocześnie zarysowuje swego rodzaju teorię dyktatury rewolucyjnej,
jej zasad i form działania. Z drugiej jednak strony okres Terroru dostarcza
Robespierre’owi nie znanych mu dotąd doświadczeń związanych z konkretnym
sprawowaniem władzy, z podejmowaniem decyzji politycznych w skali pań
stwa. Jest to doświadczenie bardzo intensywne i wielostronne: przede wszystkim
udział w Komitecie Ocalenia Publicznego, w którym odgrywał on decydującą
rolę, ale również nadzór nad Biurem Ogólnej Policji (Bureau de police générale),
organem kontroli i represji o niejasnych kompetencjach, którym Robespierre
sumiennie zajmuje się w ciągu ostatnich trzech miesięcy swego życia. Władza,
w której uczestniczy, staje się coraz bardziej skoncentrowana i oligarchiczna: od
wiosny 1794 r., po likwidacji hebertystów i dantonistów, nikt nie odważa się już
otwarcie go krytykować. W ładza nie dostarcza jedynie doświadczeń politycz
nych; jest również źródłem przeżyć psychologicznych i egzystencjalnych. Prestiż
Robespierre’a rośnie nieustannie, a w dodatku otacza go atmosfera pochleb
stwa. Sięga ona szczytu po jego słynnym przemówieniu z 7 m aja 1794 r., które
ustanawiało kult Istoty Najwyższej. Doświadczenie sprawowania władzy było
tym bardziej oszałamiające, że sam trunek był nader mocny.
Robespierre był dumny z osiągnięć władzy, której był sprężyną: zwycięstwa
militarne, zdławienie powstania w Wandei, mobilizacja patriotyczna kraju,
centralizacja administracji. Czy stopniowo zaczął również zdawać sobie sprawę
z przewrotnych skutków reżimu represyjnego? N a początku X IX w., w kręgach
neojakobińskich zrodził się pogląd, że właśnie wiosną 1794 r., po wprowadzeniu
kultu Istoty Najwyższej, Robespierre chciał zlikwidować terror czy też przynaj
mniej go złagodzić. Nie m a na to jednak żadnych dowodów. Na pewno pragnął
położyć kres anarchistycznym wyskokom dechrystianizacji, których zresztą
nigdy nie aprobował, lecz tolerował z musu, gdy nie starczało mu siły czy też
woli politycznej, aby je powściągnąć. Natom iast nigdy nie podważył zasadności
represyjnego systemu władzy, którego był współtwórcą i ideologiem. Nigdy
zresztą nie zetknął się on osobiście z brutalnością Terroru: nigdy nie odwiedził
żadnego więzienia i nie widział działającej gilotyny. Zetknięcie z takimi realiami
5 Robespierre, Oeuvres complètes, op. cit., t. 10, s. 561.
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uważał zresztą za uwłaczające godności członka Konwentu, który winien być
wzorem czystości i cnoty. Robespierre rzeczywiście planuje nową czystkę latem
1794 r. M iała ona dotknąć skorumpowanych i ekstremistycznych członków
Konwentu, których oskarża o sprzeniewierzenie się ich misji: znieprawili oni
Terror nadużywając władzy dla osobistych korzyści lub też dla zaspokojenia
swych ambicji i kaprysów. Robespierre pragnął, aby Terror był c z y s t y jak
sam lud; nie dążył do zmniejszenia Terroru, lecz do jego naprawy i oczyszczenia.
Robespierre’a jako polityka cechowała tendencja do woluntaryzmu i kon
struktywizmu; sprawowanie władzy sprzyjało jej nasileniu. Sięga ona szczytu
w okresie ustanowienia kultu Istoty Najwyższej. Z wielką pom pą i z głębokim
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artefakt sklecony przezeń w pośpiechu przy użyciu różnorakich i niekoniecznie
spójnych m ateriałów intelektualnych i filozoficznych. W prowadzenie tego kultu
jest dlań momentem przełomowym w dziejach rewolucji, znakiem jej od
rodzenia wewnętrznego. Ateizm, który zaledwie kilka miesięcy temu, w okresie
brutalnej dechrystianizacji, panoszył się bezkarnie, stanowił śmiertelne niebez
pieczeństwo dla rewolucji i ojczyzny, gdyż pozbawiał je wszelkich podwalin
moralnych. „W am, mówił do Konwentu, przypada zasługa ocalenia ojczyzny.
Wasz dekret [o wprowadzeniu kultu Istoty Najwyższej] stanowi sam w sobie
rewolucję. (...) Dzięki temu przyśpieszyliście o pół wieku ostateczny upadek
tyranów, zjednoczyliście dla rewolucyjnej sprawy wszystkie serca czyste i szla
chetne; całemu światu unaoczniliście niebiańskie piękno tej wzniosłej sprawy.
O, dniu ów, szczęsny po wsze czasy, gdy cały naród francuski powstał, jak jeden
mąż, aby oddać Stwórcy przyrody należny mu hołdi O Bycie nad bytami! Czyż
dzień, w którym wszechświat został ukształtowany przez Twą wszechmocną
dłoń, lśnił blaskiem milszym dla Twych oczu, niż owa właśnie chwila, gdy świat,
zrzuciwszy jarzm o zbrodni i błędu, stanął przed Tobą w pełni godzien i Twego
spojrzenia, i Twego powołania”6.
Uznanie kultu Istoty Najwyższej za przełomowy m oment rewolucji pociąga
ło za sobą uznanie Robespierre’a jako sprawcy owego przełomu, za postać
centralną. W prawdzie Robespierre nie mówił tego o sobie samym, przypisując
zasługi Konwentowi i ludowi, łatwo jednak znaleźli się gorliwcy gotowi za niego
skwapliwie to głosić. R aport Robespierre’a o kulcie Istoty Najwyższej, kilkudziesięciostronicowy tekst, łączący rozważania filozoficzne, wzloty liryczno- moralizatorskie i patos polityczny, z nakazu Kom itetu Ocalenia Publicznego
m iał być odczytany publicznie, trzy razy po kolei, we wszystkich kom unach
kraju. Rewolucyjny bałagan, trwający mimo czy też wskutek Terroru, zaoszczę
dził znacznej części ludności tych wzniosłych przeżyć. Niemniej jednak w wielu
miejscowościach te publiczne lektury odbyły się, i chciałoby się wiedzieć, co
działo się w głowach słuchaczy, często analfabetów, których po trzykroć, wiele
6 Robespierre, Oeuvres complètes, ibidem.
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godzin z rzędu, karm iono tą strawą duchową. Dekret uchwalony na wniosek
Robespierre’a głosił uroczyście: „Lud francuski uznaje istnienie Istoty Najwyż
szej i nieśmiertelność duszy”; otóż ta dewiza, uchwalona przez Konwent, ale
autorstw a Robespierre’a, m iała być wyryta na frontonach wszystkich kościo
łów. Znów bałagan i biurokracja rewolucyjna sprawiły, że nie wszędzie zdążono
to zrobić, ale po dziś dzień na niektórych kościołach znajdują się, ledwo zatarte,
te słowa Robespierre’a. W ciągu wielu tygodni posiedzenia Konw entu otwierała
lektura zbiorowych listów i proklamacji dziękczynnych uchwalonych przez
stowarzyszenia patriotyczne, władze administracyjne, oddziały wojskowe, itd.
M owa w nich o tymże nieśmiertelnym przemówieniu Robespierre’a jak również
o cudownym jego ocaleniu od haniebnego zamachu. Mianowicie 23 m aja
1794 r. niejaki 1’Amiral (czy też Damiral), osobnik o ograniczonej poczytalno
ści, lekko zranił z pistoletu Collot d ’Herbois, członka Kom itetu Ocalenia
Publicznego, a w toku przesłuchania zeznał, że poprzedniego dnia miał zamiar
zastrzelić Robespierre’a, ale niepomyślny przypadek pokrzyżował jego plany.
Ten chybiony zamach pociągnął za sobą zaostrzenie terroru, a wyjście bez
szwanku obu przywódców potraktow ano jako znak Opatrzności, rodzaj cudu
potwierdzającego kult Istoty Najwyższej7. Retoryka tych tekstów dziękczyn
nych, przepisywanych ozdobnie na czerpanym papierze, podpisywanych przez
setki osób (liczni analfabeci poprzestawali na postawieniu krzyżyka), jest
kapitalnym świadectwem.
„O Ty, którego raport świeci wiecznymi prawdami, o Ty, którego system
spowodował majestatyczny dekret przywołujący ludzi do Bóstwa, o Ty,
Robespierze, jeśli istnienie Istoty Boskiej i nieśmiertelność duszy mogły jeszcze
wzbudzać jakieś wątpliwości, Twoje mężne cnoty odparły skutecznie te obel
żywe wątpliwości. Twoja silna i wzniosła dusza nie może przecież być przelot
nym powiewem, który zniknąłby w chwili śmierci”.
„Dzięki nasze kierują się do Istoty Najwyższej (...) O, Robespierze,
Ona właśnie odwdzięcza ci się za hołd, który jej złożyłeś w swym wzniosłym
raporcie. Konw ent, który hołd ten uświęcił w swym dekrecie [o kulcie
Istoty Najwyższej], dzieli z Tobą te dobrodziejstwa. Jakżeż szczęśliwi są
ci wszyscy, którzy, natchnieni Twymi zasadami moralnymi, uznają Boga
nagradzającego i karzącego”.
„Byt, który nadzoruje ruchy ciał niebieskich, w oczach całego ludu Francji
ustrzegł wzniosłego Robespierre’a od zbrodniczego spojrzenia podłego Dam irala i odparł cios śmiertelny, który jego ojcobójcza broń wymierzyła przeciw
Collot d ’H erbois”8.
7 O tym tragikomicznym epizodzie por. świetne studium A. de Baecque, The Trajection o f
a Wound. The Brave Locksmith Geoffroy, H erold o f the Great Terror, w: K .M . Baker, The
French Revolution and the Creation o f Modern Political Culture, t. 4: The Terror, Oxford 1994,
s. 157-177.
8 Por. Archives parlam entaires, seria I Paris 1976, t. 91, s. 168, 308; t. 92, s. 173.
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Przytoczyliśmy tylko kilka fragmentów listów, które zajmują dziesiątki
gęsto zadrukowanych stron sprawozdań z obrad Konwentu. Robespierre
cieszył się niewątpliwie popularnością w kręgach jakobińskich. Listy te jednak
są przede wszystkim świadectwem drętwej mowy, której potoki leją się w czasie
Terroru i do której poziomu została zdegradowana retoryka rewolucyjna.
Robespierre, bez wątpienia, nie inspirował tych egzaltowanych hołdów wiernopoddańczych. Nic nie wskazuje jednak, iż usiłował zatamować ten potok,
podobnie jak nic nie wskazuje, iż usiłował powstrzymać rozpętany terror.
Czy oczyszczony Terror, którego domagał się Robespierre, mógł stać się
czymś innym niż nową czystką i wypolerowanym ostrzem gilotyny? W każdym
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spieszyła bieg wydarzeń, które rozegrały się między świętem Istoty Najwyższej,
momentem kulminacyjnym triumfu Robespierre’a, a jego upadkiem, w siedem
tygodni później. Robespierre zdawał sobie sprawę z zakulisowych intryg, ale nie
docenił realnego zagrożenia. Przede wszystkim, być może, na skutek zaślepienia
własną władzą, zlekceważył swych przeciwników. Po śmierci D antona prze
świadczony był, że Konw ent nie jest więcej w stanie wyłonić jakiejkolwiek
zwartej opozycji i że składa się on z miernych intelektualnie i moralnie
osobników, wobec których nie krył zresztą swej pogardy. Nie docenił mobilizu
jącej roli reakcji wobec terroru, jednoczącej siły strachu. Wyciągając nauczkę ze
swych własnych doświadczeń, gdy sami skazywali na zagładę, wczorajsi
terroryści wiedzieli aż nadto dobrze, czym im grozi nowa fala represji i wy
ostrzona przez cnotę gilotyna. Dziewiątego Termidora, w czasie jednego
z najbardziej dramatycznych posiedzeń w historii parlamentaryzmu, Robespier
re wierzył jeszcze w siłę swego słowa. Ledwo znalazł się na trybunie, gdy, na
stojąco, deputowani zagłuszyli go krzykiem: P r e c z z t y r a n e m ! Konwent,
nareszcie, dawał upust nagromadzonej w ciągu miesięcy nienawiści; ale krzy
kiem tym egzorcyzował również swój własny strach, tak jak by się obawiał, że
ulegnie raz jeszcze.

