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(5 Nivôse’a Roku II). Robespierre czyni w nim rozróżnienie między rządem konstytucyjnym, a 
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Obywatele, przedstawiciele ludu! 

Sukcesy usypiają słabych, pobudzają silnych. Pozwólmy, aby Europa i historia 
sławiła cuda tulooskie - i przygotujmy nowe tryumfy dla wolności. 

Obroocy Republiki przyjmują maksymę Cezara: sądzą, że nie zostało zrobione 
nic, dopóki cokolwiek zostało do zrobienia. Zostało przed nami jeszcze na tyle 
dużo niebezpieczeostw, by zająd cały nasz zapał. 

Zwyciężyd Anglików i zdrajców to rzecz dośd łatwa przy odwadze naszych 
republikaoskich żołnierzy; istnieje zadanie nie mniej ważne, a trudniejsze: chodzi 
o demaskowanie, z niezłomną siłą, wiecznych intryg wszystkich wrogów naszej 
wolności oraz o spowodowanie tryumfu zasad, na których powinna się opierad 
pomyślnośd paostwa. 

Takie są pierwsze zadania, jakie nałożyliście na wasz Komitet Ocalenia 
Publicznego. Najpierw rozwiniemy tu zasady i potrzebę rządu rewolucyjnego; 
następnie ukażemy przyczynę, która zmierza do jego sparaliżowania u źródła. 

Teoria rządu rewolucyjnego jest równie nowa co rewolucja, która go przyniosła. 
Nie należy jej szukad w książkach pisarzy politycznych, którzy nie przewidzieli 
wcale tej rewolucji, ani w ustawach tyranów, którzy, kontenci z nadużywania 
swej potęgi, mało się przejmują uzasadnianiem ich legalności; zatem słowo to 
jest dla arystokracji jedynie sprawą strachu lub tekstem szkalującym; dla 
tyranów tylko skandalem, dla wielu ludzi tylko zagadką; trzeba to wyjaśnid 
wszystkim, aby przynajmniej pozyskad dobrych obywateli dla zasad interesu 
publicznego. 

Funkcją rządu jest skierowanie sił moralnych i fizycznych narodu ku celowi, dla 
którego został ustanowiony. 

Celem rządu konstytucyjnego jest zachowanie Republiki; celem rządu 
rewolucyjnego jest jej założenie. 

Rewolucja jest wojną wolności z jej wrogami; Konstytucja jest ustrojem 
zwycięskiej i spokojnej wolności. 

Rządowi rewolucyjnemu potrzebne jest działanie nadzwyczajne, właśnie 
dlatego, że prowadzi wojnę. Jest on podporządkowany mniej jednolitym i mniej 
rygorystycznym regułom, bowiem okoliczności, w jakich się znajduje, są burzliwe 
i zmienne, przede wszystkim zaś dlatego, że zmuszony jest bezustannie rozwijad 
nowe, szybkie środki działania, wobec nowych, naglących zagrożeo. 

Rząd konstytucyjny zajmuje się głównie wolnością cywilną, rząd rewolucyjny zaś 
- wolnością publiczną. Przy ustroju konstytucyjnym wystarczy nieomalże chronid 
jednostki przed nadużyciami władzy publicznej; przy ustroju rewolucyjnym sama 
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władza publiczna zmuszona jest bronid się przed wszystkimi atakującymi ją 
sprzysiężeniami. 

Rząd rewolucyjny winien jest dobrym obywatelom wszelkiego rodzaju obronę 
krajową; wrogom ludu winien jest jedynie śmierd. 

Pojęcia te są wystarczające do wyjaśnienia pochodzenia i charakteru praw, które 
nazywamy rewolucyjnymi. Ci, co zwą je despotycznymi lub tyraoskimi, są 
głupimi lub perwersyjnymi sofistami, którzy próbują mieszad przeciwieostwa: 
pragną poddad temu samemu porządkowi pokój i wojnę, zdrowie i chorobę, lub 
raczej chcą tylko wskrzeszenia tyranii oraz śmierci ojczyzny. Jeśli odwołują się do 
dosłownego wykonywania sentencji konstytucyjnych, to jedynie w celu 
bezkarnego ich naruszania. Są nędznymi mordercami, którzy, po to, by bez 
ryzyka poderżnąd Republice gardło w kołysce, usiłują ją dławid mętnymi 
maksymami, od których sami potrafią się lekko uwolnid. Konstytucyjna nawa nie 
została wcale zbudowana po to, by wciąż pozostawad w doku; czy jednakże 
należało ją wodowad na morzu podczas wielkiego sztormu i pod przeciwne 
wiatry? Tego właśnie chcieli tyrani i niewolnicy, sprzeciwiający się jej budowie; 
ale francuski lud nakazał wam czekad na ponowną ciszę. Jego jednogłośne 
żądania, zagłuszając nagle jazgot arystokracji i federalistów, nakazały wam 
uwolnid go pierwej od wszystkich jego wrogów. 

Świątynie bogów nie są stworzone na azyl dla świętokradztwa, które by je 
profanowało; konstytucja zaś na to, by chronid spiski tyranów próbujących ją 
zniszczyd. 

Jeśli rząd rewolucyjny musi byd szybszy w marszu i bardziej swobodny w ruchach 
od zwykłego rządu, czy jest przez to mniej sprawiedliwy i mniej uprawniony? 
Nie, opiera się on na najświętszym ze wszystkich praw, na ocaleniu ludu; na 
najbardziej nieodpartym ze wszystkich praw - na konieczności. 

Ma on również swoje reguły, a wszystkie zaczerpnięte ze sprawiedliwości i 
porządku publicznego. Nie ma nic wspólnego z anarchią czy zamętem; 
przeciwnie, jego celem jest je powstrzymad, by przygotowad i umocnid 
praworządnośd. Nie ma nic wspólnego z samowolą; kierowad nim powinny nie 
partykularne uniesienia, lecz interes publiczny. Musi się zbliżyd do zwykłych, 
ogólnych zasad tam, gdzie mogą byd one rygorystycznie zastosowane, bez 
angażowania wolności publicznej. Miarą jego siły powinno byd zuchwalstwo lub 
perfidia konspiratorów. Im straszliwszy jest dla ludzi złych, tym łaskawszy 
powinien byd dla dobrych. Im bardziej okoliczności nakazują mu konieczne 
rygory, tym bardziej powinien się powstrzymywad od środków, które 
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niepotrzebnie krępują wolnośd publiczną i obrażają interesy prywatne bez 
żadnej korzyści publicznej. 

Musi się on utrzymad między dwiema rafami - słabością i śmiałością oraz 
moderantyzmem i przesadą; moderantyzm jest dla umiarkowania tym, czym 
impotencja dla niewinności, a przesada podobna jest do energii jak puchlina 
wodna do zdrowia. 

Tyrani bezustannie próbowali odeprzed nas ku poddaostwu po drogach 
moderantyzmu; czasami również pragnęli nas pchnąd ku skrajnemu 
przeciwieostwu. Obie te skrajności kooczą się w tym samym punkcie. Czy 
będziemy z tej, czy z tamtej strony celu, cel będzie jednako chybiony. Nic nie jest 
podobniejsze do apostoła federalizmu niż niewczesny głosiciel Republiki jednej i 
powszechnej. Przyjaciel królów i obrooca rodzaju ludzkiego rozumieją się dośd 
dobrze. Fanatyzm okryty szkaplerzami i fanatyk głoszący ateizm mają ze sobą 
wiele wspólnego. Demokratyczni baronowie są bradmi markizów z Koblencji1 ; 
czasami zaś czerwone czapki2 bliższe są czerwonym obcasom3, niż można by 
sądzid. Tu jednak rząd powinien zachowad najwyższą przezornośd, bowiem 
wszyscy wrogowie wolności czekają tylko na to, by obrócid przeciw niemu nie 
tylko jego błędy, lecz nawet środki najmądrzejsze. Gdy uderza w to, co nazywa 
się przesadą, oni próbują podnosid moderantyzm i arystokrację. Jeśli ściga te 
dwa potwory, tamci z całej siły prą do przesady. Niebezpieczne jest pozosta-
wienie im środków do pomniejszania zapału dobrych obywateli; a jeszcze 
bardziej niebezpieczne zniechęcanie i prześladowanie dobrych obywateli, 
których tamci oszukali. Przez jedno z tych nadużyd Republika mogłaby oddad 
ducha wskutek zamieszek; przez drugie, niechybnie umarłaby z niemocy. 

Cóż zatem należy czynid? Prześladowad winnych stworzenia perfidnych 
systemów, chronid patriotyzm, nawet z jego błędami; oświecad patriotów, nadto 
bezustannie podnosid lud do poziomu jego praw i przeznaczenia. 

Jeśli nie przyjmiecie tej reguły, stracicie wszystko. 

Gdyby trzeba było wybierad między nadmiarem patriotycznego zapału a 
otchłanią postawy nieobywatelskiej albo marazmem moderantyzmu, nie 
należałoby się wahad. Krzepkie ciało targane nadmiarem energii daje więcej 
możliwości niż trup. 

Strzeżmy się przede wszystkim, by nie zabid patriotyzmu przez chęd jego 
uleczenia. 

Patriotyzm jest z natury swej płomienny. Któż może zimno kochad ojczyznę? Jest 
on szczególnie udziałem ludzi prostych, niezbyt zdolnych do kalkulowania 
politycznych konsekwencji zachowania obywatelskiego. Któryż to patriota, 
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nawet oświecony, nigdy się nie myli? Jeśli więc założymy, że istnieją 
umiarkowani i tchórze działający w dobrej wierze, czemużby nie mieli istnied 
patrioci w dobrej wierze, których chwalebne uczucie czasami nazbyt ponosi? 
Jeśli więc widzielibyśmy zbrodniarzy we wszystkich tych, co w ruchu 
rewolucyjnym przekroczą ścisłą linię wyznaczoną przez przezornośd, objęlibyśmy 
wspólną proskrypcją, wraz ze złymi obywatelami, wszystkich naturalnych 
przyjaciół wolności, waszych własnych przyjaciół i wszystkie podpory Republiki. 
Zręczni wysłannicy tyranii, pierwej ich oszukawszy, staliby się sami ich 
oskarżycielami, a może i sędziami. 

Któż więc rozwikła wszystkie te niuanse? Któż wyznaczy linię demarkacyjną 
pomiędzy wszystkimi sprzecznymi nadużyciami? Miłośd ojczyzny i prawdy. 
Królowie i hultaje wciąż będą próbowad ją zatrzed; nie pragną wcale mied do 
czynienia z rozumem ani z prawdą. 

Wskazując na zadania rządu rewolucyjnego, uwydatniliśmy i rafy. Im większa 
jest jego władza, im swobodniejsze i szybsze działanie, tym bardziej powinien się 
on kierowad dobrą wiarą. W dniu, w którym wpadnie w nieczyste lub perfidne 
ręce, wolnośd będzie zgubiona; jej imię stanie się pretekstem i wymówką wręcz 
dla kontrrewolucji; jej energia stanie się siłą trucizny. 

Zatem ufnośd francuskiego ludu wiąże się raczej z charakterem, jaki ukazała 
Konwencja Narodowa, niż z samą tą instytucją. 

Wkładając całą władzę w wasze ręce, lud oczekiwał od was, iż wasz rząd będzie 
równie zbawienny dla patriotów, co groźny dla wrogów ojczyzny. Nałożył na was 
obowiązek jednoczesnego rozwinięcia całej odwagi i polityki koniecznej do ich 
pognębienia, przede wszystkim zaś do utrzymania pośród was jedności, która 
jest wam potrzebna po to, by wypełniło się wasze wielkie przeznaczenie. 

Założenie Republiki Francuskiej nie jest wcale dziecinną igraszką. Nie może byd 
dziełem kaprysu czy beztroski ani przypadkowym skutkiem wszystkich 
prywatnych roszczeo i wszystkich czynników rewolucji. Mądrośd na równi z 
mocą rządziła przy stworzeniu świata. Zatem, nakładając na członków spośród 
was wyłonionych straszliwe zadanie nieprzerwanego czuwania nad losami 
ojczyzny, nałożyliście na siebie samych obowiązek udzielania im wsparcia waszą 
siłą i zaufaniem. Jeśli rząd rewolucyjny nie będzie wspierany energią, wiedzą, 
patriotyzmem i życzliwością wszystkich przedstawicieli ludu, skąd weźmie siłę 
reakcji odpowiednią do wysiłku atakującej go Europy i wszystkich wrogów 
wolności, którzy zewsząd nao naciskają? Biada nam, jeśli otworzymy nasze 
dusze na perfidne insynuacje wrogów, którzy mogą nas zwyciężyd tylko 
wówczas, gdy nas podzielą! Biada nam, jeśli rozluźnimy szeregi, zamiast je 
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zewrzed, jeśli damy posłuch prywatnym interesom, urażonej próżności, miast 
ojczyźnie i prawdzie! 

Sprostajmy w duchu republikaoskim cnotom i starożytnym przykładom. 
Temistokles więcej miał geniuszu niż lacedemooski przywódca floty Greków; 
kiedy jednak ten ostatni, w odpowiedzi na konieczne ostrzeżenie, które miało 
uratowad ojczyznę, podniósł kij, żeby tamtego uderzyd, Temistokles rzekł tylko: 
„Bij, ale posłuchaj" - i Grecja odniosła tryumf nad tyranem z Azji. Scypion wart 
był dwóch rzymskich wodzów. Po zwycięstwie nad Hannibalem i Kartaginą 
Scypion chlubił się służbą pod rozkazami swego wroga. O, cnoto wielkich serc! 
Czymże są wobec ciebie wszelkie porywy pychy i wszelkie roszczenia 
nędzników? O, cnoto, czyż mniej jesteś potrzebna do założenia Republiki niż do 
rządzenia nią w pokoju? O, ojczyzno, czyż mniej masz praw nad 
przedstawicielami francuskiego ludu niż Grecja i Rzym nad swoimi wodzami? 
Cóż ja mówię? Jeśli funkcje w administracji rewolucyjnej nie byłyby teraz dla nas 
trudnymi zadaniami, lecz obiektem ambicji, Republika byłaby już zgubiona. 

Trzeba, by autorytet Konwencji Narodowej szanowano w całej Europie; po to, 
by ją poniżyd, po to, by ją zniszczyd, tyrani wyczerpują wszelkie środki polityki i 
trwonią skarby. Trzeba, by Konwencja przyjęła twarde postanowienie, iż woli 
własny rząd od rządów gabinetu londyoskiego i dworów Europy; jeśli bowiem 
ona nie będzie rządzid, będą rządzid tyrani. 

Jakich to oni nie mają udogodnieo w tej wojnie chytrości i korupcji, jaką 
prowadzą przeciw Republice! Walczą dla nich wszystkie grzechy - Republika ma 
dla siebie tylko cnoty. Cnoty są proste, skromne, ubogie, czasem nieuczone, 
czasem grubiaoskie; są one przymiotem biedaczków i dziedzictwem ludu. 
Grzechy są otoczone wszelkimi skarbami, zbrojne we wszelkie uroki lubieżności i 
we wszelkie powaby perfidii; towarzyszą im wszelkie niebezpieczne talenty 
wydwiczone dla zbrodni. 

Z jakże wielkim mistrzostwem tyrani obracają przeciw nam już nie powiem 
nasze pasje i słabości, lecz nawet i nasz patriotyzm! 

Jakże szybko mogłyby wykiełkowad ziarna podziału, które rzucają między nas, 
jeśli się nie pospieszymy, by je zdusid! 

Dzięki pięciu latom zdrady i tyranii, dzięki zbyt wielkiej nieprzezorności i 
łatwowierności wobefkilku siłowych pociągnięd, zbyt wcześnie zdementowanych 
wskutek trwożliwej skruchy, Austria, Anglia, Rosja, Prusy, Włochy4 miały czas 
ustanowid we Francji tajny rząd, rywalizujący z rządem francuskim. Mają one 
także swoje komitety, swój skarb, swoich agentów; rząd ten przejmuje siłę, 
którą my odejmujemy naszemu *rządowi+; ma jednośd, jakiej nam długo 
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brakowało, politykę, bez której, jak sądzimy, możemy się obejśd, poczucie 
ciągłości oraz zgodnośd, której koniecznośd nie zawsze wystarczająco 
odczuwaliśmy. 

Tym sposobem cudzoziemskie dwory od dawna wypluwały do Francji wszystkich 
zręcznych łotrów, których mają na utrzymaniu. Ich agenci nadal nękają nasze 
wojska; nawet zwycięstwo pod Tulonem5 jest tego dowodem: trzeba było całej 
brawury żołnierzy, całej wierności generałów, całego bohaterstwa 
przedstawicieli ludu, by zatryumfowad nad zdradą. Radzą w naszych 
administracjach, na zebraniach naszych sekcji; przenikają do naszych klubów; 
zasiadali nawet w sanktuarium przedstawicielstwa narodowego; kierują i będą 
wiecznie kierowad kontrrewolucją na tym samym poziomie. 

Krążą wokół nas; odkrywają nasze sekrety; podtrzymują nasze pasje; próbują 
podszeptywad nam nawet poglądy; obracają przeciw nam nasze postanowienia. 
Jesteście słabi? Wychwalają waszą roztropnośd. Jesteście roztropni? Oskarżają 
was o słabośd; nazywają waszą odwagę zuchwałością, waszą sprawiedliwośd 
okrucieostwem. Oszczędźcie ich - jawnie konspirują; zagroźcie im - konspirują w 
ciemności i pod maską patriotyzmu. Wczoraj mordowali obrooców wolności - 
dziś przyłączają się do konduktu żałobnego i żądają dla siebie boskich 
zaszczytów, czyhając na okazję, by poderżnąd gardło swoim bliźnim. Trzeba 
wszcząd wojnę domową? Głoszą najbardziej szalone przesądy. Wojna domowa 
ma się zakooczyd w morzu francuskiej krwi? Wypierają się i swojego kapłaostwa, 
i swoich bogów, by ponownie ją podsycid. 

Widziano, jak Anglicy i Prusacy rozchodzą się po naszych miastach i wioskach, 
rozgłaszając w imieniu Konwencji Narodowej bezsensowną doktrynę; widziano 
byłych kapłanów na czele wichrzycielskich zgromadzeo, dla których religia była 
motywem lub pretekstem. Byli już patrioci, doprowadzeni do nieostrożnych 
działao przez czystą nienawiśd fanatyzmu, których zamordowano; krew 
popłynęła już w wielu zakątkach kraju wskutek godnych ubolewania potyczek, 
jakbyśmy za dużo mieli krwi do walki z tyranami Europy. O, wstydzie! O, słabości 
rodzaju ludzkiego! Tak wielki naród zdał się zabawką najbardziej godnych 
pogardy pachołków tyranii! 

Cudzoziemcy zdawali się czasem byd arbitrami publicznego spokoju. Pieniądz 
krążył lub znikał według ich widzimisię. Kiedy tego chcieli, lud miał chleb; kiedy 
tego chcieli, lud był go pozbawiony; pod drzwiami piekaro ciżba zbierała się lub 
rozpraszała na ich sygnał. Otaczają nas swoimi zbirami, swoimi szpiegami; 
wiemy to, widzimy to, a oni żyją! Zdają się byd niedosięgli przez miecz prawa. 
Nawet dziś trudniej jest ukarad jakiegoś ważnego konspiratora, niż wyrwad 
któregoś z przyjaciół wolności z rąk oszczerstwa. Ledwie ujawniliśmy fałszywie 
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filozoficzne nadużycia sprowokowane przez wrogów Francji, ledwie patriotyzm 
wypowiedział na tej trybunie słowo „ultrarewolucjonista", które ich określało, a 
już zdrajcy z Lyonu6, sami zwolennicy tyranii, zaczęli je spiesznie stosowad do 
gorących patriotów i generałów, którzy pomścili lud i prawa. Z jednej strony 
odnawiają dawniejszy system prześladowao skierowanych przeciwko 
przyjaciołom Republiki - z drugiej wzywają do pobłażliwości na rzecz nędzników 
unurzanych we krwi ojczyzny. 

Jednakże zbrodnie ich się nawarstwiają; codziennie werbowane są bezlitosne 
kohorty cudzoziemskich wysłanników; zalana jest nimi cała Francja; czekają oni i 
czekad będą na sprzyjającą ich ponurym planom chwilę. Okopują się i umacniają 
pośród nas; wznoszą nowe redut)', nowe kontrrewolucyjne baterie, podczas gdy 
tyrani, którzy ich łączyli, gromadzą nowe armie. 

Tak, ci perfidni wysłannicy, którzy do nas mówią, którzy nas pieszczą, są bradmi, 
są wspólnikami dzikich siepaczy, co niszczą nasze zbiory, co zawładnęli naszymi 
miastami i statkami kupionymi przez ich panów, co dokonali masakry naszych 
braci, poderżnęli bez litości gardła naszym więźniom, naszym kobietom, naszym 
dzieciom, przedstawicielom francuskiego ludu. Cóż ja mówię? Potwory, które 
dokonały tych zbrodni, są mniej odrażające niż nędznicy potajemnie szarpiący 
nam wnętrzności - a oni oddychają, a oni bezkarnie konspirują! 

Czekają już tylko na przywódców, by się połączyd; szukali ich pośród was. Ich 
głównym celem jest sprawid, byśmy się wzięli za bary. Ta śmiertelna wałka 
podtrzymałaby nadzieje arystokracji, zawiązałaby na nowo intrygi federalistów; 
pomściłaby spisek żyrondystów za ustawę, którą ukarano ich za potworne 
zbrodnie; ukarałaby Górę za jej najwyższe oddanie; bowiem to Góra, lub raczej 
Konwencja, jest atakowana poprzez jej dzielenie i poprzez niszczenie jej dzieła. 

Co do nas, będziemy prowadzid wojnę jedynie z Anglikami, Prusakami, 
Austriakami i z ich wspólnikami. Wykaoczając ich, odpowiemy na pamflety. 
Potrafimy nienawidzid jedynie wrogów ojczyzny. 

Postrachu wcale nie należy siad w sercach patriotów lub nieszczęśników - to w 
jaskiniach cudzoziemskich bandytów dzieli się łupy, to tam pije się krew 
francuskiego ludu. 

Komitet dostrzegł, iż prawo nie jest wystarczająco szybkie w karaniu wielkich 
winowajców. Cudzoziemcy, znani agenci sprzymierzonych królów, generałowie 
splamieni krwią Francuzów, dawniejsi wspólnicy Dumourieza7 , Custine'a8 i 
Lamarliera9 , długo już pozostają w areszcie, a wciąż ich nie osądzono. 
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Wielu jest konspiratorów, zda się, jakoby się mnożyli, a przykłady tego rodzaju 
są rzadkie. Ukaranie stu winnych, podłych a miernych, mniej jest przydatne 
wolności niż kara śmierci konspiracyjnego przywódcy. 

Członkowie Trybunału Rewolucyjnego, których patriotyzm i bezstronnośd na 
ogół godne są pochwały, sami wskazali Komitetowi Ocalenia Publicznego 
przyczyny, które czasami utrudniają mu pochód naprzód, nie czyniąc go 
pewniejszym, zażądali więc od nas reformy ustawy pamiętającej nieszczęsne 
czasy, w których ją wniesiono. Zaproponujemy, by Komitet został upoważniony 
do przedstawienia wam kilku zmian w tym względzie, które będą zmierzad 
również do tego, by uczynid działanie sprawiedliwości jeszcze bardziej sprzyjają-
cym niewinności, a jednocześnie nieuchronnym dla zbrodni i dla intrygi. Już 
nawet wyznaczyliście mu to zadanie na mocy poprzedniego dekretu. 

Zaproponujemy wam, by od tej chwili przyspieszyd sądzenie cudzoziemców i 
generałów oskarżonych o konspirację z tyranami, którzy prowadzą z nami 
wojnę. 

Nie wystarczy przerazid wrogów ojczyzny; trzeba wspomóc obrooców. Będziemy 
się zatem ubiegad u waszego wymiaru sprawiedliwości kilku rozporządzeo na 
rzecz żołnierzy, którzy walczą i cierpią za wolnośd. 

Francuska armia nie jest jedynie postrachem tyranów; jest chwałą dla narodu i 
dla ludzkości: idąc ku zwycięstwu, nasi dzielni wojownicy wołają: Niech żyje 
Republika! Kiedy padają od wrogiego miecza, ich krzyk brzmi: Niech żyje 
Republika! Ich ostatnie słowa są hymnami do wolności, ich ostatnie tchnienia są 
ślubami dla ojczyzny. Gdyby wszyscy dowódcy byli warci tyle, co żołnierze, 
Europa już dawno zostałaby zwyciężona. Każdy dobroczynny akt dla wojska jest 
aktem wdzięczności narodowej. 

Środki wsparcia przyznane obroocom ojczyzny i ich rodzinom wydały nam się 
zbyt skąpe. Sądzimy, że nic nie stoi na przeszkodzie, by zwiększyd je o jedną 
trzecią. Ogromne zasoby finansowe Republiki pozwalają na podjęcie tego 
środka; żąda tego ojczyzna. 

Wydało się nam także, iż okaleczeni żołnierze, wdowy i dzieci tych, co polegli za 
ojczyznę, napotykali - w formalnościach wymaganych przez prawo, w mnogości 
żądao, niejednokrotnie w chłodzie lub nieżyczliwości niektórych podrzędnych 
funkcjonariuszy - trudności, które opóźniały korzystanie z udogodnieo, jakie 
zapewnia im prawo. Uznaliśmy, że lekarstwem na tę niedogodnośd będzie danie 
im obrooców z urzędu, prawem stanowionych, aby ułatwid im środki obrony ich 
praw. 

Z tych to względów, przedstawiamy wam następujący dekret: 
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Konwencja Narodowa stanowi, że: 

Art. I - Oskarżyciel publiczny trybunału rewolucyjnego nakaże niezwłoczne 
osądzenie Dietricha10, Custine'a - syna generała skazanego przez prawo, 
Birona11, Bruslysów12, Barthelemych13 oraz wszystkich generałów i oficerów 
oskarżonych o współsprawstwo z Dumouriezem, Custinem, Lamarlierem, 
Houchardem14. Podobnie każe osądzid cudzoziemców, bankierów i inne 
indywidua obwinione o zdradę i zmowę z królami sprzymierzonymi przeciwko 
Republice Francuskiej. 

Art. II - Komitet Ocalenia Publicznego sporządzi, w jak najszybszym terminie, 
raport na temat środków doskonalenia organizacji Trybunału Rewolucyjnego. 

Art. III - Wsparcie i rekompensaty, przyznane poprzednimi dekretami obroocom 
ojczyzny rannym w walce o nią lub wdowom po nim i ich dzieciom, powiększa 
się o jedną trzecią. 

Art. IV - Zostanie utworzona komisja, której zadaniem będzie ułatwianie 
środków korzystania z udogodnieo, jakie przyznaje im prawo. 

Art. V - Członkowie tej komisji zostaną mianowani przez Konwencję Narodową, 
na wniosek Komitetu Ocalenia Publicznego. 

 

 

Przypisy: 

1. Koblencja była głównym skupiskiem emigrantów. Królewski brat, Karol ks. 
Artois, stworzył tu organizacje pretendującą do roli prawowitego rządu oraz 
zalążki armii. Stało sie to pretekstem do wypowiedzenia wojny Austrii. 

2. Tj. sankiuloci, rewolucjoniści wywodzący się z paryskich robotników 
manufaktur i rzemieślników. 

3. Tj. arystokraci (czerwone obcasy były do rewolucji przywilejem arystokracji 
francuskiej). 

4. Paostwa tzw. I koalicji. 

5. Powstanie w Tulonie, wspierane przez flotę brytyjską, upadło 19 XII 1793 
dzięki energicznym działaniom ówczesnego kapitana Napoleona Bonaparte. 

6. 29 V 1793 w Lyonie wybuchło zbrojne powstanie żyrondystów, krwawo 
zdławione w październiku. 
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7. Charles François du Périer Dumouriez. (1739-1823), generał i polityk, po 
ucieczce Lafayette'a dowódca armii centralnej, w 1793 po porażce pod 
Neerwinden zbiegł do Austrii. 

8. Adam Philippe, książę Custine (1740-1793). generał francuski, walczył m.in. w 
amerykaoskiej wojnie o niepodległośd, w czasie rewolucji dowodził ofensywą w 
Nadrenii, oskarżony o zdradę i zgilotynowany 28 VIII 1793. 

9. Antoine Nicolas Collier ks. de la Marliere (? -1793), generał, zgilotvnowany 26 
XI 1793. 

10. Philippe-Frédéric de Dietrich (1748-1793), baron, naukowiec i polityk z 
Alzacji, zgilotynowany 29 XII 1793, 

11. Armand Louis de Gontaut, książe Lauzun, później książę de Biron (1747-
1793), uczestnik amerykaoskiej wojny o niepodległośd, w czasie rewolucji m.in. 
dowódca armii Flandrii i armii Renu, zwalczał powstanie w Wandei. 
zgilotynowany 31 XII 1793, 

12. Nicolas Emault de Rignac des Bruslys (1751-1809), generał francuski, 
aresztowany po ucieczce Dumourieza. 

13. François-Marie Barthélémy ( 1747-1830), francuski dyplomata, poseł w 
Szwajcarii. 

14. Jean-Nicolas Houchard (ok. 1740— 1793). generał, zgilotynowany 27 XI 
1793. 

 


