
podpory „starego ∏adu”. Represje s∏u˝y∏y te˝ „oczyszcze-
niu” nowego spo∏eczeƒstwa ze wszystkich, którzy nie
potrafili si´ do niego przystosowaç.

Stworzenie nowej cywilizacji okaza∏o si´ utopià. Ma-
china terroru nie spe∏ni∏a swego zadania – umo˝liwi-
∏a liczne nadu˝ycia, doprowadzi∏a do Êmierci wielu
niewinnych ludzi, a w koƒcu zwróci∏a si´ przeciwko
swym twórcom. Zamiast pomóc stworzyç nowego
cz∏owieka, przyczyni∏a si´ do demoralizacji i po-
wszechnego okrucieƒstwa. Nie znaczy to, ˝e rewolu-
cja ponios∏a kl´sk´. Mimo póêniejszego przywrócenia
monarchii, we Francji nie da∏o si´ ju˝ odbudowaç
„starego ∏adu” (zob. rozdz. 41). Trwa∏ymi osiàgni´cia-
mi okaza∏o si´ zniesienie przywilejów feudalnych,
wprowadzenie równoÊci wobec prawa oraz ustano-
wienie Êwieckiego paƒstwa konstytucyjnego. Czy zdo-
bycze te mogà nam jednak przes∏oniç skal´ zbrodni,
do których dosz∏o w trakcie rewolucji? Czy szczytne
cele lub nadzwyczajne okolicznoÊci usprawiedliwia∏y
liczb´ ofiar? Czy represje i terror by∏y wypaczeniem,
czy logicznà konsekwencjà programu rewolucji? Pyta-
nia te, zadawane wcià˝ przez historyków, czynià
z Wielkiej Rewolucji Francuskiej ciàgle aktualny
przedmiot dyskusji.

Leksykon
dantoniÊci – frakcja jakobinów, wywodzàca si´ z radykalnego paryskiego klubu poli-
tycznego (kordelierów), skupiona wokó∏ Georges’a Jacques’a Dantona; w odró˝nieniu od
frakcji Robespierre’a dantoniÊci sk∏adali si´ w znacznej mierze z oportunistów, oskar-
˝anych przez przeciwników o korupcj´, oszustwa i potajemne kontakty z zagranicà; na
pocz. 1794 r. zacz´li postulowaç ograniczenie terroru, co spowodowa∏o aresztowania
przywódców grupy; w kwietniu tego roku dantoniÊci zostali straceni

Deklaracja Praw Cz∏owieka i Obywatela – dokument uchwalony 26 VIII 1789 r.
przez Zgromadzenie Narodowe, zawierajàcy prawa i swobody obywatelskie, które
uwzgl´dniaç mia∏ zreformowany ustrój Francji; Deklaracja opiera∏a si´ na koncepcji praw
naturalnych oraz doktrynie umowy spo∏ecznej (por. rozdz. 37); gwarantowa∏a m.in. pra-
wo do przeciwstawienia si´ despotycznej w∏adzy, równoÊç wobec prawa, ochron´ przed
bezprawnym aresztowaniem, swobod´ wyznania, wolnoÊç s∏owa oraz nietykalnoÊç w∏as-
noÊci prywatnej; w∏àczona jako wst´p do konstytucji z 1791 r. oraz póêniejszych konsty-
tucji francuskich

dyrektoriat – 5-osobowy organ w∏adzy rzàdzàcy we Francji w latach 1795–1799, utwo-
rzony po obaleniu dyktatury jakobinów; w szerszym znaczeniu ustrój paƒstwa francuskie-
go z tego okresu, ustanowiony na mocy konstytucji z sierpnia 1795 r.; rzàdy dyrektoriatu
wyra˝a∏y przede wszystkim interesy zamo˝nych obywateli, którzy posiadali wy∏àczne
bierne prawo wyborcze; walczàc z próbami zamachu stanu, podejmowanymi zarówno
przez monarchistów, jak i jakobinów, dyrektorzy uciekali si´ do terroru; wobec narasta-
jàcych trudnoÊci gospodarczych i niepowodzeƒ na frontach, w listopadzie 1799 r. dyrekto-
riat zosta∏ obalony przez wojskowy zamach stanu Napoleona (zob. rozdz. 40)
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Bilans re-
wolucji

S∏owniczek
cytadela – twierdza zbu-
dowana w mieÊcie, s∏u˝àca
do jego obrony lub utrzyma-
nia w∏adzy nad mieszkaƒcami

egalitaryzm – dà˝enie do
wprowadzenia równoÊci
mi´dzy ludêmi

frakcja – ugrupowanie we-
wnàtrz stronnictwa politycz-
nego

Rewolucyjna Francja w latach
1789–1796.
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