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Deklaracja Praw Człowieka Obywatela 

REWOLUCJA FRANCUSKA 

Rewolucja Francuska 1789-99, .„ odegrała decydującą 

rolę w obaleniu ustroju feudalnego w Europie. Na tle 
innych rewolucji tej epoki wyróżniała się gwałtownością 
i radykalizmem, stanowiąc szczyt rewołucyjnej epoki 
przejścia do ustroju kapitalistycznego. 

Przyczyny rewolucji tkwiły głęboko w strukturze spo
łf'czno-gospodaxczej Francji. Bogata i stlna burżuazja 
dążyła do obalenia ustroju stanowego, krępującego rozwój 
gospodark1i kapitalistycznej, i pragnęła udzdału we władzy 
politycznej. Na wsi chłopi coraz głośniej żądali zniesienia 
ciężarów feudalnych. Silny ruch chłopski miał stanowić 
jedną z najbardziej charakterystycznych cech rewolucji. 
Lud miejski-drobni kupcy, rzemieślnicy, pracownicy m a 
nufaktur, wyrobnky - cierpieli najbardz:iej z powodu 
pogłębiającego się w 2 połowie XVIII wieku kryzysu 
ekonomicznego. Burżuazja starała się wykorzystać ruch 
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Rewolucja Francuska 

ludności w walc;e z ustrojem feudalnym, ale równocześnie 
usdłowała podporządkować go sobie, n ie uwzględniając 
jego odrębnych postulatów. Korzenie intelektualne rewo -
lucji tkwiły w racjonalistycznej filozofii i literaturze 
politycznej okresu oświecenia. D:zńeła Montesquieugo, 
Voltaire'a, Rousseau, Diderota i pozostałych encyklope
dystów szeroko rozeszły się po świecie, pogłębiając nie
chęć do absolutyzmu i przywiilejów stanowych oraz po
tęgując dążenie do oparcia stosunków społecznych i pań
stwowych na nowych racjonalistycznych podstawach. 

„.Uzbrojone masy ludu - sankiuloci- 14VII1789 opano
wały Basytlię, k tóra była dla nich symbolem tyranii 
i absolutyzmu. Ludwiik XVI, nie dowierzając wojsku, nie 
zdecydował się użyć siły. Przybył do Paryża, manifestuj ąc 
pogodzenie się z dokonanymi zmianami. 

Rewolucja paryska głośnym ~chem rozległa się po c,ałej 
Francji. „Wielka trwo~a" (Grande P eur) opanowała chło
pów, którzy zbroili się masowo w obawie, że szlachta 
zbiera bandy, aby wymuszać świadczenia feudalne. Spon 
taniczny ruch chłopski przekształcał się w rewolucję 
agrarną. Chłopi twomyli oddziały zbrojne, żądali od 
szlach ty zniesienia feudalnych ciężarów, często palili zam
ki i dwory. Aby uspokoić chłopów, Stany Generalne 
(które 9 lipca ogłosiły się Konstytuantą) na słynnym 
posiedzeniu w nocy z 4 na 5 VIII 1789 zniosły dużą część 
św\iadczeń fe udalnych. W kilkanaśaie dn i póżniej 26 sier
pnia, Konstyt uanta uchwaliła, na wniosek gen. M. J . La 
Fayette'a - Deklarację pr aw człowieka i obywatela, s:a
nowiącą podstawę do dalszych prac nad konstytucJą ; 
praC\e te trwały do września 1791. Konstytucja była wy
razem pełnego zwycięstwa w ielk iej burżuazji: Francja 
miała być odtąd monarchią konstytucyjną; silrnie zazna
czono podział władz, oddając władzę prawodawczą Le
gislatywie, wybieranej na podstawie wysokliego cenzusu 
majątkowego; również na prowincji, gdzie wprowadzono 
nawy podział administracyjny - na departamenty, kan 
tony i gminy - władzę uzyskała burżuazja. Konstytuanta 
ópraGowała też Ustawę cywilną duchowie(lstwa (12 VII 
1790); dobra duchowne uległy konfiskacie , część klaszto
rów znies iono, a duchownym franc., którzy mieli pocho
dzić z wyboru, zapewniono pensje ze skarbu państwa po 
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złożeniu przez mich przysięgi na wierność królowi i kon
slytucJi (tzw. księża zaprzysiężeni). Na całokształt wy
darzeń wielki wpływ wywarły k luby polityczne, szcze
gólnie jakobinów i kordelierów. Posługując się sankiu
lotami dla wymuszenia na k rólu zgody na swój program, 
burżuazja starała się podporządkować ich sobie całkowi

cie; wyrazem tych dążeń było uchwalenie ustawy Le 
Chapeliera (14 VI 1791), która zabraniała robotnikom 
strajków i zrzeszan ia się. W oparciu o skonfiskowane 
dobra duchowne wypuszczono pieniądze papier we, zw. 
asygnatami. L udwik XVI sabotował prace Konstytuanty, 
skompromitował się wobec mas próbą ucieczki z Paryża. 
Po sprowadzeniu go sankiuloci domagali się proklamo
wania republiki, lecz ich wielka manifestacja n a Polu 
Marsowym 17 VII 1791 została rozproszona przez burżu
azyjną gwardię narodową dowodząną przez La Fayette'a. 
Legislatywa, wybrana na podstawie konstytucji, zebrała 
się po raz pierwszy 1 X 1791. Mimo oporu jakobinów 
szybko przeważyła w Legislatywie polityka wojenna; do 
wojny parł też król i dwór, licząc na szybką klęskę Fran
cji i na przywrócenie absolutyzmu. Monarchie europejskie 
bały się rewolucji, równocześnie zaś liczyły na łatwe 

zdobycze. Po wypowiedzeniu przez Francję 20 IV 1792 
wojny Austrii, do której przyłączyły się Prusy, zdemora
lizowane przez rojalistów wojska francuskie zostały po
bite i ustępowały w kierunku Paryża. Głód i nędza, 

wywołane dezorganizacją, drożyzną i katastrofalnym 
spadkiem wartości pieniądza (asygnat), boleśnie dotknęły 
przede wszystkimi najuboższą ludność stolicy. W Paryżu 
wrzenie ogarnęło sankiulotów i ochotników przybyłych 
tu z całej Francji, słusznie podejrzewających króla o 
zdradę. Wybuch nastąpił 10 VIII 1792; pałac królewski 
zdobyto. Ludwik XVI schronił się pod opiekę Legisla
tY\VY. Pod naciskiem komuny paryskiej, w której decy
dujące wpływy mieli jakobini, Legislatywa poleciła uwię
zić króla i orzekła, że o jego losie i dalszym ustroju 
Francji zdecyduje wybrane w powszechnym i:'!osowaniu 
specjalne zgromadzenie, zwane Konwentem Narodowym. 
Jednym z najbardziej wpływowych polityków tego okresu 
był G. J. Danton. 
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We wrześnli.u 1792 miała miejsce w Paryżu pierwsza 
fala terroru ; nastąpiły w wjęzieniach pospieszne egze
k ucje ludzi podejrzanych o 2';dradę. Już 20 IX 1792 ~ło~a 
r ewoludyjna armia fran cuska powstrzymała w b1tw1e 
pod Valmy m arsz wojsk pr uskich na Paryż . K onwent 
Narodowy pierwszym swy m aktem z 22 IX 1792 prokla 
mował Francj ę republiką. K r ólowi wytoczono proces 
j ścięto go 21 I 1793. Wówczas większość pańs tw europej
sk ich wypowiedziała wojnę Fr ancj i ; była to pierwsza 
pr z.eai.w niej w ielka koaliC\ia. W Konwencie od poc~ątku 
zwalczali się żyrondyści, których poglądy popierała 
bogata burżuazja, oraz jakobini znajdu j ący oparcie w 
burżuazji r ewo·lucyjnej i drobnomieszczaństwie. Stojący 
u ster u rządu żyrondyści, obrońcy wolnego handlu i rzą
dów p arlamenarnych, odrnucaLi możliwość powołani~ 
r ewolucyj nej dyktatur y. Na Republikę spadały k lęski: 
wiosną 1793 pobli.te armie francuskie cofnęły się ku gr~
nicom Frandjd. W Wand ei i Bretanii wybuchły powstania 
kontrrewolucyj ne, w południowej Francj i wypowied ział 
posłuszeństwo Lyon , Tulon zajęl!i. Anglicy. Pieniądz tracił 
stale na wartości. „Wściekld" (Jacques Roux , Jean Varlet, 
Jean Baptiste Leclerc), wyrażaj ąc in teresy sank iulotów, 
żądali ustalenia maksymalnych cen żywności . W groźnej 
dla kraju sytuacji jakobini podj ~l!i. t e żądanlia i wprowa
dzili władzę dyktatorską . Na czele państwa stanął 6 IV 
1793 Komitet Ocalenia Publicznego, któr ego głównymi 
działaczami bylli M. Robespierre, A. L. L . Saint-Just 
i Georges Couthon (1756-94), a w spr awach woj~kowyc.h 
L. Carn ot. żyrondyści :wstali skompromitowani przeJ
ściem na stronę Austrii związanego z ndmli. gen . Ch. F . Du
mourieza. Pod -;acisk iem sankiulotów, którzy otoczyli 
sale obrad Konwentu, przywódcy żyrondystów zostali 
2 VI 1793 ar esztowani. Celem dyk tatorsk<ich rządów ja
kobiińskich było ocalenie Republiki, zagrożonej śmier
telnie przez najazd z zewnątrz i kontrrewolucję wewn~trz 
kr aju. J akobini dokonali wielkiego dzieła; zreorg.arn~o
wali armię, dostarczyli jej broni i nowych do"".odco;', 
zor ganizowali wielki przemysł zbro jenliowy, sankmlotow 

d opuścili do udziału we władzy, wpro:Wad~i cen~ ma
ksymalne, zarządzili konfiskatę .i podział dobr em1gran-
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tów, zLikwidowali wszystk1ie feud alne ograniczenia. wol
ności i własności chłopów; opr acow alii nową , demokra 
tyczną konstytucję, jednak nie wprowadzili jej w, życie, 

zapowiadając że uczynią to po zwycięstwie. Wprowadzili 
nowy kalendar z republikański, sys tem m etryczny, pro
jektowali upowszechnienie ośw.iaty . Na kontrrewolucj ę 

odpowiedzi eli te rrorem, który uderzył w pr zeciwników 
politycznych, szkodników gospodar czych , a często i w 
ludzi oboj ętnych ; zaostr zenie terroru nastąpiło po 
zamor dowaniu 13 VII 1793 pr zez żyrondystkę J . P . 
Mar ata. Na wiosn ę 1794 ofensywę wrogów powstrzy
mano a kon trrewolucj ę stłumiono . J akobini usiłowali 

zd ławić nieza leżność ru ch u sankiulotów i ściśle ich sobie 
podporządkować. Wyrazem tych dąże 11 był sf ingowany 
proces (zwa ny procesem hebertystów - od nazwiska 
popular nego wśród nich dziennikar za J . . R . Heberta), 
wytoczony przywódcom sankd ulotów i zakończony stra
cen iem o karżonych . Robespierre zlikwidował też wystę

puj ącą przeciw terror owi opozycj ę prawicową r epr ezen
towaną przez Dantona. Wa lka z sank iulotami przyczyniła 

się decydująco do upadk u jakobinów. P o zwycięstwie 

Francuzów pod Fleur us 26 VI 1794 Republika była oca
lona, co pozwoliło elem entom umiar kowa nym zakw estio
nować potr2';ebę d łuższego podtrzymywania dy ktat ury 
robespierrystów ograniczającej swobodę go.spodarczą. 

Uderzenie w Robespierre'a nas1tąpiło 9 thermidora r oku 
II (27 VII 1794). Sank iuloci paryscy, zrażen i do rządów 
jakobińskich , n ie powstali masow o w ich obronie, co 
przesądziło o upad ku dyktatury jakobińskiej. 

.. . Rewolucja, tkwiąc swymi korzen iami w oświeceniu , 

zapoczątkowała na wielką skalę wprowadzenie nowego 
prawodawstw a, opartego na rozumie i poszanowa niu wol
ności człowieka ; w zakresie edukacji uznano wówczas 
zasadę oświaty powszechnej i b€zpła,tnej , stw orzono zręby 
szkolnictwa zawodowego śred niego i wyższego . We 
wszy tkich dz1iedzinach życia gospod arczo- społecznego, 

politycznego i k ult uralnego r ewolucja była dz.iełem 

twórczym i postępowym. 

Wielka Encyklopedia P owszechna 
PWN Tom 9 
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DANTON 

DANTON Georges Jacqu es , u rodzony 28 X 1759 
w Arcis - sur - Aube, zgilotynowany 5 IV 1794 w P a
ryżu, jeden z przywódców Wielkiej Rewo'lucji Francuskiej, 
adwokat , wybit ny orat or; od s tycznia 1790 członek Komu
ny Paryskiej. Założyciel klubu kordelierów, od 1791 dzia
łał też w klubie jakobinów; od stycznia 1791 administrator 
departamentu p aryskiego, od grudnia zastępca prok ura
tora Komu ny Paryskie j. Wiosną 1792 należał do zwolenni
kćw wojny; 11 VIII - 11 X 1792 pełrtlł funkcję ministra 
sprawiedliwości w Tym czasowej Radzie Wykonawczej; 
lat em i jesienią 1792 był faktycznym szefem rządu . Do 
legendy przeszły jego słowa wypowiedziane 2 IX 1792 -
w przeddzień w ybuchu I wojny koalicyjnej: „Do zwy
cięstwa trzeba n am odwagi, odwagi i jeszcze r az odwagi". 
W Konwencie, gdzie zajmował się głównie obroną nar. 
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i polityką zagraniczną, zasiadał na ławach Góry. W pro
cesie L udwika XVI gło ował za karą śmierci ; od kwiet
nia ao lipca 1792 członek i fakty czny p r zywódca Komitetu 
Ocalenia Publicznego; wysunął propo~ycję wytyczenia 
natu ralnych granic Fran cj i, starał się rozbić koalicję przez 
zawieran ie odrębnych t rak tatów pokojowych i prowadził 
tajn e rokowania w Berlinie, Londynie i Turynie. Pragnął 

porozumienia z żyrondystami, k tóre nie doszło do kutku. 
Początkowo, jako in icjator powołania Trybunału Rew o
lucyj nego zwalczał kontrrewolucję i „wściekłych". P o
tem będą.c przywódcą jakobińskiej prawicy, atakował też 
(od grudnia 1793) robespi rrystów i ich politykę t er 
r oru. Jego a taki p rzeciw kontrrewolucji nie przeszkadzały 

mu jednak kontaktować się z jej przedst awicielami (łą
czyły go dość bliskie, nie wyjaśnione stosunk i z H .F . 
Dumouriezen). Był zwdleninikiem po1ityki pobłażliwości 
i zgody na r. korzystnej dla nowej burżuazj i, wzbogaconej 
m .in. n a wykupie dóbr na r. (sam Danton dorobił się rów
nież majątku). Zaostrzająca się walka polityczna i r ozbi
cie h eber tystów spowodowało 31 III 1794 atak Robespier
re'a n a Dantona d. jego zwolenników; ookarżony o spisek 
przeciw rządowi i zdradę kraju, Danton stanął przed 
Trybunałem Rewol. (2-5 IV); wchodząc na szafot, powie
dz iał do ka ta: „Nie zapomnij pokazać mej głowy ludowi. 
Warta jest tego". 

Danton był postacią o wyjątkowo złożonej psych ice. 
Porywczość i pasja, umiłowanie życia, żądza władzy 

i skłonność do d em agogii, zarozumia lstwo i cyn izm łą

czyły się w nim z dobrodusznością, prostotą i umiejętnoś

cią dochowania przyjaźni. Patriota, bardziej niż inni 
współcześni mu rewolucjoniści kierował się francuską 

racją stanu. Realista, lubił działać, a nie teoretyzować. 

O ocenę Dantona toczyły się spory p olityczne i historio
grafil.czne; występowali gorący apologeci (O. Aulard) i nie · 
mnie j namiętni oskarżyciele (A. Mathiez); obecnie prze
'N aża raczej tendencja umiark owana (G. L efebvre): nie 
negując demagogii i korupcji, wskazuje s,ię na rewolucyj
ny p atriotyzm Dantona i nieprzeciętne talen ty polityka. 

Wielka Encyklopedia Powszechna 
PWN tom 2 
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DANTON - GUSTAW LUTKIEWICZ 

LEGE~DRJ:.. - TADEUSZ JANCZAR 

KAMIL DESMOULINS - SYLWESTER PA WLOWSKI 

HERAULT - JÓZEF PIERACKI 

LACROIX - SEWERYN BUTRYM 

PHILIPPEAU 

ROBESPIERRE 

ST. JUST 

COLLOT d'HERBOIS 

FOUQUIER-TINVILLE 

HERMAN 

- MAREK WOJCIECHOWSKI 

- ADAM HANUSZKIEWICZ 

- CZESŁAW JAROSZYŃSKI 

- TADEUSZ CZECHOWSKI 

- CZESŁAW BYSZEWSKI 

- WŁADYSŁAW EBERT 

OSOBY 

} 

oraz 

DILLON, generał 

LAFLOTTE 

- LUDWIK MICHAŁOWSKI 

- MIROSŁAW WOJTULANIS 

DOZORCA WIĘZIENIA - EUGENIUSZ ROBACZEWSKI 

Ż~)NA DOZORCY - ALICJA MIGULANKA 

SIMON - ALEKSANDER PIOTROWSKI 

JULIA, żona Dantona - WIESŁAWA MAZURKIEWICZ 

LUCYLLA, żona Kamila - EWA WAWRZOŃ 

ROZALIA - BARBARA MŁYNARSKA 

ADELAJDA - MAGDA CELÓWNA 

MARION - EMILIA KRAKOWSKA 

OBYWATEL z LYONU - EDMUND KARWAŃSKI 

I OBYWATEL - JANUSZ BUKOWSKI 

II OBYWATEL - KAZIMIERZ ZARZYCKI 

M.ARIA GARBOWSKA, JANINA NOWICKA, MARYLA PAWŁOWSKA, JANINA POLLAKÓWNA, MARIA SEROCZYŃSKA, 

KAZIMIERZ JANUS, KAROL STĘPKOWSKI, EDMUND WIŚNIEWSKI, KAZIMIERZ WÓJCIKOWSKI 

i statyści 

GRA KWINTET KURJ,EWICZA i NAHORNEGO 

W składzie : WŁODZIMIERZ NAHORNY - saksofon alt, ANDR J KURYLEWICZ - puzon, JACEK OSTASZEWSKI - kontrabas. 

JANUSZ KOZŁOWSKI - kontrab , SERGIUSZ PERKOWSKI - perkusja 

ASYSTENT REŻYSERA 

CZESŁAW JAROSZYŃSKI 



ROBESPIERRE 

ROBESPIERRE Maximilian Fr ancois Marie de, urodzony 
6 V 1758 w Arras, zgilotynowany 28 VII 1794 w Paryżu, 
fra ncuski mąż st anu , wybitny dz iałacz klubu jakobinów. 
Pochodził z rodziny prawników, od 1781 był adwokatem 
w Arras , skąd 1789 został wybrany deputowanym stanu 
trzec iego do Stanów Generalnych. Zasłynął jako znako
mity mów ca i przewidujący polityk zarówno w Konsty
tuancie, jak i w klubie jakobinów, w którym wysunął się 
n a czoło lewicowego, republikańskiego ugrupowania. Ra
dykalizm głoszonych przez Robespierre'a haseł (walk a 
o głosowanie powszechne, przeciw cenzusowi majątko
w emu) i jego bezinteresowność zjednały m u wielką po
pularność wśród sankiulot ów paryskich. Na jego wnio
sek nie weszli do Legislatywy członkowie ustępującej 
Konstytuanty; sam Robespierre przeniósł swą działalność 
głównie do klubu jakobin ów, gdzie wpływy jego rosły. 
Pilnie śledząc prace Legislatywy Robespierre przestrzegał 
przed knowaniami dworu i arystokratów, ostro atakował 
gen. M. J. de la Fayette'a, podejrzewając go o dążenie do 
dyktatury wojskowej. W łonie klubu zwalczał ugrupowanie 
prawicowe (J. P. Brissota), dążące do wojny z Austrią, 
uważał bowiem , że Francja ponio łaby klęskę prowadzącą 
do zaprzepaszczenia zdobyczy r ewolucji. Po wybuchu woj
ny (kwiecień 1792) wpływy Robespierre'a, wobec spraw
dzenia się jego przewidywań, nadal wzrastały; obalenie 
monarchii 10 VIII 1792 utorowało Robespierre owi drogę 
do władzy; tegoż dnia został powołany w skład komuny 
paryskiej. Wybrany deputowanym z Paryża do Konwentu 
Narodowego, zasiadał z nim jako jeden z przywódców 
„góry" i gwałtownie zwalczał żyrondystów. Robespierre 
przejął postulat „wściekłych" dotyczący wprowadzenia 
m aksym alnych cen zboża, domagał się nadto wzmocnienia 
władzy wykonawczej i centralizacji kraju. Klęski we
wnętrzne i zewnętrzne skompromitowły żyrondystów. Po 
ich obaleniu (2 VI 1793) i ustaleniu dyktatury jakobińsk i ej 
Robespierre wszedł w skład Komitetu Ocalenia Publicz
nego. Oficjalnie równy innym członkom Komitetu, fak
tycznie sta ł się szefem rządu i uznanym przez naród przy
wódcą rewolucji. Główną wytyczną jego polityki była 

mobilizacja całego kraju dla potrzeb wojny i walki 
z. kontrrewolucją, stosowany zaś terror, skierowany prze
ciwko wrogom politycznym i przestępcom gospodarczym, 
stanowił dlań rewolucyjny środek obrony narodu. Robes
pierre doprowadził do całkowitego zniesienia ciężaró\v 
fe udalnych na wsi. ustanowił obowiązujące powszechnie 
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m aksymalne ceny i płace. Sankiulo i wchod zili za jego 
rządów do n aj wyższych ogniw wład ż państwowy h . 
Z upływem czas u rządy Robespierre a napotykały jed nak 
coraz większą opozycj ę zarów no wśród lewicy, jak i pra
w icy obozu republikań ski ego. Robespierre zmierza ł do 
zlam ania autonomii r uchu ludow ego i pełnego podporząd 
kowa ni a sankiulotów władzom pańs twowym . Po okresie 
popierania dech rystianizacj i i kultu Rozum u Robespierre, 
nięchętny a teizmow i, przeprowadził w Konwencie 7 V 1794 
dekret o kulcie Istot y Najwyższej (s am przewodniczył 
inauguracji). Złamal lewicową krytykę ze strony heber
tys tów, wytacza j ąc im proces i gilotynuj ąc przywódców 
(21- 25 III 1794). Następn ie rozbił opozycję prawicowych 
repu blikanów, k tór ych reprezentował G. J. Danton , na
wołujący do likwid ac ji terroTu i przywrócenia rządów 
parlam entarnych. P o procesie oraz straceniu Dant ona 
i jego grupy (5 IV 1794) Robespierre wraz z naj bliższymi 
m u lud źmi (A. L. Sa int-Just, G. Couthon) objął nieogra
niczoną wład zę . Tymczasem zwycięstwo Francuzów pod 
Fleurus (26 VI 1794) powstrzymało napór wroga z zewnątrz 
a krw awe stłumienie kontrrewolucji usun ło groźbę re
st auracji monarchii. W tej sytuacj i burżuazja odmówiła 
dalszego poparcia d la Robespierr e a i jego polityki ogra
nicz nia swobody gospoda rczej, zawieszenia swobód po
litycznych i rządów parlam enta rnych. At ak owi burżuazji 
towarzyszyła bierna p ostawa sankiulotów, od epchniętych 
p rzez dyktatora od władzy i aktywnej poli tyki. Na dra
m atycznym p osiedzeniu Konwentu 9 th ermidora (27 VII 
1794) większość wypowiedziała s i ę przeciwko Robesp ierre 
owi i nakazała jego aresztowanie. Komun a paryska przy
szła mu ze zbroj ną pomocą , jednak zabrakło m asowego 
poparcia przez sankiu lotów. Ujęty n a ratuszu przez od
dz ia ły Konwentu , R obes pierr e us iłował popełn ić sam o
bójstwo. R annego wywleczono na szafot i wraz z naj bli ż
szymi współtowarzyszami zg.ilotynowano. Z jego śmiercią 
s kończył się okres dyktatury jakobinów. 

Robespierr e jest jedną z n ajba rd ziej kontrowersy jnych 
post aci w hist orii. Przedstawiony jako krwawy tyran 
w dawniejszej h istoriografii , w nowszej , w dz i ełach A. 
Mathieza, doczekał się reh a bil itacji i niemal apoteozy. 
Współcześni historycy (G. Lefebvre, A. Soboul) , podkreś
lając wybitne uzdolnienia polityczne Robespierre a , wsk a
zują zarazem n a jego błędy, jak os łabien ie bazy społ. 
dyktatury j akobiń skiej przez rozbicie ruchu p olitycznego 
sankiulotów p arysk ich. Robespierre zasłużył w pełni na 
miano „Nieprzekupnego" . Bezwzględny i wymagający wo
bec siebie i innych, zginą ł za sprawę, w której słu szność 
wierzył bez zastrzeżefJ. 

Wielk a Encyklopedia P owszechna 
PWN Tom 9 
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Kiedy pani Karolina Biichner w r. 1836 odwiedziła syna 
w Strasburgu, dwudziestotrzyletni podówczas Georg, 
przemęczony pracą pisarską i naukową, powtarzał upor
czywie słowa: „Nie doczekam starości." Nie zdawał sobie 
wtedy jednak sprawy, że już tak rychło, bo w niespełna 
rok po tej rozmowie, zakończy swe krótkie, lecz inten
sywne życie. O intensywności życia tego poety-rewolu
cjonisty świadczy wyjątkowo rozległa skala jego wiedzy, 
zainteresowań i osiągnięć. Był on pełnym inicjatywy i za
pału działaczem politycznym, a zarazem studiował medy
cynę, 'filozofię przyrody, zagadnienia metafizyki i teorię 
poznania oraz uprawiał wszystkie prawie rodzaje twór
czości literackiej, przypominając swą wielostronnością 

poetów romantycznych ... 
... Talent Biichnera, objawiając się gwałtownie i nagle, 

narzucił dwudziestoletniemu poecie wizję dramatu histo
rycznego w warunkach zgoła nie sprzyjających pracy 
twórczej. Oto bowiem poeta pisze swój pierwszy utwór 
dramatyczny w okresie, gdy mieszka:nie jego jest pod 
obserwacją, a on sam, szpiegowany, pędzi tryb życia jed
nocześnie działacza konsp.iracyjnego i studenta medycyny; 
tajnie przygotowuje się do ucieczki, przeżywa depresję 
z powodu klęski politycznej i lęka się o własne życie. 
Ponieważ musi ojca swego utrzymywać w przekonaniu, że 
przygotowuje się do egzaminu, rękopis Dantona ukry
wa starannie pod tablicami anatomicznymi. Do okna jego 
pokoju przystawiona jest od strony ogrodu drabina, aby 
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w razie na j śc ia policji ułatwić mu ucieczkę. Na s traży 
zaś czuw a jedyny wówczas p owiernik p oety, br at 
Wilh elm . 
Już w lutym dramat jest ukończony. W liści e do 

Gutzkowa, przesyłając rękopis, poeta p isze : „O utworze 
samym niewiele mogę panu powiedzieć ponad t o, że 

n ieszczęśliwe okoliczności zmusiły mnie do napisania go 
w c iągu pięciu tygodni". Pośpiech w pisaniu wynikał 

z koniecznośc i szybkiego zdobycia środków pieniężnych 

na uc ieczkę, której ojciec poety, loja lny i w ierny p oddany 
księcia, n a pewno nie zechciałby finansować. 

Temat dram atu zaprzątał wyobraźnię Biichnera od 
dawna. Od lektury domowej czasopism a „Unsere Zeit " 
h ist oria r ewolucj i francuskiej była dlań sta le zagadnie
niem pasjonującym . O studiach tego okr esu wspominał 

w liśc ie do n arzeczonej jeszcze w 1834 r . Jednakże trudno 
zaprzeczy ć, że niejedno przeżycie dantonistów było prze
życiem a utora w okresie powstania dzieła. 
Historię rewolucj i znał B iichner z dzie ł : Histoire de 

la revolution francaise - Francois-Auguste Migneta 
i Luis-Adolph e Thier sa. Tematem r ealistyczn ego d ramat u 
„Smierć Dantona" jest upadek dantonistów w d r ugim 
roku Republiki. A utor podda je krytycznej analizie rewo
lucję francuską z pozycji p r zedstawiciela lud u i ujawnia 
w jej zwierciadle sprzeczności własnej epoki. W scenie 
aktu I zatytułowanej „Ulica" ukazuje Biichn r rozgory
czenie wynędzniałych mas i wypow iada ich myśli o rewo
lucj i : „Oni n ie mają kropli k rwi w żyłach, której by nam 
nie wyssali. P owiedziano nam: zabijajcie arystokratów, 
to są wilki! Wieszaliśmy ar ys tokratów na latarniach. 
Powiedziano nam: Veto zżera wasz chleb; zabiliśmy Veto. 
Powiedziano nam: żyrondyści wygładzają was; zgilotyno
waliśmy żyrondystów. Lecz oni odarli te trupy z wszyst 
kiego, a my jak dawniej biegamy boso i marzniemy." 
Słowa te wyrażają beznadziejność sprzeczności tkwiących 
w rewolucji i wykazują brak or ientacji biednych, goto
wych przechod zić z jednej ostateczności w drugą. W tych 
słowach ujawnia się cały determinizm Biichner a, który 
wid ział wyraźnie nikłe wówczas możliwości rewolucji 
politycznej i socjalnej, jakiej sam wraz z przyj aciółmi 

tak szczerze pragnął ... 
... Na tle wypowiedzi ludu, stwarzaj ących nastrój do tra

gicznych wydarzeń dramatu, rozwija się konflikt Dantona 
z Robespierre'em. Wybitny krytyk marksistowski Geor g 
Lukacs w swym esej u o Biichnerze twierdzi, że według 
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p oety, ostatecznym powodem tego konfliktu zakończon_ego 
upadkiem dantonistów, jest sytuacja materialna. P otwier 
dzaj ą to słowa z listu poety do pisar za K arola Gutzkowa 
z r. 1835: „Stosunek biedn ych do bogat ych - pisze Biich
ner - jest jedynym elem entem rewolucyj nym na świe cie . " 

w dramacie Biichnera Danton jest rewolucjonistą b ur 
żuazyj nym, k tóry nie potrafi wyjść poza cele swej klasy. 
Spełnił swą rolę walcząc o pokonanie króla i feudałów, 
po osiągnięciu jednak tego zwyc ięs twa nie dos_trzega w 
społeczeń stwie nowych sprzeczności. Są to dla mego k on
flikty obce, toteż nawołuje do pojednania warstw spo
łecznych i zaniech ania rewolucji. 

Danton: Gdzie się kończy samoobrona, tam zaczyna się 
m~rd; nie widzę żadnego powocln, któ r y by nas dłużej 
zmuszał do zabijania. 

Robespierre: Rewolucja socjalna jeszcze się ni_e doko
nała; kto rewolucję kończy w połowie, ten kopie sobi e 
grób." 

(Akt . I.) 

Dan ton nieświadomie staje się kontrrewolucjonistą, 
działającym na korzyść klasy wyzyskiwacz~, przeci:':' 
którym wal czył i k tórych nienawidzi. Musi więc ustąp i_~ 
miejsca tym, którzy jak Robespierre pragnąc. r wolUCJI 
plebejskiej, jaśniej w idzieli drogę, jaką powmna była 
potoczyć się rewolucja. Na drodze t ej Danton był zapo:ą: 
Los jego jest jakby symbolem typowych sprzec~n~sci 
ok resu 1789-1848 dla których konsekwentny materialist a 
Biichner sam nie ~oże w owym okresie znaleźć rozwiąza
nia. Smierć Dantona - to tragedia deter minizmu, gdzie 
działalność polityczna człowieka jest beznadzi ejną próbą 
zmagania s ię z „musem". 
Współcześni autorowi uznali Smierć Dantona. za rz~cz 

„niemoralną". Biichner w liście do rod~icó":' z dma 28 lip
ca 1835 r., tak znamiennie rozprawia się ~ zarzutem 
niemoralności" sztuki: ... poeta dramatyczny Jest w mo

i'ch oczach zawsze tylko historykiem, ale ma nad nim tę 
przewagę, że stwarza historię po raz wtóry i ~ias.t suche~ 
relacji przenosi nas od razu bezpośrednio w zycie da.neJ 
epoki, zamiast charakterystyk daje charak ter "., a zam.i~s~ 
opisów postacie. Jego naczelnym zadani~_m Jest z~h~yc 
się jak najbardziej do prawdziwej historn. ~:go ksiąz~a 
nie może być bardziej albo mniej moralna m z sam a his
toria· ale Pan Bóg nie tworzy przecież historii z myślą 
0 ty~, by stanowiła ona lekturę dla młodych panienek„." 
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Rękopis dramatu młodego studenta medycyny, pozba
wionego wszelkich kontaktów z literatami, otrzymuje 
wraz z wzruszającym listem ówczesny wydawca czaso
pism „Phłinix'', Karl Gutzkow. Zachwycony debiutem 
nieznanego poety, odczytuje Smierć Dantona wydawcy 
Sauerli:i.nderowi i jego konsultantom, którzy postanawiają 
dzieło wydać. Gutzkow odpisując Biichnerowi uzasadnia 
niskie honorarium tym, że dramaty są niekorzystnymi 
pozycjami dla wydawcy. Niepowodzenie finansowe, jakie
go doznał Biichner, wynikło również z tego, że krytycy 
ocenili utwór jako „udramatyzowany rozdział Thiersa", 
z którego Historii Francji autor korzystał. 

... Biichner żąda od sztuki, by uczyła się jedynie od na
tury. „We wszystkim żądam życia ... to stanowi jedyny 
sprayvdzian w dziedzinie sztuki" - woła w Lenzu. Sztucz
ność poezji niemieckiego klasycyzmu polega na tym, że 
wyrażone w niej ideały nie dadzą się zrealizować. A po
nieważ żyjemy - według Biichnera - w warunkach spo -
łecznych, których znieść nie można, pozostaje nam tylko 
współczucie dla ofiar tych warunków. Dlatego też Biich
ner zaleca twórcom, aby spróbowali „zniżyć je do życia 
tych najbardziej maluczkich i odmalowali je w każdym 
jego drgnieniu, w każdej wynikającej zeń przenośni, 

każdej subtelnej, ledwo dostrzegalnej grze wyrazu ... " 

Biichner wyznaje filozofię doczesności, filozofię przyro
dy, odrzuca chrześcijańską teologię, głoszącą iż życie 

doczesne jest przygotowaniem do życia wiecznego. „Zie
mię nazwano „krajem doświadczeń" - powiada - draż

niła mnie zawsze ta myśl, zgodnie bowiem z nią życie 
uważa się tylko za środek, ja jednak sądzę, że życie samo 
jest celem, bo rozwój jest celem życia, życie samo jest 
rozwojem, a więc samo życie jest celem." W społeczeń
stwie Biichner widzi tylko jednostkę i jej cierpienie -
krzywdę, chaos i nieład, w naturze zaś odczuwa ład i har
monię. Tu szuk,;:i więc tego, czego nie ma w społeczeń
stwie. Przyrodnik Biichner czerpie pociechę z natury. 
Wielka wrażliwość na krzywdę i cierpienia ludzkie każe 
poecie przywołać do życia postaci Woyzecka, Lenza, bo 
„na to, żeby wniknąć w odrębną istność każdego, trzeba 
kochać ludzkość. Nikt nie powinien nam się wydać zbyt 
nieznaczący, nikt za brzydki..." 
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Do rodziców - kwiecień 1833 r. 

„Jeżeli cokolwiek w naszych czasach może w ogóle dać 
rezultat y, to tylko przemoc. Wiemy, czego można spo
dziewać się po naszych książętach. Wszystkie ustępstwa, 
na które się zgodzili, wydarto im przecież siłą ... Młodym 
ludziom wypomina się, że chcą użyć przemocy. Czyż jed
nak nie żyjemy w ciągłym stanie przemocy? Żyjąc w 
więzieniu, w którym przyszliśmy na świat, nie widzimy 
już tego, że jesteśmy w lochu i że skuto nam ręce i nogi, 
i zakneblowano usta. Co nazywacie legalnością? Prawo, 
które wielką masę obywateli zaprzęgło do pługa pań
szczyżnianego, aby zaspokoić sprzeczne z naturą potrzeby 
nieznacznej, skorumpowanej mniejszości? To prawo, które 
wraz z ochraniającą je brutalną siłą bagnetów oraz głu
potą i przebiegłością jego wykonawców jest wiecznym, 
brutalnym gwałtem, zadawanym sprawiedliwości i zdro
wemu rozsądkowi? Będę słowem i ramieniem walczył 

przeciwko niemu, gdzie tylko będę mógł." 

* 
Do rodziców - luty .1834 r. 

„Nie mam dla nikogo pogardy, a już najmniej z powodu 
inteligencji lub wykształcenia, ponieważ nie jest w niczy
jej mocy nie być głupcem czy zbrodniarzem - ponieważ 
żyjąc w takich warunkach bylibyśmy wszyscy tacy sami 
i ponieważ warunki są niezależne od naszej woli. Inteli
gencja jest więc tylko bardzo nieznaczną cząstką naszej 
istoty, a wykształcenie tylko bardzo przypadkową jej 
formą. Zarzucanie mi takiej pogardy byłoby równoznacz
ne z twierdzeniem, że depczę nogami człowieka, k tóry ma 
na sobie źle skrojony surdut ... Robienie przykrości bliź
niemu jest okrucieństwem; mam jednak pełne prawo 
szukać czy unikać jakiegoś człowieka. Tym tłumaczy się 
moja postawa wobec dawnych znajomych ; nikomu nie 
sprawiłem przykrości i oszczędziłem sobie sporo nudy; 
jeżeli uważają mnie za dumnego, bo nie znajduje żadnej 
przyjemności w ich zabawach i zajęciach, są niesprawied
liwi; nigdy by mi nie przyszło do głowy, abym z tego 
właśnie powodu uczynił komuś podobny zarzut ... Myślę 
jednak wciąż, że więcej spojrzeń współczujących posła-
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łem cierpiącym i udręczonym niż powiedziałem gorzkich 
słów zimnym, wyniosłym sercom." 

Do narZJeczonej 

Gissen, luty 1834 

* 

„Łaknę twojego listu. Czuję się samotny jak w grobie; 
kiedy obudzi mnie dotknięcie twej dłoni? Przyjaciele mnie 
opuszczają, wrzeszczymy sobie do uszu jak ludzie głusi; 

chciałoby się czasem, abyśmy byli niemi, wtedy mogli
byśmy t ylko patrzeć na siebie; a w tych nowych czasach 
n ie potrafię nikomu dłużej w oczy spoglądać, żeby mi 
łzy nie napływały. Jest t o taka choroba łzawienia, która 
nieraz występuje przy dłuższym patrzeniu. Przyjaciele 
mówią, żem zwariował, ponieważ powiedziałem, że po 
sześciu tygodn iach zmartwychwstanę, ale najpierw prze
żyję wniebowstąpienie; mam na myśli dyliżans. Bywaj, 
umiłowana j nie opuszczaj mn ie. Udręka moja odsuwa 
mnie od ciebie - prześladuje mnie dzień cały ; biedne 
serce, myślę, że odpłacasz się tym samym." 

Do Gutzkowa 
Darmstadt, luty 1835 

* 

„Powtarzam swą prośbę o szybką odpowiedź; w razie 
przychylnej oceny, gdyby kilka słów skreślonych ręką 
pańską doszło mnie do najbliższej środy, mogłoby niesz
częśliwego wyprowadzić z bardzo smutnego położenia. 

Jeśli by jeszcze raził ton tego listu, niech pan wyrozu
mie, że mnie łatwiej żebrać w łachmanach niż składać 
suplikę wyfraczonemu i łatwiej z pistoletem w ręku po
wiedzieć: la bourse ou la vie!, niż drżącymi wargami 
wyszeptać : Bóg zapłać." 

Do Gut zkowa 

Strassburg, marzec 1835 

„Najczcigodniejszy! 

* 

Niechybnie dowiedziałeś się z listu gończego, ogłoszio
nego w „Frankfurter Journal", o moim wyjeździe z Darm
stadtu. Przebywam tu od kilku dni; czy pozostanę dłużej, 
nie wiem ; . zależy od różnych okoliczności. Mój manuskrypt 
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odbędzie tymczasem swój kurs. Przyszłość moja jest tak 
problem atyczna, że zaczyna mnie samego interesować, 

a to już znaczy bardzo wiele. Na samobójstwo subtelne -
przez pracę - nie mogę się łatwo zdecydować ; spodzie
wam się, że będę uprawiać moje lenistwo co najmniej 
przez kwartał, a potem wezmę zadatek albo od jezuitów 
za służbę Marii, albo od saintsimonistów za femme libre, 
albo umrę wraz z moją ukochaną. Zobaczymy! Może do
czekam się chwili, kiedy na katedrze sztrasburskiej p o
nownie zawiśnie czapka jakobińska. Co pan na to? Ja 
tylko żartuje, ale pan jeszcze się przekona, do czego jest 
zdolny Niemiec, gdy głoduje." 

Do Gutzkowa 

Strassburg - 1836 

* 

„ ... Zresztą, aby być szczerym, wydaje mi slię, że pan 
i pańscy przyjaciele bynajmniej nie obraliście najmą

drzejszej drogi. Reformować społeczeństwo za pośrednic
twem idei, przez klasę wykształconą? Niiemożl,iwe! Nasza 
epoka jest czysto materialistyczna! Gdyby pan zaczął 

bardziej bezpośrednią działalność polityczną, od razu 
doszedłby pan do punktu, gdzie reforma się końcrzy. Nigdy 
pan nie przeskoczy przepaści, dzielącej społeczność wy
kształconą od niewykształconej. J a osobiśctie jest em prze
konany, że wykształcona i dobrze sytuowana mniejszość, 
ta sama, która tyle sw.obód dla siebie od suwerena się 
domaga, nigdy nie zrezygnuje ze swej wyższości w sto
sunku do wrelkliej klasy - a sama owa wńelka klasa? 
Na nią działają tylko dwa bodżce: nędza materialna i fa
na.tyzm religijny. Każda partia, która potrafi zagrać na 
tych strunach, ma szanse zwycięstwa. Nasza epoka po
trzebuje żelaza i chleba - a potem krzyża albo czegoś 
w tym rodzaju. Zdanliem molim, w rzeczach społecznych 
należy przyjąć jako absolutny kanon, że możlii.wości odro
dzenia ducha ludzkiego trzeba szukać tylko w 1 udzie, 
zaś przeżyta społeczność nowożytna niech idzie w czorty. 
Bo co to ma jeszcze do roboty na tym bożym świecie? 
Całe życie tych ludzi składa się z usiłowań uwolnienia 
się od najpotworniejszej nudy. Niech idzie, jej śmierć to 
jedyne novum, na jakie ją jeszcze stać." 

Przekład: Czeslaw Przymusiński 
PIW G. Biichner Utwory Zebrane 
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