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2 Grudnia 1851 roku zwolennicy prezydenta Ludwika Bonaparte dokonali 

zamachu stanu i ustanowili we Francji dyktaturę. Rok później Ludwik Bonaparte 

koronował się na cesarza, przybierając imię Napoleon III. 

Marks napisał „Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte” między grudniem 

1851 roku a marcem 1852. Tytuł jest nawiązaniem do 9 listopada (18 brumaire 

według Kalendarza Rewolucyjnego) 1799 roku – dnia w którym Napoleon 

Bonaparte ustanowił swoją dyktaturę. 

W poniższej pracy Marks analizuje jak sprzeczności różnych interesów 

społecznych ujawniły się jako skomplikowana pajęczyna walk politycznych, a 

zwłaszcza w sprzeczności między zewnętrzną formą walki a jej społeczną treścią.  
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Przedmowa do drugiego wydania 

 

Mój przedwcześnie zmarły przyjaciel Józef Weydemeyer1 zamierzał od 1 stycznia 

roku 1852 wydawad w Nowym Jorku tygodnik polityczny. Zwrócił się do mnie o 

napisanie dla tego tygodnika historii coup d'etat 2 . Toteż aż do połowy lutego 

pisałem dla niego co tydzieo artykuły pod tytułem: «Osiemnasty brumaire'a 

Ludwika Bonaparte». Jednakże pierwotny plan Weydemeyera spełzł na niczym. 

Natomiast wiosną 1852 roku Weydemeyer zaczął wydawad miesięcznik «Die 

Revolution», którego pierwszy zeszyt stanowi mój «Osiemnasty brumaire'a». 

Kilkaset egzemplarzy tego zeszytu zdołało wówczas przeniknąd tło Niemiec, nie 

dotarły jednak na rynek księgarski. Pewien pozujący na wielkiego radykała 

księgarz niemiecki, któremu zaproponowałem rozpowszechnienie broszury, z 

iście moralnym przerażeniem odrzucił ten «tak niewczesny pomysł». 

Jak z powyższego wynika, praca niniejsza powstała pod bezpośrednim wpływem 

wydarzeo, a jej materiał historyczny nie wykracza poza luty (1852 r.). Na 

ponowne jej wydanie w chwili obecnej wpłynęło po części zapotrzebowanie 

rynku księgarskiego, po części zaś nalegania moich przyjaciół w Niemczech. 

Spośród prac na ten sam temat, które ukazały się niemal równocześnie z moją, 

dwie tylko, godne są uwagi: Wiktora Hugo «Napoleon le Petit» 3 i Proudhona 

«Coup d’etat». 

Wiktor Hugo ogranicza się do gorzkich i dowcipnych inwektyw pod adresem 

odpowiedzialnego autora zamachu stanu. Samo wydarzenie przedstawia jako 

grom z jasnego nieba. Widzi w nim tylko akt przemocy jednostki. Nie dostrzega, 

że przypisując tej jednostce bezprzykładną w dziejach świata moc inicjatywy 

osobistej, nie pomniejsza jej przez to, lecz ją wyolbrzymia. Proudhon ze swej 

strony usiłuje przedstawid zamach stanu jako rezultat poprzedzającego rozwoju 

historycznego. Jednakże konstrukcja historyczna zamachu stanu niepostrzeżenie 

przemienia się u niego w historyczną apologię bohatera zamachu stanu. 

Popełnia on w ten sposób błąd naszych tzw. obiektywnych historyków. Ja, 

                                                             
1
 Podczas wojny domowej w Ameryce był komendantem wojskowym okręgu St. Louis. (Uwaga. Marksa). 

2
 Coup d'etat — zamach stanu. — Red. 

3 Napoleon le Petit — Napoleon Mały. — Red. 
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przeciwnie, pokazuję, jak walka klas we Francji stworzyła okoliczności i stosunki, 

które bardzo przeciętnemu i groteskowemu osobnikowi pozwalają odgrywad 

rolę bohatera. 

Przeróbka niniejszej pracy pozbawiłaby ją swoistego zabarwienia. Poprzestałem 

przeto na usunięciu błędów drukarskich i skreśleniu niezrozumiałych już obecnie 

aluzji. 

Koocowe słowa mojej pracy: «Ale kiedy płaszcz cesarski spadnie wreszcie na 

ramiona Ludwika Bonaparte, spiżowy posąg Napoleona runie ze szczytu 

kolumny Vendóme» — już się ziściły 4. 

Pułkownik Charras w dziele swym o wyprawie roku 1815 rozpoczął atak na kult 

Napoleona. Od tego czasu, a zwłaszcza w latach ostatnich, literatura francuska 

orężem badao historycznych, krytyki, satyry i dowcipu położyła kres legendzie 

napoleooskiej. Poza granicami Francji niewiele zwrócono uwagi na to 

gwałtowne zerwanie z tradycyjnym wierzeniem ludowym, na tę ogromną 

rewolucję duchową.— a jeszcze mniej je zrozumiano. 

Spodziewam się wreszcie, że praca moja przyczyni się do usunięcia tak utartego 

obecnie, zwłaszcza w Niemczech, szkolarskiego frazesu o tak zwanym 

cezaryzmie. W tej powierzchownej analogii historycznej zapomina się o tym, co 

najistotniejsze, o tym mianowicie, że w starożytnym Rzymie walka klas toczyła 

się wyłącznie wewnątrz uprzywilejowanej mniejszości, między wolnymi 

bogaczami a wolną biedotą, gdy natomiast wielka produkująca masa ludności, 

niewolnicy, stanowiła jedynie bierny piedestał dla walczących. Zapomina się o 

głębokim powiedzeniu Sismondiego: proletariat rzymski żył kosztem 

społeczeostwa, podczas gdy społeczeostwa współczesne żyją kosztem 

proletariatu. Wobec tak zasadniczo odmiennych warunków materialnych i 

ekonomicznych starożytnej i współczesnej walki klas również zrodzone przez nie 

                                                             
4 Kolumna Vendóme została wzniesiona w 1806 — 1810 r. na pamiątkę zwycięstw Napoleona I w 1805 r. Odlano ją z 1200 dział 
zdobytych przez Napoleona w walkach z wojskami austriackimi i rosyjskimi. Na szczycie kolumny umieszczony był posąg 
Napoleona I. — W ostatnim zdaniu «18 brumaire'a Ludwika Bonaparte» Marks przepowiada, że dojście do władzy Ludwika 
Bonaparte przyczyni się do rozwiania kultu Napoleona i legendy napoleooskiej. Przepowiednia ta ziściła się nie tylko w tym 
znaczeniu, jakie nadaje jej Marks w niniejszej przedmowie z r. 1 869. 15 miesięcy po napisaniu tej przedmowy Ludwik Bonaparte 
został zdetronizowany, a po upływie dalszych 6 miesięcy — uchwalą Komuny Paryskiej z dnia 16 maja 1871 r. — kolumna 
Vendóme została zburzona jako symbol szowinizmu i nienawiści między narodami. Po upadku Komuny kolumna została 
odrestaurowana. — Red. 
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twory polityczne nie mogą mied więcej ze sobą wspólnego niż arcybiskup z 

Canterbury z arcykapłanem Samuelem. 

 

K. Marks,  

Londyn, 23 czerwca 1869 r. 

 

 

Przedmowa Engelsa do trzeciego wydania niemieckiego 

 

Potrzeba nowego wydania «Osiemnastego brumaire'a» po upływie 33 lat od 

chwili ukazania się pierwszego wydania dowodzi, że dzieło to po dziś dzieo nie 

straciło nic ze swej wartości. 

I rzeczywiście była to praca genialna. Bezpośrednio po wydarzeniu, które 

zaskoczyło cały świat polityczny spadając nao jak grom z jasnego nieba, 

wydarzeniu, które jedni potępiali z głośnym krzykiem moralnego oburzenia, inni 

zaś przyjęli jako wybawienie od rewolucji i karę za spowodowany przez nią 

zamęt, który u wszystkich wszakże wywołał tylko zdumienie, a przez nikogo nie 

został zrozumiany — bezpośrednio po tym wydarzeniu wystąpił Marks z krótkim 

epigramatycznym opisem, w którym wyłożył cały bieg historii francuskiej od dni 

lutowych w jej powiązaniu wewnętrznym, wyjaśnił cud 2 grudnia jako naturalny, 

nieunikniony wynik tego związku wewnętrznego, przy czym bynajmniej nie miał 

potrzeby traktowad bohatera zamachu stanu inaczej niż z całkowicie zasłużoną 

pogardą. A obraz namalowany został z takim mistrzostwem, że każdy nowy fakt, 

ujawniony w międzyczasie, dostarczał tylko nowych dowodów, jak. wiernie ów 

obraz odzwierciedla rzeczywistośd. To świetne zrozumienie żywej historii dnia 

bieżącego, to przeniknięcie do głębi wypadków w chwili, gdy one zachodzą, jest 

zaiste bezprzykładne. 

Ale trzeba było też znad historię Francji tak dokładnie, jak znał ją Marks. Francja 

jest krajem, w którym dziejowe walki klasowe bardziej niż gdziekolwiek 



6 
 

doprowadzane były za każdym razem do ostatecznego rozstrzygnięcia; toteż i 

zmieniające się kolejno formy polityczne, wewnątrz których walki te się 

rozgrywają i w których znajdują wyraz ich wyniki, występują tu w najostrzej 

zarysowanych konturach. Francja, ośrodek feudalizmu w wiekach średnich, 

typowy kraj jednolitej monarchii stanowej od czasów Odrodzenia, zdruzgotała w 

Wielkiej Rewolucji feudalizm i ustanowiła czyste panowanie burżuazji w postaci 

tak klasycznej jak żaden inny kraj europejski. I również walka podnoszącego 

głowę proletariatu przeciwko panującej burżuazji występuje tu w wybitnie ostrej 

formie, nieznanej innym krajom. Oto, dlaczego Marks nie tylko minione dzieje 

Francji studiował ze szczególnym zamiłowaniem, lecz również bieżącą jej 

historię śledził we wszystkich szczegółach, gromadził materiał do zużytkowania 

go w przyszłości i nigdy przeto nie był zaskoczony przez bieg wypadków. 

Dochodziła do tego jednak inna jeszcze okolicznośd. To właśnie Marks pierwszy 

odkrył wielkie prawo ruchu historii, prawo, według którego wszelka walka 

dziejowa, bez względu na to czy rozgrywa się w dziedzinie politycznej, religijnej, 

filozoficznej czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie ideologicznej, jest w istocie 

rzeczy tylko mniej lub więcej jasnym wyrazem walki klas społecznych, istnienie 

zaś tych klas, a co za tym idzie i kolizje między nimi, są z kolei uwarunkowane 

stopniem rozwoju ich położenia ekonomicznego, rodzajem i sposobem ich 

produkcji i określonej tym wymiany. Prawo to, mające dla historii takie samo 

znaczenie, jak prawo przemiany energii dla nauk przyrodniczych, dało mu i tutaj 

klucz do zrozumienia historii drugiej republiki francuskiej. Na tej historii dokonał 

on próby sprawdzenia swego prawa i nawet po 33 latach musimy wciąż jeszcze 

przyznad, że próba ta wypadła świetnie. 

 

Fryderyk Engels 
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Osiemnasty brumaire’a Ludwika Bonaparte 

 

I 

 

Hegel powiada gdzieś, że wszystkie wielkie historyczne fakty i postacie 

powtarzają się, rzec można, dwukrotnie. Zapomniał dodad: za pierwszym razem 

jako tragedia, za drugim jako farsa. Caussidiere zamiast Dantona, Louis Blanc 

zamiast Robespierre'a, Góra z lat 1848—1851 zamiast Góry z lat 1793—1795, 

bratanek zamiast stryja. I tak samo karykaturalne są okoliczności towarzyszące 

drugiemu wydaniu osiemnastego brumaire'a! 5 

Ludzie sami tworzą swoją historię, ale nie tworzą jej dowolnie, nie w wybranych 

przez siebie okolicznościach, lecz w takich, w jakich się bezpośrednio znaleźli, 

jakie zostały im dane i przekazane. Tradycja wszystkich zmarłych pokoleo ciąży 

jak zmora na umysłach żyjących. I właśnie wówczas, gdy wydają się byd zajęci 

tym, by dokonad przewrotu w sobie samych i w tym, co ich otacza, by stworzyd 

coś, czego nigdy jeszcze nie było, w takich właśnie epokach kryzysu 

rewolucyjnego przywołują oni trwożliwie na pomoc duchy przeszłości, 

zapożyczają od nich imiona, hasła bojowe i szaty, ażeby W tym uświęconym 

przez wieki przebraniu i w tym zapożyczonym języku odegrad nowy akt historii 

świata. Tak Luter przywdziewał maskę apostoła Pawła, rewolucja lat 1789—

1814 drapowała się kolejno w togę republiki rzymskiej i cesarstwa rzymskiego, a 

rewolucja 1848 r. nie umiała się zdobyd na nic lepszego, jak na parodiowanie już 

to roku 1789, już to tradycji rewolucyjnych lat 1793 — 1795. Tak początkujący, 

który nauczył się nowego języka, tłumaczy go sobie ustawicznie na język 

ojczysty; lecz ducha nowego języka przyswoi on sobie dopiero wówczas i 

wówczas dopiero władad nim będzie swobodnie, gdy potrafi się nim posługiwad 

                                                             
5 18 brumaire'a (według rewolucyjnego kalendarza wprowadzonego w epoce Wielkiej Rewolucji Francuskiej), czyli 9 listopada 
1799 r. Napoleon I dokonał przewrotu paostwowego koncentrując w swych rękach całkowitą władzę zwierzchnią, następnie w r. 
1804 ogłosił się cesarzem. W ten sposób została obalona Republika — wielka zdobycz Rewolucji Francuskiej. Mówiąc o drugim 
wydaniu 18 brumaire'a Marks ma na myśli przewrót dokonany 2 grudnia 1851 r. przez bratanka Napoleona I — Ludwika 
Bonaparte. — Red. 



8 
 

nie szukając pomocy w mowie ojczystej, gdy kształtując myśli w języku nowym 

zapomina o niej. 

Przypatrując się owemu historycznemu wywoływaniu duchów spostrzegamy od 

razu uderzającą różnicę. Camille Desmoulins, Danton, Robespierre, Saint-Just, 

Napoleon, zarówno bohaterowie jak partie i masy starej rewolucji francuskiej 

spełnili w rzymskim kostiumie i z rzymskimi frazesami na ustach zadanie swych 

czasów — uwolnienie z więzów i ustanowienie nowoczesnego burżuazyjnego 

społeczeostwa. Pierwsi strzaskali podstawę feudalizmu i skosili wyrosłe na jego 

gruncie głowy feudałów. Drugi stworzył wewnątrz Francji warunki, które 

dopiero umożliwiły rozwój wolnej konkurencji, eksploatację rozparcelowanej 

własności ziemskiej, zużytkowanie uwolnionych z pęt przemysłowych sił 

wytwórczych narodu, a poza granicami Francji zmiatał wszędzie formy feudalne, 

p ile było to potrzebne, aby społeczeostwu burżuazyjnemu we Francji stworzyd 

odpowiednie, zgodne z duchem czasu, otoczenie na kontynencie europejskim. 

Skoro tylko nowa formacja społeczna u-kształtowała się, znikły przedpotopowe 

kolosy, a wraz z nimi wywołana z grobu starożytnośd rzymska — owi Brutusi, 

Grakchowie, Publikole, trybuni, senatorzy i sam Cezar. Społeczeostwo 

burżuazyjne w swej nagiej rzeczywistości stworzyło sobie właściwych wyrazicieli 

i rzeczników w postaci Sayów, Gousinów, Royer-Collardów, Benjamin-

Constantów i Guizotów, jego prawdziwi dowódcy zasiadali przy kantorku w 

biurze, a jego głową polityczną była nalana sadłem głowa Ludwika XVIII. 

Całkowicie pochłonięte wytwarzaniem bogactw i pokojową walką 

konkurencyjną, nie pamiętało już ono, że widma czasów rzymskich czuwały nad 

jego kołyską. Ale jakkolwiek niebohaterskie jest społeczeostwo burżuazyjne, 

potrzeba przecież było bohaterstwa, poświęceo, terroru, wojny domowej i 

bitew narodów, aby wydad je na świat. I gladiatorzy jego znajdowali w klasycznie 

surowych tradycjach republiki rzymskiej ideały i formy artystyczne, znajdowali 

iluzje, jakich im trzeba było, by ukryd przed sobą burżuazyjnie ograniczoną treśd 

swych walk i utrzymad swe namiętności na poziomie wielkiej tragedii 

historycznej. Tak na innym szczeblu rozwoju, o stulecie wcześniej, Cromwell i lud 

angielski zapożyczyli ze Starego Testamentu język, namiętności i iluzje dla swojej 

burżuazyjnej ewolucji. Kiedy prawdziwy cel został osiągnięty, kiedy 
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społeczeostwo angielskie przeobrażone zostało na modłę burżuazyjną, Locke 

wyparł Habakuka. 

Wskrzeszanie zmarłych w owych rewolucjach miało tedy na celu nadanie 

świetności nowym walkom, nie zaś parodiowanie dawnych, wywyższanie w 

wyobraźni danego zadania, nie zaś uchylanie się od jego rozwiązania w 

rzeczywistości, odnalezienie na nowo ducha rewolucji, nie zaś wywoływanie jej 

widma. 

W latach 1848—1851 błąkało się jedynie widmo starej rewolucji, poczynając od 

Marata, tego «republicain en gants jaunes»6, przebranego za starego Bailly, i 

koocząc na awanturniku, który swe trywialne, odrażające rysy ukrywa pod 

żelazną maską pośmiertną Napoleona. Cały naród, który mniema, że dzięki 

rewolucji siła jego ruchu naprzód wzrasta w tempie przyśpieszonym, okazuje się 

nagle przeniesiony wstecz w obumarłą epokę; aby zaś nie było co do tego żadnej 

wątpliwości, zmartwychwstają dawne daty, dawny kalendarz, dawne imiona, 

stare edykty, przekazane od dawna uczonym antykwariuszom — oraz stare 

zbiry, które jak się zdawało, dawno już obróciły się w proch. Naród czuje się jak 

ów obłąkany Anglik z Bedlamu 7, któremu wydaje się, że żyje za starożytnych 

faraonów, i który co dzieo żali się gorzko na ciężką pracę górnika, jaką 

wykonywad musi w etiopskich kopalniach złota, zamurowany w podziemnym 

lochu, przy skąpym świetle lampy, umocowanej na własnej jego głowie; pilnuje 

go dozorca niewolników z długim biczem w ręku, a u wylotów kopalni tłoczą się 

barbarzyoscy żołdacy, nie rozumiejący ani skazanych na ciężkie roboty w 

kopalniach, ani siebie wzajem, gdyż każdy z nich innym mówi językiem. «I 

wszystkiego tego — lamentuje obłąkany Anglik — wymagają ode mnie, wolnego 

od urodzenia Brytyjczyka, po to, aby dobywad złoto dla starożytnych faraonów». 

«Aby płacid długi rodziny Bonapartów» — wzdycha naród francuski. Anglik, 

dopóki był jeszcze przy zdrowych zmysłach, nie mógł się pozbyd manii robienia 

złota. Francuzi, dopóki robili rewolucje, nie mogli się wyzbyd wspomnieo 

napoleooskich, jak tego dowiodły wybory 10 grudnia 1848 r. 8 Wśród 

niebezpieczeostw rewolucji ciągnęło ich z powrotem do egipskich garnków z 

mięsiwem — i 2 grudnia 1851 r. był im odpowiedzią. I oto mają nie tylko 

                                                             
6
 Republicain en gants jaunes — republikanina w żółtych rękawiczkach. — Red. 

7
 Zakład dla umysłowo chorych w Anglii. — Red. 

8 10 grudnia 1848 r. Ludwik Bonaparte został wybrany na prezydenta republiki. — Red. 
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karykaturę starego Napoleona, mają starego Napoleona skarykaturowanego tak, 

jak wyglądałby on przeniesiony w połowę XIX stulecia. 

Rewolucja socjalna XIX stulecia nie z przeszłości, lecz jedynie z przyszłości 

czerpad może swą poezję. Nie może ona stad się sobą, póki nie wyzbędzie się 

wszelkiej zabobonnej wiary w przeszłośd. Poprzednie rewolucje potrzebowały 

reminiscencji historycznych, by mamid się co do swojej własnej treści. Rewolucja 

dziewiętnastego stulecia umarłym pozostawid musi grzebanie umarłych, by 

dotrzed do swej własnej treści. Tam frazes górował nad treścią, tu treśd góruje 

nad frazesem. 

Rewolucja lutowa zaskoczyła stare społeczeostwo znienacka, była dlao 

nieoczekiwana i lud ogłosił ten niespodziewany przewrót za czyn historyczny o 

znaczeniu światowym, otwierający jakoby nową epokę. 2 grudnia rewolucja 

lutowa zostaje zeskamotowana przez zręczny chwyt szulera i wydaje się obalona 

nie monarchia, lecz liberalne ustępstwa, wydarte monarchii przez stulecia walki. 

Zamiast by samo społeczeostwo zdobyło sobie nową treśd, paostwo tylko, zdaje 

się, powróciło do swej najdawniejszej formy, do bezwstydnie nagiego 

panowania szabli i habitu. Tak na coup de main 9 z lutego 1848 r. odpowiada 

coup de tete 10 z grudnia 1851 r. Jak zarobione, tak roztrwonione. Jednakże czas 

między jednym a drugim nie został stracony na próżno. W latach 1848—1851 

społeczeostwo francuskie zdobyło — i to skróconą, bo rewolucyjną metodą — 

nauki i doświadczenia, które przy prawidłowym, że tak powiemy, metodycznym 

rozwoju musiałyby rewolucję lutową poprzedzad, by uczynid z niej coś więcej niż 

powierzchowny wstrząs. Społeczeostwo, zdawałoby się, cofnęło się teraz poza 

punkt, z którego wyszło; w rzeczywistości zaś musi ono dopiero stworzyd sobie 

rewolucyjny punkt wyjścia, sytuację, stosunki, warunki niezbędne, by rewolucja 

współczesna mogła przybrad poważny charakter. 

Rewolucje burżuazyjne, jak np. rewolucje osiemnastego stulecia, mkną szybko 

od powodzenia do powodzenia, ich efekty dramatyczne są coraz świetniejsze, 

ludzie i rzeczy wydają się oprawni w ogniste brylanty, każdy dzieo tchnie 

ekstazą; ale rewolucje te mają krótki żywot, rychło dobiegają swego szczytu i 

katzenjammer na długo ogarnia społeczeostwo, zanim nauczy się ono na 

                                                             
9
 Coup de main — uderzenie ręką. Tu — nagły cios. — Red. 

10 Coup de tete — uderzenie głową. Tu — ryzykancki krok. — Red. 



11 
 

trzeźwo przyswajad sobie rezultaty okresu burzy i naporu. Rewolucje 

proletariackie natomiast — rewolucje dziewiętnastego stulecia — ustawicznie 

same siebie krytykują, wciąż przerywają swój własny bieg, nawracają do tego, co 

juz na pozór zostało dokonane, by to samo rozpocząd od nowa, z okrutną 

dokładnością szydzą z połowiczności, słabości i niedołęstwa swych pierwszych 

poczynao, zdają się obalad przeciwnika po to tylko, by zaczerpnął świeżych sił z 

ziemi i urósłszy w potęgę znów powstał przeciw nim, wciąż się cofają przerażone 

bezgranicznym ogromem własnych swych celów, póki nic wytworzy się sytuacja 

uniemożliwiająca wszelki odwrót i same okoliczności zawołają: 

Hic Rhodus, hic salta! 11 

Każdy zresztą jako tako spostrzegawczy obserwator, nawet jeśli nie śledził krok 

za krokiem rozwoju wydarzeo we Francji, musiał przeczuwad, że rewolucji grozi 

niesłychana kompromitacja. Dośd było słyszed pełne pychy, zwycięskie ujadanie, 

z jakim panowie demokraci winszowali sobie nawzajem dobroczynnych skutków 

dnia 2 maja 1852 roku 12. Dzieo 2 maja 1852 r. stał się w ich głowach jakąś idee 

fixe, dogmatem, podobnie jak dzieo powtórnego przyjścia Chrystusa i nastania 

tysiącletniego królestwa bożego na ziemi — w głowach chiliastów 13. jak zawsze 

słabośd szukała ratunku w wierze w cuda, sądziła, że pokonała wroga, jeżeli 

udawało jej się przepędzid go za pomocą czarów z wyobraźni, i zatracała 

wszelkie poczucie teraźniejszości w bezczynnym wynoszeniu pod niebiosa 

oczekującej jej przyszłości i czynów, które ma w zanadrzu, a których nie chce 

przedwcześnie dokonad. Owi bohaterowie, którzy usiłują zaprzeczyd swej 

udowodnionej nieudolności tym, że nawzajem okazują sobie współczucie i 

trzymają się kupy, spakowali już swoje manatki, zgarnęli z góry uwite wawrzyny i 

właśnie zajęci byli dyskontowaniem na giełdzie republik in partibus, dla których 

po cichu, z właściwą im skromnością, zorganizowali już przezornie personel 

rządowy. Drugi grudnia uderzył w nich jak grom z jasnego nieba i ludy, które w 

okresach upadku ducha chętnie dają posłuch najwrzaskliwszym krzykaczom, by 

                                                             
11 Hic Rhodus, hic salta! — Oto Rhodus, tu skacz! Powiedzenie to zapożyczone jest z bajki Ezopa o pyszałku, który powoływał się 
na świadków, że pewnego razu w Rhodus dokonał niezwykłego skoku; na co odpowiedziano mu: «Po co świadkowie, jeśli jest 
prawda — oto Rhodus, tu skacz». Innymi słowy: wykaż czynem, na co cię stad. — Red. 
12

 Tego dnia odbyd się miały wybory nowego prezydenta republiki, przy czym, zgodnie z konstytucją, Bonaparte nie mógł byd 
ponownie wybrany na to stanowisko. — Red. 
13

 Chiliaści — zwolennicy starożytnej chrześcijaoskiej sekty wierzącej w drugie przyjście Chrystusa i nastanie tysiącletniego 
królestwa niebieskiego na ziemi. — Red. 
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zagłuszyd swój wewnętrzny lęk, przekonały się może, że minęły już czasy, kiedy 

gęganie gęsi mogło ocalid Kapitol 14. 

Konstytucja, Zgromadzenie Narodowe, partie dynastyczne, republikanie błękitni 

i czerwoni 15, bohaterowie afrykaoscy 16, wrzawa trybuny, błyskawice prasy, cała 

literatura, wielkości polityczne i sławy naukowe, prawo cywilne i kodeks karny, 

liberte, egalite, fraternite 17 i 2 maja 1852 r. — wszystko to znikło jak miraż na 

zaklęcie człowieka, który nawet wśród swych wrogów nie uchodzi za 

czarownika. Powszechne prawo wyborcze zda się po to tylko żyło chwilę dłużej, 

by na oczach całego świata własnoręcznie sporządzid swój testament i w imieniu 

samego ludu oznajmid: «Wszystko, co istnieje, godne jest zagłady». 

Nie wystarcza powiedzied, jak to czynią Francuzi, że naród ich został zaskoczony. 

Narodowi i kobiecie nie wybacza się owej chwili nieopatrzności, kiedy lada 

awanturnik może na nich dopuścid się gwałtu. Takie tłumaczenie nie rozwiązuje 

zagadki, tylko inaczej ją formułuje. Wypadłoby jeszcze wyjaśnid, w jaki sposób 

mogło trzech szalbierzy zaskoczyd 36-milionowy naród i bez oporu wziąd go do 

niewoli. 

Przypomnijmy w ogólnych zarysach fazy, jakie przebyła rewolucja francuska od 

24 lutego 1848 r. do grudnia 1851 r. 

Trzy główne okresy występują wyraźnie: 1) okres lutowy; 2) od ą maja 1848 do 

29 maja 1849 r. okres konstytuowania się republiki, czyli Ustawodawczego 

Zgromadzenia Narodowego; 3) od 29 maja 1849 r. do 2 grudnia 1851 r. okres 

republiki konstytucyjnej czyli Prawodawczego Zgromadzenia Narodowego. 

Pierwszy, okres od 24 lutego, czyli od obalenia Ludwika Filipa, do 4 maja 1848, 

dnia zebrania się Konstytuanty, właściwy okres lutowy, może byd określony jako 

prolog rewolucji. Jego charakter znalazł swój oficjalny wyraz w tym, że 

zaimprowizowany przezeo rząd sam się ogłosił tymczasowym i, podobnie jak 

rząd, wszystko co w tym okresie poruszano, czego próbowano, co 

                                                             
14 Według starożytnego rzymskiego podania, niegdyś w czasie oblężenia Rzymu przez nieprzyjaciela, święte gęsi znajdujące się w 
rzymskiej twierdzy — Kapitolu swoim gęganiem obudziły straże, dzięki czemu został odparty niespodziewany nocny atak wroga. 
— Red. 
15

 Błękitni (burżuazyjne) i czerwoni (socjalistyczne) — republikaoskie partie. — Red. 
16

 Bohaterowie afrykaoscy — mowa o generałach, którzy wyróżnili się «zwycięstwami» w Afryce podczas podboju Algeru 
(Cavaignac, Changarnier i inni). – Red. 
17 Liberte, egalite, fraternite — wolnośd, równośd, braterstwo. — Red. 
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wypowiadano, uważało się jedynie za tymczasowe. Nic ani nikt nie miał odwagi 

zgłosid prawa do istnienia i do rzeczywistego czynu. Wszystkie czynniki, które 

przygotowały lub określiły rewolucję: opozycja dynastyczna, republikaoska 

burżuazja, demokratyczno-republikaoskie drobnomieszczaostwo, 

socjaldemokratyczne żywioły robotnicze, znalazły dla siebie tymczasowo miejsce 

w rządzie lutowym. 

Inaczej też byd nie mogło. Dni lutowe miały początkowo na celu reformę 

wyborczą, która by rozszerzyła wśród samej klasy posiadającej krąg ludzi 

politycznie uprzywilejowanych i obaliła wyłączne panowanie arystokracji 

finansowej. Ale gdy doszło do rzeczywistego konfliktu, gdy lud stanął na 

barykadach, gdy Gwardia Narodowa zachowała się biernie, gdy armia nie 

stawiła poważnego oporu i król uciekł — utworzenie republiki zdawało się byd 

rzeczą samą przez się zrozumiałą. Każda partia tłumaczyła sobie republikę na 

swój sposób. Proletariat, który zdobył ją z bronią w ręku, wycisnął na niej swe 

piętno i obwołał ją republiką socjalną. W ten sposób zaznaczona została ogólna 

treśd rewolucji współczesnej, treśd, która pozostawała w najosobliwszej 

sprzeczności ze wszystkim, co z danym materiałem, na osiągniętym szczeblu 

oświaty mas, w danych warunkach i okolicznościach mogło byd już bezpośrednio 

wprowadzone w życie. Z drugiej strony, roszczenia wszystkich pozostałych 

żywiołów, które współdziałały z rewolucją lutową, zostały zaspokojone przez lwi 

udział, jaki otrzymały w rządzie. Toteż w żadnym okresie nie spotykamy bardziej 

pstrej mieszaniny górnolotnych frazesów i faktycznej niepewności i bezradności, 

bardziej entuzjastycznych dążeo nowatorskich i gruntownego panowania starej 

rutyny, bardziej pozornej harmonii całego społeczeostwa i głębokiej obcości 

wzajemnej jego elementów składowych. Podczas gdy proletariat paryski upajał 

się jeszcze widokiem wielkiej perspektywy, jaka przed nim się otwarła, i 

pogrążony był w prowadzonych z całą powagą dyskusjach o zagadnieniach 

socjalnych, stare siły społeczne zgrupowały się, skupiły, oprzytomniały i znalazły 

nieoczekiwane oparcie w masie narodu, w chłopach i drobnomieszczanach, 

którzy wtargnęli tłumnie na scenę polityczną, z chwilą gdy runęły bariery 

monarchii lipcowej. 

Drugi okres, od 4 maja 1848 do kooca maja 1849 r., jest okresem 

konstytuowania, zakładania republiki burżuazyjnej. Bezpośrednio po dniach 



14 
 

lutowych nie tylko opozycja dynastyczna zaskoczona została przez 

republikanów, a republikanie przez socjalistów, ale i cała Francja przez Paryż. 

Zgromadzenie Narodowe, które zebrało się 4 maja 1848, wyłonione w drodze 

wyborów przez naród — reprezentowało naród. Było ono wcielonym protestem 

przeciw uroszczeniom dni lutowych i miało sprowadzid wyniki rewolucji do skali 

burżuazyjnej. Daremnie proletariat paryski, który natychmiast pojął charakter 

tego Zgromadzenia Narodowego, próbował w parę dni po jego zebraniu się, 15 

maja, zaprzeczyd siłą jego istnieniu, rozwiązad je, rozłożyd znowu na 

poszczególne części składowe ten twór organiczny, w którym zagrażał mu 

reakcyjnie działający duch narodu. 15 maja miał jak wiadomo, ten tylko skutek, 

że Blanqui i jego towarzysze, tj. rzeczywiści wodzowie partii proletariackiej, 

usunięci zostali z widowni publicznej na przeciąg całego cyklu, który 

rozpatrujemy. 

Po burżuazyjnej monarchii Ludwika Filipa może nastąpid tylko burżuazyjna 

republika, tzn., że jeżeli pod firmą króla panowała ograniczona częśd burżuazji, 

to teraz w imieniu ludu panowad będzie burżuazja jako całośd. Żądania 

proletariatu paryskiego — to niedorzeczne utopie, którym należy położyd kres. 

Na to oświadczenie Ustawodawczego Zgromadzenia Narodowego proletariat 

paryski odpowiedział powstaniem czerwcowym, najpotężniejszym wydarzeniem 

w dziejach europejskich wojen domowych. Republika burżuazyjna zwyciężyła. 

Po jej stronie stała arystokracja finansowa, przemysłowa burżuazja, stan średni, 

drobnomieszczaostwo, armia, zorganizowany w gwardię ruchomą 

lumpenproletariat, inteligencja, klechy i ludnośd wiejska. Po stronie proletariatu 

paryskiego nie stał nikt poza nim samym. Po zwycięstwie wymordowano 

przeszło 3.000 powstaoców, 15.000 zesłano bez sądu. Po tej klęsce proletariat 

schodzi na drugi plan sceny rewolucyjnej. Ilekrod wydaje się, że ruch nabiera 

nowego rozpędu, proletariat znowu usiłuje wysunąd się naprzód, czyni to jednak 

z wciąż malejącym nakładem energii i 2 coraz mniejszym rezultatem. Ilekrod 

wrzenie rewolucyjne zaczyna ogarniad którąkolwiek z wyżej odeo stojących 

warstw społeczeostwa, proletariat wchodzi z nią w związek i w ten sposób dzieli 

wszystkie porażki, ponoszone kolejno przez wszystkie partie. Ale te kolejne ciosy 

stają się coraz słabsze w miarę tego, jak spadają na całą powierzchnię 

społeczeostwa. Wybitniejsi przywódcy proletariatu w Zgromadzeniu i w prasie 
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padają jeden po drugim ofiarą wyroków sądowych, na czoło jego wysuwają się 

coraz bardziej dwuznaczne postacie. Wstępuje on po części na drogę 

doktrynerskich eksperymentów, banków wymiany i asocjacji robotniczych, a 

wiec ruchu, w którym wyrzeka się obalenia starego świata za pomocą 

całokształtu jego własnych, wielkich środków usiłując osiągnąd swe wyzwolenie 

raczej poza plecami społeczeostwa, na drodze prywatnej, w ramach 

ograniczonych warunków swego istnienia, a zatem na drodze, na której czeka go 

silą rzeczy niepowodzenie. Nie może on widocznie ani w sobie samym odnaleźd 

dawnej wielkości rewolucyjnej, ani też zaczerpnąd nowej energii z 

nowozawartych przymierzy, póki wszystkie klasy, z którymi walczył w czerwcu, 

nie legną jak i on powalone. Ale ulega on przynajmniej z honorem, godnym 

wielkiej walki historycznej; nie tylko Francja — cała Europa drży na skutek 

czerwcowego trzęsienia ziemi, gdy tymczasem późniejsze porażki klas wyższych 

okupione zostały tak tanio, że trzeba bezczelnej przesady ze strony partii 

zwycięskiej, by mogły w ogóle uchodzid za donioślejsze wydarzenia, przy czym 

porażki te są tym haniebniejsze, im bardziej partia zwyciężona odległa jest od 

proletariackiej. 

Porażka powstaoców czerwcowych przygotowała wprawdzie i wyrównała teren, 

na którym mogła byd ugruntowana, dźwignięta republika burżuazyjna; ale 

jednocześnie dowiodła, że w Europie chodzi o sprawy inne niż zagadnienie 

«republika czy monarchia». Ujawniła ona, że republika burżuazyjna oznacza 

tutaj nieograniczone, despotyczne panowanie jednej klasy nad innymi. 

Dowiodła, że w krajach starej cywilizacji, o rozwiniętej strukturze klasowej, 

nowoczesnych warunkach produkcji i świadomości duchowej, która dzięki pracy 

stuleci nasiąkła wszystkimi odziedziczonymi ideami, republika w ogóle stanowi 

tylko formę polityczną przewrotu społeczeostwa burżuazyjnego, a nie jego 

zachowawczą formę życiową, jak np. w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Północnej, gdzie istnieją już wprawdzie klasy, ale jeszcze nic skrystalizowały się i 

będąc ciągle w stanie płynnym ustawicznie zmieniaj;) i wzajemnie oddają sobie 

swe części składowe, gdzie nowoczesne środki produkcji nie tylko nie idą w 

parze ze stałym przeludnieniem, lecz raczej zastępują względny brak głów i rąk, 

gilzie wreszcie gorączkowy młodzieoczy rozmach produkcji materialnej, która 
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ma do opanowania nowy świat, nie dawał czasu ani sposobności do skooczenia 

ze starym światem upiorów. 

Podczas dni czerwcowych wszystkie klasy i partie połączyły się w partie 

porządku przeciw klasie proletariackiej jako partii anarchii, socjalizmu, 

komunizmu. «Uratowały» one społeczeostwo przed «wrogami społeczeostwa». 

Hasła starego społeczeostwa: «Własnośd, rodzina, religia, porządek» obrały one 

jako parol dla swego wojska i zagrzewały uczestników kontrrewolucyjnej 

wyprawy krzyżowej, słowami: «Pod tym znakiem zwyciężysz». Odtąd, gdy tylko 

którakolwiek z licznych partii, które pod tym znakiem zrzeszyły się przeciw 

powstaocom czerwcowym, usiłuje w swym własnym interesie klasowym stad się 

panem rewolucyjnego placu boju, zwyciężają ją hasłem: «Własnośd, rodzina, 

religia, porządek». Społeczeostwo tylekrod zostaje uratowane, ilekrod zwęża się 

koło jego władców, ilekrod węższe interesy biorą górę nad interesami szerszymi. 

Każde żądanie najprostszej nawet burżuazyjnej reformy finansowej, 

najpospolitszego liberalizmu, najbardziej formalnego republikanizmu, 

najbardziej płaskiej demokracji karane jest jako «zamach» na społeczeostwo i 

piętnowane jako «socjalizm». W koocu zaś samych arcykapłanów «religii i 

porządku» przepędza się kopnięciem z ich trójnogów pityjskich, wyciąga się 

wśród ciemnej nocy z łóżek, wsadza do okratowanych karetek, wtrąca do 

więzieo lub zsyła na wygnanie, ich świątynie zrównuje się z ziemią, knebluje się 

im usta, łamie ich pióra, drze w strzępy ich prawo — w imię religii, własności, 

rodziny, porządku. Pijane bandy żołdaków rozstrzeliwują siedzących na 

balkonach mieszczan — fanatyków porządku, bezczeszczą świętośd ich ogniska 

domowego, bombardują dla rozrywki ich domy — w imię własności, rodziny, 

religii i porządku. Wreszcie męty społeczeostwa burżuazyjnego tworzą świętą 

falangę porządku, a bohater Krapulioski 18 wkracza do Tuileriów jako «zbawca 

społeczeostwa». 

 

 

II 

                                                             
18

 Bohater wiersza Heinego «Dwaj rycerze». W jego osobie Heine wyśmiewa zbankrutowanego szlachcica (Krapulioski — od 
francuskiego wyrazu crapule, co znaczy opój, żarłok). Krapulioskim Marks nazywa tutaj Ludwika Bonaparte. — Red. 



17 
 

 

Powródmy do wątku wydarzeo. 

Historia Ustawodawczego Zgromadzenia Narodowego od dni czerwcowych jest 

historią panowania i rozkładu republikaoskiej frakcji burżuazyjnej, frakcji, znanej 

pod nazwą republikanów trójbarwnych, republikanów czystych, republikanów 

politycznych, republikanów formalistycznych itd. 

Za burżuazyjnej monarchii Ludwika Filipa stanowiła ona oficjalną opozycję 

republikaoską i jako taka była uznaną częścią składową ówczesnego świata 

politycznego. Miała swych przedstawicieli w Izbach i znaczne wpływy w prasie. 

Jej paryski organ «National» uchodził za w swoim rodzaju równie szacowny 

dziennik jak «Journal des Debats». Tej jej pozycji za monarchii konstytucyjnej 

odpowiadał też jej charakter. Nie była to jakaś zwarta wspólnością wielkich 

interesów i wyodrębniona swoistymi warunkami produkcji frakcja burżuazji. 

Była to koteria republikaosko usposobionych mieszczan, pisarzy, adwokatów, 

oficerów i urzędników, których wpływ opierał się na antypatii kraju względem 

osoby Ludwika Filipa, na wspomnieniach o dawnej republice, na republikaoskiej 

wierze gromadki marzycieli, przede wszystkim zaś na nacjonalizmie francuskim, 

którego nienawiśd do traktatów wiedeoskich i do aliansu z Anglią ustawicznie 

podsycała. Znaczną częśd zwolenników, których posiadał «National» za Ludwika 

Filipa, zawdzięczał on owemu ukrytemu imperializmowi, który też później, za 

republiki, miał możnośd wystąpid w osobie Ludwika Bonaparte jako zwycięski 

jego konkurent. Arystokrację finansową zwalczał «National» tak samo, jak 

zwalczała ją cała pozostała opozycja burżuazyjna. Polemika przeciw budżetowi, 

która we Francji wiązała się ściśle ze zwalczaniem arystokracji finansowej, 

dostarczała zbyt taniej popularności i zbyt bogatego materiału do purytaośkich 

leading articles 19 by nie miano jej wyzyskad. Burżuazja przemysłowa była mu 

wdzięczna za jego niewolniczą obronę francuskiego systemu ceł ochronnych, 

który to system aprobował zresztą z pobudek raczej narodowych niż 

ekonomicznych, cała zaś burżuazja wdzięczna mu była za jego pełne nienawiści 

denuncjowanie komunizmu i socjalizmu. Poza tym partia «National» była partią 

czysto republikaoską, to znaczy żądała republikaoskiej zamiast monarchicznej 

                                                             
19

 Leading articles — artykułów wstępnych. — Purytanie — angielska sekta religijna. Tu mowa o charakterystycznych dla 
purytanów protestach przeciw zbytkowi i luksusowi oraz faryzeuszowskim propagowaniu surowych obyczajów. — Red. 
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formy panowania burżuazji, przede wszystkim zaś żądała lwiego udziału w tym 

panowaniu dla siebie. O warunkach lej przemiany nie miała bynajmniej jasnego 

wyobrażenia. Co natomiast było dla niej arcyjasne i co publicznie znajdowało 

wyraz na bankietach na rzecz reformy w ostatnich czasach panowania Ludwika 

Filipa — to jej niepopularnośd wśród demokratycznego drobnomieszczaostwa, a 

zwłaszcza wśród rewolucyjnego proletariatu. Ci czyści republikanie, jak to 

czystym republikanom przystało, gotowi już byli zadowolid się na razie regencją 

księżny Orleaoskiej20, gdy wybuchła rewolucja lutowa i najbardziej znanym ich 

przedstawicielom zaofiarowała miejsce w Rządzie Tymczasowym. Oczywiście 

mieli oni już z góry zapewnione zaufanie burżuazji i większośd w 

Ustawodawczym Zgromadzeniu Narodowym. Z komisji wykonawczej, 

utworzonej przez Zgromadzenie Narodowe zaraz po jego zwołaniu, usunięto 

natychmiast socjalistyczne żywioły Rządu Tymczasowego i partia «National» 

wykorzystała wybuch powstania czerwcowego w ten sposób, że udzieliła dymisji 

również Komisji Wykonawczej, by tą drogą pozbyd się swych najbliższych rywali, 

drobnomieszczaoskich albo demokratycznych republikanów (Ledru-Rollin i in.). 

Cavaignac, generał partii burżuazyjno-republikaoskiej, który dowodził w rzezi 

czerwcowej, zajął miejsce Komisji Wykonawczej, wyposażony w pewnego 

rodzaju władzę dyktatorską. Marrast, były redaktor en chef 21 «National», został 

przewodniczącym in perpetuum Ustawodawczego Zgromadzenia Narodowego, 

a teki ministerialne, jak również wszystkie pozostałe ważniejsze stanowiska 

przypadły w udziale czystym republikanom. 

Tak to rzeczywistośd prześcignęła najśmielsze marzenia frakcji burżuazyjnych 

republikanów, która od dawna uważała się za prawowitą spadkobierczynię 

monarchii lipcowej; lecz doszła ona do władzy nie tak, jak o tym marzyła za 

Ludwika Filipa, nie w drodze liberalnej rebelii burżuazji przeciw tronowi, lecz 

przez stłumienie ogniem kartaczownic powstania proletariatu przeciw 

kapitałowi. To, co wyobrażała sobie jako wydarzenie najbardziej rewolucyjne, 

odbyło się w rzeczywistości jako najbardziej kontrrewolucyjne. Owoc spadł jej 

do rąk, ale spadł nie z drzewa życia, lecz z drzewa poznania. 

                                                             
20

 Przerażony początkiem rewolucyjnego powstania, Ludwik Filip rankiem 24 lutego 1848 r. podpisał zrzeczenie się tronu na 
korzyśd swego wnuka, Hrabiego Paryża. Wobec niepełnoletności tego ostatniego planowano ustanowienie regencji jego matki, 
księżny Orleaoskiej. — Red. 
21 En chef — naczelny. — Red. 
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Wyłączne panowanie republikanów burżuazyjnych trwało tylko od 24 czerwca 

do 10 grudnia 1848 r. Bilans jego — to ułożenie republikaoskiej konstytucji i 

wprowadzenie stanu oblężenia w Paryżu. 

Nowa konstytucja była w gruncie rzeczy tylko zrepublikanizowanym wydaniem 

karty konstytucyjnej z r. 1830 22. Wysoki cenzus wyborczy monarchii lipcowej, 

który odsuwał od władzy politycznej nawet znaczną częśd burżuazji, nie dawał 

się pogodzid z istnieniem republiki burżuazyjnej. Rewolucja lutowa natychmiast 

proklamowała zamiast tego cenzusu bezpośrednie, powszechne prawo 

wyborcze. Republikanie burżuazyjni nie mogli tego faktu przekreślid. Musieli się 

zadowolid dodaniem przepisu ograniczającego, który stawiał warunek 

sześciomiesięcznego, nieprzerwanego pobytu w miejscu głosowania. Dawna 

organizacja administracji, samorządu, sądownictwa, armii itd. pozostała 

nietknięta; a jeśli ją konstytucja gdzieniegdzie zmieniała, to zmiany dotyczyły 

tytułu a nie treści, nazwy a nie istoty rzeczy. 

Nieunikniony sztab generalny swobód r. 1848—wolnośd osobista, wolnośd 

druku, słowa, zrzeszeo, zgromadzeo, nauczania, wyznao itd. — otrzymał mundur 

konstytucyjny, który czynił je nietykalnymi. Jakoż każdą z tych swobód 

proklamowano za bezwarunkowe prawo obywatela francuskiego, zawsze jednak 

z uwagą na marginesie, że jest ona nieograniczona, o ile nie koliduje, z «równym 

prawem innych i względem na bezpieczeostwo publiczne» lub z «ustawami», 

które właśnie służyd mają ustanowieniu tej harmonii wolności osobistych 

między sobą wzajem oraz między nimi a bezpieczeostwem publicznym. Na 

przykład: «Obywatele mają prawo zrzeszad się, zbierad się spokojnie i bez broni, 

składad petycje i wyrażad swe poglądy za pośrednictwem prasy lub w 

jakikolwiek inny sposób. Korzystanie z tych praw nie ma innych ograniczeo prócz 

równych praw innych obywateli i bezpieczeostwa publicznego» (Rozdz. II 

Konstytucji francuskiej, § 8). — «Nauczanie jest wolne. Z wolności nauczania 

korzysta się na warunkach, ustalonych przez ustawę, i pod zwierzchnim 

nadzorem paostwa» (Tamże, § 9). — «Mieszkanie każdego obywatela jest 

nietykalne; nietykalnośd ta może byd naruszona jedynie w trybie przewidzianym 

przez ustawę» (Rozdz. I, §3). Itd., itd. — A więc konstytucja powołuje się stale na 

                                                             
22

 Po rewolucji lipcowej 1830 r. rewizja konstytucji prawie nie zmieniła istniejącego przedtem cenzusowego prawa wyborczego. 
Cenzus wyborczy został obniżony jodynie do 200 franków, cenzus wieku został zniżony z 40 do 30 lat. W ogóle z prawa 
wyborczego korzystało tylko 250 tysięcy ludzi wobec 34 milionów ludności Francji. — Red. 
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przyszłe ustawy organiczne, które mają rozwinąd owe uwagi na marginesie i tak 

uregulowad korzystanie z tych nieograniczonych swobód, aby nie kolidowały 

one ze sobą wzajem ani z bezpieczeostwem publicznym. Przyjaciele porządku 

powołali później te ustawy organiczne do życia i tak uregulowali wszystkie owe 

swobody, że w korzystaniu z nich burżuazja nie napotyka żadnych przeszkód ze 

strony równych praw innych klas. W wypadkach gdy «innym» odmawia ona 

całkowicie tych swobód lub też pozwala na korzystanie z nich pod warunkami, z 

których każdy jest pułapką policyjną, dzieje się to zawsze li tylko w interesie 

«bezpieczeostwa publicznego», czyli bezpieczeostwa burżuazji, jak przewiduje 

konstytucja. Dlatego też w następstwie na konstytucję powoływały się z równą 

słusznością obie strony — zarówno przyjaciele porządku, którzy znieśli wszystkie 

owe swobody, jak i demokraci, którzy domagali się ich przywrócenia. Każdy 

paragraf konstytucji zawiera w sobie bowiem swą własną antytezę, swą własną 

izbę wyższą i niższą — mianowicie wolnośd w zdaniu ogólnym i zniesienie 

wolności w uwadze na marginesie. Póki więc imię wolności otaczano 

szacunkiem i stawiano przeszkody — oczywiście w drodze prawnej — tylko jej 

urzeczywistnianiu, poty konstytucyjne istnienie wolności pozostawało 

nienaruszone, nietknięte, chodby nawet jej realne istnienie było doszczętnie 

zniweczone. 

Konstytucja ta, której nietykalnośd została tak przemyślnie zawarowana, miała 

wszakże, jak Achilles, jeden słaby punkt, nie na pięcie jednak, lecz na głowie, a 

raczej na dwu głowach, które ją gubiły, a mianowicie — z jednej strony 

Zgromadzenie Ustawodawcze, z drugiej — prezydenta. Wystarczy przejrzed 

konstytucję, by się przekonad, że tylko te paragrafy, które określają stosunek 

prezydenta do Zgromadzenia Ustawodawczego, sformułowane są w sposób 

bezwarunkowy, pozytywny, pozbawiony sprzeczności wewnętrznych, 

wykluczający wykrętne interpretacje. Szło tu bowiem burżuazyjnym 

republikanom o zabezpieczenie samych siebie. Paragrafy 45—70 konstytucji tak 

są zredagowane, ze Zgromadzenie Narodowe może usunąd prezydenta drogą 

konstytucyjną, podczas gdy prezydent może usunąd Zgromadzenie Narodowe 

tylko drogą niekonstytucyjną, jedynie przez zniesienie samej konstytucji. 

Konstytucja zawiera więc tu wyzwanie do obalenia jej przemocą. Nie tylko 

uświęca ona, jak karta z r. 1830, podział władz, ale doprowadza go do 
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sprzeczności nie do zniesienia. Gra władz konstytucyjnych, jak Guizot nazywał 

swary parlamentarne między władzą ustawodawczą a wykonawczą, gra ta w 

konstytucji r. 1848 toczy się stale va banque. Z jednej strony 750 wybranych 

przez powszechne głosowanie i ponownie wybieralnych przedstawicieli ludu, 

stanowiących nie podlegające kontroli ani rozwiązaniu niepodzielne 

Zgromadzenie Narodowe, wszechwładne w dziedzinie ustawodawstwa, 

bezapelacyjnie rozstrzygające o wojnie, pokoju i traktatach handlowych, 

posiadające wyłączne prawo amnestii i znajdujące się dzięki swym nieustającym 

obradom stale na przednim planie widowni politycznej. Z drugiej strony, 

prezydent, wyposażony we wszystkie atrybuty władzy królewskiej, w prawo 

mianowania i składania z urzędu swych ministrów niezależnie od Zgromadzenia 

Narodowego, dzierżący w swych rękach wszystkie środki władzy wykonawczej, 

rozdający wszystkie posady, a tym samym decydujący we Francji o egzystencji 

co najmniej 1,5 miliona osób, gdyż tylu ludzi związanych jest z 500 tys. 

urzędników i z oficerami wszelkich stopni. Dysponuje całą siłą zbrojną. Jego 

przywilejem jest prawo ułaskawiania poszczególnych zbrodniarzy, 

rozwiązywania oddziałów Gwardii Narodowej, składania z urzędu w 

porozumieniu z Radą Paostwa wybranych przez samych obywateli członków rad 

generalnych, kantonalnych i gminnych. Jemu też przysługuje prawo inicjatywy i 

kierownicza rola przy zawieraniu wszelkich traktatów z zagranicą. Podczas gdy 

Zgromadzenie pozostaje ciągle na widowni i wystawione jest na publiczną 

krytykę, on pędzi ukryte przed wzrokiem ludzkim życie na Polach Elizejskich 

mając przed oczyma i w sercu art. 45 konstytucji, który codziennie doo woła: 

«Frere, il faut mourir!» 23 Władza twoja ustaje w drugą niedzielę pięknego 

miesiąca maja, w czwartym roku twojej prezydentury! Wówczas nastąpi kres 

świetności, drugiego przedstawienia tej sztuki już nie będzie i jeżeli masz długi, 

pomyśl zawczasu, by spłacid je z 600.000 franków, wyznaczonych ci przez 

konstytucję, chyba że wolisz powędrowad w drugi poniedziałek pięknego 

miesiąca maja do Clichy! 24 — Jeżeli konstytucja nadaje w ten sposób 

prezydentowi władzę faktyczną, to Zgromadzeniu Narodowemu usiłuje 

zapewnid siłę moralną. Pomijając już to, że niemożliwością jest za pomocą 

artykułów ustawy stworzyd siłę moralną, konstytucja raz jeszcze zaprzecza samej 

                                                             
23

 Frere, il faut mourir! — Bracie, trzeba umierad. — Red. 
24 Więzienie dla dłużników w Paryżu. — Red. 



22 
 

sobie tym, że każe wszystkim Francuzom wybierad prezydenta w drodze 

bezpośredniego głosowania. Podczas gdy głosy Francji rozpraszają się na 750 

członków Zgromadzenia Narodowego, tu skupiają się na jednej osobie. Podczas 

gdy każdy przedstawiciel ludu reprezentuje tylko tę lub ową partię, to lub owo 

miasto, ten lub ów przyczółek mostowy albo po prostu tylko koniecznośd 

wybrania jednego z 750 posłów, bez bliższego przyjrzenia się zarówno samej 

sprawie jak osobie —prezydent jest wybraocem narodu, a akt jego wyboru jest 

atutem, który suwerenny naród rzuca na stół raz na 4 lata. Wybrane 

Zgromadzenie Narodowe pozostaje w metafizycznym stosunku do narodu, 

wybrany zaś prezydent w stosunku osobistym. Zgromadzenie Narodowe 

reprezentuje wprawdzie w swych poszczególnych członkach różnorodne strony 

ducha narodowego, ale w prezydencie duch ten znajduje swe ucieleśnienie. W 

przeciwieostwie do Zgromadzenia obdarzony jest niejako prawem boskim, jest 

władcą z łaski narodu. 

Tetyda, bogini morza, przepowiedziała Achillesowi śmierd w kwiecie wieku. 

Konstytucja, która jak Achilles miała swoją piętę, miała też jak Achilles 

przeczucie przedwczesnej śmierci. Tetyda nie potrzebowała bynajmniej 

opuszczad morza, by wyjawid tę tajemnicę konstytuującym, czystym 

republikanom. Wystarczyło im z obłoków swej idealnej republiki rzucid okiem na 

padół ziemski, by dojrzed, jak Z każdym dniem, w miarę tego jak zbliżali się do 

zakooczenia swego wielkiego ustawodawczego arcydzieła, rosła zuchwałośd 

rojalistów, bonapartystów, demokratów, komunistów, a zarazem ich własna 

dyskredytacja. Usiłowali oni w konstytucyjnie chytry sposób oszukad 

przeznaczenie za pomocą § 111 Konstytucji, głoszącego, że każdy wniosek 

rewizji konstytucji uchwalony byd musi w trzech kolejnych debatach, między 

którymi za każdym razem upłynąd musi cały miesiąc, i to przynajmniej 

większością trzech czwartych głosów, przy czym w dodatku w głosowaniu brad 

musi udział nie mniej niż 500 członków Zgromadzenia Narodowego. Była to z ich 

strony tylko bezsilna próba zachowania władzy na ten nawet wypadek, gdy 

staną się mniejszością parlamentarną, w której to roli już siebie proroczo 

widzieli, owej władzy, która już teraz, gdy rozporządzali jeszcze większością 

parlamentarną i wszystkimi środkami władzy rządowej, z dniem każdym coraz 

bardziej wymykała się z ich słabych rąk. 
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Wreszcie w melodramatycznym paragrafie konstytucja powierza siebie samą 

«czujności i patriotyzmowi całego ludu francuskiego jak i każdego 

poszczególnego Francuza», a czyni to po uprzednim powierzeniu — w innym 

paragrafie — tych «czujnych» i «patriotycznych» Francuzów czułej opiece 

sądowej specjalnie w tym celu przez siebie wynalezionego Trybunału 

Najwyższego, «haute cour». 

Taka była konstytucja r. 1848, którą 2 grudnia 1851 roku obaliła nie głowa, lecz 

proste dotknięcie kapelusza; prawda, był to trój graniasty kapelusz napoleooski. 

Podczas gdy burżuazyjni republikanie zajęci byli w Zgromadzeniu obmyślaniem, 

dyskutowaniem i uchwalaniem Konstytucji, Cavaignac poza Zgromadzeniem 

trzymał Paryż w stanie oblężenia: Stan oblężenia w Paryżu był akuszerem 

Konstytuanty przy jej republikaoskich bólach porodowych. Jeżeli później 

konstytucja usunięta została ze świata za pomocą bagnetów, to nie należy 

zapominad, że również bagnety i to właśnie zwrócone przeciw ludowi, ocli raniąc 

ją musiały jeszcze w łonie matki i pomóc jej przyjśd na świat. Za sprawą 

przodków «zacnych republikanów» symbol ich, trójbarwny sztandar, 

przewędrował całą Europę. «Zacni republikanie» również dokonali wynalazku, 

który sam utorował sobie drogę przez wszystkie kraje kontynentu, ale wciąż z 

nie słabnącą miłością powracał do Francji, aż obecnie uzyskał prawo 

obywatelstwa w połowie jej departamentów; wynalazek ten — to stan 

oblężenia. Wyborny wynalazek, periodycznie stosowany w przebiegu rewolucji 

francuskiej podczas każdego kolejnego kryzysu! Ale koszary i biwak, którymi 

periodycznie walono po głowie społeczeostwo francuskie, by przytłoczyd jego 

mózg i zaszczepid mu ducha uległości; szabla i muszkiet, którym periodycznie 

kazano sądzid i zarządzad, opiekowad się i cenzurowad, sprawowad funkcję 

policji i nocnego stróża; wąs i mundur żołnierski, które periodycznie ogłaszano 

za najwyższą mądrośd i wychowawcę społeczeostwa — czyż mogły koszary i 

biwak, szabla i muszkiet, wąs i mundur nie wpaśd w koocu na pomysł, że lepiej 

raz na zawsze uratowad społeczeostwo obwołując własne swoje rządy jako 

najwyższą formę rządów i całkowicie uwalniając społeczeostwo burżuazyjne od 

kłopotu rządzenia sobą? Koszary i biwak, szabla i muszkiet, wąs i mundur tym 

bardziej musiały wpaśd na ten pomysł, że mogły się wówczas spodziewad 

wyższej zapłaty w brzęczącej monecie za swe zwiększone zasługi, gdy natomiast 
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przy okresowym tylko stanie oblężenia i dorywczym ratowaniu społeczeostwa 

na rozkaz tego czy innego odłamu burżuazji przypadały im w udziale datki nie 

dośd solidne, prócz paru zabitych i rannych i paru przyjaznych uśmiechów ze 

strony burżuazji. Czemuż armia nie miałaby w koocu w swoim własnym interesie 

i na własny rachunek zabawid się w stan oblężenia oblegając zarazem sakwy 

obywateli? Zresztą, zaznaczmy to mimochodem, nie należy zapominad, że 

pułkownik Bernard, ten sam przewodniczący komisji wojskowych, który za 

Cavaignaca bez sądu skazał na zesłanie 15.000 powstaoców, w tej chwili znów 

działa na czele czynnych w Paryżu komisji wojskowych. 

Jeżeli «zacni», czyści republikanie wprowadzając w Paryżu stan oblężenia, 

założyli rozsadnik, który wyhodowad miał pretorian 2 grudnia 1851 r., to z 

drugiej strony, należy im przyznad, że zamiast by jak za Ludwika Filipa podsycad 

uczucia narodowe, teraz rozporządzając całą siłą narodu czołgają się przed 

zagranicą i zamiast wyzwolid Włochy, pozwalają Austriakom i Neapolitaoczykom 

podbid je ponownie. Wybór Ludwika Bonaparte na prezydenta 10 grudnia 1848 

r. położył kres dyktaturze Cavaignaca i Konstytuancie. 

Paragraf 44 konstytucji głosi: «Prezydentem republiki francuskiej nie może byd 

ten, kto kiedykolwiek utracił obywatelstwo francuskie». Pierwszy prezydent 

republiki francuskiej L. N. Bonaparte nie tylko utracił był obywatelstwo 

francuskie, nie tylko był konstablem w angielskiej policji specjalnej, był on nawet 

naturalizowanym Szwajcarem. 

Znaczenie wyboru z 10 grudnia rozpatrzyłem gdzie indziej. Nie będę tu do tego 

powracał. Wystarczy tu zauważyd, że wybór ten był reakcją chłopów, którzy 

musieli zapłacid koszty rewolucji lutowej przeciw pozostałym klasom narodu, 

reakcją wsi przeciw miastu. Znalazł on wielkie uznanie w armii, której 

republikanie z «National» nie dali ani sławy, ani podwyżki żołdu, wśród wielkiej 

burżuazji, która widziała w Bonapartem most do monarchii, wśród proletariuszy 

i drobnomieszczan, którzy witali Bonapartego jako bicz na Cavaignaca. Później 

będę miał sposobnośd bliżej omówid stosunek chłopów do rewolucji francuskiej. 

Okres od 20 grudnia 1848 r.25 do rozwiązania Konstytuanty w maju 1849 

obejmuje dzieje upadku burżuazyjnych republikanów. Oni, którzy stworzyli 

                                                             
25 20 grudnia 1848 r. Ludwik Bonaparte uformował swój pierwszy gabinet ministrów z Odilon Barrotem na czele. — Red. 
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republikę dla burżuazji, przepędzili z pola bitwy rewolucyjny proletariat i zmusili 

chwilowo do milczenia demokratyczne drobnomieszczaostwo, sami zostają 

odsunięci przez masę burżuazji, która słusznie zawładnęła tą republiką, jako 

swoją własnością. Ale ta masa burżuazyjna była rojalistyczna. Częśd jej, wielcy 

właściciele ziemscy, panowała za Restauracji 26, była zatem legitymistyczna. Inna 

częśd, arystokracja finansowa i wielcy przemysłowcy, panowała za monarchii 

lipcowej, była przeto orleanistyczna. Wielcy dostojnicy armii, uniwersytetu, 

kościoła, palestry, akademii i prasy Mali bądź po jednej, bądź po drugiej stronie, 

acz w różnej proporcji. Tutaj, w republice burżuazyjnej, która nie nosiła ani 

imienia Burbonów, ani Orleanów, jeno imię Kapitał, znaleźli oni formę 

paostwową, przy której mogli panowad wspólnie. Już powstanie czerwcowe 

zjednoczyło ich w «partię porządku». Teraz szło przede wszystkim o usunięcie 

kliki burżuazyjnych republikanów, zajmujących jeszcze fotele w Zgromadzeniu 

Narodowym. O ile brutalnie poczynali sobie ci czyści republikanie nadużywając 

siły fizycznej wobec ludu, o tyle tchórzliwie, małodusznie, pokornie, złamani, 

niezdolni do walki cofali się teraz, gdy należało bronid swego republikanizmu i 

swoich praw ustawodawczych przed władzą wykonawczą i przed rojalistami. Nie 

jest moim zadaniem opowiedzied tu haniebną historię ich rozkładu. Był to zanik, 

nie upadek. Ich historia skooczyła się raz na zawsze i w następnym okresie 

figurują oni czy to w samym Zgromadzeniu, czy poza nim, już tylko jako 

wspomnienie — wspomnienie, które zdaje się nabierad rumieoców życia, ilekrod 

chodzi znów li tylko o nazwę republiki i ilekrod konfliktowi rewolucyjnemu 

zagraża stoczenie się na najniższy poziom. Zaznaczę mimochodem, że dziennik 

«National», od którego partia ta wzięła swą nazwę, nawraca się w następnym 

okresie na socjalizm. Zanim skooczymy z tym okresem, musimy jeszcze rzucid 

okiem wstecz na obydwie siły, z których jedna unicestwia drugą 2 grudnia 

1851r., chociaż od 20 grudnia 1848 r. aż do ustąpienia Konstytuanty żyły ze sobą 

w związku małżeoskim. Mam tu na myśli, z jednej strony, Ludwika Bonaparte, z 

drugiej — partię zjednoczonych rojalistów, partię porządku, wielkiej burżuazji. 

Objąwszy urząd prezydenta Bonaparte powołał niezwłocznie ministerstwo partii 

porządku, na czele którego postawił Odilon Barrota, notabene starego 
                                                             
26 Okres Restauracji — czas od upadku Napoleona I (1814 r.) do rewolucji lipcowej 1830 r., kiedy do władzy znowu przyszła 
dynastia Burbonów, obalona przez Wielką Rewolucję Francuską. Zwolennicy tej dynastii reprezentującej interesy wielkich 
posiadaczy ziemskich nazywali się legitymistami (uważali oni monarchię Burbonów za jedynie prawną — «legitime»). Orleaniści 
— zwolennicy dynastii Orleanów, przedstawicielki interesów bankierów — finansowej arystokracji, która doszła do władzy po 
lipcowej rewolucji 1830 r. — Red. 
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przywódcę najliberalniejszej frakcji burżuazji parlamentarnej. Pan Barrot 

upolował wreszcie tekę ministerialną, której widmo prześladowało go od r. 1830 

— co więcej, tekę premiera tego gabinetu; ale nie jako najbardziej 

zaawansowany przywódca opozycji parlamentarnej, jak to roił sobie za Ludwika 

Filipa, lecz z zadaniem uśmiercenia parlamentu i jako sojusznik wszystkich swych 

zajadłych wrogów, jezuitów i legitymistów. Powiódł wreszcie swą narzeczoną do 

ołtarza, ale ta już była ladacznicą. Sam Bonaparte usunął się na pozór zupełnie w 

cieo. Owa partia działała za niego. 

Zaraz na pierwszym posiedzeniu rady ministrów uchwalona została wyprawa na 

Rzym, przy czym uzgodniono, iż przygotowuje się ją poza plecami Zgromadzenia 

Narodowego, potrzebne zaś środki wyłudzi się od niego pod fałszywym 

pozorem. Tak więc zaczęto od oszukania Zgromadzenia Narodowego oraz 

tajnego sprzysiężenia Z absolutystycznymi mocarstwami zagranicy przeciw 

rewolucyjnej republice rzymskiej. W ten sam sposób i za pomocą takich samych 

manewrów przygotowywał Bonaparte swój zamach z dnia 2 grudnia przeciw 

rojalistycznemu Zgromadzeniu Prawodawczemu i jego konstytucyjnej republice. 

Nie zapominajmy, że ta sama partia, która 20 grudnia 1848 r. utworzyła 

ministerium Bonapartego, 2 grudnia 1851 r. stanowiła większośd w 

Prawodawczym Zgromadzeniu Narodowym. 

Konstytuanta uchwaliła w sierpniu, że rozwiąże się dopiero wówczas, gdy cały 

szereg ustaw organicznych, które miały uzupełnid konstytucję, zostanie przez nią 

opracowany i ogłoszony. 6 stycznia 1849 r. partia porządku zaproponowała jej 

za pośrednictwem posła Rateau pozostawienie w spokoju ustaw organicznych i 

powzięcie raczej uchwały o własnym rozwiązaniu. Nie tylko ministerium z 

panem Odilon Barrotem na czele, ale i wszyscy rojalistyczni członkowie 

Zgromadzenia Narodowego pouczali je teraz władczo, że jego rozwiązanie jest 

niezbędne dla przywrócenia kredytu, dla konsolidacji porządku, by położyd kres 

nieokreślonemu prowizorium i stworzyd jakiś trwały, ostateczny stan rzeczy. 

Zgromadzenie, mówili, przeszkadza produkcyjnej pracy nowego rządu, usiłuje 

przedłużyd swój żywot jedynie przez przekorę, kraj ma go już dosyd. Bonaparte 

zanotował sobie wszystkie te inwektywy, zwrócone przeciw władzy 

ustawodawczej, wyuczył się ich na pamięd i 2 grudnia 1S51 r. dowiódł 
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parlamentarnym rojalistom, że ich nauka nie poszła w las. Odwrócił przeciwko 

nim ich własne argumenty. 

Ministerium Barrota i partia porządku posunęły się dalej. Z ich aspiracji posypały 

się z całej Francji petycje do Zgromadzenia Narodowego, w których proszono je 

nader uprzejmie, by raczyło zniknąd z horyzontu. Tak to w walce ze 

Zgromadzeniem Narodowym, tym zorganizowanym wyrazem woli ludu, 

poprowadziły one do boju niezorganizowane masy ludowe. Nauczyły one 

Bonapartego odwoływad się od zgromadzeo parlamentarnych do ludu. Wreszcie 

29 stycznia 1849 r. nadszedł dzieo, kiedy Konstytuanta miała rozstrzygnąd o 

własnym swym rozwiązaniu. Zgromadzenie Narodowe znalazło gmach, w 

którym zasiadało, obsadzony wojskiem; Changarnier, generał partii porządku, w 

którego rękach skoncentrowane było dowództwo nad Gwardią Narodową i 

wojskami liniowymi, przyjmował wielką rewię wojsk w Paryżu, jak gdyby przed 

bitwą, a zjednoczeni rojaliści grozili Konstytuancie, że użyją siły, jeśli nie będzie 

uległa. Konstytuanta uległa wytargowawszy sobie jedynie jeszcze kilka chwil 

życia. Czymże był 29 stycznia, jeśli nie zamachem stanu z 2 grudnia 1851 r., tyle 

tylko, że dokonanym w sojuszu z Bonapartem przez rojalistów przeciw 

republikaoskiemu Zgromadzeniu Narodowemu? Panowie ci nie zauważyli albo 

nie chcieli zauważyd, że Bonaparte skorzystał z 29 stycznia 1849 r., by kazad 

części wojsk przedefilowad przed sobą pod Tuileriami i skwapliwie uchwycił się 

właśnie tego pierwszego, otwartego odwołania się do siły zbrojnej przeciw 

władzy parlamentarnej, aby napomknąd o przyszłym Kaliguli 27. Rojaliści jednak 

widzieli tylko swego Changarniera. 

Motywem, który szczególnie skłaniał partię porządku do gwałtownego skrócenia 

żywota Konstytuanty, były uzupełniające konstytucję ustawy organiczne, jak 

ustawa o nauczaniu, ustawa wyznaniowa itd. Zjednoczonym rojalistom zależało 

niezmiernie na tym, by nie dad opracowad tych ustaw republikanom, którzy stali 

się nieufni, lecz by opracowad je samym. Wśród tych ustaw organicznych 

znajdowała się wszakże i ustawa o odpowiedzialności prezydenta republiki. W r. 

1851 Zgromadzenie Prawodawcze zajęte było właśnie układaniem takiej ustawy, 

gdy Bonaparte ubiegł ten zamach przez zamach z 2 grudnia. Ileż by dali 

                                                             
27

 Caius Caligula — trzeci cesarz rzymski (37—41 r.). Szaleoczy despota, osadzony na tronie przez wojsko. Pragnąc upokorzyd 
senat, złudną resztkę instytucji republikaoskiego Rzymu, wprowadził do senatu swego konia. — Red. 
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zjednoczeni rojaliści podczas zimowej kampanii parlamentarnej r. 1851, żeby 

mied gotową ustawę o odpowiedzialności i to ułożoną przez nieufne, pełne 

nienawiści republikaoskie Zgromadzenie! 

Kiedy 29 stycznia 1849 r. Konstytuanta sama złamała swój ostatni oręż, 

ministerium Barrota i przyjaciele porządku zaszczuli ją na śmierd, nie zaniedbali 

niczego, co by ją mogło upokorzyd, i wyzyskując jej słabośd i niewiarę w siebie, 

wymusili na niej ustawy, które pozbawiły ją ostatnich resztek szacunku opinii 

publicznej. Bonaparte, pochłonięty swą napoleooską idee fixe, był dostatecznie 

zuchwały, by publicznie wyzyskad to poniżenie władzy parlamentarnej. Otóż gdy 

8 maja 1849 r. Zgromadzenie Narodowe potępiło ministerium z powodu zajęcia 

Civita-Vecchia przez Oudinota i nakazało zawrócid wyprawę rzymską ku jej 

rzekomemu celowi, Bonaparte tegoż wieczora ogłosił w «Moniteur» list do 

Oudinota, w którym winszuje mu jego bohaterskich czynów i przeciwstawiając 

siebie gryzipiórkom-parlamentarzystom, już przybiera pozę wielkodusznego 

protektora armii. Rojaliści list ten przyjęli z uśmiechem. Nie wątpili, że 

wystrychną go na dudka. Wreszcie, gdy przewodniczący Konstytuanty, Marrast, 

uznał w pewnej chwili, że bezpieczeostwo Zgromadzenia Narodowego jest 

zagrożone i opierając się na konstytucji zawezwał pewnego pułkownika wraz z 

jego pułkiem, pułkownik ów odmówił stawienia się na wezwanie powołując się 

na dyscyplinę i odesłał Marrasta do Changarniera; ten zaś odprawił go z niczym, 

czyniąc szyderczą uwagę, że nie lubi <baionettes intelligentes» 28. W listopadzie 

1851 r., gdy zjednoczeni rojaliści zamierzali rozpocząd rozstrzygającą walkę z 

Bonapartem, usiłowali oni za pomocą swej osławionej ustawy o kwestorach 29 

przeprowadzid zasadę, w myśl której przewodniczący Zgromadzenia 

Narodowego ma prawo bezpośredniego wzywania sił wojskowych, jeden z ich 

generałów, Lefló, podpisał był projekt ustawy. Nadaremnie Changarnier 

glosował za projektem, a Thiers złożył hołd przezornej mądrości byłej 

Konstytuanty. Minister wojny Saint Arnaud odpowiedział mu tak, jak 

Changarnier odpowiedział Marrastowi — a Góra odpowiedź tę powitała 

oklaskami. 

                                                             
28 Baionettes intelligentes — bagnetów, które rozumieją. 
29

 Kwestorzy — wewnętrzna straż Zgromadzenia Narodowego. Generałowie Lefló i Baze postawili wniosek, zgodnie z którym 
prezydentowi Zgromadzenia Narodowego poleca się ochronę bezpieczeostwa Zgromadzenia Narodowego; w tym celu otrzymuje 
on prawo wezwania siły zbrojnej. 17 października 1851 r. ten wniosek kwestorów został odrzucony większością 408 głosów 
przeciw 300. — Red. 
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Tak oto suma. partia porządku, kiedy nie była jeszcze Zgromadzeniem 

Narodowym, kiedy była jeszcze ministerium, napiętnowała reżym 

parlamentarny. I ona to podnosi krzyk, gdy 2 grudnia 1 851 r. wypędza ten 

reżym z Francji. 

Życzymy mu szczęśliwej podróży! 

 

 

III 

 

29 maja 1849 r. zebrało się Ustawodawcze Zgromadzenie Narodowe. 2 grudnia 

1851 r. zostało ono rozpędzone. Okres ten obejmuje żywot republiki 

konstytucyjnej, czyli parlamentarnej. 

W pierwszej rewolucji francuskiej po panowaniu konstytucjonalistów następuje 

panowanie żyrondystów, a po panowaniu żyrondystów — panowanie 

jakobinów. Każda z tych partii opiera się na partii bardziej postępowej. Skoro 

tylko któraś z nich doprowadziła rewolucję tak daleko, że nie mogła już za nią 

nadążyd, a tym bardziej kroczyd na jej czele, wówczas śmielszy sprzymierzeniec 

tej partii, stojący tuż za nią, usuwa ją i wyprawia na gilotynę. Rewolucja porusza 

się w ten sposób po linii wstępującej. 

Odwrotnie ma się rzecz z rewolucją 1848 r. Partia proletariatu występuje jako 

dodatek do partii drobnomieszczaosko-demokratycznej. Partia 

drobnomieszczaosko-demokratyczna zdradza ją i przyczynia się do jej porażki 16 

kwietnia, 15 maja i w dni czerwcowe. Partia demokratyczna opiera się z kolei na 

barkach partii burżuazyjno-republikaoskiej. Ledwo wydaje się burżuazyjnym 

republikanom, że stoją na twardym gruncie, a już strząsają z siebie uciążliwego 

partnera i sami opierają się na barkach partii porządku. Partia porządku 

poruszeniem ramion zrzuca burżuazyjnych republikanów i sama sadowi się na 

barkach siły zbrojnej. Zdaje się jej, że wciąż jeszcze siedzi na tych barkach, gdy 

pewnego pięknego poranka spostrzega, że te barki zamieniły się w bagnety. 

Każda partia z tyłu wierzga partię prącą naprzód i opiera się z przodu o partię 
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prącą wstecz. Nic dziwnego, że w tej śmiesznej postawie traci równowagę i 

strojąc nieuniknione w takiej sytuacji grymasy, pada wyczyniając najosobliwsze 

łamaoce. Rewolucja porusza się w ten sposób po linii zstępującej. Ten ruch 

wsteczny rozpoczyna się, zanim jeszcze uprzątnięto ostatnią barykadę lutową i 

zanim ukonstytuowała się pierwsza władza rewolucyjna. 

Okres, który mamy przed sobą, obejmuje najbardziej pstrą mieszaninę 

krzyczących sprzeczności; konstytucjonaliści, jawnie spiskujący przeciw 

konstytucji, rewolucjoniści, którzy jak sami przyznają, stoją na gruncie 

konstytucji, Zgromadzenie Narodowe, które chce byd wszechmocne, a wciąż 

pozostaje na gruncie parlamentarnym; (lora, która widzi swe powołanie w 

cierpliwości, a porażki dnia dzisiejszego odparowuje prorokowaniem przyszłych 

zwycięstw; lojaliści jako patres conscripti 30 republiki, zmuszeni przez sytuację do 

tego, by trzymad za granicą skłócone między sobą dynastie królewskie, których 

są adherentami, i popierad we Francji republikę, której nienawidzą; władza 

wykonawcza czerpiąca siłę ze swej słabości, a poważanie — ze wzbudzanej przez 

siebie pogardy; republika, nie będąca niczym innym jak połączoną 

nikczemnością dwóch monarchii: restauracji i monarchii lipcowej pod 

imperialistyczną etykietą; sojusze, których pierwsza już klauzula przewiduje 

rozwiązanie umowy; walki, których pierwszą zasadą jest uchylanie się od 

rozstrzygnięcia; wyuzdana i czcza agitacja — w imię spokoju; uroczyste 

nawoływanie do spokoju — w imię rewolucji; namiętności, wyzute z prawdy; 

prawdy, wyzute z namiętności; bohaterzy bez czynów bohaterskich; historia bez 

wydarzeo; rozwój, pchany naprzód, zda sic, jedynie biegiem kalendarza, nużący 

ustawicznym powtarzaniem sic tych samych napięd i odprężeo; przeciwieostwa, 

zaostrzające się periodycznie do ostateczności, jak gdyby po to jedynie, żeby 

stępid się i stuszowad bez możności osiągnięcia rozwiązania; wysiłki, 

pretensjonalnie wystawiane na pokaz i mieszczaoski lęk przed groźbą kooca 

świata, gdy jednocześnie zbawcy świata knują najbardziej małostkowe intrygi i 

odgrywają dworskie komedie, które swym laisser aller 31 przypominają nie tyle 

sąd ostateczny, co czasy frondy 32; oficjalny, zbiorowy geniusz Francji, obrócony 

                                                             
30 Patres conscripti — dosł. ojcowie wybrani, tytuł honorowy senatorów rzymskich. — Red. 
31

 Laisser aller — pozostawid sprawy swemu biegowi. — Red. 
32

 Czasy frondy we Francji (1648—1653) — okres niepełnoletności Ludwika XIV i regencji Anny Austriaczki, charakteryzujący się 
opozycyjnym ruchem tzw. parlamentarnej frondy i frondy książąt. Ruch ten skierowany przeciw królewskiemu absolutyzmowi 
odznaczał się kraocową słabością i niezdecydowaniem. — Red. 
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wniwecz przez chytrą głupotę jednego osobnika; zbiorowa wola narodu, która 

ilekrod wypowiada się w powszechnym głosowaniu, szuka sobie odpowiedniego 

wyrazu w odwiecznych wrogach interesów mas, aż wreszcie znajduje go w 

samowoli awanturnika. Jeżeli istnieje karta historii namalowana w szarych tylko 

barwach, to jest nią ta właśnie. Ludzie i wydarzenia wydają się Schlemihlami 33 

na opak — cieniami, które zgubiły swe ciało. Rewolucja sama paraliżuje swych 

nosicieli i tylko swych przeciwników obdarza namiętną gwałtownością. Jeżeli 

«czerwone widmo», ciągle wywoływane i zaklinane przez kontrrewolucjonistów, 

zjawia się nareszcie, to zjawia się ono nie w anarchicznej czapce frygijskiej na 

głowie, lecz w mundurze porządku, w czerwonych pludrach. 

Widzieliśmy, że ministerium, które Bonaparte powołał 20 grudnia 1848 r., w 

dniu swego wniebowstąpienia, było to ministerium partii porządku, koalicji 

legitymistów i orleanistów. To ministerium Barrot — Falloux przeżyło 

republikaoską Konstytuantę, której żywot skróciło w sposób mniej lub bardziej 

gwałtowny, i stało jeszcze u steru. Changarnier, generał zjednoczonych 

rojalistów, ciągle jeszcze łączył w swej osobie dowództwo naczelne pierwszej 

dywizji armii i paryskiej Gwardii Narodowej. Wreszcie powszechne wybory 

zapewniły partii porządku znaczną większośd w Zgromadzeniu Narodowym. 

Spotkali się tu posłowie i parowie Ludwika Filipa ze świętym zastępem 

legitymistów, dla których liczne kartki wyborcze narodu stały się kartami wstępu 

na widownię polityczną. Bonapartystyczni przedstawiciele ludu byli zbyt 

nieliczni, by utworzyd samodzielną partię parlamentarną. Stanowili oni jedynie 

mauvaise queue 34 partii porządku. W ten sposób partia porządku miała w swym 

ręku władzę rządową, armię i ciało ustawodawcze, słowem, całą władzę 

paostwową, a jej pozycja moralna została wzmocniona przez powszechne 

wybory, które nadały jej panowaniu pozory woli ludu, oraz przez równoczesne 

zwycięstwo kontrrewolucji na całym kontynencie europejskim 35. 

Nigdy jeszcze żadna partia nie ruszała do walki lepiej wyposażona, nigdy jeszcze 

walka nie zapowiadała się pomyślniej. 

                                                             
33 Schlemihl — bohater utworu Chamisso (1781—1838) «Peter SchIemihI», który sprzedał swój cieo i szukał go po świecie. — 
Red. 
34

 Mauvaise queue — nędzny ogon. — Red. 
35

 W tym czasie rewolucje we Włoszech, na Węgrzech i w Niemczech już poniosły klęskę. Zostało zdławione i ostatnie powstanie 
w południowych Niemczech. — Red. 
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Liczba rozbitków — czystych republikanów w Ustawodawczym Zgromadzeniu 

Narodowym stopniała do kliki złożonej z około 50 osób, z afrykaoskimi 

generałami Cavaignakiem, Lamoriciere'em i Bedeau na czele. Wielką partię 

opozycyjną stanowiła natomiast Góra. To parlamentarne imię chrzestne nadała 

sobie partia socjaldemokratyczna. Rozporządzała ona przeszło 200 głosami na 

750 członków Zgromadzenia Narodowego, była zatem co najmniej równie silna 

jak którakolwiek z trzech frakcyj partii porządku wziętych z osobna. Jej względną 

mniejszośd w stosunku do całej koalicji rojalistycznej zdawały się równoważyd 

szczególne okoliczności. Nie tylko wybory departamentalne dowiodły, iż zdobyła 

ona znaczną liczbę zwolenników wśród ludności wiejskiej. Należeli do niej 

prawie wszyscy posłowie Paryża, armia złożyła demokratyczne wyznanie wiary 

wybierając trzech podoficerów, a wodzowi Góry Ledru-Rollinowi — w 

odróżnieniu od wszystkich przedstawicieli partii porządku — nadało szlachectwo 

parlamentarne pięd departamentów, które oddały na niego swe głosy. Zdawało 

się tedy 29 maja 1849 r., że wobec nieuniknionych stard wewnętrznych wśród 

rojalistów i między całą partią porządku a Bonapartem, Góra ma wszystkie 

szanse powodzenia. Po dwóch tygodniach straciła wszystko nie wyłączając 

honoru. 

Zanim przejdziemy do dalszego biegu historii parlamentarnej, musimy poczynid 

kilka niezbędnych uwag dla uniknięcia pospolitych błędów w ocenie ogólnego 

charakteru rozpatrywanej epoki. W rozumieniu demokratów, w okresie 

Prawodawczego Zgromadzenia Narodowego chodzi o to samo, o co chodziło w 

okresie Konstytuanty — o zwykłą walkę pomiędzy republikanami a rojalistami. 

Sam zaś ruch streszczają oni w jednym słowie: «reakcja», noc, kiedy wszystkie 

koty są szare i kiedy można wygłaszad komunały godne stróża nocnego. I 

rzeczywiście, na pierwszy rzut oka wydaje się partia porządku kłębowiskiem 

różnych frakcyj rojalistycznych, nie tylko intrygujących przeciw sobie wzajem, 

aby wprowadzid na tron swojego pretendenta i utrącid pretendenta strony 

przeciwnej, lecz również jednoczących się ze sobą we wspólnej nienawiści do 

«republiki» i we wspólnych przeciw niej atakach. Góra natomiast, w 

przeciwstawieniu do tego rojalistycznego sprzysiężenia, jest jak gdyby 

przedstawicielką «republiki». Partia porządku wydaje się byd nieustannie 

zaprzątnięta «reakcją», skierowaną, kubek w kubek jak w Prusach, przeciw 
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prasie, stowarzyszeniom itp., i znajdującą swój konkretny wyraz lak samo jak w 

Prusach w brutalnym policyjnym mieszaniu się biurokracji, żandarmerii i sądów. 

Góra ze swej strony jest równie bezustannie zajęta odpieraniem owych ataków 

oraz obroną «wiecznych praw człowieka*, tak jak mniej więcej robiła to od 

półtora wieku każda tak zwana partia ludowa. Lecz przy bliższym rozważeniu 

sytuacji i partyj znikają te powierzchowne pozory, przesłaniające walkę klasową i 

swoistą fizjonomię tego okresu. Legitymiści i orleaniści stanowili, jak mówiliśmy, 

dwie wielkie frakcje partii porządku. Cóż wiązało te frakcje z ich pretendentami i 

co je rozdzielało? Czyżby tylko lilie i sztandar trójbarwny, dom Burbonów i dom 

Orleanów, różne odcienie rojalizmu lub w ogóle rojalistyczne wyznanie wiary? 

Za Burbonów rządziła wielka własnośd ziemska ze swymi klechami i lokajami, za 

Orleanów — wielka finansjera, wielki przemysł, wielki handel, czyli kapitał ze 

swą świtą adwokatów, profesorów i krasomówców. Królestwo legitymistyczne 

było jedynie wyrazem politycznym dziedzicznego panowania wielkich właścicieli 

ziemskich, tak samo jak monarchia lipcowa — jedynie wyrazem politycznym 

uzurpatorskiego panowania burżuazyjnych parweniuszów. Tym więc, co dzieliło 

te frakcje, były nie tak zwane zasady, lecz ich materialne warunki bytu, dwa 

różne rodzaje własności, stare przeciwieostwo miasta i wsi, rywalizacja kapitału 

z własnością ziemską. Że jednocześnie wiązały je z tym czy innym domem 

królewskim dawne wspomnienia, osobiste waśnie, obawy i nadzieje, przesądy i 

złudzenia, sympatie i antypatie, przekonania, dogmaty i zasady — któż temu 

zaprzeczy? Na różnych lotniach własności, na społecznych warunkach bytu 

wznosi się cała nadbudowa różnych i swoiście ukształtowanych uczud, złudzeo, 

sposobów myślenia i poglądów życiowych. Tworzy je i kształtuje ci la klasa na 

gruncie swych materialnych podstaw istnienia i odpowiednich stosunków 

społecznych. Poszczególna jednostka, która wchłania je drogą tradycji i 

wychowania, może sobie uroid, że to one stanowią właściwe pobudki i punkt 

wyjścia jej działalności. Jeżeli orleaniści, legitymiści, każda frakcja starała się 

wmówid w siebie i w innych, że dzieli je przywiązanie do dwóch różnych domów 

królewskich, to fakty dowiodły później, że to raczej sprzeczne ich interesy 

uniemożliwiały połączenie dwóch domów królewskich. Podobnie jak w życiu 

prywatnym odróżnia się to, co jakiś człowiek mniema i mówi o sobie, od tego, 

czym jest i co robi w rzeczywistości, tak samo w walkach historycznych jeszcze 

bardziej odróżnid należy frazesy i urojenia partyj od ich rzeczywistej istoty i ich 
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rzeczywistych interesów, odróżniad wyobrażenie, jakie mają o sobie, od ich 

realnej treści. Orleaniści i legitymiści znaleźli się w republice obok siebie z 

jednakowymi uroszczeniami. Jeżeli każda ze stron chciała wbrew drugiej 

przeforsowad restaurację swej własnej dynastii, to oznaczało to jedynie, że dwa 

wielkie interesy, dzielące burżuazję — własnośd ziemska i kapitał — dążyły do 

odrestaurowania własnego zwierzchnictwa nad drugim i do podporządkowania 

go sobie. Mówimy o dwóch interesach burżuazji, gdyż wielka własnośd ziemską, 

pomimo kokietowania feudalizmem i swej dumy rasowej, stała się pod 

wpływem rozwoju społeczeostwa nowoczesnego na wskroś burżuazyjna. Tak 

samo torysi w Anglii długo wmawiali sobie, że pałają miłością ku władzy 

królewskiej, kościołowi i urokom starej konstytucji angielskiej, aż chwila 

niebezpieczeostwa wyrwała im wyznanie, że pałają miłością tylko ku rencie 

gruntowej. 

Sprzymierzeni rojaliści knuli przeciw sobie wzajemnie intrygi w prasie, w Ems, w 

Claremont 36 poza parlamentem. Za kulisami przywdziewali znowu stare liberie 

orleaoskie i legitymistyczne i wznawiali dawne turnieje. Ale na arenie publicznej, 

w swych głównych posunięciach politycznych, jako wielka partia parlamentarna, 

zbywają oni swoje dynastie samymi tylko grzecznościami i odkładają restaurację 

monarchii in infinitum 37. Swe rzeczywiste zadania wykonują jako partia 

porządku, czyli pod flagą społeczną a niepolityczną, jako przedstawiciele 

burżuazyjnego porządku świata, a nie jako rycerze wędrownych księżniczek, jako 

klasa burżuazji, przeciwstawiająca się innym klasom, a nie jako roj aliści 

przeciwstawiający się republikanom. I jako partia porządku sprawowali oni nad 

innymi klasami społeczeostwa rządy bardziej nieograniczone i twarde niż 

kiedykolwiek za czasów restauracji lub monarchii lipcowej, rządy takie, jakie 

możliwe były w ogóle tylko w republice parlamentarnej, gdyż tylko przy tej 

formie paostwowej mogły zjednoczyd się dwa wielkie odłamy burżuazji 

francuskiej i tym samym postawid na porządku dziennym panowanie swojej 

klasy, nie zaś rządy jednej uprzywilejowanej frakcji tej klasy. Jeżeli mimo to lżą 

oni republikę również jako partia porządku, nic kryjąc się ze swoją do niej 

odrazą, to tłumaczy się to nie tylko tradycjami rojalistycznymi. Instynkt 
                                                             
36

 Claremont i Ems były ośrodkami monarchistycznych (rojalistycznych) intryg. W Ems przebywał pretendent do tronu 
francuskiego z dynastii Burbonów — hrabia Chambord (Henryk V), Jego rywal z dynastii Orleanów (Ludwik Filip), który po 
rewolucji lutowej 1848 uciekł do Anglii, żył w Claremont w pobliżu Londynu, — Red. 
37 In infinitum — w nieskooczonośd. — Red. 
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podpowiedział im, że republika czyni wprawdzie ich panowanie polityczne 

zupełnym, ale jednocześnie podważa społeczne podstawy tego panowania, 

ponieważ odtąd stają oni oko w oko z klasami ujarzmionymi, zmuszeni do 

bezpośredniej z nimi walki, bez chowania się za koronę, bez możności 

odwrócenia uwagi narodu w stronę swych podrzędnych walk wzajemnych lub 

walki z władzą królewską. Poczucie słabości kazało im cofad się z drżeniem przed 

warunkami ich własnego panowania klasowego w czystej formie i tęsknid do 

mniej doskonałych, mniej rozwiniętych i właśnie dlatego mniej niebezpiecznych 

form tego panowania. Ilekrod natomiast sprzymierzeni rojaliści wchodzą w 

konflikt z pretendentem, który jest ich przeciwnikiem, z Bonapartem — ilekrod 

sądzą, ze władza wykonawcza zagraża ich wszechmocy parlamentarnej, ilekrod 

zatem powoływad się muszą wyraźnie na to, z jakiego tytułu politycznego 

panują, tylekrod występują oni jako republikanie, a nie jako rojaliści, poczynając 

od orleanisty Thiersa, który ostrzega Zgromadzenie Narodowe, że republika 

najmniej ich dzieli, i koocząc na legitymiście Berryerze, który 2 grudnia 1851 r., 

przepasany trójbarwną szarfą, przemawia jako trybun w imieniu republiki do 

ludu, zgromadzonego przed merostwem dziesiątego okręgu. Co prawda echo 

odzywa się szyderczo: Henryk V! Henryk V! 

Przeciw zjednoczonej burżuazji utworzyła się koalicja drobno-mieszczan i 

robotników, tzw. partia socjaldemokratyczna. Po dniach czerwcowych 1848 r. 

drobnomieszczanie spostrzegli, że ich skrzywdzono, że ich interesy materialne są 

zagrożone, a gwarancje demokratyczne, które miały im zapewnid możnośd 

zabezpieczenia tych interesów, zakwestionowane są przez kontrrewolucję. 

Zbliżyli się dlatego do robotników. Z drugiej strony, ich reprezentacja 

parlamentarna, Góra, odsunięta na bok podczas dyktatury burżuazyjnych 

republikanów, odzyskała w drugiej połowie żywota Konstytuanty, dzięki walce z 

Bonapartem i rojalistycznymi ministrami, utraconą poprzednio popularnośd. 

Zawarła ona sojusz z przywódcami socjalistycznymi. Pojednanie święcono na 

bankietach w lutym 1849 r. Nakreślono wspólny program, założono wspólne 

komitety wyborcze i wysunięto wspólnych kandydatów. Żądania społeczne 

proletariatu pozbawiono rewolucyjnego ostrza, nadając im zabarwienie 

demokratyczne, a demokratyczne roszczenia drobnomieszczaostwa wyzuto z ich 

wyłącznie politycznych form, nadając im zabarwienie socjalistyczne. Tak 
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powstała socjaldemokracja. Nowa Góra, wynik tej kombinacji, obejmowała, 

jeżeli nie liczyd kilku figurantów spośród klasy robotniczej i kilku socjalistycznych 

sekciarzy, te same żywioły, co i stara Góra, tylko w większej ilości. Ale z biegiem 

rozwoju zmieniła się ona wraz z klasą, którą reprezentowała. Swoisty charakter 

socjaldemokracji wyraża się w tym, że domaga się ona instytucji 

demokratyczno-republikaoskich jako środka nie po to, żeby znieśd obie 

kraocowości, kapitał i pracę najemną, lecz po to, żeby osłabid ich 

przeciwieostwo i przeistoczyd je w harmonię. Bez względu na proponowane dla 

osiągnięcia tego celu środki, bez względu na bardziej lub mniej rewolucyjne 

przyozdabianie samego celu, treśd pozostaje ta sama. Treścią tą jest przemiana 

społeczeostwa na drodze demokratycznej, ale przemiana w ramach 

drobnomieszczaostwa. Ograniczonością jednak byłoby wyobrażad sobie, jakoby 

drobnomieszczaostwo z zasady przeforsowad chciało swe egoistyczne interesy 

klasowe. Wierzy ono raczej, że szczególne warunki jego wyzwolenia są ogólnymi 

warunkami i że jedynie w ramach tych warunków można uratowad 

społeczeostwo współczesne i umknąd walki klasowej. Podobnie nie należy 

wyobrażad sobie, że demokratyczni reprezentanci — to wszystko shopkeepers 38 

albo ich wielbiciele. Przez swe wykształcenie i sytuację osobistą mogą oni byd 

dalecy od nich jak niebo od ziemi. Przedstawicielami drobnomieszczaostwa stają 

się oni na skutek tego, że myśl ich nie wybiega poza granice, których 

drobnomieszczanin nie przekracza w życiu, że dochodzą przeto teoretycznie do 

tych samych zadao i rozwiązao, do których drobnomieszczanina doprowadzają 

w praktyce jego interesy materialne i jego położenie społeczne. Taki jest w ogóle 

stosunek między politycznymi i literackimi przedstawicielami klasy a 

reprezentowaną przez nich klasą. 

Po tym, co się wyżej rzekło, staje się samo przez się zrozumiałe, że jeżeli Góra 

bezustannie walczy z partią porządku o republikę i tak zwane prawa człowieka, 

to ani republika, ani prawa człowieka nie są ostatecznym jej celem, tak samo jak 

armia, którą chcą rozbroid i która się temu opiera, występuje do boju nie po to 

tylko, żeby zachowad swoją broo. 

Partia porządku prowokowała Górę od razu przy otwarciu Zgromadzenia 

Narodowego. Burżuazja czuła teraz, że musi bezwzględnie skooczyd z 

                                                             
38 Shopkeepers — sklepikarze. — Red. 
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demokratycznym drobnomieszczaostwem tak samo, jak rok wcześniej 

zrozumiała koniecznośd rozprawienia się z rewolucyjnym proletariatem. Ale tym 

razem sytuacja przeciwnika była inna. Siła partii proletariackiej była na ulicy, siła 

partii drobnomieszczan w samym Zgromadzeniu Narodowym. Należało więc 

wywabid ją ze Zgromadzenia Narodowego na ulicę i sprawid, by sama złamała 

swą siłę parlamentarną, zanim czas i okoliczności zdołają ją skonsolidowad. Góra 

skoczyła w tę pułapkę na łeb i szyję. 

Za przynętę posłużyło bombardowanie Rzymu przez wojska francuskie. 

Stanowiło ono pogwałcenie art. V Konstytucji, zabraniającego republice 

francuskiej używania swych sił zbrojnych prze-i iw wolności innego narodu. 

Ponadto artykuł IV zabraniał władzy wykonawczej wypowiadania wojny bez 

zgody Zgromadzenia Narodowego, a Konstytuanta uchwałą z dnia 8 maja 

potępiła wyprawę rzymską. Na tej podstawie Ledru-Rollin złożył ii czerwca 1849 

r. akt oskarżenia przeciwko Bonapartemu i jego ministrom. Podrażniony 

złośliwymi docinkami Thiersa, posunął się w uniesieniu aż do groźby, iż będzie 

bronił konstytucji wszelkimi środkami, nawet 7. bronią w ręku. Góra powstała 

jak jeden mąż i powtórzyła to wezwanie do broni. 12 czerwca Zgromadzenie 

Narodowe odrzuciło akt oskarżenia i Góra opuściła parlament. Wypadki 13 

czerwca są znane: proklamacja części Góry, stawiająca Bonapartego i jego 

ministrów «poza konstytucją»; pochód uliczny demokratycznych gwardzistów 

narodowych, którzy będąc nieuzbrojeni, rozpierzchli się przy zetknięciu z 

wojskami Changarniera, itd., itd. Częśd Góry zbiegła za granicę, inną częśd 

przekazano Trybunałowi Najwyższemu w Bourges, a resztki Góry, niczym 

uczniacy, podporządkowane zostały na mocy regulaminu parlamentarnego 

ścisłemu nadzorowi przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego. W Paryżu 

znów wprowadzono stan oblężenia, a demokratyczną częśd Gwardii Narodowej 

rozwiązano. Tak złamany został wpływ Góry w parlamencie i siła 

drobnomieszczaostwa w Paryżu. 

W Lyonie, gdzie wypadki 13 czerwca dały sygnał do krwawego powstania 

robotników, oraz w pięciu przyległych departamentach również ogłoszono stan 

oblężenia, który trwa aż do chwili obecnej. 

Olbrzymia większośd Góry zdradziła swą awangardę odmawiając podpisania jej 

proklamacji. Prasa zdezerterowała; dwa tylko dzienniki odważyły się ogłosid to 
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pronunciamento. Drobnomieszczanie zdradzili swych reprezentantów; 

gwardziści narodowi nie stawili się, tam zaś, gdzie się zjawili, przeszkadzali 

budowad barykady. Reprezentanci oszukali drobnomieszczan; rzekomych 

sojuszników z armii nigdzie nie było widad. Wreszcie partia demokratyczna nie 

tylko że nie uzyskała posiłków od proletariatu, lecz, przeciwnie, zaraziła go swoją 

własną słabością, i jak to bywa zazwyczaj przy tego rodzaju wielkich wyczynach 

demokratycznych,, wodzowie mieli to zadośduczynienie, że mogli oskarżad swój 

«lud» o dezercję, lud zaś miał tę satysfakcję, że mógł oskarżad swych 

przywódców o oszustwo. 

Rzadko kiedy jakakolwiek akcja zapowiadana była z większym hałasem niż 

mająca nastąpid wyprawa Góry; rzadko kiedy jakieś wydarzenie roztrąbiono z 

taką pewnością siebie i tak przedwcześnie jako niechybne zwycięstwo 

demokracji. Nie ulega wątpliwości: demokraci wierzą w siłę trąb, od których 

dźwięku padły mury jerychooskie. Toteż usiłują powtórzyd ten cud, ilekrod stają 

przed bastionami despotyzmu. Jeżeli Góra chciała zwyciężyd w parlamencie, nie 

powinna była wzywad do broni. Jeżeli w parlamencie wzywała do broni, nie 

powinna była zachowad się w sposób parlamentarny na ulicy. Jeżeli pokojowa 

demonstracja pomyślana była poważnie, to głupotą było nie przewidzied, że 

spotka się ona ze zbrojną odpowiedzią. Jeżeli miano na względzie rzeczywistą 

walkę, to rzeczą dziwną było składad broo niezbędną do walki. Ale rewolucyjne 

pogróżki drobnomieszczan i ich demokratycznych przedstawicieli są tylko 

próbami zastraszenia przeciwnika. A kiedy zapędzą się w ślepy zaułek, kiedy 

skompromitują się tak dalece, że są zmuszeni do wykonania swych pogróżek, 

robią to w sposób dwuznaczny, nade wszystko unikając środków prowadzących 

do celu i wypatrując lada pretekstu, by dad za wygraną. Ogłuszająca uwertura, 

która obwieszczała walkę, przechodzi w ciche warczenie, skoro walka ma się 

rozpocząd, aktorzy przestają traktowad siebie an serieux 39 i akcja kurczy się jak 

napełniony powietrzem balon, gdy się go przekłuje szpilką. 

Żadna partia nie przecenia swych środków bardziej niż partia demokratyczna, 

żadna nie łudzi się co do sytuacji w sposób bardziej lekkomyślny niż ona. Skoro 

częśd armii głosowała za Górą, Góra była już przekonana, że armia dokona w jej 

interesach rewolty. I to z jakiego powodu? Z powodu, który z punktu widzenia 

                                                             
39 Au serieux — na serio. — Red. 
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armii miał jeden tylko sens, ten mianowicie, że rewolucjoniści stanęli po stronie 

żołnierzy rzymskich przeciw żołnierzom francuskim. Z drugiej strony, 

wspomnienia dni czerwcowych 1848 r. były jeszcze zbyt świeże, aby proletariat 

nie żywił głębokiej niechęci do Gwardii Narodowej, a przywódcy tajnych 

stowarzyszeo — głębokiej nieufności do przywódców demokratycznych. 

Rozdźwięki te mogłyby byd wyrównane tylko wówczas, gdyby się rozstrzygały 

losy wielkich wspólnych interesów. Pogwałcenie abstrakcyjnego paragrafu 

konstytucji nie mogło stanowid takiego interesu. Czyż konstytucja nie była już 

wielokrotnie gwałcona, jak o tym zapewniali sami demokraci ? Czyż 

najpopularniejsze pisma nie piętnowały konstytucji jako poronionego płodu 

kontrrewolucji? Ale demokrata, dlatego właśnie, że reprezentuje 

drobnomieszczaostwo, a więc klasę przejściową, w której stępiają się wzajemnie 

interesy dwóch klas, wyobraża sobie, że w ogóle stoi ponad przeciwieostwami 

klasowymi. Demokraci uznają, że przeciw nim stoi klasa uprzywilejowana, oni 

jednak wraz z całym pozostałym narodem stanowią lud. To, co oni reprezentują 

— to prawo ludu; to, co ich interesuje, stanowi interesy ludu. Dlatego nie mają 

potrzeby w przededniu walki badad interesów i stanowiska różnych klas. Nie 

mają potrzeby nazbyt krytycznie mierzyd swoich własnych sił. Wystarczy wszak, 

aby dali sygnał, a lud ze wszystkimi swymi niewyczerpanymi zasobami porwie 

się na ciemięzców. Jeżeli zaś w praktyce okaże się, że ich interesy nie wzbudzają 

zainteresowania, siła zaś ich jest bezsilnością, wówczas winę ponoszą albo 

złośliwi sofiści, którzy rozbijają stanowiący całośd lud na różne wrogie obozy, 

albo armia była nazbyt zezwierzęcona i zbyt zaślepiona, ażeby w czystych celach 

demokracji rozpoznad swe własne dobro, albo cała sprawa rozbiła się o jakiś 

szczegół w wykonaniu, albo wreszcie nieprzewidziany przypadek przeszkodził 

tym razem zwycięstwu. W każdym razie demokrata wychodzi z najhaniebniejszej 

porażki równie nieposzlakowany, jak niewinnie w niej się uwikłał, wychodzi z 

umocnionym przeświadczeniem, że musi zwyciężyd, że nie on sam i jego partia 

porzucid muszą stary punkt widzenia, lecz że, przeciwnie, stosunki muszą 

dojrzed do jego poziomu. 

Dlatego też nie należy sobie wyobrażad, że Góra, zdziesiątkowana, złamana i 

poniżona przez nowy regulamin parlamentarny, była znów tak bardzo 

nieszczęśliwa. Jeżeli dzieo 13 czerwca usunął jej wodzów, to z drugiej strony, 
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zwolnił on miejsca dla drugorzędnych talentów, którym to nowe stanowisko 

schlebiało. Jeżeli nie można już było podawad w wątpliwośd ich bezsilności 

parlamentarnej, to mieli oni teraz prawo ograniczad swą działalnośd do 

wybuchów moralnego oburzenia i hałaśliwej deklamacji. Jeżeli partia porządku 

udawała, że w nich jako w ostatnich reprezentantach rewolucji upatruje 

uosobienie wszelkich okropności anarchii, to tym bardziej trywialni i 

umiarkowani mogli oni byd w rzeczywistości. A co do 13 czerwca, to pocieszali 

się oni głębokim powiedzeniem: «Ale niech tylko poważy się kto targnąd na 

powszechne prawo wyborcze, wtedy! Wtedy pokażemy, kim jesteśmy». Nous 

perrons 40. 

Co się tyczy członków Góry zbiegłych za granicę, to dośd będzie tu zaznaczyd, że 

Ledru-Rollin, ponieważ potrafił w ciągu niespełna dwóch tygodni bezpowrotnie 

zrujnowad potężną partię, na której czele stał, uważał się teraz za powołanego 

do utworzenia rządu francuskiego in partibus; że postad jego w oddaleniu, 

oderwana od poła walki, zdawała się urastad w miarę tego, jak obniżył się 

poziom rewolucji i karłowaciały oficjalne wielkości oficjalnej Francji, i że mógł on 

figurowad jako republikaoski pretendent w 1852 r.; że periodycznie rozsyłał 

okólniki do Wołochów i innych narodów, w których to okólnikach groził 

despotom kontynentu czynami własnymi i swych sojuszników. Czyż Proudhon 

zupełnie nie miał racji wołając do tych panów: «Vous n’etes que des 

blagueurs!». 41  

13 czerwca partia porządku nie tylko złamała Górę; przeprowadziła ona również 

zasadę podporządkowania konstytucji uchwałom większości Zgromadzenia 

Narodowego. Republikę rozumiała ona tak: burżuazja panuje tu w formach 

parlamentarnych nie będąc ograniczona, jak się to dzieje w monarchii, ani 

prawem weta władzy wykonawczej, ani jej prawem rozwiązywania parlamentu. 

To była według określenia Thiersa republika parlamentarna. Ale zapewniwszy 

sobie 13 czerwca wszechwładzę w murach parlamentu, czyż nie poraziła 

burżuazja parlamentu nieuleczalną niemocą wobec władzy wykonawczej i ludu 

wykluczając zeo najpopularniejszą jego częśd ? 42 Wydając bez wszelkich 
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 Nous verrons — zobaczymy. — Red. 
41

 Vous n’etes que des blagueurs — Jesteście tylko blagierami. — Red. 
42

 Po wypadkach 13 czerwca pociągnięto do odpowiedzialności sądowej jednego po drugim 40 posłów. Niektórzy wodzowie Góry 
uciekli (Ledru-Rollin, Feliks Pua itd.), inni dostali się do więzienia (jak np. podoficerowie Ratier i Boichean). — Red. 



41 
 

ceregieli sądom na ich żądanie licznych posłów, sama zniosła swą własną 

nietykalnośd parlamentarną. Upokarzający regulamin 43, jaki narzuciła ona 

Górze, wywyższał prezydenta republiki w tym samym stopniu, w jakim poniżał 

każdego poszczególnego przedstawiciela ludu. Piętnując powstanie w obronie 

obowiązującej konstytucji, jako czyn anarchiczny, zmierzający do przewrotu 

społecznego, pozbawiła się sama możności odwołania się do powstania w 

wypadku, gdyby władza wykonawcza w walce z nią pogwałciła konstytucję. I 

taka jest ironia losu, że 2 grudnia 1851 r. partia porządku musi pokornie, lecz 

daremnie proponowad ludowi jako generała-obroocę konstytucji przed 

Bonapartem tego samego generała Oudinot, który z polecenia Bonapartego 

bombardował Rzym i tym dał bezpośredni powód do konstytucyjnej rewolty 13 

czerwca. Inny bohater 13 czerwca, Vieyra, obsypany pochwałami z trybuny 

Zgromadzenia Narodowego za brutalne najścia na lokale demokratycznych 

gazet, jakich dokonał na czele bandy gwardzistów narodowych spośród 

finansjery, ten sam Vieyra był wtajemniczony w spisek Bonapartego i w wielkim 

stopniu przyczynił się do tego, żeby Zgromadzeniu Narodowemu w jego 

śmiertelnej godzinie odciąd wszelką pomoc ze strony Gwardii Narodowej. 13 

czerwca miał inne jeszcze znaczenie. Góra domagała się postawienia 

Bonapartego w stan oskarżenia. Porażka jej była zatem bezpośrednim 

zwycięstwem Bonapartego, osobistym jego tryumfem nad jego 

demokratycznymi wrogami. Wywalczyła to zwycięstwo partia porządku. 

Bonapartemu pozostawało tylko zainkasowad je. Zrobił to czternastego czerwca. 

Na murach Paryża ukazała się proklamacja, w której prezydent, niby nie z 

własnej woli, niechętnie, ulegając jedynie sile wypadków, opuszcza swe 

klasztorne odosobnienie, skarży się tonem zapoznanej cnoty na oszczerstwa 

swych przeciwników i zdając się utożsamiad swoją osobę ze sprawą porządku, w 

rzeczywistości utożsamia sprawę porządku ze swoją osobą. Ponadto 

Zgromadzenie Narodowe uznało co prawda po fakcie wyprawę rzymską, lecz 

stało się to z inicjatywy Bonapartego. Wprowadziwszy arcykapłana Samuela na 

nowo do Watykanu mógł on liczyd na to, że wkroczy do Tuileriów jako król 

Dawid. Pozyskał sobie klechów. 
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 Ażeby zmusid do milczenia republikaoską opozycję, większośd Zgromadzenia uchwaliła nowy regulamin znoszący swobodę 
poglądów i oddający deputatów pod komendę prezydenta. Posłów ludu można było teraz wykluczad ze Zgromadzenia i 
pozbawiad pensji poselskiej. — Red. 
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Rewolta 13 czerwca ograniczyła się jak widzieliśmy do pokojowego pochodu 

ulicznego. Nie można więc było liczyd na zdobycie w walce z tym pochodem 

wawrzynów wojennych. Mimo to jednak w tych czasach ubogich w bohaterów i 

wydarzenia partia porządku przeobraziła tę bezkrwawą bitwę w drugie 

Austerlitz. Trybuna i prasa sławiły armię jako siłę porządku w przeciwstawieniu 

do mas ludowych, jako uosobienia niemocy i anarchii, a Changarniera opiewano 

jako «ostoję społeczeostwa». Mistyfikacja, w którą sam w koocu uwierzył. 

Niepostrzeżenie jednak wyprowadzono z Paryża wojska, których postawa 

budziła wątpliwości; pułki, które podczas wyborów ujawniły-najsilniejsze 

sympatie demokratyczne, wysłano z Francji do Algeru; niespokojne żywioły 

spośród żołnierzy wcielono do batalionów karnych; wreszcie systematycznie 

przeprowadzono odgrodzenie prasy od koszar, koszar zaś od społeczeostwa 

cywilnego. 

Doszliśmy do decydującego punktu zwrotnego w historii francuskiej Gwardii 

Narodowej. W r. 1830 zdecydowała ona o upadku restauracji. Za Ludwika Filipa 

każda rewolta kooczyła się niepowodzeniem, jeżeli Gwardia Narodowa stanęła 

po stronie wojska. Kiedy w dniach lutowych r. 1848 zachowała się ona biernie 

wobec powstania, a dwuznacznie wobec Ludwika Filipa, uznał on, że jest 

zgubiony i rzeczywiście był zgubiony. Toteż zakorzeniło się przekonanie, że 

rewolucja nie może zwyciężyd bez Gwardii Narodowej, a armia nie może 

zwyciężyd mając przeciwko sobie Gwardię Narodową. Była to zabobonna wiara 

armii we wszechmoc ludności cywilnej. Dni czerwcowe 1848 r., kiedy to cała 

Gwardia Narodowa wraz z wojskami liniowymi stłumiła powstanie, przesąd ten 

umocniły. Po objęciu rządów przez Bonapartego znaczenie Gwardii Narodowej 

nieco upadło wskutek sprzecznego z konstytucją połączenia jej dowództwa z 

dowództwem pierwszej dywizji wojskowej w osobie Changarniera. 

Podobnie jak dowodzenie Gwardią Narodową stało się tu atrybutem naczelnego 

dowódcy wojskowego, tak i sama Gwardia Narodowa stała się tylko dodatkiem 

do wojska liniowego. 13 czerwca została ona ostatecznie rozgromiona: i to nie 

tylko przez to, że ją częściowo rozwiązano i odtąd rozwiązywano periodycznie w 

różnych punktach Francji, aż pozostały z niej tylko szczątki. Demonstracja z 13 

czerwca była przede wszystkim demonstracją demokratycznej części Gwardii 

Narodowej. Wystawiła ona przeciw armii nie swą broo wprawdzie, lecz tylko 
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uniform, ale właśnie w tym uniformie tkwił talizman. Armia przekonała się, że 

ten uniform to taka sama wełniana szmata jak każdy inny mundur. Czar prysnął. 

W dniach czerwcowych 1848 r. burżuazja i drobnomieszczaostwo, jako Gwardia 

Narodowa, sprzymierzyły się z armią przeciw proletariatowi, 13 czerwca 1849 r- 

burżuazja kazała armii rozpędzid drobnomieszczaoską Gwardię Narodową, 2 

grudnia 185 ir. znikła również i Gwardia Narodowa samej burżuazji i Bonaparte 

podpisując później dekret o jej rozwiązaniu konstatował tylko ten fakt. W ten 

sposób burżuazja sama złamała swój ostatni oręż, jaki posiadała przeciw armii, 

lecz musiała go złamad z chwilą, kiedy drobnomieszczaostwo stanęło już nie jako 

wasal za nią, ale jako buntownik przeciwko niej. Tak samo zresztą musiała 

własnymi rękami zniszczyd wszystkie swoje środki obronne przeciw 

absolutyzmowi z chwilą, gdy sama zdobyła władzę absolutną. 

Partia porządku święciła tymczasem ponowne zdobycie władzy, którą, zdawało 

się, po to tylko utraciła w r. 1848, aby ją odzyskad w 1849 r. wolną od wszelkich 

ograniczeo. Święciła, obrzucając inwektywami republikę i konstytucję, 

przeklinając wszelkie przyszłe, teraźniejsze i przeszłe rewolucje, nie wyłączając 

tej, której dokonali jej właśni wodzowie, obrzucając ustawami kneblującymi 

prasę, znoszącymi wolnośd zrzeszeo i uświęcającymi stan oblężenia jako 

instytucję normalną 44. Następnie Zgromadzenie Narodowe odroczyło swe 

posiedzenia na okres od połowy sierpnia do połowy października wyznaczywszy 

komisję nieustającą na czas swej nieobecności. Podczas tych ferii legitymiści 

intrygowali z Ems, Orleaniści — z Claremont, Bonaparte za pomocą książęcych 

objazdów, zaś rady departamentalne — na naradach o rewizji konstytucji — 

zjawiska powtarzające się regularnie podczas okresowych ferii Zgromadzenia 

Narodowego, i o których będę mówił, gdy urosną do miary wydarzeo. Tutaj 

zaznaczam tylko, że Zgromadzenie Narodowe postępowało niepolitycznie 

znikając ze sceny na dłuższe okresy czasu i pozostawiając na czele republiki 

jedną tylko widomą, acz mizerną postad — Ludwika Bonaparte, podczas gdy 

partia porządku, ku zgorszeniu publiczności, rozpadała się na swoje rojalistyczne 
                                                             
44 27 lipca wydano tymczasową ustawę prasową zabraniającą detalicznej sprzedaży gazet bez pozwolenia władz 
administracyjnych, które mogą wydad zakaz rozpowszechniania gazet bez podania powodów. Wszelka obraza prezydenta 
republiki była urzędowo ścigana. Wszelka krytyka ustaw pociągała za sobą kary pieniężne, więzienie itd. Prawo zrzeszania się — 
jedna z najbardziej istotnych politycznych zdobyczy dni lutowych — zostało zniesione. Na mocy nowej ustawy o klubach rząd 
miał prawo zamykad kluby i istniejące związki, które mogą okazad się niebezpieczne dla ustroju społecznego. Stan oblężenia 
ogłoszono nie tylko w Paryżu i okolicach, lecz również w Lyonie z pięcioma departamentami, w Strassburgu, Reimsie i w innych 
miastach z szesnastoma departamentami. Zamiast zwykłych sądów w czasie istnienia stanu oblężenia wprowadzono wszędzie 
sądy wojenne. — Red. 
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części składowe i folgowała swym przeciwstawnym popędom restauracyjnym. 

Ilekrod podczas tych ferii milkła ogłuszająca wrzawa parlamentu, ciało jego 

roztapiało się w narodzie, stawało się jasne, że brak było jednego tylko, by 

republika ta przybrała swą prawdziwą postad: uczynienia ferii parlamentu 

nieustającymi i zastąpienia jej dewizy liberte, egalite, fraternite 

niedwuznacznymi słowami: infanterie, cavallerie, artillerie! 

 

IV 

 

W połowie października 1849 r. Zgromadzenie Narodowe zebrało się ponownie. 

1 listopada zaskoczył je Bonaparte orędziem o dymisji ministerium Barrot — 

Falloux i o utworzeniu nowego ministerium. Lokajów nie wypędzano nigdy ze 

służby tak bezceremonialnie jak Bonaparte swoich ministrów. Kopnięcia, 

przeznaczone dla Zgromadzenia Narodowego, dostały się na razie Barrotowi i 

Spółce. 

Ministerium Barrota, złożone, jak widzieliśmy, z legitymistów i orleanistów, było 

ministerium partii pąrządku. Bonapartemu było ono potrzebne dla rozwiązania 

republikaoskiej Konstytuanty, przedsięwzięcia wyprawy przeciw Rzymowi i 

złamania partii demokratycznej. Ukrył się niby za plecami tego ministerium, 

odstąpił ster rządu partii porządku i przywdział skromną maskę, jaką za Ludwika 

Filipa nosili redaktorzy odpowiedzialni gazet, maskę homme de paille 45. Teraz 

zrzucił tę maskę, która nie była już lekką woalką, pozwalającą mu ukrywad swą 

fizjonomię, lecz żelazną maską, przeszkadzającą mu ukazad swe własne oblicze. 

Powołał on ministerium Barrota, aby w imieniu partii porządku rozpędzid 

republikaoskie Zgromadzenie Narodowe; odprawił to ministerium, aby ogłosid 

niezależnośd własnego imienia od Zgromadzenia Narodowego tej partii 

porządku. 

Dogodnych pretekstów do udzielenia tej dymisji było pod dostatkiem. 

Ministerium Barrota nie dbało nawet o formy przyzwoitości, które by 

prezydentowi republiki jako władzy dawały należne miejsce obok Zgromadzenia 

                                                             
45 Homme de paille — figurant. — Red. 
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Narodowego. Podczas ferii Zgromadzenia Narodowego Bonaparte ogłosił list do 

Edgara Neya, w którym zdawał się potępiad nieliberalne postępowanie papieża, 

podobnie jak na przekór Konstytuancie ogłosił list, w którym pochwalał 

Oudinota za najazd na republikę rzymską. Otóż, kiedy Zgromadzenie Narodowe 

głosowało w sprawie budżetu wyprawy rzymskiej, Wiktor Hugo z pobudek 

rzekomego liberalizmu poruszył sprawę tego listu. Partia porządku pełnymi 

pogardy, powątpiewającymi okrzykami zbyła przypuszczenia, jakoby wybryki 

Bonapartego mogły mied jakąkolwiek wagę polityczną. Ani jeden z ministrów nie 

podniósł rzuconej Bonapartemu rękawicy. Innym razem pozwolił sobie Barrot 

wypowiedzied z trybuny, z właściwym sobie sztucznym patosem, słowa 

oburzenia z powodu «ohydnych knowao» mających miejsce, według niego, w 

najbliższym otoczeniu prezydenta. Wreszcie ministerium, które uzyskało od 

Zgromadzenia Narodowego emeryturę wdowią dla księżny Orleaoskiej, 

stanowczo odmówiło zgłoszenia wniosku o podwyższenie listy cywilnej 

prezydenta. A w osobie Bonapartego pretendent do korony cesarskiej zespolił 

się tak ściśle z podupadłym awanturnikiem, że jedną wielką ideę jego, ideę, iż 

powołany jest do odrestaurowania cesarstwa, uzupełniała zawsze inna wielka 

idea, iż lud francuski powołany jest do spłacenia jego długów. 

Ministerium Barrot — Falloux było pierwszym i ostatnim ministerium 

parlamentarny tu, powołanym przez Bonapartego. Dlatego też dymisja tego 

ministerium stanowi decydujący punkt zwrotny. Tracąc to ministerium partia 

porządku straciła, aby jej nigdy więcej nie odzyskad, pozycję, niezbędną dla 

obrony ustroju parlamentarnego — ster władzy wykonawczej. Łatwo pojąd, że w 

takim kraju jak Francja, gdzie władza wykonawcza dysponuje przeszło 

półmilionową armią urzędników, a więc utrzymuje w stałej i 

najbezwzględniejszej zależności od siebie ogromną masę interesów i egzystencji, 

gdzie paostwo opłaca, kontroluje, reguluje, dozoruje i otacza opieką 

społeczeostwo obywatelskie od najszerszych przejawów jego życia do 

najmniejszych jego drgnieo, od najogólniejszych form jego bytu aż do prywatnej 

egzystencji jednostek, gdzie to pasożytnicze ciało na skutek niebywałej 

centralizacji staje się wszechobecne i wszechwiedzące, nabiera spotęgowanej 

ruchliwości i sprężystości, których odpowiednikiem jest tylko bezradna 

niesamodzielnośd, rozprzężona bezforemnośd rzeczywistego organizmu 



46 
 

społecznego, że w takim kraju Zgromadzenie Narodowe wraz z utratą prawa 

dysponowania stanowiskami ministerialnymi traci wszelki rzeczywisty wpływ, 

jeżeli jednocześnie nie uprościło administracji paostwowej, nie zmniejszyło jak 

najbardziej armii urzędników, jeśli wreszcie nie pozwoliło społeczeostwu 

obywatelskiemu i opinii publicznej stworzyd swoich własnych organów, 

niezależnych od władzy rządowej. Ale materialny interes burżuazji francuskiej 

splata się właśnie jak najściślej z zachowaniem owej rozległej i rozgałęzionej 

maszyny paostwowej. Tutaj lokuje ona swój nadmiar ludności i uzupełnia w 

postaci pensji rządowych to, czego nie może zagarnąd w postaci zysków, 

procentów, renty i honorariów. Z drugiej strony, interes polityczny zmuszał ją do 

zwiększania z każdym dniem represji, a więc środków i personelu władzy 

paostwowej, gdy jednocześnie musiała toczyd bezustanną wojnę z opinią 

publiczną i pełna nieufności tłumid i paraliżowad samodzielne organy ruchu 

społecznego tam, gdzie się jej nie udawało zupełnie ich amputowad. Tak oto 

burżuazja francuska, wskutek swej pozycji klasowej, zmuszona była, z jednej 

strony, zniszczyd warunki życia wszelkiej, a więc i swej własnej władzy 

parlamentarnej, z drugiej zaś — wrogą jej władzę wykonawczą uczynid 

niepokonaną. 

Nowe ministerium nazywało się ministerium d'Hautpoula. Nie dlatego, żeby 

generał d'Hautpoul uzyskał godnośd prezesa rady ministrów. Udzielając dymisji 

Barrotowi zniósł raczej Bonaparte zarazem tę godnośd, skazującą prezydenta 

republiki na nikłą z mocy prawa rolę króla konstytucyjnego i to króla 

konstytucyjnego bez tronu i bez korony, bez berła i bez miecza, bez przywileju 

nietykalności, bez dożywotniego posiadania najwyższej godności paostwowej i 

co najgorsza, bez listy cywilnej. Ministerium d'Hautpoula posiadało tylko 

jednego człowieka z parlamentarną renomą, lichwiarza Foulda, jednego z 

najbardziej osławionych członków wielkiej finansjery. Jemu to przypadło w 

udziale ministerstwo finansów. Zajrzyjcie do paryskich ceduł giełdowych, a 

przekonacie się, że od i listopada 1849 r. papiery francuskie podnoszą się i 

spadają wraz z podnoszeniem się i spadkiem akcji bonapartystowskich. 

Znalazłszy sprzymierzeoca na giełdzie opanował Bonaparte jednocześnie policję, 

a to przez mianowanie Carliera prefektem policji w Paryżu. 
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Jednakże skutki zmiany ministerium mogły ujawnid się dopiero z biegiem 

wypadków. Zrazu zrobił Bonaparte tylko jeden krok naprzód, by się następnie 

tym widoczniej cofnąd. Po opryskliwym orędziu nastąpiło jak najbardziej 

służalcze oświadczenie o jego wiernopoddaoczej lojalności wobec Zgromadzenia 

Narodowego. Ilekrod ministrowie zdobywali się na nieśmiałą próbę ujęcia jego 

osobistych zachcianek w formę projektu ustaw, wydawało się, że zmuszeni są 

wbrew własnej woli, jedynie z racji swego stanowiska, wykonywad śmieszne 

zlecenia, o których niepowodzeniu z góry są przeświadczeni. Ilekrod Bonaparte 

poza plecami ministrów wygadywał się ze swymi zamiarami i popisywał się 

swymi «idees napoleoniennes», jego ministrowie dezawuowali go z trybuny 

Zgromadzenia Narodowego. Zdawało się, że po to tylko ujawnia głośno swe 

uzurpatorskie popędy, by nic milkł złośliwy śmiech jego przeciwników. Przybierał 

pozę zapoznanego geniusza, którego cały świat ma za prostaka. Nigdy nic zaznał 

głębszej pogardy ze strony wszystkich klas jak w tym okresie. Nigdy burżuazja 

nic panowała bezwzględniej, nigdy z większą chełpliwością nie wystawiała na 

pokaz insygniów swej władzy. 

Nie zamierzam tu pisad historii jej działalności ustawodawczej streszczającej się 

w tym okresie w dwóch ustawach: w ustawie przywracającej podatek od wina i 

ustawie o nauczaniu 46, znoszącej areligijnośd. Utrudniając Francuzom używanie 

wina raczono ich tym obficiej wodą prawego żywota. Proklamując ustawą o 

podatku od wina nienaruszalnośd dawnego, znienawidzonego francuskiego 

systemu podatkowego, usiłowała burżuazja ustawą o nauczaniu utrwalid w 

masach dawne usposobienie umysłów, pozwalające znosid cierpliwie ten 

system. Zdumienie ogarnia na widok tego, jak dileaniści, liberalni bourgeois, ci 

starzy apostołowie wolterianizmu i filozofii eklektycznej, powierzają rządy nad 

duchem francuskim swym odwiecznym wrogom, jezuitom. Ale orleaniści i 

legitymiści mogli się różnid w sprawie osoby pretendenta do tronu, rozumieli 

jednak, że ich wspólne panowanie wymagało połączenia środków ucisku 

właściwych dwóm epokom, że środki ujarzmienia z czasu monarchii lipcowej 

                                                             
46 Podatek od wina obciążający biedotę został zniesiony przez Zgromadzenie Narodowe w celu zastąpienia go podatkiem 
dochodowym. Pierwszym posunięciem nowego ministerstwa Foulda mianowanego i listopada 1849 r. było przywrócenie 
podatku od wina w poprzedniej postaci, dzięki czemu podatek obciążał głównie drobnego konsumenta. Ustawa o oświacie 
ludowej, przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe 16 marca 1850 r., oddawała sprawę powszechnego nauczania całkowicie w 
ręce kleru i jezuitów. — Red. 
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musiały byd uzupełnione i wzmocnione środkami ujarzmienia z czasów 

restauracji. 

Wśród chłopów, zawiedzionych we wszystkich swych nadziejach, przytłoczonych 

bardziej niż kiedykolwiek niskimi cenami zboża, z jednej strony, wzrastającym 

ciężarem podatków oraz długów hipotecznych, z drugiej, wszczął się w 

departamentach ruch. Odpowiedziano im nagonką na nauczycieli ludowych, 

których podporządkowano duchowieostwu, nagonką na merów, których 

podporządkowano prefektom, i systemem szpiegostwa, któremu 

podporządkowano wszystkich. W Paryżu i wielkich miastach reakcja sama 

posiada oblicze swojej epoki i bardziej prowokuje, niż uciska. Na wsi staje się 

trywialna, ordynarna, małostkowa, nużąca, dręcząca — słowem jest 

żandarmem. Łatwo pojąd, jak trzyletnie rządy żandarmów, uświęcone przez 

rządy klechów, musiały zdemoralizowad niedojrzałe masy. 

Mimo całego zapału, połączonego z deklamacją, do jakiej uciekała się partia 

porządku w walce z mniejszością z trybuny Zgromadzenia Narodowego, mowa 

jej była monosylabowa jak mowa chrześcijanina, którego słowami byd powinno: 

tak — tak, nie — nie! Monosylabowa zarówno z trybuny jak i w prasie. Nudna 

jak zagadka, której rozwiązanie z góry jest wiadome. Czy chodziło o prawo 

petycji, czy o podatek od wina, o wolnośd prasy czy o wolny handel, o kluby czy 

o ustawę samorządową, ochronę wolności osobistej, czy uregulowanie budżetu 

paostwowego — wciąż powtarzało się to samo hasło, temat zawsze pozostawał 

ten sam, wyrok był zawsze gotów i brzmiał niezmiennie: «socjalizm!». Za 

socjalizm uznano nawet burżuazyjny liberalizm, za socjalizm — oświatę 

burżuazyjną, za socjalizm — burżuazyjną reformę finansów. Socjalizmem było 

budowad kolej tam, gdzie już istniał kanał, i socjalizmem było bronid się kijem, 

gdy atakowano cię szpadą. 

Nie był to tylko czczy frazes, moda, taktyka partyjna. Burżuazja słusznie zdawała 

sobie sprawę z tego, że wszelki oręż, ukuty przez nią przeciwko feudalizmowi, 

zwraca się swym ostrzem przeciw niej samej, że wszystkie wytworzone przez nią 

środki oświaty buntowały się przeciwko jej własnej cywilizacji, że wszystkie 

stworzone przez nią bogi odwróciły się od niej. Pojmowała, że wszystkie tak 

zwane wolności obywatelskie i postępowe instytucje atakowały jej panowanie 

klasowe i zagrażały zarówno jego podstawie społecznej jak i jego wierzchołkowi 
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politycznemu, a przeto stały się «socjalistyczne». W tej groźbie i w tych atakach 

dostrzegła słusznie tajemnicę socjalizmu, którego sens i tendencje oceniła 

trafniej, niż sam siebie ocenid potrafi tak zwany socjalizm, który dlatego też nie 

może pojąd, czemu to burżuazja tak uporczywie zamyka się przed nim, bez 

względu na to, czy skomli on sentymentalnie z powodu cierpieo ludzkości, czy 

po chrześcijaosku obwieszcza tysiącletnie królestwo na ziemi i powszechną 

miłośd braterską, czy humanitarnie bajdurzy o duchu, oświacie, wolności, czy 

wreszcie po doktrynersku kleci system pojednania i dobrobytu wszystkich klas. 

Czego jednak burżuazja nie zdołała pojąd, to wynikającej stąd konsekwencji, że 

jej własny ustrój parlamentarny, jej panowanie polityczne w ogóle objęte jest 

również, jako socjalistyczne, ogólnym wyrokiem potępienia. Póki panowanie 

klasy burżuazyjnej nie zorganizowało się całkowicie, nie znalazło swego czystego 

wyrazu politycznego, póty również antagonizm z innymi klasami nie mógł 

wystąpid w czystej formie, a tam gdzie występował, nie mógł przyjąd owego 

niebezpiecznego obrotu, który przeistacza wszelką walkę z władzą paostwową w 

walkę z kapitałem. Jeśli w każdym odruchu życia społecznego upatrywała ona 

zagrożenie «spokoju», to jakże mogła utrzymad na czele społeczeostwa rządy 

niepokoju, swoje własne rządy, rządy parlamentarne, owe rządy, które według 

wyrażenia jednego z jej mówców, żyją w walce i dzięki walce ? Rządy 

parlamentarne żyją z dyskusji, jakżeż mogą one dyskusji zabronid ? Wszelki 

interes, wszelka instytucja społeczna przeistacza się tutaj w ogólne idee, traktuje 

się je jako idee — jakżeż jakikolwiek interes czy instytucja może wznieśd się 

ponad ideę i narzucid się jako dogmat wiary? Walka mówców na trybunie 

wywołuje walkę pismaków prasowych, klub dyskusyjny w parlamencie siłą 

konieczności uzupełniają kluby dyskusyjne w salonach i knajpach, reprezentanci 

odwołujący się bezustannie do opinii ludowej uprawniają opinię ludu do 

wypowiadania w petycjach swojej prawdziwej opinii. Rządy parlamentarne 

pozostawiają wszystko decyzji większości, jakże więc olbrzymie większości poza 

parlamentem miałyby nie chcied decydowad? Jeżeli na szczycie paostwa gra się 

na skrzypcach, to czy można się dziwid, że ludzie na dole taoczą ? 

Tak więc potępiając jako «socjalistyczną» herezję to, co przedtem sławiła jako 

«liberalizm», przyznaje burżuazja, że jej własny interes nakazuje, by uwolniono 

ją od niebezpieczeostwa rządzenia sobą; że dla zaprowadzenia spokoju w kraju 
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przede wszystkim uspokojony byd musi jej burżuazyjny parlament; że dla 

zachowania w całości jej władzy społecznej musi byd złamana jej władza 

polityczna; ze jako osoby prywatne bourgeois mogą w dalszym ciągu wyzyskiwad 

inne klasy i niezmącenie napawad się własnością, rodziną, religią i porządkiem 

jedynie pod warunkiem, że ich klasa na równi z innymi klasami skazana będzie 

na nicośd polityczną; że dla uratowania jej sakiewki musi z niej byd zerwana 

korona, a miecz, który ma jej bronid, musi zarazem jak miecz Damoklesa 

zawisnąd nad jej głową. 

W zakresie interesów ogólnoobywatelskich Zgromadzenie Narodowe okazało się 

tak dalece nieproduktywne, że np. dyskusja w sprawie kolei parysko-

awiniooskiej, rozpoczęta zimą 1850 r., nie była jeszcze zamknięta 2 grudnia 1851 

r. Gdzie Zgromadzenie nie uciskało, nie działało reakcyjnie, tam dotknięte było 

nieuleczalną bezpłodnością. 

Podczas gdy ministerium Bonapartego po części podejmowało inicjatywę ustaw 

w duchu partii porządku, po części zaostrzało jeszcze surowośd tych ustaw w 

zastosowaniu praktycznym, sam Bonaparte starał się zyskad popularnośd za 

pomocą dziecinnie niedorzecznych projektów, podkreślid swój wrogi stosunek 

do Zgromadzenia Narodowego i dad do zrozumienia, że ma w zanadrzu 

tajemnicę i że tylko pewne okoliczności stoją na razie na przeszkodzie otwarciu 

przed ludem francuskim ukrytych w nim skarbów. Tak: na przykład wniosek o 

udzielenie podoficerom dodatku w wysokości 4 sous dziennie jak również 

projekt założenia honorowego banku pożyczkowego dla robotników. Dostawad 

pieniądze w podarunku łub w postaci pożyczki — oto była perspektywa, którą 

spodziewał się zwabid masy. Podarunki i kredyt — w tym streszcza się wiedza 

finansowa lumpenproletariatu, zarówno dystyngowanego jak pospolitego. Toteż 

były to jedyne sprężyny, jakie umiał puszczad w ruch Bonaparte. Nigdy jeszcze 

żaden pretendent nie spekulował bardziej trywialnie na trywialności tłumu. 

Zgromadzenie Narodowe niejednokrotnie wybuchało gniewem z powodu tych 

niewątpliwych prób Bonapartego zdobycia popularności jego kosztem, wobec 

rosnącego niebezpieczeostwa, że ten awanturnik, popychany przez swe długi i 

nie liczący się z żadną reputacją, odważy się na jakieś rozpaczliwe 

przedsięwzięcie. Napięcie w stosunkach między partią porządku a prezydentem 

nabrało już groźnego charakteru, kiedy nieoczekiwane wydarzenie z powrotem 
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rzuciło skruszonego Bonapartego w jej ramiona. Mamy na myśli wybory 

uzupełniające z dnia 10 marca 1850 r. Wybory te odbyły się dla obsadzenia 

miejsc poselskich, opróżnionych po 13 czerwca na skutek uwięzienia lub zesłania 

szeregu posłów. Paryż wybrał wyłącznie socjaldemokratycznych posłów, co 

więcej, oddał on największą ilośd głosów na powstaoca z czerwca 1848 r., 

Deflotte'a. Tak zemściło się sprzymierzone z proletariatem 

drobnomieszczaostwo paryskie za porażkę 13 czerwca 1849 r. Zdawało się, że 

po to tylko znikło ono w chwili niebezpieczeostwa z pola walki, by w 

sprzyjających okolicznościach znów wkroczyd na nie z pomnożonymi siłami 

bojowymi i pod śmielszymi hasłami walki. Pewna okolicznośd zdawała się 

zwiększad niebezpieczeostwo tego zwycięstwa wyborczego. Armia głosowała w 

Paryżu na powstaoca czerwcowego przeciw Lahitte'owi, jednemu z ministrów 

Bonapartego, w departamentach zaś przeważnie na członków Góry, którzy i 

tutaj, chod nie tak zdecydowanie jak w Paryżu, uzyskali przewagę nad swymi 

przeciwnikami. 

Bonaparte ujrzał się nagle znów w obliczu rewolucji. Podobnie jak w dniu 29 

stycznia 1849 r., jak 13 czerwca 1849 r., tak samo i 10 marca 1850 r. ukrył się on 

za plecami partii porządku. Korzył się, prosił małodusznie o przebaczenie, 

wyrażał gotowośd powołania na rozkaz większości parlamentarnej dowolnego 

ministerium, błagał nawet partyjnych przywódców orleanistów i legitymistów 

Thiersów, Berryerów, Broglie'ch, Mole'ów, słowem, tak zwanych burgrabiów 47, 

ażeby we własne ręce ujęli ster paostwa. Partia porządku nie potrafiła wyzyskad 

tego momentu, który minął bezpowrotnie. Miast śmiało zawładnąd ofiarowaną 

jej władzą, nie zmusiła nawet Bonapartego do przywrócenia ministerstwa 

dymisjonowanego 1 listopada; zadowoliła się tym, że go upokorzyła swym 

przebaczeniem i wprowadzeniem do ministerium d'Hautpoula pana Baroche’a. 

Ów Baroche piorunował w charakterze oskarżyciela publicznego przed 

Trybunałem Najwyższym w Bourges raz przeciw rewolucjonistom z 15 maja, 

drugi raz przeciw demokratom z 13 czerwca, wysuwając w obu wypadkach 

oskarżenie o zamach na Zgromadzenie Narodowe. Żaden z ministrów 

Bonapartego nie przyczynił się później bardziej niż on do poniżenia 

Zgromadzenia Narodowego, a po 2 grudnia r. 1851 odnajdujemy go mocno 

                                                             
47

 Burgrabia — drwiące przezwisko dla oznaczenia bezsilnej żądzy władzy i feudalnych dążeo monarchistów; przezwisko to 
zapożyczone jest z dramatu Wiktora Hugo. — Red. 
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usadowionego na dobrze płatnym stanowisku wiceprzewodniczącego senatu. 

Napluł on rewolucjonistom w kaszę po to, aby Bonaparte ją zjadł. 

Partia socjaldemokratyczna ze swej strony czyhała, zdawało się, tylko na 

pretekst, żeby znów zakwestionowad własne zwycięstwo i złamad jego ostrze. 

Vidal, jeden z nowowybranych posłów paryskich, został jednocześnie wybrany w 

Strassburgu. Skłoniono go do zrzeczenia się mandatu paryskiego i przyjęcia 

sztrasburskiego. Tak więc, zamiast nadad paryskiemu zwycięstwu definitywny 

charakter i zmusid przez to partię porządku do natychmiastowego podjęcia walki 

w parlamencie, miast zmusid w ten sposób przeciwnika do walki w chwili 

entuzjazmu ludowego i sprzyjającego nastroju w armii, partia demokratyczna 

nużyła Paryż w ciągu marca i kwietnia nową agitacją wyborczą, pozwoliła 

wzburzonym namiętnościom ludu ostygnąd w tej ponownej, tymczasowej grze 

wyborczej, energii rewolucyjnej wyładowad się w konstytucyjnych sukcesach, 

rozpylid się w drobnych intrygach, czczych deklamacjach i pozornych ruchach, 

burżuazji zaś dała możnośd zebrad swe siły i przedsięwziąd odpowiednie kroki, 

wreszcie osłabid znaczenie wyborów marcowych uzupełniającymi wyborami 

kwietniowymi, to jest sentymentalnym komentarzem w postaci wyboru 

Eugeniusza Sue, słowem, uczyniła z 10 marca primaaprilisowy żart. 

Większośd parlamentarna zrozumiała słabośd swego przeciwnika. Jej 17 

burgrabiów — Bonaparte pozostawił jej kierownictwo i odpowiedzialnośd za 

natarcie — opracowało nową ustawę wyborczą; jej wniesienie powierzono panu 

Faucher, który wyjednał dla siebie ten zaszczyt. 8 maja wniósł on ustawę, która 

znosi powszechne prawo wyborcze, wprowadza dla wyborów warunek 3-

letniego zamieszkania w miejscu wyborów, wreszcie uzależnia dowód 

zamieszkania dla robotników od zaświadczenia ich pracodawców. 

Demokraci, których zapał i szał rewolucyjny podczas konstytucyjnej walki 

wyborczej był tak wielki, teraz, kiedy wypadało z bronią w ręku dowieśd, ze się 

zwycięstwa wyborcze traktuje serio — konstytucyjnie głosili porządek, 

majestatyczny spokój (calme majestueux), poszanowanie prawa, tj. ślepe 

poddanie się woli kontrrewolucji, która swoją wolę podniosła do godności 

prawa. Podczas debat Góra zawstydzała partię porządku przeciwstawiając jej 

rewolucyjnej namiętności beznamiętną postawę poczciwca nie opuszczającego 

gruntu prawnego i miażdżąc ją straszliwym zarzutem, że postępuje ona 
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rewolucyjnie. Nawet nowowybrani posłowie usiłowali dowieśd przyzwoitym i 

rozsądnym zachowaniem, jak niesłusznie okrzyczano ich anarchistami i jak 

mylnie interpretowano ich wybór jako zwycięstwo rewolucji. 31 maja nowa 

ustawa wyborcza została uchwalona. Góra poprzestała na tym, że swój protest 

wsunęła cichaczem do kieszeni prezydenta. W ślad za ustawą wyborczą przyszła 

nowa ustawa prasowa, całkowicie znosząca prasę rewolucyjną. Prasa owa 

zasłużyła na ten los. «National» i «La presse», dwa organy burżuazyjne, 

pozostały po tym pogromie jako najbardziej wysunięte forpoczty rewolucji. 

Widzieliśmy, jak przywódcy demokratyczni w ciągu marca i kwietnia zrobili 

wszystko, by uwikład lud paryski w pozorną walkę, podobnie jak po 8 maja robili 

wszystko, żeby powstrzymad lud od rzeczywistej walki. Nie należy przy tym 

zapominad, że r. 1850 był jednym z najświetniejszych lat rozkwitu 

przemysłowego i handlowego, że więc proletariat paryski miał pracy pod 

dostatkiem. Ale ustawa wyborcza z 31 maja 1850 r. wykluczyła go ze wszelkiego 

udziału we władzy politycznej. Zatarasowała mu nawet drogę do pola walki. 

Zepchnęła znów robotników do położenia pariasów, w jakim znajdowali się 

przed rewolucją lutową. Robotnicy, którzy w obliczu takiego wydarzenia 

pozwolili demokratom kierowad sobą i dla chwilowego dobrobytu zapomnieli o 

rewolucyjnych interesach swej klasy, wyrzekli się tym samym zaszczytnej roli siły 

zdobywczej, poddali się swemu losowi, dowiedli, że czerwcowa porażka r. 1848 

uczyniła ich na długie lata niezdolnymi do walki i że na razie proces dziejowy 

znów odbywad się musi ponad ich głowami. Co się tyczy demokracji 

drobnomieszczaoskiej, która 13 czerwca wołała: «ale niech się tylko targną na 

powszechne prawo wyborcze, wtedy» — to pocieszała się ona teraz tym, że cios 

kontrrewolucyjny, który w nią ugodził nie jest ciosem, a ustawa z 31 maja — nie 

jest ustawą. 2 maja 1852 r. każdy Francuz stanie do wyborów z kartką wyborczą 

w jednej ręce a z mieczem w drugiej. Tym proroctwem pocieszała sama siebie. 

Wreszcie armia została ukarana przez swych przełożonych, zarówno za wybory 

29 maja 1849 r. jak i za marcowe i kwietniowe wybory r. 1850. Tym razem 

jednak powiedziała sobie stanowczo: «Po raz trzeci nie damy się nabrad przez 

rewolucję». 

Ustawa z 31 maja 1850 r. była coup d’etat burżuazji. Wszystkie jej 

dotychczasowe zwycięstwa nad rewolucją miały jedynie prowizoryczny 
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charakter. Stawały się one wątpliwe z chwilą, gdy obecne Zgromadzenie 

Narodowe ustępowało z widowni. Były uzależnione od przypadków przy nowych 

powszechnych wyborach, a historia wyborów od 1848 r. dowiodła niezbicie, że 

w tej samej mierze, w jakiej utrwalało się faktycznie panowanie burżuazji, 

zanikało jej panowanie moralne nad masami ludowymi. Powszechne prawo 

wyborcze wypowiedziało się 10 marca wręcz przeciw panowaniu burżuazji — 

burżuazja odpowiedziała zniesieniem powszechnego prawa wyborczego. 

Ustawa z 31 maja była zatem jedną z konieczności walki klasowej. Z drugiej 

strony, konstytucja uzależniała ważnośd wyborów prezydenta od otrzymania 

przezeo co najmniej 2 milionów głosów. Gdyby nikt z kandydatów na 

prezydenta nie otrzymał tego minimum, to Zgromadzenie Narodowe miało 

wybrad prezydenta spośród 3 kandydatów, którzy otrzymali największą ilośd 

głosów. W czasie kiedy Konstytuanta szykowała tę ustawę, w spisach 

wyborczych figurowało dziesięd milionów wyborców. W myśl tej ustawy 1/5 

wszystkich uprawnionych do głosowania wystarczała więc dla ważności 

wyborów prezydenta. Ustawa z 31 maja skreśliła ze spisów wyborczych co 

najmniej trzy miliony głosów, zredukowała liczbę uprawnionych do głosowania 

do siedmiu milionów, lecz mimo to utrzymała ustawowe minimum dwóch 

milionów przy wyborach prezydenta. Podwyższyła wiec owo ustawowe 

minimum z jednej piątej do prawie jednej trzeciej uprawnionych do głosowania, 

tj. zrobiła wszystko, żeby wybory prezydenta przemycid z rąk ludu do rąk 

Zgromadzenia Narodowego. W ten sposób partia porządku podwójnie, jak się 

zdawało, umocniła swą władzę ustawą z 31 maja — oddając wybory do 

Zgromadzenia Narodowego i wybory prezydenta republiki w ręce 

konserwatywnej części społeczeostwa. 

 

 

V 
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Skoro tylko minął kryzys rewolucyjny, a powszechne prawo wyborcze zostało 

zniesione, walka między Zgromadzeniem Narodowym a Bonapartem rozgorzała 

na nowo. 

Konstytucja wyznaczyła Bonapartemu pensję w wysokości 600.000 franków. W 

niespełna pół roku po objęciu przezeo urzędu udało mu się tę sumę podwoid. 

Odilon Barrot wymógł mianowicie na Ustawodawczym Zgromadzeniu 

Narodowym roczny dodatek w wysokości 600.000 franków na tzw. koszty 

reprezentacyjne. Po 13 czerwca Bonaparte znów wystąpił z podobnymi 

żądaniami, tym razem jednak nie znalazł posłuchu u Barrota. Teraz, po 31 maja, 

wyzyskał on natychmiast sprzyjającą chwilę i polecił swym ministrom, by 

przedłożyli Zgromadzeniu Narodowemu listę cywilną w wysokości trzech 

milionów. Długoletnie awanturnicze życie włóczęgi obdarzyło go niezwykle 

wrażliwym węchem, pozwalającym wyczud chwilę słabości bourgeois, kiedy 

można było wycisnąd z niego pieniądze. Uprawiał on formalny szantaż. 

Zgromadzenie Narodowe z jego pomocą i za jego wiedzą zhaobiło suwerennośd 

ludu. Zagroził, że je zadenuncjuje i odda za to przestępstwo pod sąd ludu, jeżeli 

nie wydobędzie ono kiesy i nie kupi tego milczenia za trzy miliony rocznie. 

Pozbawiło ono prawa wyborczego trzy miliony Francuzów. Bonaparte żądał za 

każdego wycofanego z obiegu pod względem politycznym Francuza po jednym 

będącym w obiegu franku, równo trzy miliony franków. On, wybraniec sześciu 

milionów, żąda odszkodowania za głosy, których go później pozbawiono. 

Komisja Zgromadzenia Narodowego odprawiła natręta. Prasa bonapartystyczna 

rzucała groźby. Czyż Zgromadzenie Narodowe mogło zerwad z prezydentem w 

chwili, kiedy zasadniczo i ostatecznie zerwało z masą narodu? Odrzuciło ono 

wprawdzie roczną listę cywilną, ale uchwaliło jednorazowy dodatek w wysokości 

2.160.000 franków. Wykazało w ten sposób podwójną słabośd, dało bowiem 

pieniądze, a zarazem ujawniło przez swój gniew, że czyni to wbrew własnej woli. 

Zobaczymy później, na co Bonapartemu potrzeba było pieniędzy. Po tym 

przykrym epilogu, który nastąpił bezpośrednio po zniesieniu powszechnego 

prawa wyborczego i w którym Bonaparte zmienił swą pokorną postawę z 

czasów kryzysu marcowego i kwietniowego na zuchwałą bezczelnośd wobec 

uzurpatorskiego parlamentu, Zgromadzenie Narodowe odroczyło swe -

posiedzenie na trzy miesiące, od 11 sierpnia do 11 listopada. Pozostawiło w 
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zamian siebie komisję nieustającą z 18 członków, wśród których nie było ani 

jednego bonapartysty, ale za to kilku umiarkowanych republikanów. Komisja 

nieustająca z r. 1849 składała się wyłącznie z mężów porządku i z 

bonapartystów. Ale wówczas partia porządku ogłosiła swą nieustającą wrogośd 

wobec rewolucji. Tym razem republika parlamentarna ogłosiła swą nieustającą 

wrogośd wobec prezydenta. Po ustawie z 31 maja partia porządku miała już 

tylko tego rywala. 

Kiedy w listopadzie 1850 r. Zgromadzenie Narodowe zebrało się ponownie, 

zdawało się, że zamiast dotychczasowych drobnych utarczek z prezydentem 

rozpocznie się nieuchronnie wielka, bezwzględna walka, walka dwóch władz na 

śmierd i życie. 

Podobnie jak w r. 1849, tak i podczas tegorocznych ferii parlamentarnych partia 

porządku rozpadła się na swe poszczególne frakcje; każda z nich zajmowała się 

własnymi, zmierzającymi do restauracji monarchii, intrygami, którym śmierd 

Ludwika Filipa dostarczyła nowej pożywki. Król legitymistów Henryk V mianował 

nawet prawdziwe ministerium, które rezydowało w Paryżu i w którym zasiadali 

członkowie komisji nieustającej. Miał zatem i Bonaparte najzupełniejsze prawo 

objeżdżad departamenty francuskie i odpowiednio do nastroju miasta, które 

uszczęśliwiał swym pobytem, wyjawiad w formie bardziej lub mniej otwartej 

własne plany restauracji i werbowad dla siebie głosy. Podczas tych wypraw, 

które wielki, oficjalny «Monitor» i małe prywatne «monitory» Bonapartego 

musiały naturalnie święcid jako wyprawy tryumfalne, towarzyszyli mu stale 

członkowie Towarzystwa 10 grudnia. Towarzystwo to datuje się od r. 1849. Pod 

płaszczykiem towarzystwa dobroczynności zorganizowano lumpenproletariat 

paryski w tajne sekcje, z których każda kierowana była przez agentów 

bonapartystycznych, na czele zaś całości stał bonapartystyczny generał. Obok 

zrujnowanych hulaków o dwuznacznych środkach utrzymania i dwuznacznego 

pochodzenia, obok podupadłych i awanturniczych latorośli burżuazji — 

włóczęgi, byli żołdacy, zwolnieni kryminaliści, zbiegli galernicy, łotrzyki, kuglarze, 

lazzaroni, złodzieje kieszonkowi, żonglerzy, szulerzy, alfonsi, właściciele 

lupanarów, tragarze, pismacy, kataryniarze, gałganiarze, szlifierze noży, 

pobielacze rondli, żebracy, słowem, cała ta nieokreślona, luźna, we wsze strony 

miotana masa, którą Francuzi nazywają bohemą; z tego to pokrewnego sobie 
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żywiołu utworzył Bonaparte jądro Towarzystwa 10 grudnia, «towarzystwo 

dobroczynności» — ponieważ jego członkowie, podobnie jak Bonaparte, czuli 

potrzebę czynid sobie dobrze kosztem pracującego narodu. Ten Bonaparte, 

który staje na czele lumpenproletariatu, Bonaparte, który jedynie w tym 

środowisku odnajduje odtworzony w skali masowej własny interes osobisty, 

który w tych odpadkach, wyrzutkach, szumowinach wszystkich klas widzi jedną 

klasę, na której bezwarunkowo może się oprzed — to prawdziwy Bonaparte, 

Bonaparte sans phrases 48. Stary, zblazowany hulaka patrzy na historyczne życie 

narodów i na ich podstawowe akcje paostwowe, jak na komedię w 

najpospolitszym znaczeniu, jak na maskaradę, gdzie wspaniałe kostiumy, słowa i 

pozy służą jedynie za maskę najbardziej małostkowego łajdactwa. Tak w jego 

wyprawie na Strassburg 49 tresowany sęp szwajcarski udawał napoleooskiego 

orła. Dla wtargnięcia do Boulogne przebiera w mundury francuskie kilku lokajów 

londyoskich. Udają oni armię. W swoim Towarzystwie 10 grudnia gromadzi on 

10 tysięcy nicponi, którzy mają przedstawiad lud, podobnie jak tkacz Osnowa 

lwa 50. W chwili, kiedy burżuazja sama grała najzupełniejszą komedię, ale z 

najpoważniejszą w świecie miną, z pedantycznym zachowaniem wszystkich 

etykietalnych przepisów dramatu francuskiego, kiedy na wpół omamiona, na 

wpół przekonana sama uwierzyła w uroczystą doniosłośd swej działalności 

paostwowej, w takiej chwili musiał zwyciężyd awanturnik, który komedię 

ujmował po prostu jako komedię. Dopiero po usunięciu swego pompatycznego 

przeciwnika, kiedy sam z kolei zaczyna traktowad serio swoją cesarską rolę i 

wyobraża sobie, że z maską napoleooską na twarzy przedstawia rzeczywistego 

Napoleona, dopiero wówczas staje się on ofiarą swego własnego światopoglądu 

— pompatycznym błaznem, który już nie historię światową uważa za komedię, 

lecz graną przez siebie komedię za historię światową. Czym dla robotników 

socjalistycznych były warsztaty narodowe, a dla burżuazyjnych republikanów — 

«gardes mobiles» 51, tym dla Bonapartego było Towarzystwo 10 grudnia — 

cechująca go partyjna siła bojowa. Podczas jego podróży członkowie 

Towarzystwa, załadowani jako bagaż, mieli za zadanie na stacjach kolejowych 

odgrywad rolę publiczności, improwizowad powszechny entuzjazm, ryczed «vive 
                                                             
48 Sans phrases — bez ozdób. — Red. 
49

 Pierwsza nieudana próba Ludwika Bonaparte dokonania przewrotu paostwowego, przedsięwzięta w r. 1836 w Strassburgu. 
Wtargnięcie do Boulogne w r. 1840 było drugą nieudaną próbą Ludwika Bonaparte ogłoszenia się cesarzem. — Red. 
50

 Jedna z postaci komedii Szekspira «Sen nocy letniej" — tkacz, który chciał w sztuce grad rolę lwa. — Red. 
51 Gardes mobiles — gwardia ruchoma. — Red. 
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l'Empereur!», lżyd i tłuc republikanów, naturalnie pod ochroną policji. Gdy 

wracał do Paryża, musieli stanowid awangardę, zapobiegad wrogim 

demonstracjom albo je rozpędzad. Towarzystwo 10 grudnia należało do niego, 

było jego dziełem, jego własną ideą. Wszystko, co sobie poza tym przypisuje, 

zawdzięcza zbiegowi okoliczności; wszystko, co robi poza tym, robią za niego 

okoliczności albo też zadowala się on kopiowaniem czynów innych; ale 

publicznie, wobec obywateli sypad frazesami o porządku, religii, rodzinie, 

własności, a po kryjomu opierad się na tajnym towarzystwie Schufterlów i 

Spiegelbergów 52, na towarzystwie nieporządku, prostytucji i złodziejstwa — tu 

Bonaparte jest oryginalnym autorem, a dzieje Towarzystwa 10 grudnia — to 

jego własne dzieje. 

Otóż zdarzyło się pewnego razu, że przypadkowo kilku «reprezentantów ludu» 

należących do partii porządku dostało się pod kije decembrystów 53. Co więcej, 

komisarz policji Yon, przydzielony do Zgromadzenia Narodowego dla ochrony 

jego bezpieczeostwa, doniósł komisji nieustającej na podstawie zeznao 

niejakiego Alais, że jedna z sekcji decembrystów postanowiła zamordowad 

generała Changarniera i prezydenta Zgromadzenia Narodowego Dupina i 

wyznaczyła już ludzi dla wykonania zamachu. Łatwo sobie wyobrazid przerażenie 

pana Dupina. Śledztwo parlamentarne w sprawie Towarzystwa 10 grudnia, czyli 

wydobycie na jaw tajemnic bonapartystowskiego światka, zdawało się byd 

nieuniknione. Przed samym otwarciem Zgromadzenia Narodowego Bonaparte 

przezornie rozwiązał swoje Towarzystwo, naturalnie tylko na papierze, gdyż 

jeszcze w koocu 1851 r. prefekt policji Carlier daremnie usiłował w obszernym 

memoriale skłonid go do rzeczywistego rozpędzenia decembrystów. 

Towarzystwo 10 grudnia miało dopóty pozostawad prywatną armią 

Bonapartego, dopóki nie udało mu się przeistoczyd armii paostwowej w 

Towarzystwo 10 grudnia. Pierwszą próbę w tym kierunku przedsięwziął wkrótce 

po odroczeniu Zgromadzenia Narodowego i to za pomocą dopiero co 

wymuszonych na Zgromadzeniu pieniędzy. Jako fatalista hołduje on 

przekonaniu, że istnieją pewne siły wyższe, którym człowiek, a zwłaszcza 

żołnierz, nie może się oprzed. Do sił tych zalicza przede wszystkim cygara i 

                                                             
52

 Schufterle i Spiegelberg — nazwiska najbardziej odrażających typów w dramacie Schillera «Zbójcy». — Red. 
53 Decembrystów — grudniowców. — Red. 
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szampan, drób na zimno i kiełbasę z czosnkiem. Toteż naprzód raczy w salach 

pałacu Elizejskiego oficerów i podoficerów cygarami i szampanem, drobiem n£ 

zimno i kiełbasą z czosnkiem. 3 października powtarza ten manewr z wojskiem 

podczas rewii w St. Maur, a 10 października — na jeszcze większą skalę podczas 

przeglądu wojsk w Satory. Stryj wspominał wojenne wyprawy Aleksandra do 

Azji, bratanek — zwycięskie wyprawy Bachusa w tej samej części świata. 

Aleksander był wprawdzie półbogiem, ale Bachus — bogiem i przy tym bogiem-

patronem Towarzystwa 10 grudnia. 

Po rewii 3 października komisja nieustająca wezwała ministra wojny 

d'Hautpoula, by stawił się przed nią. Ten obiecał, że podobne wykroczenia 

przeciw dyscyplinie więcej się nie powtórzą. Wiadomo, jak i o października 

dotrzymał Bonaparte słowa, danego przez d'Hautpoula. Obu rewiami dowodził 

Changarnier jako dowódca naczelny armii paryskiej. Changarnier, w jednej 

osobie członek komisji nieustającej, szef Gwardii Narodowej, «zbawca» 29 

stycznia i 13 czerwca, «ostoja społeczeostwa», kandydat partii porządku na 

prezydenta, przypuszczalny Monk dwóch monarchii, nigdy dotąd nie uznawał 

swego podporządkowania ministrowi wojny, stale szydził otwarcie z 

republikaoskiej konstytucji, prześladował Bona-partego swą dwuznacznie 

dystyngowaną protekcją. Teraz występował jako gorliwy rzecznik dyscypliny 

przeciw ministrowi wojny oraz konstytucji przeciw Bonapartemu. Gdy 10 

października częśd kawalerii wzniosła okrzyk: «Vive Napoleon! Vivent les 

saucissons!» 54, Changarnier zarządził, aby przynajmniej piechota defilująca pod 

dowództwem jego przyjaciela Neumayera zachowywała lodowate milczenie. Za 

karę minister wojny z poduszczenia Bonapartego usunął generała Neumayera z 

jego stanowiska w Paryżu, pod pozorem powierzenia mu dowództwa 14 i 15 

dywizji. Neumayer nie zgodził się na to przeniesienie i musiał się przeto podad 

do dymisji. Changarnier ze swej strony wydał 2 listopada rozkaz dzienny, w 

którym zakazał wojsku pod bronią urządzania jakichkolwiek demonstracji i 

wznoszenia okrzyków politycznych. Gazety elizejskie 55 zaatakowały 

Changarniera, gazety partii porządku — Bonapartego, komisja nieustająca 

zwoływała wciąż tajne posiedzenia, na których wciąż ponawiano wniosek 

ogłoszenia ojczyzny w niebezpieczeostwie, armia zdawała się byd podzielona na 

                                                             
54

 Vive Napoleon! Vivent les saucissons! — Niech żyje Napoleon! Niech żyje kiełbasa! — Red. 
55 Gazety o kierunku bonapartystycznym. — Red. 



60 
 

dwa wrogie obozy z dwoma wrogimi sztabami generalnymi, jednym w pałacu 

Elizejskim, gdzie miał swą siedzibę Bonaparte, drugim w Tuileriach, gdzie 

urzędował Changarnier. Zdawało, się, że wystarczy, by zebrało się Zgromadzenie 

Narodowe, a rozlegnie się sygnał do walki. Publicznośd francuska oceniła te 

tarcia pomiędzy Bonapartem a Chan-garnierem podobnie, jak ów dziennikarz 

angielski który, scharakteryzował je następującymi słowami: «Polityczne 

pokojówki Francji wymiatają starymi miotłami rozżarzoną lawę rewolucji i 

swarzą się ze sobą podczas tej roboty». 

Tymczasem Bonaparte pośpiesznie udzielił dymisji ministrowi wojny 

d'Hautpoulowi, wysłał go na łeb na szyję do Algeru i na jego miejsce mianował 

ministrem wojny generała Schramma. 12 listopada wystosował on do 

Zgromadzenia Narodowego po amerykaosku rozwlekłe orędzie, przeładowane 

szczegółami, tchnące porządkiem, żądzą pojednania, pokorą wobec konstytucji, 

traktujące o wszystkim na świecie, tylko nie o questions brulantes 56 chwili. 

Jakby mimochodem zauważył, że według wyraźnego przepisu konstytucji tylko 

prezydent dysponuje armią. Orędzie kooczyło się następującymi górnolotnymi 

słowy: 

«Francja żąda przede wszystkim spokoju... Związany jedynie przysięgą, będę 

trzymał się wąskich granic, jakie mi ona nakreśliła... Co się mnie tyczy, to 

wybrany przez lud i jemu jedynie zawdzięczając swą władzę, będę zawsze 

poddawał się jego prawnie wyrażonej woli. Jeżeli wy na tym posiedzeniu 

uchwalicie rewizję konstytucji, to przyszła Konstytuanta ureguluje stanowisko 

władzy wykonawczej. Jeżeli nie, to lud w r. 1852 uroczyście ogłosi swą decyzję. 

Jakiekolwiek jednak rozwiązanie przyniesie przyszłośd, dojdźmy do 

porozumienia, aby nigdy namiętnośd, zaskoczenie lub przemoc nie rozstrzygały 

o losie wielkiego narodu.. .Uwagę moją zaprząta nie to, kto będzie rządził 

Francją w r. 1852, lecz przede wszystkim wykorzystanie czasu, jakim 

rozporządzam, aby ten okres przejściowy minął bez wstrząśnieo i zamieszek. 

Szczerze otworzyłem przed wami moje serce. Na moją otwartośd odpowiecie 

waszym zaufaniem, na moje dobre chęci — waszym współdziałaniem, a Bóg 

dokona reszty». 

                                                             
56 Questions brulantes — palące zagadnienia. — Red. 
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Poczciwy, obłudnie umiarkowany, cnotliwie banalny język burżuazji wyjawia 

swój najgłębszy sens w ustach samowładcy Towarzystwa 10 grudnia i bohatera 

pikników w St. Maur i Satory. 

Burgrabiowie partii porządku nie łudzili się ani przez chwilę co do tego, ile ufad 

można temu wylewowi szczerości. Przysięgi dawno im się przejadły, mieli wśród 

siebie weteranów, wirtuozów krzywoprzysięstwa, a ustęp o armii nie uszedł ich 

uwagi. Spostrzegli z żywym niezadowoleniem, że orędzie, rozwlekle wyliczając 

ostatnio wydane ustawy, ostentacyjnie przemilczało najważniejszą z nich, 

ustawę wyborczą, co więcej, że wybór prezydenta w r. 1852 pozostawiało w 

razie nieuchwalenia rewizji konstytucji ludowi. Ustawa wyborcza była ołowianą 

kulą u nóg partii porządku przeszkadzającą jej chodzid, cóż dopiero szturmowad! 

Ponadto oficjalnym rozwiązaniem Towarzystwa 10 grudnia i dymisją ministra 

wojny d'Hautpoula Bonaparte własnoręcznie złożył kozły ofiarne na ołtarzu 

ojczyzny. Złamał ostrze oczekiwanego starcia. Wreszcie sama partia porządku 

usiłowała lękliwie obejśd, złagodzid, zatrzed wszelki stanowczy konflikt z władzą 

wykonawczą. Ze strachu, by nie utracid swych zdobyczy na rewolucji, pozwoliła 

swemu rywalowi zagarnąd plony tych zdobyczy. «Francja żąda przede wszystkim 

spokoju». Tak wołała partia porządku od lutego pod adresem rewolucji, tak 

wołało pod adresem partii porządku orędzie Bonapartego. «Francja żąda przede 

wszystkim spokoju». Bonaparte popełniał czyny zmierzające do uzurpacji, ale 

partia porządku popełniała zbrodnię «nie-pokoju», gdy wszczynała hałas z 

powodu tych czynów i interpretowała je hipochondrycznie. Kiełbasy satoryjskie 

były nieme jak ryby, gdy nikt o nich nie mówił. «Francja żąda przede wszystkim 

spokoju». Żądał więc Bonaparte, żeby mu pozwolono spokojnie robid swoje, a 

parlamentarną partię paraliżowała podwójna obawa — obawa ponownego 

wywołania ducha niepokoju rewolucyjnego i obawa uchodzenia za siewcę 

niepokoju w oczach własnej klasy, w oczach burżuazji. Ponieważ zaś Francja 

żądała przede wszystkim spokoju, więc partia porządku nie odważyła się 

odpowiedzied «wojna», skoro Bonaparte w swym orędziu powiedział «pokój». 

Publicznośd, która już się cieszyła w oczekiwaniu wielkich skandalów przy 

otwarciu Zgromadzenia Narodowego, doznała srogiego zawodu. Opozycyjni 

posłowie, którzy żądali, aby komisja nieustająca przedłożyła swe protokoły o 

wypadkach październikowych, zostali przez większośd przegłosowani. Z zasady 



62 
 

unikano wszelkiej debaty, która mogłaby wywoład wzburzenie. Prace 

Zgromadzenia Narodowego w ciągu listopada i grudnia 1850 r. były zgoła 

nieciekawe. 

Wreszcie pod koniec grudnia rozpoczęła się wojna podjazdowa o poszczególne 

prerogatywy parlamentu. Odkąd burżuazja, zniósłszy powszechne prawo 

wyborcze, załatwiła się na razie z walką klas, ruch ugrzązł w bagnie 

małostkowych swarów o prerogatywy obu władz. 

Na jednego z posłów, Mauguina, wydano wyrok sądowy za długi. Na zapytanie 

prezesa sądu minister sprawiedliwości Rouher oświadczył, że należy bez 

wszelkich ceregieli wydad nakaz aresztowania dłużnika. Mauguin został zatem 

osadzony w więzieniu dla dłużników. Zgromadzenie Narodowe zawrzało na 

wiadomośd o tym zamachu. Nie tylko nakazało uwolnid go natychmiast, ale 

jeszcze tegoż wieczora przez urzędnika parlamentu wydobyło go przemocą z 

Clichy. Aby jednak dad wyraz swej wierze w świętośd własności prywatnej i 

kierując się nadto ukrytą myślą o przygotowaniu na wypadek potrzeby 

schroniska dla uciążliwych członków Góry, ogłosiło ono, że aresztowanie posłów 

za długi jest dopuszczalne po uprzednim uzyskaniu zezwolenia parlamentu. 

Zapomniało zadekretowad, że i prezydent może byd uwięziony za długi. 

Unicestwiło ostatnie pozory nietykalności, które otaczały własnych jego 

członków. 

Jak się rzekło, komisarz policji Yon na podstawie zeznania niejakiego Alais 

zadenuncjował jedną z sekcji decembrystów o planowany mord na osobach 

Dupina i Changarniera. Powołując się na to kwestorzy zgłosili zaraz na 

pierwszym posiedzeniu wniosek o utworzeniu specjalnej policji parlamentarnej, 

opłacanej z prywatnego budżetu Zgromadzenia Narodowego i całkowicie 

niezależnej od prefekta policji. Minister spraw wewnętrznych Baroche 

zaprotestował przeciwko tej ingerencji w sprawy jego resortu. Wobec tego 

zawarto nędzny kompromis, w myśl którego komisarz policji Zgromadzenia miał 

byd wprawdzie opłacany z prywatnego budżetu Zgromadzenia i mianowany, i 

usuwany przez jego kwestorów, ale po uprzednim porozumieniu z ministrem 

spraw wewnętrznych. Tymczasem Alais został z polecenia rządu oddany pod 

sąd, a na rozprawie łatwo już było przedstawid jego zeznania jako mistyfikację i 

ustami publicznego oskarżyciela okryd śmiesznością Dupina, Changarniera, Yona 
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i całe Zgromadzenie Narodowe. Wówczas, 29 grudnia, minister Baroche pisze 

list do Dupina, w którym żąda dymisji Yona. Biuro Zgromadzenia Narodowego 

postanawia pozostawid Yona na stanowisku, ale Zgromadzenie Narodowe, 

przerażone własną gwałtownością w sprawie Mauguina i przyzwyczajone do 

tego, że władza wykonawcza za każde uderzenie w nią odpłaca Zgromadzeniu w 

dwójnasób, nie sankcjonuje tego postanowienia. W nagrodę za gorliwą służbę 

udziela ono Yonowi dymisji i pozbawia się w ten sposób parlamentarnej 

prerogatywy, tak niezbędnej wobec człowieka, który nie decyduje nocą, aby 

wykonad w dzieo, ale decyduje za dnia i wykonuje nocą. 

Widzieliśmy, jak Zgromadzenie Narodowe w ciągu listopada i grudnia w wielkich 

decydujących sprawach unikało walki z władzą wykonawczą i tłumiło ją. Teraz 

widzimy, że jest zmuszone do podejmowania jej z najbłahszych powodów. W 

sprawie Mauguina dało zasadniczo zgodę na osadzanie przedstawicieli ludu w 

więzieniu za długi, ale zastrzegło sobie stosowanie tej zasady tylko do 

niewygodnych dla siebie przedstawicieli i o ten haniebny przywilej swarzy się z 

ministrem sprawiedliwości. Zamiast tego, by wyzyskad rzekomy plan 

morderstwa dla wytoczenia śledztwa Towarzystwu 10 grudnia i ostatecznie 

zdemaskowad Bonapartego wobec Francji i Europy wyjawiając jego prawdziwe 

oblicze herszta paryskiego lumpenproletariatu, pozwala ono konfliktowi stoczyd 

się do poziomu sporu między Zgromadzeniem a ministrem spraw wewnętrznych 

o to tylko, do czyjej kompetencji należy mianowanie i usuwanie komisarza 

policji. Widzimy więc, jak dwuznaczna pozycja partii porządku zmusza ją w ciągu 

całego tego okresu do rozdrabniania i rozpraszania walki z władzą wykonawczą 

na małostkowe waśnie kompetencyjne, szykany, krętactwo prawne, 

pograniczne spory i sprowadzanie całej swej działalności do czczej formalistyki. 

Nie odważa się ona podjąd walki w chwili, kiedy ta ma zasadnicze znaczenie, 

kiedy władza wykonawcza rzeczywiście się skompromitowała i sprawa 

Zgromadzenia Narodowego byłaby sprawą ogólnonarodową. Albowiem dałaby 

przez to narodowi sygnał do wystąpienia, a niczego nie boi się ona więcej niż 

poruszenia się narodu. Dlatego odrzuca ona w takich wypadkach wnioski Góry i 

przechodzi do porządku dziennego. Kiedy zatem partia porządku uchyliła się od 

walki na wielką skalę, władza wykonawcza czeka spokojnie chwili, gdy walkę 

będzie mogła podjąd na nowo wokół jakiejś błahej, nieistotnej sprawy, gdy 
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przedmiot sporu budzid już będzie tylko, że tak powiemy, lokalne, 

parlamentarne zainteresowanie. Natenczas wybucha powściągana wściekłośd 

partii porządku, natenczas zdziera ona zasłonę z kulis, oskarża prezydenta, 

ogłasza republikę w niebezpieczeostwie, ale wówczas patos jej razi swoją 

sztucznością, a powód do walki wydaje się obłudnym pretekstem albo czymś, o 

co w ogóle nie warto walczyd. Burza parlamentarna staje się burzą w szklance 

wody, walka — intrygą, starcie — skandalem. Podczas gdy klasy rewolucyjne 

ogarnia uczucie złośliwej radości z powodu poniżenia Zgromadzenia 

Narodowego, gdyż równo tyle dbają o jego prerogatywy parlamentarne, co owo 

Zgromadzenie o swobody publiczne — burżuazja poza parlamentem nie 

pojmuje, jak burżuazja wewnątrz parlamentu może marnotrawid swój czas na 

tak małostkowe swary i narażad spokój tak nędzną rywalizacją z prezydentem. 

Zbija ją z tropu strategia, która zawiera pokój w chwili, kiedy wszyscy oczekują 

bitew i atakuje, kiedy wszyscy sądzą, że zawarto pokój. 

20 grudnia Pascal Duprat zainterpelował ministra spraw wewnętrznych w 

sprawie loterii złotych sztab. Loteria ta była «córą Pól Elizejskich». Bonaparte 

spłodził ją przy pomocy swojej czeladki, a prefekt policji Carlier rozciągnął nad 

nią swą oficjalną protekcję, mimo że prawo francuskie zakazuje wszelkich loterii, 

z wyjątkiem loterii na cele dobroczynne. Siedem milionów losów, po franku 

sztuka, dochód przeznaczony rzekomo na przewiezienie włóczęgów francuskich 

okrętami do Kalifornii. Z jednej strony, marzenia o złocie miały wyrugowad 

marzenia proletariatu paryskiego o socjalizmie, a kusząca nadzieja na główną 

wygraną — doktrynerskie prawo do pracy. Robotnicy paryscy nie poznali 

naturalnie w blasku kalifornijskich złotych sztab owych niepozornych franków, 

które im wprost z kieszeni wyciągnięto. Zresztą loteria była przede wszystkim 

pospolitym oszustwem. Włóczęgami, którzy chcieli nie opuszczając Paryża 

dobrad się do kalifornijskich kopalni złota, był sam Bonaparte i jego zadłużeni po 

uszy kompani. Wyasygnowane przez Zgromadzenie Narodowe trzy miliony 

zostały już przehulane, trzeba było w ten czy inny sposób znów napełnid kasę. 

 

Na próżno ogłosił Bonaparte subskrypcję narodową na budowę tzw. cites 

ouprieres (osiedli robotniczych) osobiście otwierając listę jako ofiarodawca 

znacznej sumy. Niemiłosierni bourgeois czekali z nieufnością, aż wpłaci 
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subskrybowaną przez siebie sumę, a ponieważ naturalnie nie została ona 

wpłacona, przeto spekulacja na socjalistycznych zamkach na lodzie 

zbankrutowała z kretesem. Sztaby złota okazały się skuteczniejszym wabikiem. 

Bonaparte i jego wspólnicy nie zadowolili się tym, że różnicę między siedmiu 

milionami a wartością puszczonych na loterię sztab złota włożyli częściowo do 

własnych kieszeni, fabrykowali oni ponadto fałszywe losy, wydawali na jeden 

numer 10, 15 do 20 losów, operacja finansowa w duchu Towarzystwa 10 

grudnia! Tutaj Zgromadzenie Narodowe miało przed sobą nie fikcyjnego 

prezydenta republiki, lecz żywego, prawdziwego Bonapartego. Tutaj mogło 

przyłapad go na gorącym uczynku, gdy popełnił przestępstwo nie przeciwko 

konstytucji, lecz kodeksowi karnemu. Jeżeli nad interpelacją Duprata przeszło 

ono do porządku dziennego, to nic tylko dlatego, że wniosek Girardina o uznanie 

odpowiedzi rządu za «satisfait»57 przypomniał partii porządku o jej własnej, 

systematycznej korupcji. Bourgeois, a zwłaszcza napęczniały do rozmiarów męża 

stanu bourgeois, uzupełnia swą praktyczną nikczemnośd teoretyczną 

górnolotnością. Jako mąż stanu staje się on, podobnie jak przeciwstawna mu 

władza paostwowa, istotą wyższą, którą można zwalczad jedynie w sposób 

wyższy, z namaszczeniem. 

Bonaparte, który właśnie jako bohemien, jako książęcy lumpenproletariusz miał 

tę przewagę nad łajdackimi bourgeois, że mógł prowadzid walkę nie przebierając 

w środkach, zobaczył teraz — kiedy samo Zgromadzenie pomogło mu przebrnąd 

przez grząski grunt bankietów wojskowych, rewii Towarzystwa 10 grudnia i 

wreszcie kodeksu karnego — że nadeszła chwila, kiedy mógł od pozornej obrony 

przejśd do ataku. Nic sobie nie robił z drobnych porażek, jakie ponieśli 

tymczasem minister sprawiedliwości, minister wojny, minister marynarki, 

minister finansów, porażek, w których Zgromadzenie Narodowe przejawiało swe 

zrzędliwe niezadowolenie. Nie tylko zabronił ministrom ustąpid i tym samym 

uznad podporządkowanie władzy wykonawczej parlamentowi. Obecnie mógł on 

dokooczyd tego, co zapoczątkował podczas ferii Zgromadzenia Narodowego, 

oderwad władzę wojskową od parlamentu — usunąd Changamiera. 

Jedno z pism elizejskich ogłosiło rozkaz dzienny, wydany w maju, rzekomo do 

pierwszej dywizji wojsk liniowych, a więc pochodzący od Changamiera, rozkaz, w 

                                                             
57 Satisfait — zadowolony — Red. 
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którym poleca się oficerom, aby w razie buntu nie oszczędzali zdrajców we 

własnych szeregach, natychmiast ich rozstrzeliwali, a Zgromadzeniu 

Narodowemu odmówili pomocy wojskowej, gdyby jej zażądało. 3 stycznia 1851 

r. gabinet został zainterpelowany w sprawie tego rozkazu dziennego. Żąda on 

dla zbadania tej sprawy z początku 3 miesięcy, potem tygodnia, wreszcie tylko 

24 godzin do namysłu. Zgromadzenie domaga się jednak natychmiastowych 

wyjaśnieo. Changarnier wstaje i oznajmia, że ów rozkaz dzienny nigdy nie istniał. 

Dodaje, że zawsze pośpieszy zadośduczynid wezwaniu Zgromadzenia 

Narodowego i że w razie jakiegoś konfliktu może ono na niego liczyd. 

Zgromadzenie przyjmuje jego oświadczenie burzą oklasków i uchwala mu 

wotum zaufania. Powierzając się prywatnej opiece generała Zgromadzenie 

Narodowe rezygnuje z władzy, dekretuje własną bezsilnośd i wszechwładzę 

armii; generał zaś łudzi się ofiarowując parlamentowi przeciw Bonapartemu siłę, 

którą sam uzyskał od tegoż Bonapartego na prawach lenna tylko, i oczekując w 

zamian dla siebie obrony u parlamentu, ze strony własnego protegowanego, 

który sam potrzebuje obrony. Ale Changarnier wierzy w tajemniczą potęgę, 

którą obdarzyła go burżuazja od 29 stycznia 1849 r. Uważa on siebie za trzecią 

władzę obok dwóch pozostałych władz paostwowych. Dzieli los pozostałych 

bohaterów lub raczej świętych tej epoki, których wielkośd polega na urobionej 

przez zainteresowane partie przesadnej opinii o nich, a którzy kurczą się do 

rozmiarów powszednich postaci, gdy okoliczności każą im dokonywad cudów. 

Niewiara jest w ogóle śmiertelnym wrogiem tych rzekomych bohaterów i 

rzeczywistych świętych. Stąd ich pełne godności, wysoce moralne oburzenie na 

dowcipnisiów i kpiarzy grzeszących brakiem entuzjazmu. 

Tegoż wieczoru ministrowie zostali wezwani do pałacu Elizejskiego. Bonaparte 

nalega na usunięcie Changamiera, pięciu ministrów odmawia udzielenia swego 

podpisu, «Moniteur» zapowiada kryzys ministerialny, a prasa partii porządku 

grozi utworzeniem armii parlamentarnej pod dowództwem Changarniera. Partia 

porządku byk do tego kroku uprawniona na podstawie konstytucji. Wystarczało, 

aby mianowała Changarniera przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego i 

zażądała dla własnej ochrony dowolnej ilości wojska. Mogła zrobid to tym 

pewniej, że Changarnier jeszcze rzeczywiście stał na czele armii i paryskiej 

Gwardii Narodowej i na to tylko czekał, żeby Zgromadzenie wezwało go do 
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pomocy wraz z wojskiem. Prasa bonapartystyczna nie ośmielała się nawet 

kwestionowad prawa Zgromadzenia Narodowego do bezpośredniego wezwania 

wojska — skrupuł prawny, który w danych warunkach nie obiecywał 

powodzenia. Prawdopodobne jest, że armia usłuchałaby rozkazu Zgromadzenia 

Narodowego, jeżeli zważyd, iż Bonaparte musiał przez tydzieo szukad po całym 

Paryżu, aż wreszcie znalazł dwóch generałów — Baragucy d’Hilliers i Saint-Jean 

d'Angely, którzy wyrazili gotowośd kontrasygnowania dymisji Changarniera. Ale 

jest bardziej niż wątpliwe, żeby partia porządku znalazła we własnych szeregach 

i w parlamencie potrzebną do takiej uchwały ilośd głosów, jeżeli zważyd, że w 

tydzieo później oderwało się od niej 286 posłów, i że Góra odrzuciła podobny 

wniosek już w grudniu r. 1851, w ostatniej decydującej godzinie. Jednakże teraz, 

byd może, udałoby się jeszcze burgrabiom porwad masy swej partii do heroizmu 

polegającego na tym, żeby się schronid bezpiecznie za lasem bagnetów i 

skorzystad z usług armii, która zdezerterowała do jej obozu. Miast tego udali się 

panowie burgrabiowie wieczorem 6 stycznia do pałacu Elizejskiego, aby pełnymi 

mądrości paostwowej i rozwagi argumentami odwieśd Bonapartego od 

usunięcia Changarniera. A kogo usiłuje się przekonad, tego uznaje się za pana 

sytuacji. Bonaparte, któremu ten krok dodał pewności siebie, mianuje 12 

stycznia nowe ministerium, w którym pozostają przywódcy starego, Fould i 

Baroche. Saint-Jean d'Angely zostaje ministrem wojny, «Moniteur» ogłasza 

dekret o usunięciu Changarniera, funkcje jego podzielone zostają między 

Baraguey d'Hilliersem, który otrzymuje pierwszą dywizję wojskową, i Perrotem, 

który otrzymuje Gwardię Narodową. Ostoja społeczeostwa otrzymuje dymisję i 

jeżeli z tego powodu żadna cegła nie spada z dachu, to za to podnoszą się kursy 

giełdowe. 

Odpychając od siebie armię, która w osobie Changarniera oddaje się do jej 

rozporządzenia, i ustępując ją tym samym bezpowrotnie prezydentowi, partia 

porządku deklaruje, że burżuazja utraciła zdolnośd panowania. Ministerium 

parlamentarne już nie istniało więcej. Kiedy więc teraz utraciła władzę nad 

armią i Gwardią Narodową — jakaż siła pozostała jej jeszcze, aby utrzymad 

uzurpowaną władzę parlamentu nad ludem, a zarazem jego władzę 

konstytucyjną przeciw prezydentowi ? Żadna. Pozostał jej jedynie apel do 

bezsilnych zasad, które sama interpretowała zawsze jako reguły ogólne, które 
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narzuca się innym, by uzyskad tym większą swobodę ruchów dla siebie. Dymisją 

Changarniera, przejściem władzy nad wojskiem w ręce Bonapartego zamyka się 

pierwszy rozdział rozpatrywanego przez nas okresu, okresu walki między partią 

porządku a władzą wykonawczą. Teraz wojna między obu władzami 

wypowiedziana została otwarcie, jest prowadzona otwarcie. Ale nastąpiło to 

dopiero wówczas, gdy partia porządku straciła broo i żołnierzy. Bez ministerium, 

bez armii, bez ludu, bez opinii publicznej, od czasu swej ustawy wyborczej z 31 

maja, nie będąc już przedstawicielem suwerennego narodu, bez oczu, bez uszu, 

bez zębów, pozbawione wszystkiego, Zgromadzenie Narodowe przeistoczyło się 

pomału w starofrancuski parlament58, który działanie pozostawiad musi rządowi, 

a sam zadowala się warkliwymi upomnieniami «post festum»59. 

Partia porządku przyjmuje nowe ministerium wybuchem oburzenia. Generał 

Bedeau przypomina pobłażliwośd, komisji nieustającej podczas ferii 

parlamentarnych i nadmierną wyrozumiałośd, z jaką zrezygnowała z 

opublikowania swoich protokołów. Wobec tego minister spraw wewnętrznych 

sam nalega na ogłoszenie tych protokołów, które teraz naturalnie utraciły 

wszystką swą sól, nie stanowią żadnej rewelacji i nie wywierają na zblazowanej 

publiczności najmniejszego wrażenia. Na wniosek Remusata Zgromadzenie 

Narodowe wycofuje się do swych biur i mianuje «Komitet Zarządzeo 

Nadzwyczajnych». Paryż bynajmniej nie zostaje przez to wytrącony z 

codziennego trybu życia, jako że handel w owej chwili znakomicie prosperuje, 

zakłady przemysłowe pracują, ceny zboża są niskie, środków żywności jest 

nadmiar, do kas oszczędności napływają co dzieo nowe wkłady. «Zarządzenia 

nadzwyczajne», tak szumnie zapowiedziane przez parlament, spaliły na 

panewce sprowadzając się do zgłoszonego w dniu 18 stycznia wotum nieufności 

dla ministrów, przy czym generał Changarnier nie został nawet wspomniany. 

Partia porządku musiała tak sformułowad swe wotum, aby zapewnid sobie głosy 

republikanów, ponieważ ci ze wszystkich zarządzeo ministerium aprobowali 

właśnie tylko dymisję Changarniera, partia porządku natomiast nie mogła w 

                                                             
58 Mowa o parlamentach Francji przedrewolucyjnej, które przedstawiały sobą wyższe instytucje sądowe; w zakres ich 
obowiązków wchodziła rejestracja nowych ustaw królewskich, a w wypadku różnicy zdao mogły one jedynie zgłaszad wnioski 
(remonstracje) królowi z prośbą o uchylenie tych ustaw. W rzeczywistości starofrancuski parlament nie posiadał żadnej władzy, 
ponieważ król mógł go zawsze zmusid do posłuszeostwa. — Red. 
59 Post festum — po uczcie. — Red. 
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gruncie rzeczy potępid pozostałych aktów ministerium, jako że sama je 

podyktowała. 

Za wotum nieufności 18 stycznia padło 415 głosów przeciw 286. Przeszło więc 

ono jedynie dzięki koalicji zdecydowanych legitymistów i orleanistów z czystymi 

republikanami i Górą. Dowiodło ono zatem, że partia porządku w swych 

konfliktach z Bonapartem straciła nie tylko ministerium, nie tylko armię, ale 

również swą samodzielną większośd parlamentarną, że cała grupa posłów 

zdezerterowała z jej obozu na skutek swej fanatycznej ugodowości, ze strachu 

przed walką, ze znużenia, z familijnego przywiązania do pensyjek paostwowych, 

przez wzgląd na zwalniające się stanowiska parlamentarne (Odilon Barrot), 

przez najpospolitszy egoizm, który zawsze skłania przeciętnego bourgeois do 

poświęcenia ogólnych interesów swej klasy dla tego czy innego motywu 

osobistego. Posłowie bonapartystyczni od pierwszej chwili przystąpili do partii 

porządku jedynie dla walki z rewolucją. Wódz partii katolickiej Montalembert już 

wówczas rzucił swój wpływ na szalę Bona-partego, ponieważ stracił wiarę w 

zdolnośd do życia partii parlamentarnej. Wreszcie wodzowie tej partii, Thiers i 

Berryer, orleanista i legitymista, zmuszeni byli do otwartego ogłoszenia się 

republikanami, do wyznania, że sercem są za monarchią, rozum jednak nakazuje 

republikę, że ich republika parlamentarna jest jedyną możliwą formą panowania 

burżuazji jako całości. Tak więc plany restauracji, które niezmordowanie knuli 

dalej za plecami parlamentu, zmuszeni byli wobec samej klasy burżuazji 

napiętnowad jako intrygę równie niebezpieczną jak bezmyślną. 

Wotum nieufności 18 stycznia ugodziło w ministrów, a nie w prezydenta. Nie 

ministerium jednak, lecz właśnie prezydent usunął Changarniera. Czyż miała 

partia porządku postawid w stan oskarżenia samego Bonapartego? Za jego 

zachcianki przywrócenia cesarstwa? Uzupełniały one jedynie jej własne 

zachcianki. Za spiskowanie na rewiach wojskowych i w Towarzystwie 10 

grudnia? Dawno już pogrzebała te tematy przechodząc nad nimi po prostu do 

porządku dziennego. Za usunięcie bohatera 29 stycznia i 13 czerwca, człowieka, 

który w maju r. 1850 groził, że w razie rozruchów podpali Paryż ze wszystkich 

czterech kooców ? Jej sojusznicy z Góry i Cavaignac nie pozwolili jej nawet 

wesprzed-obalonej «ostoi społeczeostwa* oficjalnymi wyrazami współczucia. 

Sama nie mogła kwestionowad konstytucyjnego uprawnienia prezydenta do 
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usuwania generałów. Wściekała się tylko dlatego, że prezydent ze swego 

konstytucyjnego prawa robi użytek nieparlamentarny. A czyż sama ustawicznie 

nie robiła ze swych prerogatyw parlamentarnych niekonstytucyjnego użytku, w 

szczególności przy zniesieniu powszechnego prawa wyborczego? Nie 

pozostawało jej zatem nic innego, jak trzymad się ściśle ram parlamentarnych. I 

trzeba było byd dotkniętym ową swoistą chorobą, która od r. 1848 grasowała na 

całym kontynencie, chorobą kretynizmu parlamentarnego, która zarażonych nią 

więzi w wyimaginowanym świecie pozbawiając ich wszelkiego rozumu, wszelkiej 

pamięci, wszelkiego zrozumienia surowego świata zewnętrznego — trzeba było 

tego kretynizmu parlamentarnego, żeby partia porządku, która własnymi rękami 

zburzyła i w swej walce z innymi klasami zniszczyd musiała wszystkie warunki siły 

parlamentarnej, mogła uważad, jeszcze swe zwycięstwa parlamentarne za 

zwycięstwa i sądzid, że godzi w prezydenta uderzając w jego ministrów. Dała mu 

ona tylko sposobnośd raz jeszcze poniżyd Zgromadzenie Narodowe w oczach 

narodu. 20 stycznia «Moniteur» doniósł, że przyjęta została dymisja całego 

ministerium. 

Pod pretekstem, że żadna partia parlamentarna nie posiada już większości, jak 

tego dowiodło głosowanie 18 stycznia, ów owoc koalicji między Górą a 

rojalistami, jak również, by przeczekad, aż utworzy się nowa większośd, 

mianował ministerium, tak zwane ministerium przejściowe, z którego członków 

ani jeden nie należał do parlamentu, ministerium złożone wyłącznie z nikomu 

nieznanych nicości — z subiektów i pisarczyków. Partia porządku mogła teraz do 

upadłego użerad się z tymi marionetkami, władza wykonawcza uważała już za 

niewarte zachodu kłopotad się o poważną reprezentację w Zgromadzeniu 

Narodowym. Bonaparte tym jawniej skupiał cała władzę wykonawczą w swojej 

osobie, uzyskiwał tym większą swobodę ruchów w wyzyskiwaniu jej dla swoich 

celów, im bardziej jego ministrowie byli zwykłymi statystami. 

Partia porządku, skoalizowana z Górą, zemściła się odrzucając dotację dla 

prezydenta w wysokości 1.800.000 franków, do której wniesienia zmusił swoich 

ministerialnych subiektów szef Towarzystwa 10 grudnia. Tym razem 

zadecydowała większośd zaledwie 102 głosów — od 18 stycznia odpadło więc 

jeszcze 27 głosów; rozkład partii porządku postępował naprzód. Jednocześnie, 

by nie dopuścid do jakichkolwiek złudzeo co do charakteru jej koalicji z Górą, 
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partia porządku wyniośle odmówiła nawet poddania pod dyskusję podpisanego 

przez 189 członków Góry wniosku o powszechną amnestię dla przestępców 

politycznych. Wystarczyło oświadczenie ministra spraw wewnętrznych, 

niejakiego Vaisse, że spokój jest tyko pozorny, że pod powierzchnią panuje 

wielkie wzburzenie, że w ukryciu organizują się wszechobecne stowarzyszenia, 

że demokratyczne gazety czynią przygotowania do ponownego ukazania się, że 

raporty z departamentów brzmią niepomyślnie, że emigranci genewscy kierują 

spiskiem, który przez Lyon ogarnia cała Francję południową, że Francja jest w 

przededniu kryzysu przemysłowego i handlowego, że fabrykanci w Roubaix 

skrócili czas pracy, a więźniowie w Belle Isle zbuntowali się — wystarczyło, że 

jakiś tam Vaisse wywołał czerwone widmo, aby partia porządku bez dyskusji 

odrzuciła wniosek, którym Zgromadzenie Narodowe zdobyd mogło olbrzymią 

popularnośd i zmusid Bonapartego do ponownego rzucenia się w jego objęcia. 

Zamiast dad się zastraszyd władzy wykonawczej perspektywą nowych 

rozruchów, powinna była raczej dad niewielką swobodę ruchów w walce 

klasowej, ażeby utrzymad władzę wykonawczą w zależności od siebie. Ale partia 

porządku nie czuła się na siłach do igrania z ogniem. 

Tymczasem tzw. ministerium przejściowe wegetowało w dalszym ciągu aż do 

połowy kwietnia. Bonaparte nużył i okpiwał Zgromadzenie Narodowe coraz to 

nowymi kombinacjami ministerialnymi. Już to wydawało się, że chce stworzyd 

ministerium republikaoskie z Lamartine'em i Billaultem, to znów parlamentarne 

z nieuniknionym Odilon Barrotem, którego nazwiska nie mogło zbraknąd, ilekrod 

trzeba było wystrychnąd kogoś na dudka, to znów legitymistyczne z 

Vatimesnilem i Benoit d'Azy, to znów orleanistyczne z Maleville'em. Trzymając 

w ten sposób poszczególne frakcje partii porządku w stanie naprężenia i 

wzajemnej nieufności, a wszystkie razem dręcząc straszakiem republikaoskiego 

ministerium i nieuniknionego w takim razie przywrócenia powszechnego prawa 

wyborczego, wywołuje on zarazem wśród burżuazji przekonanie, że jego szczere 

wysiłki stworzenia ministerium parlamentarnego rozbijają się o nieprzejednanie 

frakcji rojalistycznych. Burżuazja zaś tym głośniej wołała o «silny rząd», tym 

bardziej uważała pozostawianie Francji «bez administracji)) za rzecz 

niewybaczalną, im bardziej zdawało się, że nadciąga powszechny kryzys 

handlowy i przysparza zwolenników socjalizmowi w miastach, podobnie jak 



72 
 

rujnująco niskie ceny zboża czyniły to na wsi. Zastój w handlu wzmagał się z 

każdym dniem, liczba niezatrudnionych rąk rosła w oczach, w Paryżu co najmniej 

10.000 robotników było bez chleba, wielka ilośd fabryk stanęła w Rouen, 

Milhuzie, Lyonie, Roubaix, Tourcoing, S. Etienne, Elbeuf itd. W takich 

okolicznościach mógł się Bonaparte poważyd na przywrócenie 11 kwietnia 

ministerium z 18 stycznia. Zespół panów Rouhera, Foulda, Baroche'a itd. 

wzmocnił osobę p. Leona Faucher, którego Konstytuanta w ostatnich dniach 

swego istnienia napiętnowała jednogłośnie, z wyjątkiem głosów pięciu 

ministrów, uchwalając mu wotum nieufności za rozpowszechnianie fałszywych 

wiadomości. Tak więc Zgromadzenie Narodowe odniosło 18 stycznia zwycięstwo 

nad ministerium i walczyło w ciągu trzech miesięcy z Bonapartem po to tylko, 

aby 11 kwietnia Fould i Baroche mogli przyjąd purytanina Fauchera na trzeciego 

do swego zespołu ministerialnego. 

W listopadzie 1849 r. Bonaparte zadowolił się ministerium nieparlamentarnym, 

w styczniu 1851 r. —pozaparlamentarnym, 11 kwietnia zaś poczuł się dośd silny, 

aby utworzyd ministerium antyparlamentarne, które harmonijnie łączyło w 

sobie wota nieufności obu Zgromadzeo, Ustawodawczego i Prawodawczego, 

republikaoskiego i rojalistycznego. To stopniowanie ministeriów było 

termometrem, którym parlament mógł mierzyd spadek własnego ciepła 

życiowego. Temperatura ta w koocu kwietnia spadła tak nisko, że Persigny mógł 

podczas osobistego spotkania z Changarnierem wezwad go do przejścia do 

obozu prezydenta. Bonaparte zapewniał go, że uważa wpływy Zgromadzenia 

Narodowego za zupełnie poderwane; gotowa też jest już proklamacja, która ma 

byd ogłoszona nazajutrz po od dawna zamierzonym, lecz ze względów 

przypadkowych znów odroczonym coup d'etat. Changarnier powiadomił 

przywódców partii porządku o tym wyroku śmierci, któż jednak uwierzy, że 

ukąszenie pluskwy może zabid? Parlament, jakkolwiek rozbity, rozkładający się i 

gnijący za życia, nie mógł zdobyd się na to, żeby w pojedynku 2 groteskowym 

szefem Towarzystwa 10 grudnia widzied coś innego niż pojedynek z pluskwą. Ale 

Bonaparte odpowiedział partii porządku, jak Agezylaus królowi Agisowi:  

«Wydaję ci się mrówką, ale kiedyś będę lwem». 
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VI 

 

Koalicja z Górą i czystymi republikanami, do której partia porządku musiała się 

uciec w swych daremnych wysiłkach utrzymania w swym ręku władzy wojskowej 

i ponownego zdobycia zwierzchniego kierownictwa władzą wykonawczą, 

dowiodła niezbicie, że utraciła ona samodzielną większośd parlamentarną. 

Proste działanie kalendarza, wskazówka zegara dała 29 maja sygnał jej 

zupełnego rozprzężenia. Z dniem 29 maja rozpoczął się ostatni rok życia 

Zgromadzenia Narodowego. Musiało się ono teraz zdecydowad, czy zachowad 

konstytucję niezmienioną, czy też poddad ją rewizji. Lecz rewizja konstytucji 

oznaczała nie tylko wybór między panowaniem burżuazji a panowaniem 

drobnomieszczaoskiej demokracji, między demokracją a proletariacką anarchią, 

międzyparlamentarną republiką a Bonapartem — oznaczała ona zarazem wybór 

między Orleanami a Burbonami. Tak to w środowisku samego parlamentu padło 

jabłko niezgody, które musiało doprowadzid do otwartego wybuchu walki 

sprzecznych interesów dzielących partię porządku na wrogie frakcje. Partia 

porządku była zlepkiem różnorodnych substancji społecznych. Kwestia rewizji 

wytworzyła temperaturę polityczną, przy której związek rozpadł się ponownie 

na swoje pierwotne części składowe. 

Zainteresowanie bonapartystów w rewizji tłumaczy się w sposób prosty. Szło im 

przede wszystkim o zniesienie art. 45, który stał na przeszkodzie ponownemu 

wyborowi Bonapartego, oraz o przedłużenie trwania jego władzy. Niemniej 

proste wydawało się stanowisko republikanów. Odrzucali oni bezwarunkowo 

wszelką rewizję, widzieli w niej wszechstronny spisek przeciw republice. 

Ponieważ rozporządzali oni przeszło jedną czwartą głosów w Zgromadzeniu 

Narodowym, konstytucja zaś wymagała trzech czwartych głosów dla 

prawomocnego uchwalenia jej rewizji i dla zwołania zgromadzenia 

rewidującego, przeto wystarczało im policzyd swe głosy, by byd pewnymi 

zwycięstwa. Toteż byli pewni zwycięstwa. W przeciwieostwie do tych jasnych 

stanowisk partia porządku uwikłała się w nierozwiązalnych sprzecznościach. 

Gdyby odrzuciła rewizję, naraziłaby na niebezpieczeostwo status quo 
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pozostawiając Bonapartemu jedno tylko wyjście, drogę gwałtu, oddając Francję 

w dniu 2 maja 1852 r., w decydującej chwili, na pastwę rewolucyjnej anarchii, z 

prezydentem, który utracił swą władzę, z parlamentem, który dawno jej już nie 

posiadał, i z ludem, który zamierzał ponownie ją zdobyd. Gdyby głosowała za 

rewizją zgodną z konstytucją, głosowałaby — zdawała sobie z tego sprawę — na 

próżno, albowiem głosowanie jej rozbiłoby się na mocy konstytucji o weto 

republikanów. Gdyby zaś oświadczyła wbrew konstytucji, że wystarczająca jest 

zwykła większośd, mogłaby liczyd na okiełznanie rewolucji jedynie w wypadku 

bezwarunkowego podporządkowania się zwierzchnictwu władzy wykonawczej, 

uczyniłaby Bonapartego panem konstytucji, jej rewizji i siebie samej. Częściowa 

tylko rewizja, przedłużająca władzę prezydenta, torowała drogę cezarystycznej 

uzurpacji. Rewizja ogólna skracająca istnienie republiki doprowadziłaby 

dynastyczne uroszczenia do nieuniknionego konfliktu, gdyż warunki restauracji 

burbooskiej i warunki restauracji orleanistycznej były nie tylko różne, ale 

wykluczały się nawzajem. 

Republika parlamentarna była czymś więcej niż neutralnym terenem, na którym 

dwa odłamy burżuazji francuskiej, legitymiści i orleaniści, wielka własnośd 

ziemska i przemysł, mogły gospodarowad obok siebie na równych prawach. Była 

ona nieodzownym warunkiem ich wspólnego panowania, jedyną formą 

paostwową, w której ich ogólny interes klasowy podporządkowywał sobie 

zarówno uroszczenia obu ich odrębnych frakcyj, jak i pozostałe klasy 

społeczeostwa. Jako rojaliści wpadali oni znowu w dawny swój antagonizm, w 

walkę między własnością ziemską i pieniądzem o przewagę, najwyższym zaś 

wyrazem tego antagonizmu, jego uosobieniem, byli sami ich królowie, ich 

dynastie. Stąd opór partii porządku przeciw powrotowi Burbonów. 

Orleanista i przedstawiciel ludu Creton periodycznie stawiał w latach 1849, 1850 

i 1851 wniosek o zniesienie dekretu o banicji rodzin królewskich. I równie 

periodycznie parlament stawał się widowiskiem zgromadzenia rojalistów 

uporczywie zamykających drzwi, przez które mogliby powrócid ich wygnani 

królowie. Ryszard III zamordował Henryka VI mówiąc mu, że jest za dobry dla 

tego świata i że jego miejsce jest w niebie. Rojaliści oświadczali, że Francja jest 

zbyt niegodziwa, by mogła posiadad znów swych królów. Zniewoleni 
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okolicznościami stali się republikanami i wielekrod sankcjonowali uchwałę ludu 

wypędzającą ich królów z Francji. 

Rewizja konstytucji — a okoliczności zmuszały do wzięcia jej pod rozwagę — 

zagrażała istnieniu republiki, a wraz ż tym i wspólnemu panowaniu obu frakcji 

burżuazji, i jednocześnie z możliwością monarchii przywracała rywalizację 

interesów, które republika reprezentowała łącznie dając kolejno' przewagę raz 

temu, to znów innemu, przywracała walkę o supremację jednej frakcji nad 

drugą, Dyplomaci partii porządku sądzili, że potrafią załagodzid walkę przez 

połączenie obu dynastii, przez tzw. fuzję partii rojalistycznych i ich domów 

królewskich. Prawdziwą fuzją restauracji i monarchii lipcowej była republika 

parlamentarna, w której zatarte zostały barwy orleanistyczne i legitymistyczne, 

a poszczególne odmiany burżuazji znikały w bourgeois w ogóle, w burżuazji jako 

gatunku. Teraz jednak orleanista miał się stad legitymistą, legitymista — 

orleanista. Monarchia uosabiająca ich antagonizm, miała ucieleśniad ich jednośd, 

wyraz wyłącznych interesów frakcyjnych miał stad się wyrazem ich wspólnych 

interesów klasowych; monarchia miała dad to, co mogło dad i dało tylko 

zniesienie obu monarchii, czyli republika. Był to kamieo filozoficzny, nad którego 

wynalezieniem głowili się alchemicy partii porządku. Jak gdyby monarchia 

legitymistów mogła kiedykolwiek stad się- monarchią przemysłowych bourgeois 

albo burżuazyjne królestwo — królestwem rodowej arystokracji ziemskiej. Jak 

gdyby własnośd ziemska i przemysł mogły pogodzid się pod jedną koroną, kiedy 

korona spocząd mogła tylko na jednej głowie, albo na głowie starszego brata — 

albo też na głowie młodszego. Jak gdyby przemysł w ogóle mógł pogodzid się z 

własnością ziemską, póki własnośd ziemska sama nie zdecyduje się na to, żeby 

stad się przemysłową. Gdyby nawet Henryk V jutro umarł, Hrabia Paryża nie 

stałby się przez to królem legitymistów — chyba że przestałby byd królem 

orleanistów. Ale filozofowie fuzji, którzy podnosili swój głos w miarę tego, jak 

sprawa rewizji występowała na plan pierwszy, którzy z gazety «Assemblee 

Nationale» stworzyli sobie oficjalny organ codzienny, których nawet w chwili 

obecnej (luty 1852 r.) znowu widzimy przy pracy — filozofowie ci tłumaczyli 

sobie wszystkie trudności oporem i rywalizacją obu dynastii. Próby pojednania 

familii orleaoskiej z Henrykiem V, rozpoczęte po śmierci Ludwika Filipa, ale 

rozgrywane, jak w ogóle intrygi dynastyczne, tylko podczas ferii Zgromadzenia 
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Narodowego., w antraktach, za kulisami, będące raczej sentymentalnym 

kokietowaniem starego zabobonu, niż poważnie pomyślanym przedsięwzięciem, 

stały się teraz wielką akcją paostwową, odegraną przez partię porządku na 

widowni publicznej, a nie zaś jak dotąd na scenie amatorskiej. Kurierzy pędzili z 

Paryża do Wenecji, z Wenecji do Claremont, z Claremont do Paryża. Hrabia 

Chambord wydaje manifest, w którym «z pomocą wszystkich członków swej 

rodziny» zapowiada już nie swoją, ale «narodową» restaurację. Orleanista 

Salvandy pada do nóg Henrykowi V. Przywódcy legitymistów Berryer, Benoit 

d'Azy, Saint-Priest odbywają pielgrzymki do Claremont, aby przekonad Orleanów 

— ale na próżno. Fuzjoniści spostrzegaj ą poniewczasie, że interesy obu frakcji 

burżuazji, zaostrzając się w postaci interesów rodzinnych, interesów dwóch 

domów królewskich, nie stają się przez to ani mniej wyłączne, ani bardziej 

podatne do ustępstw. Gdyby nawet Henryk V uznał hrabiego Paryża za swego 

następcę — jedyny sukces, który w najlepszym wypadku mogłaby osiągnąd fuzja 

— dom Orleanów nie wygrywałby na tym nic ponad to, co już przedtem 

zapewniła mu bezdzietnośd Henryka V, straciłby natomiast wszystkie 

uprawnienia, jakie mu przyniosła rewolucja lipcowa. Wyrzekłby się swych 

odwiecznych uroszczeo, wszystkich tytułów prawnych, wywalczonych w 

stuletniej niemal walce ze starszą linią Burbonów, zamieniłby swą historyczną 

prerogatywę, prerogatywę współczesnego królestwa, na prerogatywę swego 

drzewa genealogicznego. Fuzja byłaby zatem niczym innym, jak tylko 

dobrowolną abdykacją domu Orleanów, jego legitymistyczną rezygnacją, 

skruszonym powrotem z protestanckiego kościoła paostwowego na łono 

katolickiego. A przy tym powrotem, który nawet nie prowadził Orleanów na 

utracony przez nich tron, lecz zaledwie na stopnie tronu, na których się urodzili. 

Starzy ministrowie orleanistyczni, Guizot, Duchatel itd., którzy również 

pośpieszyli do Claremont, aby poprzed fuzję, w rzeczywistości reprezentowali 

jedynie katzenjammer po rewolucji lipcowej, zwątpienie w burżuazyjne 

królestwo i w królestwo bourgeois, zabobonną wiarę w legitymizm jako ostatni 

amulet przeciw anarchii. Wyobrażając sobie, że są pośrednikami między 

Orleanami a Burbonami, byli w rzeczywistości już tylko odszczepieocami 

orleanizmu i jako takich potraktował ich książę de Joinville. Przeciwnie, żywotna 

i wojownicza częśd orleanistów, Thiers, Bazę itd. tym łatwiej przekonała rodzinę 

Ludwika Filipa, że skoro przesłanką wszelkiej bezpośredniej restauracji 
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monarchistycznej jest fuzja obu dynastii, a przesłanką wszelkiej takiej fuzji — 

abdykacja domu Orleanów, to raczej odpowiadałoby najzupełniej tradycjom jej 

przodków uznad na razie republikę i przeczekad, aż wypadki pozwolą przemienid 

fotel prezydencki w tron. Kandydaturę de Joinville'a rozgłoszono zrazu w formie 

pogłoski, utrzymano w napięciu ciekawośd publiczności, a w kilka miesięcy 

później, po odrzuceniu rewizji, ogłoszono ją we wrześniu publicznie. 

Tak więc próba rojalistycznej fuzji między orleanistami i legitymistami nie tylko 

spełzła na niczym, lecz rozbiła jeszcze ich fuzję parlamentarną, ich wspólną 

formę republikaoską i znów rozłożyła partię porządku na jej pierwotne części 

składowe; ale im bardziej oziębiały się stosunki między Claremont i Wenecją, im 

bardziej kruszyło się ich porozumienie i im szersze kręgi zataczała agitacja na 

rzecz Joinville'a, tym gorliwsze i poważniejsze stawały się pertraktacje między 

Faucherem, ministrem Bonapartego a legitymistami. 

Rozkład partii porządku nie zatrzymał się na jej pierwotnych składnikach. Każda 

z obu wielkich frakcji z kolei dalej się rozkładała. Zdawało się, że wszystkie 

dawne odcienie, które kiedyś wzajemnie się wypierały i zwalczały wewnątrz 

każdego z obu obozów, bądź legitymistycznego, bądź orleanistycznego, odżyły 

na nowo, jak wyschłe infuzorie przy zetknięciu z wodą, że otrzymały nowy 

dopływ siły żywotnej pozwalającej im tworzyd, własne grupy i samodzielne 

przeciwieostwa. Legitymiści przenosili się w wyobraźni do czasów sporu między 

Tuileriami a pawilonem Marsan60 między Villelem a Polignakiem. Orleaniści 

przeżywali na nowo złote czasy turniejów między Guizotem, Molem, Broglie'm, 

Thiersem i Odilon Barrotem. 

Częśd partii porządku pragnąca rewizji, ale niejednomyślna co do jej zakresu, 

złożona z legitymistów pod wodzą Berryera i Falloux, z jednej strony, a 

Larochejaquelina, z drugiej, oraz ze znużonych walką orleanistów pod wodzą 

Molego, Broglie'go, Montalemberta i Odilon Barrota, porozumiała się z posłami 

bonapartystycznymi na gruncie następującego, nieokreślonego i rozciągliwego 

wniosku: «Niżej podpisani posłowie, w celu przywrócenia narodowi pełni jego 

władzy suwerennej, składają wniosek o zrewidowanie konstytucji». 

                                                             
60

 Mowa o walce w epoce Restauracji między królem Ludwikiem XVIII, którego siedzibą był pałac w Tuileriach, i przedstawicielem 
jeszcze bardziej reakcyjnej polityki, hrabią d'Artois (przyszłym królem Karolem X), który przebywał w pawilonie Marsan w 
Tuileriach. — Red. 



78 
 

Równocześnie jednak oświadczyli jednomyślnie ustami swego referenta 

Tocqueville'a, że Zgromadzenie Narodowe nie ma prawa zgłoszenia wniosku o 

zniesienie republiki, że prawo to przysługuje jedynie Izbie mającej 

przeprowadzid rewizję. Że zresztą konstytucja może byd zrewidowana jedynie w 

sposób «legalny», a więc jedynie wówczas, gdy za rewizją opowie się przepisana 

przez konstytucję większośd trzech czwartych głosów. Po sześciodniowych 

burzliwych debatach, dnia 19 lipca, rewizja, jak to było do przewidzenia, została 

odrzucona. Za rewizją padło 446, przeciw — 278 głosów. Zdecydowani 

orleaniści, Thiers, Changarnier itd., głosowali razem z republikanami i Górą. 

Tak więc większośd parlamentu wypowiedziała się przeciw konstytucji, ale sama 

konstytucja wypowiedziała się za mniejszością, nadała moc obowiązującą jej 

uchwale. Czy jednak partia porządku nie podporządkowała konstytucji i 

większości parlamentarnej zarówno 31 maja 1850 r.61 jak i 13 czerwca 1849 r.? 

Czyż cała jej dotychczasowa polityka nie polegała na podporządkowywaniu 

paragrafów konstytucji uchwałom większości parlamentarnej ? Czy nie 

pozostawiła ona demokratom nakazywanej przez Stary Testament zabobonnej 

wiary w literę prawa i czyż nie gromiła demokratów za ten zabobon? Lecz w tej 

chwili rewizja konstytucji nie oznaczała nic innego jak przedłużenie władzy 

prezydenta, podobnie jak dalsze trwanie konstytucji nie oznaczało nic innego jak 

usunięcie Bona-partego. Parlament wypowiedział się za Bonapartem, ale 

konstytucja wypowiedziała się przeciw parlamentowi. Bonaparte działał więc po 

myśli parlamentu, gdy podarł w strzępy konstytucję i działał w myśl konstytucji, 

gdy rozpędzał parlament. 

Parlament ogłosił konstytucję, a wraz z nią własne swe panowanie «poza 

większością», uchwałą swoją zniósł konstytucję i przedłużył władzę prezydenta 

oświadczając równocześnie, że ani konstytucja nie zdoła umrzed, ani władza 

prezydenta nie potrafi żyd, póki on sam będzie istniał. Ale za drzwiami 

parlamentu rozlegały się już kroki jego przyszłych grabarzy. Podczas gdy 

parlament debatował nad rewizją, Bonaparte usunął z dowództwa pierwszej 

dywizji wojskowej generała Baraguey d'Hilliers, który okazał niezdecydowanie, i 

mianował na jego miejsce generała Magnana, zwycięzcę Lyonu, bohatera dni 

grudniowych, jedną ze swych kreatur, który już za Ludwika Filipa 

                                                             
61 31 maja 1850 r. — dzieo zniesienia powszechnego prawa wyborczego przez Zgromadzenie Ustawodawcze. — Red. 
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skompromitował się mniej lub bardziej jako bonapartysta w związku z wyprawą 

bulooską. 

Partia porządku dowiodła swą uchwałą w sprawie rewizji konstytucji, że nie 

potrafi ani panowad, ani służyd, ani żyd, ani umrzed, ani tolerowad republiki, ani 

jej obalid, ani utrzymad konstytucji, ani jej znieśd, ani współdziaład z 

prezydentem, ani zerwad z nim. Od kogóż oczekiwała więc rozwiązania 

wszystkich sprzeczności ? Od kalendarza, od biegu wypadków. Już się nie kusiła 

o władzę nad wypadkami. Prowokowała więc wypadki do tego, by zadały jej 

gwałt, a tym samym prowokowała potęgę, której w swej walce z ludem 

odstępowała jeden atrybut władzy za drugim, aż sama stanęła wobec niej 

bezbronna. Aby zaś szef władzy wykonawczej tym spokojniej mógł ułożyd plan 

walki z nią, wzmóc swoje środki ataku, dokonad wyboru narzędzi, umocnid 

swoje pozycje, postanowiła w owej właśnie krytycznej chwili zejśd z widowni i 

odroczyd swe posiedzenie na trzy miesiące, od 10 sierpnia do 4 listopada. 

Nie dośd, że partia parlamentarna rozpadła się na swoje dwie wielkie frakcje, nie 

dośd, że każda z tych frakcji rozkłada się wewnętrznie, powstał jeszcze ponadto 

rozdźwięk między partią porządku w parlamencie a partią porządku poza 

parlamentem. Mówcy i uczeni burżuazji, jej trybuna i jej prasa, słowem 

ideologowie burżuazji i sama burżuazja, reprezentanci i reprezentowani stali się 

sobie obcy i przestali się rozumied nawzajem. 

Legitymiści na prowincji, ze swym ograniczonym widnokręgiem i 

nieograniczonym entuzjazmem, pomawiali swych przywódców parlamentarnych 

Berryera i Falloux o dezercję do obozu bonapartystycznego i o zdradę w 

stosunku do Henryka V. Ich rozum, równie niepokalany jak wielbione przez nich 

lilie, wierzył w grzech pierworodny, ale nie w dyplomację. 

Nierównie bardziej brzemienny w fatalne następstwa i bardziej decydujący był 

rozłam między burżuazja handlową a jej politykami. Zarzucała im ona nie zdradę 

zasad, jak legitymiści swoim przywódcom, lecz, wręcz przeciwnie, obstawanie 

przy zasadach, które stały się nieużyteczne. 

Zaznaczyłem już poprzednio, że z chwilą wejścia Foulda w skład ministerium, 

częśd burżuazji handlowej, która posiadała lwi udział we władzy za panowania 

Ludwika Filipa, tj. arystokracja finansowa, stała się bonapartystyczna. Fould nie 
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tylko reprezentował na giełdzie interesy Bonapartego, reprezentował on 

zarazem interesy giełdy wobec Bonapartego. Stanowisko arystokracji finansowej 

najdobitniej charakteryzuje cytata z jej europejskiego organu, londyoskiego 

«Economist». W numerze z dnia i lutego 1851 r. donosi pismo to w 

korespondencji z Paryża: «Stwierdziliśmy oto na podstawie głosów zewsząd nas 

dochodzących, że Francja pożąda przede wszystkim spokoju. Prezydent 

oświadcza to w swym orędziu do Zgromadzenia Narodowego, rozbrzmiewa to 

echem z narodowej trybuny parlamentarnej, zapewniają o tym dzienniki, głosi 

się to z ambony, dowodzi tego wrażliwośd papierów paostwowych przy 

najmniejszej obawie zakłócenia porządku, ich mocny kurs, ilekrod władza 

wykonawcza zwycięża». 

W numerze z dn. 29 listopada r. 1851 «Economist» oznajmia już we własnym 

imieniu: «Na wszystkich giełdach Europy prezydent uznany został teraz za stróża 

porządku». Arystokracja finansowa potępiła więc parlamentarną walkę partii 

porządku z władzą wykonawczą jako zakłócenie porządku i święciła każde 

zwycięstwo prezydenta nad jej rzekomymi reprezentantami jako zwycięstwo 

porządku. Przez arystokrację finansową należy tu rozumied nie tylko wielkich 

przedsiębiorców udzielających pożyczek oraz spekulantów papierami 

paostwowymi, których interesy, jak łatwo pojąd, zbiegają się z interesami władzy 

paostwowej. Cały współczesny handel pieniądzem, cała gospodarka bankowa 

jest jak najściślej spleciona z kredytem publicznym. Częśd ich kapitału siłą 

konieczności wkładana jest w papiery paostwowe dające się szybko realizowad i 

przynoszące procenty. Ich depozyty, kapitał, oddany do ich dyspozycji i dzielony 

przez nich między kupców i przemysłowców, pochodzi po części z dywidend 

posiadaczy papierów paostwowych. Jeżeli w każdej epoce trwałośd władzy 

paostwowej była dogmatem wiary całego rynku pieniężnego i jego kapłanów, to 

cóż dopiero dzisiaj, gdy każdy potop grozi, że wraz ze starymi paostwami zmiecie 

z oblicza ziemi stare długi paostwowe ? 

Burżuazja przemysłowa, fanatyczna zwolenniczka porządku, również gorszyła się 

kłótniami parlamentarnej partii porządku z władzą wykonawczą. Thiers, Anglas, 

Sainte Beuve i inni po głosowaniu dnia 18 stycznia w sprawie dymisji 

Changarniera otrzymali od swych wyborców właśnie z okręgów przemysłowych 

publiczne napomnienia, przy czym potępiano szczególnie ich koalicję z Górą, 
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jako zdradę główną sprawy porządku. Jeżeli jak widzieliśmy, chełpliwe zaczepki i 

małostkowe intrygi, w których przejawiała się wałka partii porządku z 

prezydentem, też nie zasługiwały na lepsze przyjęcie, to z drugiej strony, ta 

partia burżuazji, która wymaga od swych przedstawicieli, żeby bez oporu 

oddawali władzę wojskową z rąk swego własnego parlamentu w ręce 

awanturniczego prezydenta, nie warta była nawet owych intryg, które w jej 

interesie prowadzono. Dowiodła ona, że walka w obronie jej publicznego 

interesu, jej własnego interesu klasowego, jej władzy politycznej, ciąży jej tylko i 

drażni ją, jako zakłócenie jej prywatnych interesów. 

Burżuazyjni dygnitarze miast departamentalnych, ławnicy magistratów, 

sędziowie handlowi itd., wszędzie niemal przyjmowali Bonapartego w czasie 

jego objazdów w jak najbardziej służalczy sposób, nawet wówczas, gdy jak w 

Dijon, atakował bezwzględnie Zgromadzenie Narodowe, szczególnie zaś partię 

porządku. 

Gdy handel szedł dobrze, jak to było jeszcze na początku r. 1851, burżuazja 

handlowa miotała gromy na wszelkie walki parlamentarne w obawie, że mogą 

one popsud handlowi humor. Gdy handel szedł źle, jak to było stale od kooca 

lutego 1851 r., oskarżała wałki parlamentarne, że są przyczyną zastoju, i 

domagała się głośno zaprzestania tych walk, żeby handel znowu się ożywił. 

Debaty nad rewizją konstytucji przypadły właśnie na te złe czasy. Ponieważ szło 

tutaj o kwestię życia lub śmierci istniejącej formy paostwowej, przeto burżuazja 

uważała, że tym bardziej ma prawo żądad od swych reprezentantów, by położyli 

kres temu dręczącemu prowizorium, a zarazem, by utrzymali status quo. Nie 

było w tym sprzeczności. Przez położenie kresu prowizorium rozumiała ona 

właśnie jego dalsze trwanie, odsuwanie w mglistą przyszłośd chwili, kiedy 

decyzja będzie musiała zapaśd. Status quo można było utrzymad tylko w dwojaki 

sposób: albo przez przedłużenie władzy Bonapartego, albo też przez jego 

ustąpienie zgodnie z przepisami konstytucji i wybór Cavaignaca. Częśd burżuazji 

życzyła sobie tego drugiego rozwiązania i nie umiała doradzid swym 

reprezentantom nic lepszego niż milczenie, omijanie drażliwej sprawy. Jeżeli ich 

reprezentanci, sądzili oni, nie będą mówili, to Bonaparte nie będzie działał. 

Pragnęli oni strusiego parlamentu, który chowa głowę, by go nie dostrzeżono. 

Druga częśd burżuazji pragnęła, żeby Bonaparte, skoro już raz zasiadł na fotelu 
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prezydenta, siedział na nim w dalszym ciągu, by wszystko toczyło się po 

staremu. Oburzała się, że jej parlament nie łamie otwarcie konstytucji i nie 

rozwiązuje się bez długich korowodów. 

Rady generalne departamentów, te prowincjonalne przedstawicielstwa wielkiej 

burżuazji, które obradowały podczas ferii Zgromadzenia Narodowego, 

poczynając od 25 sierpnia, prawie jednomyślnie wypowiedziały się za rewizją, a 

więc przeciw parlamentowi i za Bonapartem, 

Jeszcze bardziej niedwuznacznie niż rozbratowi ze swymi reprezentantami 

parlamentarnymi dawała burżuazja wyraz wściekłości na swych przedstawicieli 

literackich, na swą własną prasę. Wyroki burżuazyjnych sędziów przysięgłych, 

skazujące na zawrotne kary pieniężne i na haniebnie długie kary więzienne za 

każdą napaśd burżuazyjnych dziennikarzy na uzurpatorskie zakusy Bonapartego, 

za każdą próbę obrony w prasie politycznych praw burżuazji wobec władzy 

wykonawczej, wprawiły w zdumienie nie tylko Francję, ale i całą Europę. 

Jeżeli jak wykazałem, parlamentarna partia porządku swym wołaniem o spokój 

sama skazała siebie na bezczynnośd; jeśli w walce z innymi klasami 

społeczeostwa własnoręcznie zniszczyła wszystkie warunki swego własnego 

reżymu, reżymu parlamentarnego, deklarując tym, że polityczne panowanie 

burżuazji nic daje się pogodzid z bezpieczeostwem i istnieniem burżuazji — to 

natomiast pozaparlamentarna masa burżuazji swą służalczością wobec 

prezydenta, lżeniem parlamentu, brutalnym poniewieraniem własnej prasy, 

wzywała wprost Bonapartego do zdławienia i zniszczenia przemawiającej i 

piszącej części swych polityków i pisarzy, swych trybun i swej prasy — po to, by 

ufnie schroniwszy się pod skrzydła silnego i nieograniczonego rządu mogła 

spokojnie zabiegad o swe prywatne interesy. Oświadczyła niedwuznacznie, że 

gorąco pragnie pozbyd się własnego panowania politycznego, aby pozbyd się 

związanych z panowaniem trudów i niebezpieczeostw. 

I oto ona, burżuazja pozaparlamentarna, która oburzała się nawet na 

parlamentarną tylko i literacką walkę o panowanie jej własnej klasy i zdradziła 

przywódców tej walki, ośmiela się obecnie — już po tym wszystkim — oskarżad 

proletariat, że nie stanął do krwawej walki, do walki na śmierd i życie w jej 

obronie. Ona, która na każdym kroku poświęcała swój ogólny interes klasowy, tj. 
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interes polityczny, dla najwęższego, najbrudniejszego interesu prywatnego i 

podobnej ofiary domagała się od swych przedstawicieli, lamentuje teraz, że 

proletariat poświęcił jej duchowe interesy polityczne dla swoich interesów 

materialnych. Udaje szlachetną postad, zapoznaną i opuszczoną w decydującej 

chwili przez proletariat, zbałamucony przez socjalistów. I lament jej znajduje 

powszechny oddźwięk w świecie burżuazyjnym. Nie mówię tego oczywiście o 

niemieckich politykach kawiarnianych i politycznych chorągiewkach. Wskażę np. 

na to samo pismo «Economist», które jeszcze 29 listopada 1851 r., a więc na 

cztery dni przed zamachem stanu, nazywało Bonapartego «stróżem porządku», 

Thiersa i Berryera natomiast «anarchistami», a już 27 grudnia 1851 r., kiedy 

Bonaparte ukrócił tych «anarchistów», krzyczy o zdradzie, jakiej dopuściły się 

«ciemne, nieokrzesane, tępe masy proletariackie wobec zdolności, wiedzy, 

dyscypliny, wpływu duchowego, intelektualnych zasobów i moralnej wagi 

średnich i wyższych warstw społecznych». Tępą, ciemną i podłą masą była 

właśnie masa burżuazyjna. 

Francja przeżyła wprawdzie w r. 1851 rodzaj niewielkiego kryzysu handlowego. 

W koocu lutego zaznaczyło się zmniejszenie eksportu w porównaniu z r. 1850, w 

marcu skurczył się handel i stanęły fabryki, w kwietniu stan departamentów 

przemysłowych wydawał się równie rozpaczliwy jak po dniach lutowych, w maju 

ożywienia jeszcze nie było, jeszcze 28 czerwca portfel banku francuskiego 

wykazywał niesłychany wzrost depozytów i równie wielki spadek wekslowych 

operacji dyskontowych, czyli zastój w produkcji i dopiero w połowie 

października nastąpiła stopniowa poprawa interesów. Burżuazja francuska 

tłumaczyła sobie ten zastój w handlu przyczynami czysto politycznymi, walką 

między parlamentem a władzą wykonawczą, stanem niepewności na skutek 

prowizorycznego charakteru formy paostwowej, straszną perspektywą 2 maja 

1852 r. Nie przeczę, że wszystkie te okoliczności wywołały depresję w pewnych 

gałęziach przemysłu w Paryżu i departamentach. Ale w każdym bądź razie 

wpływ tych warunków politycznych był tylko miejscowy i nieznaczny. Czyż 

trzeba na to innego dowodu niż fakt, że poprawa w handlu rozpoczęła się 

właśnie w chwili, kiedy nastąpiło pogorszenie sytuacji politycznej, kiedy 

zachmurzył się widnokrąg polityczny i w każdej chwili spodziewano się błysku 

pioruna z pałacu Elizejskiego — tj. w połowie października? Francuski bourgeois, 
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którego «zdolności, wiedza, horyzont umysłowy i intelektualne zasoby» nie 

sięgają dalej jego nosa, mógł zresztą przez cały czas trwania londyoskiej 

wystawy przemysłowej nosem natknąd się na przyczyny swoich handlowych 

kłopotów. Gdy we Francji zamykano fabryki, w Anglii rozpoczęły się bankructwa 

handlowe. Gdy panika przemysłowa we Francji doszła w kwietniu i maju do 

szczytowego punktu, w Anglii w kwietniu i maju osiągnęła swój szczyt panika 

handlowa. Angielski przemysł wełniany cierpiał tak samo jak francuski, angielska 

manufaktura jedwabna — tak samo jak francuska. Jeżeli angielskie fabryki 

bawełniane pracowały w dalszym ciągu, to przynosiły one jednak mniejszy zysk 

niż w r. 1849 i 1850. Różnica polegała tylko na tym, że we Francji kryzys był 

przemysłowy,, w Anglii zaś handlowy, że gdy we Francji fabryki stawały, to w 

Anglii rozszerzały się, lecz w warunkach mniej pomyślnych niż w latach 

poprzednich, że we Francji główne ciosy spadły na eksport, w Anglii zaś — na 

import. Wspólna przyczyna, której naturalnie nie należało szukad w granicach 

francuskiego widnokręgu politycznego, była oczywista. Lata 1849 i 1850 były 

latami największego rozkwitu materialnego oraz nadprodukcji, która ujawniła 

się dopiero w r. 1851. Wzmogła się ona jeszcze w początkach tego roku w 

związku z perspektywą wystawy przemysłowej. Dołączyły się do tego 

okoliczności szczególne: naprzód zły urodzaj bawełny w latach 1850 i 1851, 

następnie pewnośd, że urodzaj bawełny będzie większy niż oczekiwano, naprzód 

wzrost, a następnie nagły spadek — słowem wahania cen bawełny. Zbiory 

surowego jedwabiu wypadły przynajmniej we Francji poniżej przeciętnych. 

Wreszcie przemysł wełniany tak się rozwinął od r. 1848, że produkcja wełny nie 

mogła za nim nadążyd i ceny na surową wełnę wzrosły niewspółmiernie w 

stosunku do cen wyrobów wełnianych. W surowcu dla trzech gałęzi przemysłu 

światowego mamy więc potrójny materiał dla zastoju handlowego. Pomijając te 

specjalne okoliczności pozorny kryzys r. 1851 nie był niczym innym jak doraźnym 

zahamowaniem, jakiego nadprodukcja i nad-spekulacja zawsze doznają w 

przebiegu cyklu przemysłowego, zanim wytężą wszystkie swe siły, by w 

gorączkowym galopie przebyd ostatni odcinek kręgu i powrócid do swego 

punktu wyjścia, do powszechnego kryzysu handlowego. Podczas takich przerw 

w historii handlu rozpoczynają się w Anglii bankructwa handlowe, gdy 

tymczasem we Francji staje sam przemysł po części dlatego, że w takich właśnie 

czasach szczególnie dotkliwa konkurencja Anglików zmusza go do cofania się na 
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wszystkich rynkach, po części dlatego, że jako przemysł produkujący przedmioty 

zbytu jest szczególnie wrażliwy na wszelki zastój w interesach. Tak więc Francja 

prócz powszechnych kryzysów przeżywa jeszcze swoje własne kryzysy 

narodowe, które jednak w o wiele większym stopniu określa i warunkuje ogólny 

stan rynku światowego niż lokalne wpływy francuskie. Dośd ciekawie będzie 

przeciwstawid przesądowi francuskiego bourgeois sąd bourgeois angielskiego. 

Jeden z największych domów handlowych w Liverpoolu pisze w swym 

sprawozdaniu handlowym za r. 1851: «Rzadko który rok bardziej zawiódł 

pokładane w nim początkowo nadzieje niż rok ubiegły; zamiast wielkiego 

rozkwitu, którego powszechnie spodziewano się, rok ten okazał się jednym z 

najbardziej deprymujących w ciągu ostatniego dwierdwiecza. Dotyczy to 

naturalnie jedynie klas handlowych a nie przemysłowych. A przecież na 

początku roku istniały niewątpliwie racje, które pozwalały spodziewad się czegoś 

wręcz przeciwnego: zapasy towarów były niewielkie, kapitały w obfitości, środki 

żywności tanie, bogate zbiory na jesieni zapewnione; niezmącony pokój na 

kontynencie i żadnych zakłóceo politycznych ani finansowych wewnątrz kraju; 

zaiste, zdawało się, że handel zdoła rozwinąd skrzydła szerzej niż kiedykolwiek... 

Czemu przypisad niepomyślny rezultat? Sądzimy, że przerostowi handlu 

zarówno w imporcie jak i w eksporcie. Jeżeli nasi kupcy sami nie zwężą granic 

swej działalności, to nic nie utrzyma nas w równowadze, prócz powtarzającej się 

co trzy lata paniki». 

Proszę sobie teraz pośród tej paniki w interesach wyobrazid francuskiego 

bourgeois, którego zwariowany na punkcie handlu mózg torturują, szarpią, 

ogłuszają pogłoski o zamachu stanu i przywróceniu powszechnego prawa 

wyborczego, walka parlamentu z władzą wykonawczą, wojna podjazdowa 

orleanistów i legitymistów, spiski komunistyczne w południowej Francji, 

rzekome jacqueries62 w departamentach Nieyre i Cher, reklamowanie 

rozmaitych kandydatów na prezydenta, jarmarczne wróżby pism, groźby 

republikanów, że z bronią w ręku będą bronili konstytucji i powszechnego prawa 

wyborczego, listy apostolskie z emigracji od bohaterów in partibus63, 

zapowiadające koniec świata na 2 maja r. 1852 — a zrozumiemy, dlaczego 

burżuazja pośród tego niewysłowionego zgiełku i chaosu różnych fuzji, rewizji, 
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 Jacqueries — powstania chłopskie. — Red. 
63 In partibus — tu w sensie bohaterów nie istniejących. — Red. 



86 
 

prerogacji, konstytucji, konspiracji, koalicji, emigracji, uzurpacji i rewolucji woła 

zduszonym od wściekłości głosem do swej republiki parlamentarnej: «Raczej 

straszny koniec, niż strach bez kooca». 

Bonaparte zrozumiał to wołanie. Jego pojętnośd zaostrzała się w miarę wzrostu 

natarczywości wierzycieli, którzy w każdym zachodzie słooca przybliżającym 

datę kooca prezydentury, dzieo 2 maja r. 1852, widzieli protest ruchu ciał 

niebieskich przeciw ich ziemskim wekslom. Stali się oni istnymi astrologami. 

Zgromadzenie Narodowe pozbawiło Bonapartego nadziei na konstytucyjne 

przedłużenie jego władzy, kandydatura księcia de Joinville nie pozwalała na 

dalsze wahania. 

Jeżeli kiedykolwiek wydarzenie jakieś rzucało cieo przed siebie na długo przed 

swym nadejściem, to był nim zamach stanu Bonapartego. Już 29 stycznia 1 849 

r., w miesiąc zaledwie po swym wyborze, uczynił on tego rodzaju propozycję 

Changarnierowi. Jego własny premier, Odilon Barrot, w lecie r. 1849 w formie 

osłoniętej, a Thiers zimą r. 1850 otwarcie wydali politykę zamachów stanu. W 

maju r. 1851 Persigny usiłował raz jeszcze pozyskad Changarniera dla zamachu, a 

«Messager de L’Assemblee» opublikował ich pertraktacje. Pisma 

bonapartystyczne przy każdej burzy parlamentarnej groziły zamachem stanu i w 

miarę zbliżania się kryzysu ton ich stawał się coraz śmielszy. Na orgiach, jakie 

Bonaparte odprawiał co noc z swell mob64 obojga płci, uchwalono o północnej 

godzinie, gdy obfita libacja rozwiązywała języki i rozpalała fantazję, zamach 

stanu na następny ranek. Obnażano miecze, dzwoniono w kielichy, 

reprezentantów ludu wyrzucano przez okna, płaszcz cesarski spadał na ramiona 

Bonapartego, póki następny ranek nie rozpraszał upiorów, a zdumiony Paryż nie 

dowiadywał się od gadatliwych westalek i niedyskretnych paladynów65 o 

niebezpieczeostwie, którego raz jeszcze udało mu się uniknąd. We wrześniu i 

październiku pogłoski o zamachu stanu rodziły się jedna po drugiej. Cieo nabiera 

juz kolorów jak barwny dagerotyp. Wystarczy przerzucid pisma europejskie z 

września i października, by znaleźd w nich wzmianki tej treści: «Paryż pełen jest 

pogłosek o zamachu stanu. Mówią, że stolica w nocy obsadzona zostanie przez 
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 Swell mob — wytworne rzezimieszki. — Red. 
65

 Tak nazywa ironicznie Marks rozpustne damy dworskie i kawalerów. Westalki — kapłanki bogini Westy w starożytnym Rzymie, 
składające przysięgę zachowania dziewictwa; paladyni — wędrowni rycerze w średniowieczu, wzorowi przedstawiciele cnót 
rycerskich. — Red. 
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wojsko, a następnego ranka ukażą się dekrety rozwiązujące Zgromadzenie 

Narodowe, ogłaszające stan oblężenia w departamencie Sekwany, 

przywracające powszechne prawo wyborcze, apelujące do ludu. Bonaparte 

szuka podobno ministrów do wprowadzenia w życie tych nielegalnych 

dekretów». Korespondencje z tymi nowinami kooczą się zawsze fatalnym 

słowem: «Odroczone». Zamach stanu był zawsze idee fixe Bonapartego. Z tą 

ideą powrócił on na ziemię francuską. Opętała go ona tak mocno, że ciągle się z 

nią zdradzał i wygadywał. Był tak słaby, że równie często jej się wyrzekał. 

Paryżanie tak się oswoili z cieniem zamachu stanu jako widmem, że nie chcieli 

weo uwierzyd, kiedy wreszcie oblekł się w krew i ciało. Zamach stanu udał się 

przeto wcale nie dzięki skrytej powściągliwości szefa Towarzystwa 10 grudnia 

ani na skutek nagłego zaskoczenia Zgromadzenia Narodowego. Jeżeli udał się, to 

pomimo niedyskrecji Bonapartego i z wiedzą Zgromadzenia jako konieczny, 

nieunikniony wynik poprzedniego rozwoju. 

10 października Bonaparte zakomunikował swym ministrom, że postanowił 

przywrócid powszechne prawo wyborcze, 16. podali się oni do dymisji, 26. Paryż 

dowiedział się o utworzeniu ministerium Thorigny'ego. Równocześnie Maupas 

zastąpił Carliera na stanowisku prefekta policji, a szef pierwszej dywizji Magnan 

ściągnął do stolicy najpewniejsze pułki. 4 listopada Zgromadzenie Narodowe 

wznowiło swe obrady. Nie pozostało mu nic innego do zrobienia, jak w krótkim, 

zwięzłym streszczeniu powtórzyd przerobiony kurs i dowieśd, że grzebano je już 

jako trupa. 

Pierwszą pozycją, straconą przez nie w walce z władzą wykonawczą, było 

ministerium. Zmuszone było przyznad się uroczyście do tej straty uznając w pełni 

czysto fikcyjne ministerium Thorigny'ego66 za pełnowartościowe. Komisja 

nieustająca przywitała śmiechem pana Giraud, kiedy przedstawił się jej w 

imieniu nowego gabinetu. Tak słabe ministerium do zarządzeo tak poważnych, 

jak przywrócenie powszechnego prawa wyborczego! Ale szło właśnie o to, żeby 

nic nie przeprowadzad w parlamencie, wszystko zaś wbrew parlamentowi. 

Zaraz pierwszego dnia po wznowieniu obrad otrzymało Zgromadzenie 

Narodowe orędzie Bonapartego z żądaniem przywrócenia powszechnego prawa 
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 Marks nazywa ministerstwo Thorigny'ego fikcyjnym, ponieważ składało się z tzw. «bractwa elizejskiego», tj. zwolenników 
osoby Bonapartego. — Red. 
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wyborczego i zniesienia ustawy z 31 maja r. 1850. Jego ministrowie zgłosili tegoż 

dnia odpowiedni projekt dekretu. Zgromadzenie odrzuciło niezwłocznie 

zgłoszony przez ministrów wniosek nagłości, samą zaś ustawę obaliło 13 

listopada większością 355 głosów przeciwko 348. W ten sposób raz jeszcze 

podarło własny swój mandat, raz jeszcze stwierdziło, że ze swobodnie 

wybranego przedstawicielstwa ludu przeistoczyło się w uzurpatorski parlament 

jednej klasy, raz jeszcze przyznało, że własnoręcznie przecięło mięśnie, które 

łączyły parlamentarną głowę z ciałem narodu. 

jeżeli władza wykonawcza swoim wnioskiem o przywrócenie powszechnego 

prawa wyborczego odwoływała się od Zgromadzenia Narodowego do ludu, to 

władza prawodawcza swoją ustawą o kwestorach odwoływała się od ludu do 

armii. Owa ustawa o kwestorach miała ustalid jej prawo do bezpośredniego 

wzywania wojska, do utworzenia armii parlamentarnej. Mianując w ten sposób 

armię arbitrem między sobą a ludem, między sobą a Bonapartem, uznając ją za 

decydującą władzę paostwową, Zgromadzenie Narodowe siłą rzeczy 

stwierdzało, że od dawna już zrzekło się pretensji do panowania nad armią. 

Debatując nad prawem wzywania wojska, zamiast bezzwłocznie je zawezwad, 

ujawniło ono zwątpienie we własne siły. Odrzucając ustawę o kwestorach 

otwarcie przyznało się do bezsilności. Ustawa ta upadła skupiwszy mniejszośd 

108 głosów — zadecydowały głosy Góry. Góra okazała się w położeniu owego 

osiołka, który miał wybierad — wprawdzie nic między żłobem owsa i żłobem 

siana, lecz między dwiema porcjami cięgów, nie wiedząc które będą 

boleśniejsze. Z jednej strony, strach przed Changarnierem, z drugiej — strach 

przed Bonapartem. Przyznad należy, że sytuacja nie należała do bohaterskich. 

18 listopada zgłoszono do wniesionej przez partię porządku ustawy o wyborach 

gminnych poprawkę, w myśl której prawo głosu posiadają osoby zamieszkujące 

w miejscu głosowania nie trzy lata, lecz tylko jeden rok. Poprawka została 

odrzucona większością zaledwie jednego głosu, ale i ten jeden głos okazał się 

natychmiast omyłką. Partia porządku na skutek wewnętrznego rozbicia na 

wrogie frakcje dawno juz utraciła samodzielną większośd parlamentarną. 

Obecnie ujawniło się, że w parlamencie nie ma już w ogóle żadnej większości. 

Zgromadzenie Narodowe utraciło zdolnośd pobierania uchwał. Jego 
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atomistycznych części składowych nie wiązała już żadna siła spójności, 

wyzionęło ono ducha, było trupem. 

Wreszcie pozaparlamentarna masa burżuazji miała raz jeszcze — na kilka dni 

przed katastrofą — uroczyście złożyd świadectwo swego zerwania z burżuazja w 

parlamencie. Thiers jako bohater parlamentarny, szczególnie dotknięty 

nieuleczalną chorobą kretynizmu parlamentarnego, po śmierci parlamentu 

uknuł wraz z Radą Paostwa nową intrygę parlamentarną — ustawę o 

odpowiedzialności, która miała utrzymad prezydenta w szrankach konstytucji. 

Tak samo, jak 15 września podczas zakładania kamienia węgielnego nowego 

gmachu hal targowych w Paryżu, oczarował Bonaparte, niczym drugi 

Masaniello, les dames des Halles67, przekupki ryb — co prawda jedna przekupka 

ryb miała więcej realnej siły niż 17 burgrabiów — jak po wniesieniu ustawy o 

kwestorach rozentuzjazmował podejmowanych w pałacu Elizejskim 

poruczników, tak teraz, 25 listopada, porwał za sobą burżuazję przemysłową, 

zgromadzoną w cyrku, aby z jego rąk otrzymad medale za londyoską wystawę 

przemysłową68. Przytaczam według «Journal des Debats», charakterystyczną 

częśd jego przemówienia: «Tak nieoczekiwane sukcesy dają mi prawo wskazania 

raz jeszcze, jak wielką byłaby republika francuska, gdyby mogła była dbad o swe 

realne interesy i zreformowad swe instytucje, a nie była bezustannie 

niepokojona, z jednej strony, przez demagogów, z drugiej, przez 

monarchistyczne halucynacje (Głośne, burzliwe i długotrwałe oklaski ze 

wszystkich stron amfiteatru). Halucynacje monarchistyczne hamują wszelki 

postęp i wszystkie poważne gałęzie przemysłu. Miast postępu — tylko walka. 

Widzimy, jak ludzie, którzy dawniej byli najgorliwszymi obroocami korony i 

prerogatyw królewskich, idą w ślady działaczy Konwentu po to jedynie, by 

osłabid autorytet, wyrosły z powszechnego prawa wyborczego (Głośne i 

długotrwałe oklaski). Widzimy, jak ludzie, którzy najbardziej ucierpieli na skutek 

rewolucji i najbardziej się na nią użalali, teraz prowokują nową rewolucję i to 

jedynie po to, żeby spętad wolę narodu... Obiecuję wam spokój na przyszłośd 

itd., itd. (Brawo, brawo, burzliwe brawa)». — Tak przemysłowa burżuazja 

przyklaskuje służalczo zamachowi stanu 2 grudnia, zniszczeniu parlamentu, 

upadkowi własnego panowania, dyktaturze Bonapartego. Odpowiedzią na 
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 Les dames des Halles — panie z hal. — Red. 
68 1 maja — 11 października 1851 r. w Londynie odbyła się pierwsza światowa wystawa przemysłowa. — Red. 
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grzmot oklasków 25 listopada był grzmot armat 4 grudnia, a dom pana 

Sallandrouze, który najgłośniej bił brawo, został rozbity przez największą ilośd 

bomb. Cromwell, gdy rozwiązywał Długi parlament69, osobiście udał się do sali 

posiedzeo, wyjął zegarek, ażeby parlament nie mógł istnied ani o minutę dłużej 

nad ustanowiony przezeo termin, i wypędzał każdego członka parlamentu z 

osobna, pokpiwając z niego wesoło. Napoleon, postad mniejsza niż jej 

pierwowzór, udał się jednakże osobiście 18 brumaire'a do Zgromadzenia 

Ustawodawczego i odczytał mu, co prawda zdławionym głosem, jego wyrok 

śmierci. Drugi Bonaparte, który zresztą był w posiadaniu zgoła innej władzy 

wykonawczej niż Cromwell lub Napoleon, szukał dla siebie wzorów nie w 

kronikach historii powszechnej, lecz w kronikach Towarzystwa 10 grudnia, w 

kronikach sądownictwa kryminalnego. Okrada on bank Francji na 25 milionów 

franków, kupuje generała Magnan za milion, żołnierzy po 15 franków sztuka i za 

sznapsa, po kryjomu jak złodziej urządza schadzkę nocną ze swymi kompanami, 

każe włamad się do mieszkao najniebezpieczniejszych przywódców parlamentu i 

porwad z łóżek Cavaignaca, Lamoriciere'a, Lefló, Changarniera, Charrasa, 

Thiersa, Baze'a itd., obsadzid wojskiem główne place Paryża, jak również gmach 

parlamentu i wczesnym rankiem rozkleid na wszystkich murach krzykliwe 

plakaty obwieszczające o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego i Rady 

Paostwa, o przywróceniu powszechnego prawa wyborczego i wprowadzeniu 

stanu oblężenia w departamencie Sekwany. A wkrótce potem zamieszcza w 

«Monitorze» sfałszowany dokument, jakoby wokół niego grupował się szereg 

wpływowych działaczy parlamentarnych tworząc Radę Stanu. 

Zgromadzony w gmachu merostwa 10 okręgu parlament kadłubowy, złożony 

przeważnie z legitymistów i orleanistów, uchwala przy wielokrotnych okrzykach 

«Niech żyje republika!» złożenie Bonapartego z urzędu, zwraca się bez skutku 

do gapiącego sic przed gmachem tłumu, aż wreszcie eskortowany przez 

strzelców afrykaoskich, zawleczony zostaje naprzód do koszar d'Orsay, 

następnie załadowany do karetek więziennych i odstawiony do więzieo Mazas, 

Ham i Vincennes. Taki był koniec partii porządku, Zgromadzenia Prawodawczego 

i rewolucji lutowej. 

                                                             
69

 Długi parlament — angielski parlament w epoce wielkiej angielskiej rewolucji; obradował 13 lat (1640—1653). W 1653 r. 
został on rozpędzony przez Cromwella, który ustanowił dyktaturę. — Red. 
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Zanim zakooczymy nasz wykład, dajemy krótki schemat dziejów tej rewolucji. 

I. Okres pierwszy. Od 24 lutego do 4 maja r. 1848. Okres lutowy. Prolog. 

Komedia powszechnego zbratania. 

II. Okres drugi. Okres konstytuowania się republiki i Ustawodawczego 

Zgromadzenia Narodowego. 

1) Od czwartego maja do 25 czerwca r. 1848. Walka wszystkich klas przeciwko 

proletariatowi. Porażka proletariatu w dniach czerwcowych. 

2) Od 25 czerwca do 10 grudnia 1848 r. Dyktatura czystych republikanów 

burżuazyjnych. Opracowanie konstytucji. Ogłoszenie stanu oblężenia w Paryżu. 

Dyktatura burżuazji zostaje zniesiona 10 grudnia przez wybór Bonapartego na 

prezydenta. 

3) Od 20 grudnia 1848 r. do 29 maja 1849 r. Walka Konstytuanty z Bonapartem i 

sprzymierzoną z nim partią porządku. Koniec Konstytuanty. Upadek burżuazji 

republikaoskiej. 

III. Okres trzeci. Okres Republiki konstytucyjnej i Prawodawczego Zgromadzenia 

Narodowego. 

1) Od 29 maja 1849 r. do 13 czerwca 1849 r. Walka drobnomieszczan z 

burżuazją i Bonapartem. Klęska demokracji drobno-mieszczaoskiej. 

2) Od 13 czerwca 1849 r. do 31 maja 1850 r. Dyktatura parlamentu partii 

porządku. Wieoczy ona swe panowanie zniesieniem powszechnego prawa 

wyborczego, traci jednak ministerium parlamentarne. 

3) Od 31 maja 1850 r. do 2 grudnia 1851 r. Wałka między burżuazją 

parlamentarną a Bonapartem. 

a) Od 31 maja 1850 r. do 12 stycznia 1851 r. Parlament traci zwierzchnictwo nad 

.armią. 

b) Od 12 stycznia do 11 kwietnia 1851 r. Nieudane próby parlamentu odzyskania 

władzy administracyjnej. Partia porządku traci samodzielną większośd 

parlamentarną, jej koalicja z republikanami i Górą. 
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c) Od u kwietnia do 9 października 1851 r. Próby rewizji, fuzji i przedłużenia 

pełnomocnictw. Partia porządku rozkłada się na dwie poszczególne części 

składowe. Ostateczne zerwanie burżuazyjnego parlamentu i prasy z masą 

burżuazji. 

d) Od 9 października cło 2 grudnia 1851 r. Otwarte zerwanie pomiędzy -

parlamentem a władzą wykonawczą. Parlament umiera i upada, porzucony 

przez swą własną klasę, przez armię, przez wszystkie pozostałe klasy. Upadek 

rządów parlamentarnych i panowania burżuazji. Zwycięstwo Bonapartego. 

Parodia restauracji cesarstwa.  

 

 

VII 

 

Republika socjalna ukazała się u progu rewolucji lutowej jako refren, jako 

proroctwo. W dniach czerwcowych 1848 r. została ona zdławiona w krwi 

proletariatu paryskiego, ale widmo jej krąży w następnych aktach dramatu. 

Republika demokratyczna zapowiada swe nadejście. Spala ona na panewce 13 

czerwca 1849 r. wraz ze swymi pierzchającymi drobnomieszczanami, a uciekając 

tym krzykliwie] się przechwala. Republika parlamentarna wraz z burżuazją 

opanowuje całą widownię, używa życia w całej pełni, lecz dzieo 2 grudnia 1851 

r. grzebie ją przy okrzyku trwogi skoalizowanych rojalistów: «Niech żyje 

republika!») 

Burżuazją francuska oparła się panowaniu pracującego proletariatu — 

doprowadziła do władzy lumpenproletariat z szefem Towarzystwa 10 grudnia na 

czele. Burżuazją utrzymywała Francję w nieustannym lęku przed czekającymi ją 

okropnościami czerwonej anarchii; Bonaparte zdyskontował jej tę przyszłośd, 

gdy 4 grudnia kazał podochoconej wódką armii porządku strzelad do stojących w 

oknach czcigodnych obywateli z bulwarów Montmartre i des Italiens. 

Apoteozowała szablę; szabla panuje nad nią. Zniszczyła prasę rewolucyjną; jej 

własna prasa jest zniszczona. Roztoczyła nadzór policyjny nad zgromadzeniami 

ludowymi; salony jej są pod nadzorem policji. Rozwiązała demokratyczną 
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Gwardię Narodową; jej własna Gwardia Narodowa jest rozwiązana. 

Wprowadziła stan oblężenia; stan oblężenia wprowadzony został przeciw niej. 

Zastępowała sądy przysięgłych komisjami wojskowymi; jej sądy przysięgłych 

wyparte zostały przez komisje wojskowe. Podporządkowała szkolnictwo ludowe 

klechom; kler podporządkowuje sobie szkolnictwo burżuazji. Zsyła bez sądu; bez 

sądu jest sama zsyłana. Tłumiła wszelki odruch społeczeostwa za pomocą siły 

paostwowej; wszelki odruch jej społeczeostwa tłumiony jest przez siłę 

paostwową. Z miłości do swej kiesy buntowała się przeciw swym własnym 

politykom i pisarzom; jej polityków i pisarzy usunięto, ale jej kiesę grabią po 

zakneblowaniu jej ust i złamaniu jej pióra. Burżuazją niezmordowanie wzywała 

rewolucję, jak święty Arseniusz chrześcijan: «Fuge, tace, quiesce! Uciekaj, milcz, 

odpoczywaj!» — Bonaparte nawołuje burżuazję: «Fuge, tace, quiesce! Uciekaj, 

milcz, odpoczywaj!». 

Burżuazja francuska dawno rozwiązała dylemat Napolena: «Dans cinquante ans 

l'Europe sera republicaine ou cosaque» («za pięddziesiąt lat Europa, będzie albo 

republikaoska, albo kozacka»). Rozwiązała go w duchu «republique cosaque». 

To niezłe czary Cyrce zamieniły arcydzieło republiki burżuazyjnej w pokraczny 

twór. Republika owa nie straciła nic, prócz pozorów czcigodności. Obecna 

Francja zawierała się już w republice parlamentarnej w gotowym stanie. Dośd 

było jednego pchnięcia bagnetem, aby pęcherz pękł i potwór ukazał się oczom. 

Dlaczego proletariat paryski nie powstał po 2 grudnia? 

Obalenie burżuazji było dopiero zadekretowane — dekret nie był jeszcze 

wprowadzony w życie. Wszelkie poważne powstanie proletariatu natychmiast 

ożywiłoby na nowo burżua-zje, pojednałoby ją z armią i zgotowałoby 

robotnikom drugą porażkę czerwcową. 

4 grudnia burżuazja i epiciers70 podżegali proletariat do walki. Wieczorem tego 

dnia kilka legionów Gwardii Narodowej obiecało stawid się na polu walki z 

bronią i w mundurach. Burżuazja i sklepikarze wywiedzieli się mianowicie, że 

Bonaparte w jednym ze swych dekretów z 2 grudnia zniósł tajne głosowanie i 

rozkazał im wpisywad do oficjalnych spisów wyborców obok ich nazwisk słowa 

«tak» lub «nie». Opór w dniu 4 grudnia nastraszył Bonapartego. W ciągu nocy 

                                                             
70 Epiciers — sklepikarze. — Red. 
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kazał on na wszystkich rogach ulic Paryża rozkleid plakaty, obwieszczające 

przywrócenie tajnego głosowania. Burżuazja i sklepikarze sądzili, że dopięli 

swego celu. I oto następnego ranka właśnie sklepikarze i bourgeois nie stawili 

się. 

Nagłym uderzeniem Bonaparte pozbawił w noc z i na 2 grudnia proletariat 

paryski jego wodzów, dowódców barykad. Stanowiąc armię bez oficerów, 

wspomnieniami z czerwca 1848 i 1849 r. i z maja 1850 r. zniechęcony do walki 

pod sztandarem Góry, proletariat pozostawił swej awangardzie, tajnym 

stowarzyszeniom, ratowanie powstaoczego honoru Paryża, honoru, który 

burżuazja bez najmniejszego oporu rzuciła na pastwę żołdactwa, tak że 

Bonaparte mógł później rozbroid Gwardię Narodową z szyderczą motywacją, iż 

obawia się, by anarchiści nie nadużyli jej broni przeciw niej samej. 

«C’est le triomphe complet et definitif du socialisme!»71 Tak scharakteryzował 

Guizot dzieo 2 grudnia. Ale jeżeli obalenie republiki parlamentarnej zawiera w 

sobie w zarodku triumf rewolucji proletariackiej, to jego najbliższym, 

namacalnym wynikiem było zwycięstwo Bonapartego nad parlamentem, władzy 

wykonawczej nad władzą prawodawczą, władzy nie osłoniętej frazesem — nad 

władzą frazesu. W parlamencie naród czynił prawem swą powszechną wolę, tzn. 

prawo klasy panującej uświęcał jako swoją powszechną wolę. Wobec władzy 

wykonawczej rezygnuje z wszelkiej własnej woli i podporządkowuje się 

nakazowi obcej władzy, autorytetowi. Władza wykonawcza, w przeciwieostwie 

do władzy prawodawczej, jest wyrazem heteronomii72 narodu w 

przeciwieostwie do jego autonomii. Tak więc wydaje się, jakoby Francja po to 

tylko uwolniła się od despotyzmu jednej, klasy, aby ulec despotyzmowi 

jednostki, a mianowicie, by dad narzucid sobie autorytet jednostki pozbawionej 

autorytetu. Walka wydaje się jak gdyby zakooczona w ten sposób, że wszystkie 

klasy, porażone równą niemocą i równą niemotą, uklękły przed kolbą karabinu. 

Ale rewolucja jest gruntowna. Odbywa ona dopiero wędrówkę przez czyściec. 

Robotę swoją wykonuje metodycznie. Do 2 grudnia 1851 r. dokonała połowy 

swej pracy przygotowawczej, teraz kooczy drugą połowę. Naprzód 

wydoskonaliła władzę parlamentarną, aby móc ją obalid. Teraz, gdy to osiągnęła, 

                                                             
71

 «C'est le triomphe complet et definitif du socialisme» — to całkowite i ostateczne zwycięstwo socjalizmu. — Red. 
72 Heteronomia — zależnośd od obcej woli. — Red. 
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wydoskonala władzę wykonawczą, sprowadza ją do jej najczystszego wyrazu, 

izoluje ją, przeciwstawia ją sobie jako jedyny obiekt, aby wszystkie swe siły 

zniszczenia skoncentrowad przeciwko niej. A gdy dokona tej drugiej połowy swej 

pracy przedwstępnej, Europa zerwie się ze swego miejsca i zawoła triumfująco: 

dzielnie ryjesz, stary krecie! ... 

Ta władza wykonawcza ze swą potworną organizacją biurokratyczną i 

w7ojskową, ze swą wielowarstwową i kunsztowną maszynerią paostwową, z 

półmilionową armią urzędników, obok innej również półmilionowej armii, ten 

straszliwy twór pasożytniczy, który niby gęsta sied oplata ciało społeczeostwa 

francuskiego i zatyka wszystkie jego pory, powstał w czasach monarchii 

absolutnej, na schyłku feudalizmu, przyczyniając się do przyśpieszenia jego 

upadku. Zwierzchnicze przywileje właścicieli ziemskich i miast przeobraziły się w 

równie liczne atrybuty władzy paostwowej, feudalni dostojnicy — w płatnych 

urzędników, a pstra kolekcja sprzecznych, suwerennych praw średniowiecznych 

— w uregulowany plan władzy paostwowej, której praca jest podzielona i 

scentralizowana na wzór fabryczny. Pierwsza rewolucja francuska, której 

zadaniem było znieśd wszystkie odrębne władze lokalne, terytorialne, miejskie i 

prowincjonalne, w celu stworzenia burżuazyjnej jedności narodu, musiała 

rozwinąd to, co zapoczątkowała monarchia absolutna: centralizację — a zarazem 

rozszerzyd zakres, zwiększyd atrybuty i liczbę pomocników władzy paostwowej.. 

Napoleon wydoskonalił tę maszynę paostwową. Monarchia legitymistyczna i 

monarchia lipcowa dodały do tego tylko jeszcze większy podział pracy 

wzrastający w miarę, jak podział pracy wewnątrz burżuazyjnego społeczeostwa 

stwarzał 'nowe grupy interesów, a więc nowe obiekty dla administracji 

paostwowej. Wszelki wspólny interes był natychmiast oddzielany od 

społeczeostwa, przeciwstawiany społeczeostwu jako wyższy, powszechny 

interes, wyrwany z zakresu samodzielnej działalności członków społeczeostwa i 

przeistaczany w przedmiot działalności paostwowej - poczynając od mostu, 

budynku szkolnego i samorządowego majątku gminy wiejskiej, a koocząc na 

kolei, majątku narodowym i uniwersytecie paostwowym Francji. Wreszcie w 

swej walce przeciw rewolucji republika parlamentarna widziała się zmuszona 

wzmagając represje wzmóc zarazem zasób środków i centralizację władzy 

rządowej. Wszystkie przewroty doskonaliły tę maszynę, miast ją łamad. Partie, 
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które kolejno walczyły o panowanie, uważały zawładnięcie tym ogromnym 

gmachem paostwowym za główny łup zwycięzcy. 

Ale za czasów monarchii absolutnej, podczas pierwszej rewolucji, za Napoleona, 

biurokracja była tylko środkiem przygotowania klasowego panowania burżuazji. 

Za czasów restauracji, za Ludwika Filipa, za republiki parlamentarnej była ona, 

mimo jej dążeo do wszechpotęgi, narzędziem klasy panującej. 

Dopiero za drugiego Bonapartego paostwo usamodzielnia się jak gdyby 

zupełnie. Maszyna paostwowa o tyle umocniła się w stosunku do społeczeostwa 

burżuazyjnego, że na jej czele stanąd może nawet szef Towarzystwa io grudnia, 

awanturnik, przybyły z obcych krajów, wydźwignięty na tarczy przez pijane 

żołdactwo, które kupił za wódkę i kiełbasę i któremu wciąż na nowo musi rzucad 

jakieś ochłapy. Stąd małoduszna rozpacz, poczucie niesłychanego upokorzenia i 

poniżenia przygniatające pierś Francji i tamujące jej oddech. Francja czuje się 

jakby zbezczeszczona. 

A jednak władza paostwowa nie wisi w powietrzu. Bonaparte reprezentuje 

pewną klasę, a mianowicie najliczniejszą klasę społeczeostwa francuskiego, 

drobne chłopstwo. 

Jak Burbonowie byli dynastią wielkiej własności ziemskiej, a Orleanowie — 

dynastią pieniądza, tak Bonapartowie są dynastią chłopów, tj. francuskiej masy 

ludowej. Wybraocem chłopów jest nie ten Bonaparte, który ulegał 

parlamentowi burżuazji, lecz ten, który rozpędził ów parlament. W ciągu trzech 

lat udawało się miastom fałszowad sens wyborów z 10 grudnia i oszukiwad 

chłopów oczekujących odbudowania cesarstwa. Wybory z dnia 10 grudnia 1848 

r. znalazły swe uwieoczenie dopiero w zamachu stanu 2 grudnia 1851 r. 

Drobni chłopi stanowią olbrzymią masę, której członkowie żyją w jednakowych 

warunkach nie wchodząc jednak w różnorodne stosunki ze sobą. Ich sposób 

produkcji izoluje ich od siebie, miast wytworzyd wzajemne stosunki między nimi. 

Izolację tę potęguje zły stan środków komunikacji we Francji oraz nędza 

chłopów. Ich teren produkcji, parcela, nie pozwala na podział pracy przy jej 

uprawie, nie pozwała na stosowanie nauki, a więc na wielostronnośd rozwoju, 

różnorodnośd talentów, bogactwo stosunków społecznych. Każda poszczególna 

rodzina chłopska wystarcza niemal sama sobie, sama bezpośrednio produkuje 
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większą częśd tego, co spożywa, zdobywa więc środki do życia raczej przez 

wymianę z przyrodą aniżeli przez stosunki ze społeczeostwem. Parcela, chłop i 

rodzina; obok inna parcela, inny chłop i inna rodzina. Kopa tego stanowi wieś, a 

kopa wsi jest departamentem. W ten sposób podstawowa masa narodu 

francuskiego tworzy się przez zwykłe dodawanie jednoimiennych wielkości, tak 

mniej więcej jak worek z kartoflami stanowi w sumie worek kartofli. O ile 

miliony rodzin żyją w warunkach ekonomicznych, które różnią ich tryb życia, ich 

interesy i ich wykształcenie od trybu życia, interesów i wykształcenia innych klas 

i wrogo je im przeciwstawiają, to stanowią one klasę. O ile między drobnymi 

chłopami istnieje łącznośd tylko lokalna, a tożsamośd interesów nie stwarza 

żadnej wspólności między nimi, żadnego związku w skali narodowej i żadnej 

organizacji politycznej — nie stanowią oni klasy. Są przeto niezdolni do obrony 

swych interesów klasowych we własnym imieniu, czy to za pomocą parlamentu, 

czy też Konwentu. Nie mogą sami siebie reprezentowad, muszą byd 

reprezentowani. Ich przedstawiciel musi zarazem występowad jako ich pan, jako 

autorytet stojący nad nimi, jako ograniczona władza rządowa, broniąca ich przed 

innymi klasami i zsyłająca im z góry deszcz i światło słoneczne. Polityczny wpływ 

drobnych chłopów znajduje zatem swój ostateczny wyraz w tym, że władza 

wykonawcza podporządkowuje sobie społeczeostwo. 

Tradycja historyczna zrodziła wśród chłopów francuskich zabobonną wiarę, że 

człowiek imieniem Napoleon wróci im wszelakie dobrodziejstwa. I oto znalazł się 

osobnik, który twierdzi, że jest owym człowiekiem, ponieważ nosi imię 

Napoleon, a na podstawie kodeksu Napoleona la recherche de la paternite est 

interdite73. Po dwudziestoletniej włóczędze i szeregu groteskowych przygód 

legenda się spełnia, człowiek ów staje się cesarzem Francuzów. Idee fixe 

bratanka urzeczywistniła się, albowiem zbiegła się ona z idee fixe najliczniejszej 

klasy Francuzów. 

Słyszę zarzut: a powstania chłopskie, które ogarnęły pół Francji, obławy wojska 

na chłopów, masowe więzienie i zsyłanie chłopów? 

Od czasów Ludwika XIV Francja nie przeżywała podobnego prześladowania 

chłopów «z powodu wichrzeo demagogicznych». 

                                                             
73 La recherche de la paterite est interdite — dochodzenie ojcostwa jest zakazane. — Red. 
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Proszę mnie zrozumied należycie. Dynastia Bonapartych reprezentuje nie 

rewolucyjnego chłopa, lecz konserwatywnego; nie chłopa, który wyrywa się z 

pęt społecznych warunków swojej egzystencji, z pęt parceli, lecz chłopa, który 

raczej chce tę parcelę utrwalid; nie ludnośd wiejską, która własną energią łącząc 

się z miastami pragnie obalid stary porządek, lecz ludnośd wiejską, która — 

przeciwnie — tępo zasklepia się w tym starym porządku i w widmie cesarstwa 

upatruje ratunek i przywileje dla siebie wraz ze swoją parcelą. Dynastia 

Bonapartych reprezentuje nie oświecenie chłopa, lecz jego ciemnotę, nie jego 

rozsądek, lecz przesąd, nie jego przyszłośd, lecz przeszłośd, nie jego nowoczesne 

Seweny, lecz jego nowoczesną Wandeę74. 

Trzyletnie surowe rządy republiki parlamentarnej wyzwoliły częśd chłopstwa 

francuskiego od iluzji napoleooskiej i chod tylko powierzchownie — 

zrewolucjonizowały ją; ale ilekrod chłopi zaczynali się poruszad, burżuazja siłą 

odrzucała ich wstecz. Za republiki parlamentarnej w świadomości chłopa 

francuskiego odbywała się walka pomiędzy nowoczesnymi prądami i tradycją. 

Proces ten odbywał się w postaci nieustającej walki pomiędzy nauczycielstwem 

ludowym a klechami. Burżuazja poskromiła nauczycieli. Chłopi po raz pierwszy 

usiłowali przybrad samodzielną postawę wobec działalności rządowej. Ujawniało 

się to w ustawicznych konfliktach pomiędzy merami a prefektami. Burżuazja 

usuwała merów z ich stanowisk. Wreszcie chłopi w różnych miejscowościach 

Francji powstawali w okresie republiki parlamentarnej przeciw swemu 

własnemu dziecięciu — armii. Burżuazja karała ich stanem oblężenia i 

egzekucjami. I ta sama burżuazja krzyczy teraz o tępocie mas, tym vile 

multitude75, która zdradziła ją rzekomo na rzecz Bonapartego. Sama ona 

przemocą utrwaliła wiarę klasy chłopskiej w cesarstwo, utrwaliła stan rzeczy, z 

którego rodzi się ta chłopska religia. Co prawda, burżuazja musi lękad się głupoty 

mas, dopóki pozostają one konserwatywne — i lękad się ich świadomości, skoro 

stają się rewolucyjne. 

W powstaniach, które wybuchły po coup d'etat, częśd chłopów z bronią w ręku 

protestowała przeciwko swemu własnemu głosowaniu z dnia 10 grudnia 1848 r. 

                                                             
74

 W Górach Seweoskich (południowa Francja) wybuchło na początku XVIII stulecia powstanie chłopów protestantów pod 
hasłem: «Precz z podatkami, wolnośd wyznania». Chłopstwo w Wandei było pod koniec XVIII wieku najbardziej zacofane pod 
względem politycznym i popierało kontrrewolucję monarchistyczną. — Red. 
75 Vile multitude — nędzny motłoch. — Red. 
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Szkoła, którą przeszli od 1848 r., nauczyła ich rozumu. Ale zaprzedali się oni 

piekielnym mocom historii, historia trzymała ich za słowo i większośd z nich była 

jeszcze tak dalece opanowana przez swe iluzje, że właśnie w najbardziej 

czerwonych departamentach ludnośd chłopska otwarcie głosowała na 

Bonapartego. Według ich zdania Zgromadzenie Narodowe hamowało ruchy 

Bonapartego. Teraz zerwał on tylko pęta, którymi miasta skrępowały wolę wsi. 

Gdzieniegdzie chłopi nosili się nawet z dziwaczną myślą: obok Napoleona — 

Konwent. 

Potem, gdy pierwsza rewolucja przemieniła na pół poddanych chłopów w 

wolnych właścicieli ziemi, Napoleon utrwalił i uregulował warunki, przy których 

chłopi mogli korzystad bez przeszkód z dopiero co uzyskanej ziemi Francji i 

napawad' się młodzieoczą rozkoszą posiadania. Ale przyczyną obecnego upadku 

chłopa francuskiego jest właśnie jego parcela, rozdrobnienie gruntów, forma 

własności, którą utrwalił we Francji Napoleon. Właśnie warunki materialne 

uczyniły francuskiego chłopa feudalnego drobnym posiadaczem parceli, a 

Napoleona – cesarzem. Dośd było dwóch pokoleo, by doprowadził do 

nieuniknionego rezultatu: postępującego upadku rolnictwa i postępującego 

zadłużenia rolnika. «Napoleooska» forma własności, która na początku XIX 

stulecia była warunkiem wyzwolenia i wzbogacenia się francuskiej ludności 

wiejskiej, przeistoczyła się w ciągu tego stulecia w prawo jej niewoli i jej nędzy. 

To właśnie prawo jest pierwszą z «idees napoleoniennes», której ma bronid 

drugi Napoleon. Jeżeli wraz z chłopami ulega on jeszcze złudzeniu, że przyczyny 

ruiny chłopstwa szukad należy nie w drobnej własności rolnej, lecz poza nią, we 

wpływie drugorzędnych okoliczności — to jego eksperymenty prysną niby baoki 

mydlane w zetknięciu ze stosunkami produkcji. 

Ekonomiczny rozwój drobnej własności rolnej odwrócił z gruntu stosunek 

chłopów do pozostałych klas społecznych. Za Napoleona parcelacja na wsi 

uzupełniała wolną konkurencję i powstający wielki przemysł w miastach. Klasa 

chłopska była wszechobecnym protestem przeciw dopiero co obalonej 

arystokracji ziemskiej. Korzenie, które drobna własnośd rolna zapuściła w grunt 

francuski, odbierały feudalizmowi wszelkie soki odżywcze. Jej słupy graniczne 

stanowiły naturalny szaniec burżuazji przeciw wszelkiemu zamachowi ze strony 

jej byłych władców. Ale w ciągu XIX stulecia miejsce feudała zajął lichwiarz 
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miejski; miejsce obciążających ziemię powinności feudalnych — hipoteka; 

miejsce arystokratycznej własności ziemskiej — burżuazyjny kapitał. Parcela 

chłopska jest teraz tylko pretekstem, który pozwala kapitaliście ciągnąd z roli 

zyski, procenty i rentę, a samemu rolnikowi pozostawia troskę o to, jak wydobyd 

z niej płacę roboczą dla siebie. Ciążące na ziemi francuskiej długi hipoteczne 

nakładają na chłopstwo francuskie procenty równe rocznej sumie procentów od 

całego długu paostwowego Anglii. Drobna własnośd rolna uginająca się pod 

jarzmem kapitału — a w jarzmo to spychana jest nieuchronnie przez swój 

rozwój — przemieniła większośd narodu francuskiego w troglodytów. Szesnaście 

milionów chłopów (włączając kobiety i dzieci) mieszka w jaskiniach, z których 

większośd posiada jeden tylko otwór, pozostałe — tylko dwa, a już najbardziej 

uprzywilejowane — trzy otwory. A okna są wszak dla domu tym, czym pięd 

zmysłów dla człowieka. Ustrój burżuazyjny, który na początku stulecia postawił 

paostwo jako wartownika na straży nowopowstałej parceli i użyźniał ją 

nawozem z wawrzynów, stał się wampirem wysysającym jej krew z serca i szpik 

z kości i wrzucającym ją do alchemicznego kotła kapitału. Kodeks Napoleona jest 

już tylko kodeksem egzekucji, sekwestrów i licytacji przymusowej. Do oficjalnie 

uznanej liczby czterech milionów (włączając dzieci itd.) nędzarzy, włóczęgów, 

przestępców i prostytutek we Francji dochodzi jeszcze pięd milionów ludzi, 

którzy stoją na skraju nędzy i bądź stale mieszkają na wsi, bądź ustawicznie 

wędrują ze swym nędznym dobytkiem i dziedmi ze wsi do miasta i z miasta na 

wieś. Tak więc interesy chłopów nie są już, jak za Napoleona, zgodne, lecz 

sprzeczne z interesami burżuazji, z kapitałem. Toteż znajdują oni swego 

naturalnego sojusznika i wodza w proletariacie miejskim, którego zadaniem jest 

obalenie porządku burżuazyjnego. Ale silny i nieograniczony rząd — a jest to 

następna «idee napoleonienne», jaką ma wykonad drugi Napoleon — jest 

powołany do tego, by siłą bronid tego «materialnego» porządku. Jakoż głównym 

hasłem wszystkich proklamacji Bonapartego przeciw zbuntowanym chłopom 

jest właśnie ten «ordre materiel»76. 

Parcelę, obok hipoteki, którą obciążył ją kapitał, przygniata podatek. Podatek 

jest źródłem życiodajnym dla biurokracji, armii, klechów i dworu, słowem — dla 

całego aparatu władzy wykonawczej. Silny rząd i wysoki podatek — to pojęcia 

                                                             
76 Ordre materiel — porządek materialny. — Red. 
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identyczne. Drobna własnośd rolna z natury swej nadaje się jako podstawa dla 

wszechmocnej i niezliczonej biurokracji. Stwarza ona równomierny poziom 

stosunków i osób na całym obszarze kraju. Pozwala zatem na równomierne 

oddziaływanie z jednego wyższego ośrodka na wszystkie punkty tej jednorodnej 

masy znosi ona arystokratyczne szczeble pośrednie między masą ludową a 

władzą paostwową. Wywołuje zatem ze wszystkich stron bezpośrednią 

interwencję tej władzy paostwowej i wtrącanie się jej bezpośrednich organów. 

Wytwarza ona wreszcie niezatrudniony nadmiar ludności, który nie mogąc 

znaleźd miejsca ani na wsi, ani w mieście — sięga po urzędy paostwowe jako po 

rodzaj przyzwoitej jałmużny i prowokuje do zwiększenia liczby posad 

paostwowych. Napoleon otwierając bagnetem nowe rynki i grabiąc kontynent 

zwracał z procentami ściągane podatki. Podatek był bodźcem dla przemysłu 

chłopa, gdy teraz pozbawia jego gospodarkę ostatnich zasilających ją źródeł, 

dopełnia miary ich bezbronności wobec pauperyzacji. A liczna, pięknie 

ugalonowana i dobrze wypasiona biurokracja jest tą «idee napolionienne», 

która najbardziej przypada do smaku drugiemu Napoleonowi. Jakżeż mogłoby 

byd inaczej, skoro jest on zmuszony do stworzenia obok prawdziwych klas 

społeczeostwa sztucznej kasty, dla której utrzymanie jego rządów jest kwestią 

dostępu do żłobu. Dlatego jedną z jego pierwszych operacji finansowych było 

ponowne podniesienie pensji urzędniczych do ich dawnej wysokości oraz 

stworzenie nowych synekur. 

Inną «idee napoleonienne» jest panowanie klechów jako środek rządzenia. 

Jeżeli jednak nowopowstała parcela harmonizująca ze społeczeostwem, zależna 

od kaprysów przyrody i uległa chroniącej ją od góry władzy, była z natury rzeczy 

religijna — to zrujnowana przez długi, powaśniona ze społeczeostwem i władzą, 

wytrącona ze swej własnej ograniczoności parcela staje się z natury rzeczy 

areligijna. Niebo było niezłym dodatkiem do dopiero co nabytego wąskiego 

skrawka ziemi, tym bardziej że zsyła ono pogodę; ale staje się kpinami, skoro 

jest narzucane jako namiastka parceli. Klecha staje się wówczas już tylko 

poświęconym psem policji ziemskiej — jedną jeszcze «idee napoleonienne». 

Wyprawa przeciw Rzymowi odbędzie się następnym razem w samej Francji, ale 

w innym zgoła sensie, niż życzyłby sobie wielmożny pan Montalembert. 
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Szczytowym punktem «idees napoleoniennes» — jest wreszcie przewaga armii. 

Armia była «point d’honneur»77 drobnych chłopów: przemieniała ich w 

bohaterów, broniła na zewnątrz nowej własności, głosiła chwałę ich dopiero co 

powstałej narodowości, grabiła i rewolucjonizowała świat. Mundur był ich 

własnym strojem paostwowym, wojna — ich poezją, przedłużona i zaokrąglona 

w wyobraźni parcela — ich ojczyzną, a patriotyzm — idealną formą umiłowania 

własności. Ale wrogowie, przeciw którym chłop francuski musi obecnie bronid 

swej własności, to nie Kozacy, lecz komornicy i egzekutorzy podatkowi. Parcela 

leży teraz już nie w tzw. ojczyźnie, lecz w księdze hipotecznej. Sama armia nie 

jest już kwiatem młodzieży chłopskiej, lecz kąkolem chłopskiego 

lumpenproletariatu. Składa się przeważnie z «remplacants», z zastępców, tak 

samo jak drugi Bonaparte jest namiastką Napoleona. Bohaterstwo swe objawia 

teraz armia w obławach i nagonkach na chłopów, w służbie żandarmskiej; a gdy 

szef Towarzystwa 10 grudnia pchnięty zostanie przez wewnętrzne sprzeczności 

swego systemu do przekroczenia granic Francji, armia po kilku wyczynach 

bandyckich zbierad będzie nie wawrzyny, lecz cięgi. 

Widzimy więc, że wszystkie «idees napoleoniennes» — są to idee 

nierozwiniętej, młodzieoczo rześkiej parceli — dla parceli przeżytej są one 

niedorzecznością. Są to tylko majaczenia jej agonii, słowa przemienione we 

frazesy, duchy — w widma. Ale parodia cesarstwa była konieczna, by wyzwolid 

naród francuski w jego masie spod jarzma tradycji i wydobyd w czystej postaci 

przeciwieostwo między władzą paostwową a społeczeostwem. Wraz z 

postępującym rozprzężeniem drobnej własności rolnej wali się zbudowany na 

niej gmach paostwowy. Centralizacja paostwowa, której potrzebuje 

społeczeostwo współczesne, może wznieśd się wyłącznie na gruzach wojskowo--

biurokratycznej maszynerii rządowej, wykutej w walce z feudalizmem78. 

Francuskie stosunki chłopskie odsłaniają nam zagadkę wyborów powszechnych z 

dnia 20/21 grudnia, które dźwignęły drugiego Bona-partego na górę Synaj, nie 

po to jednak, by otrzymywał przykazania, lecz by je wydawał. 

                                                             
77

 Point d'honneur — punkt honoru. — Red. 
78 W wydaniu 1852 r. ustęp ten kooczył się następującymi słowami, które Marks opuścił w wydaniu z 1869 r.: «Zdruzgotanie 
maszyny paostwowej nie naraża centralizacji na żadne niebezpieczeostwo. Biurokracja jest tylko niższą i nieociosaną formą 
centralizacji, na której ciąży jeszcze jej przeciwieostwo, feudalizm. Doznawszy rozczarowania do restauracji napoleooskiej, chłop 
francuski straci wiarę w swą parcelę; runie cały gmach paostwowy wzniesiony na tej parceli i rewolucja proletariacka posiądzie 
taki chór, bez którego jej solowy śpiew we wszystkich krajach rolniczych przemieni się w pieśo łabędzią» — Red. 
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Burżuazja oczywiście nie miała teraz innego wyboru jak wybrad Bonapartego. 

Kiedy purytanie na soborze w Konstancji żalili się na występne życie papieży i 

biadali, że konieczna jest reforma obyczajów, kardynał Pierre d'Ailly zagrzmiał 

im w odpowiedzi: «tylko diabeł we własnej osobie może jeszcze uratowad 

kościół katolicki, a wy żądacie aniołów». Podobnie wołała burżuazja francuska 

po zamachu stanu: tylko szef Towarzystwa 10 grudnia może jeszcze uratowad 

społeczeostwo burżuazyjne! Tylko kradzież może jeszcze uratowad własnośd, 

krzywoprzysięstwo — religię, bękarctwo — rodzinę, nieporządek — porządek.  

Bonaparte jako usamodzielniona potęga władzy wykonawcze] czuje się 

powołany do zabezpieczenia «porządku burżuazyjnego». Ale siłą porządku 

burżuazyjnego jest klasa średnia. Uważa się on przeto za reprezentanta klasy 

średniej i wydaje dekrety w tym duchu. Jednak jest on czymś jedynie dzięki 

temu, że złamał potęgę polityczną tej klasy średniej i codziennie łamie ją na 

nowo. Dlatego uważa się za przeciwnika politycznej i literackiej siły klasy 

średniej. Ale chroniąc jej potęgę materialną stwarza on na nowo jej polityczną 

potęgę. Należy przeto utrzymywad przy życiu przyczynę, ale usuwad ze świata 

skutek, gdziekolwiek się ujawni. Nie może się jednak obejśd bez małego 

pomieszania przyczyn i skutków, ponieważ wzajemnie oddziałując na siebie 

zatracają one swe cechy szczególne. Stąd nowe dekrety zacierające linię 

graniczną. Zarazem uważa się Bonaparte za przedstawiciela chłopów i w ogóle 

ludu przeciw burżuazji — przedstawiciela, który pragnie wewnątrz 

społeczeostwa burżuazyjnego uszczęśliwid niższe klasy ludowe. Stąd nowe 

dekrety okradające z góry «prawdziwych socjalistów» z ich mądrości 

paostwowej. Ale przede wszystkim uważa się Bonaparte za szefa Towarzystwa 

10 grudnia, reprezentanta lumpenproletariatu, do którego szeregów należy on 

sam, jego entourage79, jego rząd i jego armia i któremu idzie przede wszystkim o 

to, żeby używad wyciągając losy kalifornijskie ze skarbu paostwa. A że jest 

szefem Towarzystwa 10 grudnia, dowodzi Bonaparte przez dekrety, pomimo 

dekretów i wbrew dekretom. 

Pełne sprzeczności zadanie tego człowieka tłumaczy sprzeczności w jego 

rządach, jego niejasne, chwiejne, po omacku czynione kroki zmierzające już to 

do zdobycia, to znów do upokorzenia raz tej, raz innej klasy, w wyniku czego 

                                                             
79 Entourage — otoczenie. — Red. 
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odpycha w jednakowym stopniu wszystkie; brak pewności siebie w praktyce 

stanowi wysoce komiczny kontrast z władczym, kategorycznym stylem aktów 

rządowych wiernie naśladujących styl stryja. 

Przemysł i handel, a więc interesy klasy średniej, powinny rozkwitnąd przy 

silnym rządzie niczym w cieplarni. Udziela się więc niezliczonych koncesji na 

budowę kolei. Ale bonapartystyczny lumpenproletariat powinien się wszak 

wzbogacad. Stąd szwindle giełdowe z koncesjami kolejowymi przez z góry 

wtajemniczone osoby. Ale kapitałów na budowę kolei brak. Obowiązuje więc 

banki dawanie zaliczek pod zastaw akcji kolejowych. Ale bank musi byd 

równocześnie wyzyskiwany osobiście przez Bonapartego, należy go więc 

udobruchad. Zwalnia się go zatem od obowiązku ogłaszania tygodniowych 

sprawozdao. Lwi kontrakt banku z rządem. Lud należy zatrudnid. Przystępuje się 

więc do budowli paostwowych. Ale budowle paostwowe zwiększają ciężary 

podatkowe ludu. Obniża się zatem podatki przez atak na rentierów, przez 

konwersję renty 5-procentowej na 4,5-procentową. Ale stan średni musi znowu 

dostad coś na osłodę. A więc podwojenie podatku od wina dla ludu, który 

kupuje je detalicznie i obniżenie go o połowę dla stanu średniego, które wino 

pija hurtem. Rozwiązanie istniejących asocjacji robotniczych, ale zapowiedź 

cudów asocjacyjnych w przyszłości. Trzeba pomóc chłopom. Zakłada się banki 

hipoteczne przyśpieszające zadłużenie chłopów i koncentrację własności. Ale 

banki te mają byd użyte dla wyciśnięcia pieniędzy ze skonfiskowanych majątków 

domu Orleaoskiego. Żaden kapitalista nie godzi się na ten warunek, którego nie 

ma w dekrecie, i bank hipoteczny pozostaje tylko na papierze itd., itd. 

Bonaparte chciałby uchodzid za patriarchalnego dobroczyocę wszystkich klas. 

Ale nie może żadnej nic dad nie odbierając innej. Podobnie jak w czasach frondy 

mówiono o księciu de Guise, że jest najbardziej obligującym człowiekiem we 

Francji, ponieważ wszystkie swoje dobra przekształcił w obligacje swych 

stronników wobec siebie, tak samo Bonaparte chciałby byd najbardziej 

obligującym człowiekiem we Francji i przekształcid wszelkie mienie, wszelką 

pracę Francji w obligację wobec siebie osobiście. Chciałby skraśd całą Francję, 

aby ją podarowad Francji, albo raczej, by móc znów kupid Francję za pieniądze 

francuskie, gdyż jako szef Towarzystwa 10 grudnia musi kupowad to, co ma do 

niego należed. I instytucją przekupstwa stają się wszystkie instytucje 
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paostwowe: senat, rada paostwowa, ciało ustawodawcze, legia honorowa, 

medal żołnierski, pralnie, budowle paostwowe, koleje żelazne, sztab generalny 

Gwardii Narodowej bez szeregowców, skonfiskowane dobra domu 

Orleaoskiego. Środkiem kupna staje się każde stanowisko w armii i w maszynie 

rządowej. Ale rzeczą najważniejszą w tym procesie, w którym Francję obdziera 

się po to, by ją obdarowad z powrotem, są procenty, które przy obrotach 

przypadają głowie i członkom Towarzystwa 10 grudnia. Dowcip hrabiny L., 

metresy pana de Morny, która powiedziała z powodu konfiskaty majątku domu 

Orleaoskiego: «C'est le premier vol de l'aigle»80, daje się zastosowad do każdego 

lotu tego orła, który jest raczej krukiem. On sam i jego zwolennicy codziennie 

powiadają sobie, jak ów włoski mnich kartuzjanin do skąpca, chełpliwie 

wyliczającego bogactwa, jakich miało mu starczyd na wiele lat: «Tu fai conto 

sopra i beni, bisogna prima far il conto sopra gli anni»81. By nie przeliczyd się co 

do lat, liczą minuty. Do dworu, do ministerstw, na czoło administracji i armii 

pcha się zgraja drabów, z których o najlepszym można powiedzied, że nie 

wiadomo, skąd się wziął; wrzaskliwa, podejrzanej konduity, żądna grabieży 

cyganeria, która wdziewa na siebie ugalonowane mundury z taką samą 

groteskową powagą jak dostojnicy Soulouque'a. Aby uzmysłowid sobie, czym 

jest ta wyższa warstwa Towarzystwa 10 grudnia, wystarczy nadmienid, że Veron-

Crevel82 jest jej kaznodzieją, a Granier de Cassagnac jej myślicielem. Kiedy 

Guizot za czasów swego ministerstwa posługiwał się w pewnej gazetce 

brukowej tym Granierem jako narzędziem przeciw opozycji dynastycznej, 

chwalił go zazwyczaj : «Cest le roi des dróles»83. Niesłuszne byłoby porównywad 

dwór i klikę Ludwika Bonaparte z regencją albo Ludwikiem XV. Albowiem 

«Francja już nieraz przeżywała rządy metres, ale nigdy jeszcze rządów «hommes 

entretenues»84. 

Popychany przez sprzeczne wymagania swej sytuacji, a zarazem zmuszony jak 

kuglarz ciągłymi niespodziankami przykuwad oczy publiczności do siebie jako do 

zastępcy Napoleona, a więc co dzieo dokonywad zamachu stanu w miniaturze — 

                                                             
80 «C'est le premier vol de l'aigle» — «to pierwszy lot orła». Słowo «vol» oznacza lot i kradzież. (Uwaga Marksa). 
81

 «Tu fai conto sopra i beni, bisogna prima far il conto sopra gli anni» — «Liczysz swe bogactwa, należałoby przedtem policzyd 
swe lata». — Red. 
82

 «Veron-Crevel» — Balzac w «Kuzynce Bietce» opisuje typ nędznego, rozpustnego filistra paryskiego. Crevele, którego 
pierwowzorem jest dr. Veron, właściciel gazety «Constitutionnel». (Uwaga Marksa). 
83

 «C'est le roi des dróles» — «Jest to król blaznów». — Red. 
84 «Hommes entretenues» — «Utrzymanków». Słowa pani Girardin. (Uwaga Marksa). 
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Napisane przez K. Marksa w języku 

niemieckim w okresie od grudnia 1851 

do marca 1852 r. Po raz pierwszy 

ogłoszono w czasopiśmie «Die 

Revolution», Nowy Jork, 1852 roku. 

Przekład z 2 wydania, poprawionego 

przez Marksa i opublikowanego w 

Hamburgu w 1869 r. 

 

Bonaparte wprowadza w chaos całą gospodarkę burżuazyjną, dobiera się do 

wszystkiego, co rewolucji 1848 r. wydawało się nietykalne, czyni jednych 

obojętnymi dla rewolucji, innych zaś pcha w jej ramiona, nawet anarchię płodzi 

w imię porządku, a równocześnie zdziera Z maszyny paostwowej aureolę 

świętości, profanuje ją, czyni ją śmieszną i ohydną zarazem. Kult świętego 

ornatu w Trewirze85 odtwarza on w Paryżu jako kult napoleooskiego płaszcza 

cesarskiego. Ale kiedy płaszcz cesarski spadnie wreszcie na ramiona Ludwika 

Bonapartego, spiżowy posąg Napoleona runie ze szczytu kolumny Vendóme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chronologia wydarzeo 

 

 

Rewolucja Francuska (1789-1799) 

We Francji rewolucyjny kalendarz republikaoski obowiązywał przejściowo. Rok 

zaczynający się od jesiennego zrównania dnia z nocą (22 wrzesieo 1792 — 1 

vendemiaire I roku) został podzielony na dwanaście miesięcy po trzydzieści dni: 

vendemiaire, brumaire, frimaire, nivóse, pluvióse, ventóse, germinal, floreal, 

prairial, messidor, thermidor i fructidor, do których dodano pięd «dni 

                                                             
85

 «Ornat w Trewirze» — jedna ze «świętych» relikwii («ornat paoski»), wystawiona na adorację pobożnych w 1844 r. w katedrze 
w Trewirze. — Red. 
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uzupełniających» lub «sankiulockich» i sześd dni do lat: III, VII i XI. Tydzieo 

zastąpiono przez dekadę. 1 stycznia 1806 r. Napoleon przywrócił kalendarz 

gregoriaoski. 

 

1789 

5 maja — Otwarcie Stanów Generalnych. 

17 czerwca — Stany Generalne przybierają nazwę Zgromadzenia Narodowego. 

(Konstytuanta: 17 czerwca 1789 — 30 września 1791 r.).  

14 lipca — Zdobycie Bastylii przez lud Paryża. Obalenie magistratu i ruch 

chłopski.  

5 i 6 października — Rozruchy ludowe, które zmusiły króla i Zgromadzenie 

Narodowe do przeniesienia się do Paryża.  

1791  

30 września — Rozwiązanie Konstytuanty. 

1 października — Wybory Zgromadzenia Prawodawczego (1 października 1791 

— 19 września 1792).  

1792 

10 sierpnia — Rewolucja w Paryżu. Obalenie władzy królewskiej. Ustanowienie 

Komuny rewolucyjnej (Komuna — samorząd miejski). 

21 września — Wybory Konwentu (21 września 1792—26 października 1795). 

22 września — Proklamowanie republiki.  

1793 

31 maja – 2 czerwca Upadek żyrondystów.  

1794 

27 lipca — (9 thermidora) — Upadek Robespierre'a.  

1795 — 1799 — Dyrektoriat. Republika burżuazyjna. 
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Konsulat i Cesarstwo (1799 – 1815) 

1799 

9 listopada (18 brumaire'a) – Zamach stanu Napoleona Bonaparte. Obalenie 

Dyrektoriatu. Bonaparte zostaje mianowany pierwszym konsulem.  

1799—1804 — Konsulat. 

1804 

18 maja — Napoleon przybiera nazwę cesarza dziedzicznego.  

1804 — 1814 — Pierwsze cesarstwo.  

1812 — Wyprawa na Rosję. 

1813 

16 — 19 października — Bitwa narodów pod Lipskiem.  

1814  

11 kwietnia — Zdobycie Paryża. Abdykacja Napoleona I.  

1815  

1 marca — 3 lipca — 100 dni. Waterloo. Wygnanie Napoleona na Wyspę Św. 

Heleny. 

 

 

 

Restauracja (1815 – 1830) 

1815 — 1824 — Restauracja Burbonów. Panowanie Ludwika XVIII. 

1824 — 1830 — Panowanie Karola X. 
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1830  

16 lipca — Rozporządzenia Polignaca. 

 

 

Monarchia lipcowa (1830 – 1848) 

1830 

27—29 lipca — Rewolucja lipcowa. Rząd Tymczasowy. Obwołanie Ludwika Filipa 

Orleaoskiego królem Francuzów (7 sierpnia 1830). 

1843 — 1845 — Pierwszy pobyt Karola Marksa w Paryżu. 

1847— Kryzys przemysłowy. Bankiety propagujące reformę wyborczą (bankiety 

«reformy»). 

 

 

Rewolucja Lutowa i Druga Republika (1848 - 1851) 

1848 

23—24 lutego — Rewolucja lutowa. Rząd Tymczasowy. 

 

 

Rząd Tymczasowy (24 lutego — 4 maja 1848) 

1848 

25 lutego — Proklamowanie republiki i «prawa do pracy». 

26 lutego — Utworzenie gwardii ruchomej (złożonej z młodych ludzi od 16 do 20 

lat, wziętych spomiędzy lumpenproletariatu i pobierających żołd 1 frank 50 

dziennie). 

27 lutego — Dekret o zorganizowaniu «warsztatów narodowych». 
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28 lutego — Mianowanie komisji rządowej do spraw pracy ("komisji 

luksemburskiej") pod przewodnictwem Louis Blanca (1 marca pierwsze 

posiedzenie tej komisji). 

1 marca — List Flocona do Karola Marksa, proponujący mu w imieniu Rządu 

Tymczasowego powrót do Francji. 

Marzec — kwiecieo — Drugi pobyt Karola Marksa w Paryżu. 

2 marca — Dekret o 10-godzinnym dniu pracy i o zniesieniu wyzysku 

podnajemców («marchandage»). 

5 marca — Dekret o powszechnym, pośrednim i tajnym głosowaniu dla 

wszystkich Francuzów w wieku od 21 lat. 

9 marca — Manifestacja drobnej burżuazji, żądającej odroczenia na 3 miesiące 

spłaty długów. 

16 marca — Manifestacja burżuazyjnej części Gwardii Narodowej przeciw 

zniesieniu przywilejów przez Rząd Tymczasowy (rozwiązanie oddziałów 

elitarnych, manifestacja czapek frygijskich). 

17 marca — Kontrmanifestacje robotników. 

16 kwietnia — Manifestacja robotników na Polu Marsowym. Niepowodzenie 

manifestacji. Zwycięstwo burżuazji. Ledru-Rollin jako «zbawca paostwa».  

23 kwietnia — Wybory do Zgromadzenia Narodowego. 

 

 

Konstytuanta (4 maja 1848 — 28 maja 1849) 

1848 

4 maja — Otwarcie Konstytuanty. 

10 maja — Mianowanie Komisji Wykonawczej (Przewodniczący — Arago). 

Sformowanie pierwszego ministerium (Cavaignac ministrem wojny).  
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15 maja — Manifestacja za przywróceniem niepodległości Polski. Delegacja 

robotników wdziera się do Zgromadzenia Narodowego. Niepowodzenie 

manifestacji, aresztowanie Barbesa, a następnie 28 maja Blanquiego; powstanie 

trzech wielkich grup w Zgromadzeniu Narodowym: 

1. Związek Pałacowy gromadzący stronników «National», kierowanych przez 

Marrasta, «czystych» republikanów. 

2. «Góra», stronnicy Ledru-Rollina, republikanie radykalni, silnie 

antysocjalistyczni. 

3. Partia Porządku, grupująca monarchistów różnych tendencyj pod 

przewodnictwem generała Baraguay d'Hilliers. 

13 czerwca — Ludwik Napoleon zostaje wybrany w trzech departamentach. 

Wybory są unieważnione przez Konstytuantę. 

21 czerwca — Dekret Komisji Wykonawczej o poborze do armii wszystkich 

nieżonatych robotników w wieku od 18 do 25 lat, wpisanych na listy warsztatów 

narodowych. 

22 czerwca — Manifestacja robotników. Delegacja robotników do Komisji 

Wykonawczej, 

23—27 czerwca — Powstanie robotników. Dyktatura Cavaignaca, który kieruje 

masakrą wraz z Lamoriciere'em, Bedeau i Parrotem. Ogłoszenie stanu oblężenia. 

28 czerwca — Cavaignac, szef władzy wykonawczej, formuje nowy gabinet. 

Zniesienie warsztatów narodowych. Wszystkie kluby i stowarzyszenia polityczne 

dostają się pod nadzór policji. Zdławienie prasy socjalistycznej i przywrócenie 

kaucji na dzienniki. Mianowanie komisji śledczej pod przewodnictwem Odilon 

Barrota w sprawie wypadków w czerwcu i 15 maja. Masowa deportacja 

powstaoców. 

22 sierpnia — Zgromadzenie Narodowe odrzuca prośbę o odroczenie spłaty 

długów. 

25 sierpnia – Zgromadzenie Narodowe oddaje pod sąd Louis Blanca i 

Caussidiere'a, którzy uciekają do Anglii. 
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17 września — Wybory uzupełniające. Ludwik Napoleon Bonaparte zostaje 

wybrany w pięciu departamentach. 

12 listopada — Ogłoszenie nowej konstytucji. 

10 grudnia — Wybór Ludwika Napoleona Bonaparte na prezydenta republiki. 

20 grudnia — Uformowanie się gabinetu Odilon Barrota. Inni ministrowie: 

Falloux, Faucher, Malleville. 

26 grudnia — General Changarnier zostaje mianowany komendantem Gwardii 

Narodowej w Paryżu i pierwszej dywizji (Garnizon Paryża). Daremna interpelacja 

Ledru-Rollina. 

29 grudnia — Wniosek Rateau o rozwiązanie Konstytuanty. 

1849 

27 stycznia — Wniosek gabinetu o rozwiązanie wszystkich klubów odrzucony 

przez Zgromadzenie Narodowe. Ledru-Rollin oskarża rząd o pogwałcenie 

konstytucji. 

29 stycznia — Rozwiązanie przez rząd gwardii ruchomej wywołuje nowe 

zamieszki wśród ludności. Manifestacja wojska zorganizowana przez rząd przed 

gmachem Zgromadzenia Narodowego. Pierwszy konflikt pomiędzy władzą 

wykonawczą a Zgromadzeniem Narodowym. Rozwiązanie gwardii ruchomej. 

7 marca — 2 kwietnia — Proces powstaoców majowych przed Trybunałem 

Najwyższym w Paryżu. Blanqui skazany na 10 lat więzienia. Barbes, Albert, 

Raspail i in. skazani na wygnanie. 

21 marca — Projekt prawa Fauchera przeciw wolności zrzeszeo. Zakaz wszelkich 

klubów i stowarzyszeo politycznych. 16 kwietnia — Odilon Barrot żąda od 

Zgromadzenia uchwalenia kredytów na korpus ekspedycyjny do Włoch. 

30 kwietnia — Klęska generała Oudinot w Włoszech. 

8 maja — List Ludwika Bonaparte do Oudinota, w którym żąda otwartej wojny 

przeciw republice rzymskiej i przywrócenia władzy papieża. Ledru-RoIIin 

proponuje postawid prezydenta i ministrów w stan oskarżenia. Propozycja 

zostaje odrzucona znaczną większością głosów. 
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13 maja — Wybory nowego Zgromadzenia Ustawodawczego. Zwycięstwo partii 

porządku. Klęska «czystych» republikanów. Sukces nowej Partii 

Socjaldemokratycznej (dawna partia Góry, później ugrupowanie socjalistyczne). 

 

 

Ustawodawcze Zgromadzenie Narodowe (28 maja 1849 — 2 grudnia 1851) 

1849—28 maja — Otwarcie Zgromadzenia Prawodawczego. Wybór Dupina na 

przewodniczącego Zgromadzenia. 

11 czerwca — Bombardowanie Rzymu przez Oudinota. Ledru-Rollin ponawia 

swój wniosek rozpoczęcia kroków sądowych przeciw prezydentowi republiki. 

12 czerwca — Propozycja Ledru-Rollina zostaje ponownie odrzucona. 

13 czerwca — Demonstracje protestacyjne i bunt Góry. Stłumienie rozruchów 

przez generała Changarniera. Zniszczenie drukarni socjaldemokratycznych. 

Ogłoszenie stanu oblężenia. 

15 czerwca — Zakaz wszystkich dzienników demokratycznych. Pociągnięcie do 

odpowiedzialności sądowej 40 reprezentantów narodu. Ledru-Rollin ucieka do 

Anglii. Powstanie w Lyonie. 

19 czerwca — Nowa ustawa o klubach, pozwalająca rządowi na zamknięcie 

wszystkich klubów i stowarzyszeo, które wydają się mu niebezpieczne. 3 lipca — 

Wkroczenie Oudinota do Rzymu. 

27 lipca — Nowa ustawa o prasie, zawierająca szereg przepisów, mających na 

celu zahamowanie napływu przeglądów, dzienników i broszur politycznych. 

12 sierpnia — Zgromadzenie Narodowe ogłasza przerwę w urzędowaniu aż do io 

października. Mianowanie Komisji Nieustającej złożonej z 25 deputowanych, z 

wyłączeniem legitymistów i orleanistów w celu ochrony konstytucji i republiki. 

18 sierpnia — List Ludwika Bonaparte do pułkownika Edgara Neya o warunkach 

wznowienia władzy papieża w Rzymie: «Powrót do władzy papieża rozumiem w 

sposób następujący: ogólna amnestia, świecka administracja, kodeks Napoleona 
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i liberalny rząd». Sierpieo — wrzesieo — Objazd departamentów przez Ludwika 

Bonaparte. 

Październik — Przyznanie sumy 300.000 franków, na propozycję Odilon Barrota, 

jako rentę wdowią dla księżny Orleaoskiej. Uchwalenie kredytu w sumie 9 

milionów na pokrycie kosztów wyprawy rzymskiej. Odilon Barrot nie zgadza się 

zaproponowad Zgromadzeniu podwyższenia dochodów Ludwikowi Bonaparte. 

10 października — 13 listopada — Proces przed Trybunałem Najwyższym w 

Wersalu przywódców i uczestników manifestacji 13 czerwca.  

1849 

1 listopada — Dymisja ministerium Odilon Barrota. Sformowanie nowego 

gabinetu (d'Hautpoul — minister wojny, Rouher — minister sprawiedliwości, 

Fould — minister finansów). 

13 grudnia — Ustawa przeciw nauczycielom, dająca prefektowi prawo 

stosowania kar dyscyplinarnych i prawo odwoływania nauczycieli. 

20 grudnia — Przywrócenie podatku od napojów. 1850—14 stycznia — Minister 

oświecenia publicznego de Parieu przedstawia nowy projekt ustawy, która 

oddaje wychowanie szkolne w ręce duchowieostwa. Ustawa Fallouxa została 

przyjęta przez Zgromadzenie Narodowe i zatwierdzona 27 marca przez Ludwika 

Bonaparte, j lutego — Prefekt policji Carlier każe zniszczyd wszystkie slupy 

wolności. 

10 marca — Wybory uzupełniające. Deflotte, Vidal i Carnot zostają wybrani w 

Paryżu. Baroche zostaje mianowany ministrem spraw wewnętrznych. Eugeniusz 

Sue zostaje wybrany w Paryżu na miejsce Vidala, który zrzeka się mandatu. 

31 maja — Zniesienie powszechnego głosowania na podstawie prawa 

wyborczego, opracowanego przez Komisję 17-tu (komisja «burgrabiów»). 

Komisja składała się z przywódców legitymistów i orleanistów, jak Thiers, 

Berryer, Broglie i in. 8 czerwca — Ustawa o deportacji, przewidująca wygnanie 

za wykroczenia polityczne. 

16 czerwca — Nowa ustawa prasowa (kaucje, podatek od stempla i obowiązek 

podpisywania artykułów przez autorów). 
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11 sierpnia — Zgromadzenie Narodowo przerywa urzędowanie do 11 listopada. 

Mianowanie Komisji Nieustającej z 25 członków, złożonej w większości z 

legitymistów i orleanistów. 

26 sierpnia — Śmierd Ludwika filipa w Claremont koło Londynu. Wyjazd 

orleanistów do Claremont w celu zrealizowania fuzji (fuzja dążeo dynastycznych 

Burbonów i Orleanów). Próba zawodzi na skutek oporu hrabiego Chambord w 

Wiesbaden-Ems, dokąd udali się legitymiści w tym samym czasie. 

Sierpieo — wrzesieo — Bonaparte przedsiębierze podróż po departamentach, 

aby przygotowad grunt do przedłużenia prezydentury.  

3 i 10 października — Rewia wojska w Saint-Maur i Satory. Dymisja generała 

Neumeyera, szefa sztabu generała Changarniera. 2 listopada — Rozkaz dzienny 

generała Changarniera, zabraniający wojsku wydawania okrzyków pod bronią. 

Minister wojny d'Hautpoul zostaje zastąpiony przez Schramma.  

12 listopada — Odezwa Ludwika Bonaparte do Zgromadzenia Narodowego.  

Grudzieo — Aresztowanie deputowanego Mauguina za długi na rozkaz ministra 

sprawiedliwości. Mauguin zostaje zwolniony na rozkaz Zgromadzenia 

Narodowego. Odwołanie Yona, komisarza policji Zgromadzenia Narodowego.  

1851  

10 stycznia — Sformowanie nowego gabinetu.  

12 stycznia — Dymisja Changarniera. 

18 stycznia — Wyrażenie wotum nieufności dla ministerium. Utworzenie 

gabinetu tymczasowego pozaparlamentarnego. 

10 kwietnia — Nowy gabinet pozaparlamentarny: Baroche, Rouber, Fould, 

Faucher. 

1 czerwca — Mowa Bonapartego w Dijon przeciw Zgromadzeniu Narodowemu. 

19 lipca — Projekt rewizji konstytucji zostaje odrzucony przez Zgromadzenie 

Narodowe. 

10 sierpnia — Zgromadzenie Narodowe przerywa obrady aż do 4 listopada. 



116 
 

26 października — Dymisja gabinetu tymczasowego. Sformowanie nowego 

gabinetu Thorigny'ego z Saint-Arnaud jako ministrem wojny.  

4 listopada — Odezwa Bonapartego do Zgromadzenia Narodowego, żądająca 

przywrócenia powszechnego glosowania. 

13 listopada — Projekt ustawy o powszechnym głosowaniu zostaje odrzucony 

przez Zgromadzenie. 

17 listopada — Wniosek kwestorów Zgromadzenia Narodowego o przyznanie 

generałowi Lefló i przewodniczącemu Zgromadzenia Narodowego, Baze'owi, 

prawa żądania siły zbrojnej dla ochrony Zgromadzenia Narodowego. Propozycja 

zostaje odrzucona 408 głosami przeciw 300.  

2—4 grudnia — Zamach stanu Ludwika Bonaparte. Rozwiązanie Zgromadzenia 

Narodowego. Przywrócenie glosowania powszechnego. Aresztowanie głównych 

przywódców partyj. Ogłoszenie stanu oblężenia. Próby zbrojnego powstania w 

Paryżu i na prowincji. Masowe deportacje.  

20—21 grudnia — Zamach stanu zostaje usankcjonowany przez plebiscyt. 

7.439.216 głosów wypowiada się za Bonapartem i 640.737 przeciw niemu. 

 

 

 

Drugie Cesarstwo (2 grudnia 1852 — 4 grudnia 1870) 

1852 

14 stycznia — Nowa konstytucja. 

21 listopada — Plebiscyt w sprawie przywrócenia dziedzicznego cesarstwa. 

Bonaparte otrzymuje 7.824.189 głosów.  

2 grudnia — Ludwik Napoleon Bonaparte zostaje obwołany cesarzem 

Francuzów pod imieniem Napoleona III.  

1870 
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4 września — Obalenie cesarstwa. Ogłoszenie trzeciej republiki. 

 

 

GLOSARIUSZ 

Achilles — bohater starożytnej legendy greckiej o wojnie trojaoskiej, opiewanej 

przez Homera w Iliadzie i Odysei. Achillesa, syna bogini morza Tetydy, według 

legendy można było zranid tylko w piętę (stąd wyrażenie: «pięta Achillesa»). 

Agezylaus II — król Sparty (401 — 358). Młodszy brat króla Agisa, słynny 

dowódca. Słowa Agezylausa, cytowane przez Marksa, nie odnoszą się właściwie 

do Agisa, lecz do króla egipskiego Takhosa. 

Atheneos — opowiada w swej książce pt. Deipnosophistae, że król egipski 

Takhos wyśmiał w sposób następujący mały wzrost króla macedooskiego 

Agezylausa, który wraz z armią przybył mu na pomoc: «Góra miała urodzie 

dziecię. Zeus przestraszył się, lecz góra urodziła mysz». Gdy Agezylaus 

dowiedział się o tym, wykrzyknął rozgniewany: «Nadejdzie dzieo, gdy wydam ci 

się lwem!» Kiedy później król Takhos zwrócił się o pomoc do Agezylausa, ten 

opuścił go i Takhos utracił królestwo. 

Agis II - król Sparty (427—401), starszy brat Agezylausa. 

Ailly, Pierre (1350—1425) — kardynał, teolog francuski, uczestnik soboru w 

Konstancji. 

Alais — agent policji, który wydał komisarzowi Zgromadzenia Narodowego 

spisek knuty w łonie Towarzystwa 10 Grudnia przeciw generałowi Changarnier i 

przewodniczącemu Zgromadzenia Dupinowi. 

Aleksander Wielki — król macedooski (356—323), największy wódz 

starożytności, założyciel ogromnego imperium, które szybko się rozpadło, stało 

się jednak początkiem zbliżenia kultury Grecji i Wschodu i powstania tzw. 

hellenizmu. 

Arseniusz (354 — 450) — święty chrześcijaoski. Pozostawił liczne sentencje, 

które słynęły wśród mnichów Wschodu. 
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Austerlitz — miasto na Morawach, pod którym z grudnia 1805 r. odbyła się 

słynna bitwa, tzw. bitwa trzech cesarzy (Aleksander I rosyjski, Franciszek II 

austriacki i Napoleon I), najświetniejsze zwycięstwo Napoleona. 

Bachus lub Dionizos — bóg wina i radości w starożytnej mitologii greckiej. 

Bailly, Jean Sylvain (1736—1793) — pisarz, astronom i polityk Rewolucji 

Francuskiej. Przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, mer Paryża po wzięciu 

Bastylii. Po ucieczce króla do Varennes urządził masakrę ludu, który zgromadził 

się na Polu Marsowym, aby podpisad petycję żądającą detronizacji króla. Zginął 

na szafocie 2 listopada 1793 r. 

Balzac, Honore (1799—1850) — słynny powieściopisarz francuski. Założyciel 

szkoły realistycznej. Jego powieści dają całkowity obraz współczesnego mu 

społeczeostwa francuskiego. Marks cytuje tu osobę (Crevel) z powieści Balzaca 

pt. «Kuzynka Bietka». 

Baraguay d’Hilliers, Louis Achille (1795—1878) — hrabia, generał, poseł do 

Konstytuanty i Zgromadzenia Prawodawczego, przywódca partii porządku. Brał 

udział w zamachu stanu 1 grudnia. Później został marszałkiem i senatorem. 

Baroche, Pierre Jules (1802—1870) — francuski działacz polityczny, za 

monarchii lipcowej należał do umiarkowanej opozycji liberalno-

monarchistycznej, następnie stał się bonapartystą; w r. 1849 prokurator 

generalny, w 1850 r. minister spraw wewnętrznych. 

Barrot, Odilon (1791 —1873) — adwokat i polityk. Brał udział w ruchu przeciw 

monarchii Burbonów. Za monarchii lipcowej był wodzem opozycji dynastycznej. 

24 lutego 1848 r. został mianowany prezesem nowego gabinetu. Członek 

Konstytuanty i Zgromadzenia Ustawodawczego, gdzie zasiadał w szeregach 

orleanistów. Ograniczył wolnośd prasy i zrzeszeo, zamknął kluby i był inicjatorem 

wyprawy na Rzym, w której zamiast przyjśd z pomocą republice rzymskiej, 

popierał papieża przeciw niej. Za trzeciej republiki został wiceprezesem Rady 

Stanu. 

Baze, Jean Didier (1800—1881) — adwokat i polityk, orleanista, kwestor 

Zgromadzenia Prawodawczego, jeden z autorów słynnego «wniosku 
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kwestorów» o przyznanie Zgromadzeniu Narodowemu prawa dysponowania siłą 

zbrojną. Nazajutrz po zamachu stanu 2 grudnia Bazę został, wygnany z Francji. 

Bedeau, Marie Alphonse (1804—1863) — generał i polityk. Został generalnym 

gubernatorem Algeru, posłem i wiceprzewodniczącym Konstytuanty i 

Zgromadzenia Prawodawczego. Nazajutrz po zamachu stanu Ludwika Bonaparte 

został aresztowany i wygnany z kraju.. 

Belle-Isle — wyspa ufortyfikowana, położona na Oceanie Atlantyckim, niedaleko 

brzegów Bretanii (departament Morbihan). Miejsce deportacji powstaoców 

czerwcowych. 

Benoit d’Azy, Denis (1796—1880) — finansista i polityk, stronnik Burbonów. 

Berryer, Pierre Antoine (1790—1869) — prawnik i polityk, legitymista. 

Zwolennik fuzji dwóch partyj monarchistycznych, legitymistycznej i 

orleanistycznej. 

Billault, Auguste Adolphe (1805—1863) — adwokat, członek Konstytuanty, 

stronnik Ludwika Bonaparte. Nazajutrz po zamachu stanu został mianowany 

przewodniczącym Zgromadzenia Prawodawczego. 

Blanc, Louis (1811 —1882) — socjalista-utopista, historyk. W swojej książce 

«Organizacja pracy» (1840 r.) wyłożył teorię ewolucyjnego przejścia do 

socjalizmu w drodze tworzenia przez paostwo warsztatów narodowych i komun 

rolniczych. Blanc kategorycznie występował przeciwko walce klasowej i 

stosowaniu rewolucyjnej przemocy. Po rewolucji lutowej 1848 r. wszedł do 

Tymczasowego Rządu, jako przedstawiciel robotników i by! przewodniczącym 

komisji do spraw pracy (tzw. Komisja Luksemburska). Blanc marzył o zastąpieniu 

przeciwieostw klasowych współpracą klas w «republice społecznej», która 

według określenia Marksa przyniosła «społeczne ujarzmienie robotników przez 

republikę». Usiłując pogodzid żywioły biegunowo sprzeczne Blanc hamował 

walkę proletariatu i w ten sposób odegrał rolę narzędzia w rękach burżuazji. Po 

zdławieniu czerwcowego powstania Blanc wyemigrował do Anglii, skąd wrócił 

do Francji po upadku cesarstwa i został wybrany do Zgromadzenia Narodowego. 

Był przeciwnikiem Komuny Paryskiej. Od r. 1876 był członkiem Parlamentu 

stojąc z dala od ruchu socjalistycznego. 
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Blanqui, Louis Auguste (1805—1881) — francuski rewolucjonista. Aktywny 

uczestnik rewolucji lipcowej 1830 r. Jeden z kierowników «Stowarzyszenia 

Przyjaciół Ludu», które skupiało najbardziej rewolucyjne żywioły ówczesnego 

Paryża i zwalczało monarchię lipcową. Na skutek aresztowania głównych 

przywódców «Stowarzyszenie» rozpada się i Blanqui tworzy szereg innych 

tajnych organizacji, z których jedna — «Stowarzyszenie pór roku» — usiłowała w 

r. 1839 wzniecid powstanie, które zdławiono. BIanqui zostaje skazany na 

dożywotnią katorgę. Zwolniony w 1844 roku na skutek choroby, Blanqui staje 

się aktywnym uczestnikiem rewolucyjnych wystąpieo majowych 1848 roku, za 

co skazano go na 10 lat więzienia. Po odbyciu kary zostaje znów aresztowany i 

ucieka z więzienia. W czasie wojny francusko-pruskiej wzywa do obrony ojczyzny 

przeciwko Prusakom. 14 sierpnia 1870 r. uczynił próbę obalenia rządu Ludwika 

Napoleona, a 31 października usiłował obalid rząd «obrony narodowej». 

Trybunał wojskowy skazał go na karę śmierci. Komuna Paryska po zwycięstwie 

proponuje wersalczykom wymianę Blanquiego na arcybiskupa Paryża, lecz 

wersalczycy odmawiają, gdyż zwolnienie Blanquiego «równoznaczne jest 

przekazaniu Komunie korpusu wojsk». Myślą przewodnią całej jego działalności 

było zdobycie władzy w drodze zbrojnego powstania w celu zaprowadzenia za 

pomocą dekretów nowego komunistycznego ustroju. Miało to byd osiągnięte nic 

w oparciu o ruch masowy, lecz w drodze spisku przywódców rewolucyjnych. 

BIanqui był zaciętym wrogiem kapitalizmu i zwalczał reformizm wszelkiego 

pokroju m. in. proudhonizm. 

Burboni — dynastia francuska, którą zapoczątkował Henryk IV (1589—1610). Do 

tej dynastii należał król Ludwik XVI, ścięły podczas Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej. W 1814 r. po upadku Napoleona I Burboni zdołali powrócid do 

Francji przy pomocy obcych mocarstw, leli panowanie trwało aż do r. 1830. 

Wówczas dynastię Burbonów zastąpiła orleanistyczna gałąź Burbonów, której 

pierwszym przedstawicielem był Ludwik Filip. 

Broglie, Achille Charles, książę (1785 —1870) — polityk w opoce Restauracji i 

monarchii lipcowej, stronnik Guizota, orleanista. 

Brutus, Decimus lunius i Marcus lunius — przyjaciele Juliusza Cezara, uczestnicy 

spisku uknutego przeciw niemu; zdobyli reputację bohaterskich republikanów, 

zdecydowanych przeciwników tyranii. 
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Buridan; osioł Buridana — słynny argument, użyty przez scholastycznego 

filozofa francuskiego XIV wieku, Buridana, przeciw tezie o wolnej woli. Osioł 

umieszczony między dwiema jednakowymi wiązkami siana lub dwoma wiadrami 

wody, powinien, według Buridana, jeśli jest obdarzony wolną wolą, 

nieuniknienie umrzed z głodu, gdyż jednakowo pociągany przez dwa przedmioty 

— nie miałby żadnego bodźca, aby wybrad jeden z nich. 

Canterbury, arcybiskup — najwyższa godnośd duchowna w Anglii. 

Carlier, Pierre (1799—1858) — funkcjonariusz policji. Prefekt policji w Paryżu za 

prezydentury Ludwika Napoleona. Bonapartysta. 

Cassagnac, Adolphe Granier (1806—1880) — pisarz, autor dziel historycznych i 

powieści. Za monarchii lipcowej stronnik dynastii Orleanów, po rewolucji 

lutowej skrajny bonapartysta, za prezydentury i później za cesarstwa popierał 

Ludwika Napoleona.  

Caussidiere, Marc (1809—1861) — polityk, dawniej rzemieślnik liooski; 

uczestniczył w powstaniu liooskim w kwietniu 1844 r., walczył na barykadach w 

lutym 1848, zajął prefekturę i został mianowany prefektem policji przez Rząd 

Tymczasowy. Członek Konstytuanty. Prześladowany za udział w zamieszkach 15 

maja i w rewolucji lipcowej, uciekł do Londynu.  

Cavaignac, Eugene Louis (1802—1857) — generał i polityk. Członek 

Konstytuanty i Zgromadzenia Prawodawczego, jeden z wodzów partii 

burżuazyjnych «czystych» republikanów. Został ministrem wojny i w czerwcu 

1848 r. uśmierzył powstanie robotnicze z niesłychanym okrucieostwem.  

Cezar, Gaius Iulius (100—44) — słynny wódz rzymski, dyktator o władzy 

nieograniczonej (dyktator dożywotni i imperator). Założyciel cesarskiej dynastii 

juliaoskiej. 

Chambord, Henri Charles d’Artois, książę Bordeaux, hrabia (1820—1883) — syn 

hrabiego Berry, wnuk Karola X. W lipcowe dni 1830 r. Karol X zrzekł się tronu na 

jego korzyśd i hrabia Chambord wstąpił na tron Francji jako Henryk V. Za drugiej 

republiki żył w Ems. Z jego śmiercią wygasła rodzina Burbonów. 



122 
 

Changarnier, Nicolas Aime (1793—1877) — generał. Służył w Algerze. Członek 

Konstytuanty i Zgromadzenia Prawodawczego. Orleanista, Komendant Gwardii 

Narodowej i pierwszej dywizji wojskowej w Paryżu. Przeciwnik Ludwika 

Napoleona, został zdjęty z tych dwóch stanowisk, aresztowany 2 grudnia 1851 r. 

i wygnany.  

Charras, Jean Baptiste (1810—1865). Członek Konstytuanty i Zgromadzenia 

Prawodawczego. Umiarkowany republikanin. Został aresztowany podczas 

zamachu stanu 2 grudnia i wygnany.  

Circe — czarodziejka w mitologii greckiej, zmieniająca ludzi w zwierzęta.  

Constant, Benjamin (1767—1830) — pisarz i słynny polityk. Przeciwnik 

Napoleona I. W czasie stu dni wziął jednak udział w rządzie Napoleona I. Po jego 

upadku schronił się na jakiś czas za granicę. Za Restauracji został posłem do Izby 

i jednym z najbardziej zdecydowanych przywódców opozycji. Znakomity 

teoretyk liberalizmu francuskiego.  

Cousin, Victor (1792—1867) — filozof francuski, założyciel szkoły eklektycznej, 

profesor Sorbony, Za Restauracji należał, do opozycji liberalnej i wskutek tego 

musiał opuścid katedrę w Sorbonie. Odegrał wybitną rolę za monarchii lipcowej. 

Minister oświecenia publicznego w gabinecie Thiersa.  

Creton, Nicolas (1794-—1864) — adwokat i polityk. Za monarchii lipcowej 

członek opozycji dynastycznej. Później członek Konstytuanty i Zgromadzenia 

Prawodawczego. Orleanista.  

Danton, Georges (1750—1794) — jeden z głównych trybunów Rewolucji 

Francuskiej. Członek Klubu Kordelierów. Kierował przygotowaniem powstania 

10 sierpnia 1792 r. Minister sprawiedliwości i członek Komuny rewolucyjnej. 

Zapalony organizator obrony narodowej. Członek Konwentu, w którym należał 

do Góry. Wypowiedział się jednak za zjednoczeniem sił republikaoskich. 

Kierował sprawami zagranicznymi i stał faktycznie na czele administracji 

paostwa. W walce między Górą a Żyrondą stosował taktykę oportunistyczną. 

Począwszy od r. 1793 Danton stworzył centrum opozycji, które Wypowiedziało 

się za złagodzeniem terroru i stopniowym przejściem do normalnego porządku 
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konstytucyjnego. Pociągnęło to za sobą polityczny konflikt między nim a 

Robespierre'em. Danton został pokonany i zginął na szafocie 5 kwietnia 1794 r. 

Dawid — król izraelski (koniec, XI w. początek X w. przed Chr.). Według legendy 

otrzymał w sekrecie, jeszcze za życia króla Saula, namaszczenie królewskie od 

arcykapłana Samuela. 

Desmoulins, Camille (1760—1794) — pisarz i polityk Rewolucji Francuskiej. 

Odznaczył się przy zdobyciu Bastylii. Autor słynnych pamfletów politycznych. W 

Konwencie był stronnikiem Robespierre'a i zwalczał energicznie żyrondystów. W 

koocu r. 1793 zaczął wydawad czasopismo «Le vieux Cordelier», w którym żądał 

ustanowienia «Komitetu pobłażania». Został wykluczony z klubu jakobinów jako 

umiarkowany, później oskarżony o kontrrewolucję, został zgilotynowany w tym 

samym czasie co Danton. 

Duchatel, Charles, hrabia — polityk monarchii lipcowej. Minister spraw 

wewnętrznych na początku rewolucji lutowej. 

Dupin, Andre Marie (1783—1865) — nazywany dla odróżnienia od braci — 

Dupinem starszym. Adwokat i polityk. Członek Izby Posłów za monarchii 

lipcowej. Przewodniczący Izby od 1832 od 1840 r. Po rewolucji lutowej został 

członkiem Konstytuanty i Zgromadzenia Prawodawczego oraz przewodniczącym 

tego ostatniego. 

Duprat, Pierre Pascal (1815—1885) — polityk. Członek Konstytuanty i 

Zgromadzenia Prawodawczego. Na jego wniosek ogłoszono w Paryżu stan 

oblężenia 24 czerwca 1848 r. i mianowano Cavaignaca dyktatorem. 

Zdecydowany przeciwnik Ludwika Napoleona. W noc zamachu stanu 2 grudnia 

został aresztowany i wygnany. 

Dynastyczna opozycja — częśd Izby Postów za monarchii lipcowej pod 

kierownictwem Odilon Barrota. Grupa ta była przeciwniczką rządu, popierała 

jednak dynastię Orleanów. 

Falloux, Frederic Pierre (1811 — 1886) — pisarz i polityk, legitymista i klerykał. 

Członek Konstytuanty, wypowiedział się za zniesieniem warsztatów 

narodowych. Jako minister oświecenia publicznego i wyznao religijnych w 

gabinecie Odilon Barrota, przedstawił projekt tzw. «ustawy Falloux», dotyczący 
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reformy oświaty powszechnej i oddający ją w ręce klerykałów. Został wybrany 

na członka Zgromadzenia Prawodawczego. Jeden z uśmierzycieli czerwcowego 

powstania proletariatu. 

Faucher, Leon (1801 —1854) ekonomista i polityk. Umiarkowany republikanin. 

Za Ludwika Napoleona został mianowany ministrem spraw wewnętrznych. 

Flotte, Paul Louis (1817—1860) — stronnik Fouriera. Do rewolucji lutowej jeden 

z najbardziej wpływowych mówców w klubie blankistów. W marcu 1850 r. 

socjaliści wystawili jego kandydaturę do Zgromadzenia Prawodawczego. Po 

zamachu stanu 2 grudnia został wygnany z. Francji. Flotte uczestniczył również 

we włoskim ruchu wyzwoleoczym, kierowanym przez Garibaldiego. 

Fould, Achille (1800—1867) — dyrektor paryskiego banku Fould-Oppenheim. 

Finansista i polityk. Członek Konstytuanty. Mianowany kilkakrotnie ministrem 

finansów za prezydentury Ludwika Napoleona. 

Girardin, Delphine (1804—1855) — żona pisarza Emila Girardin. 

Girardin, Emile (1802—1881) — słynny pisarz i polityk francuski, założyciel 

dziennika «LA PRESSE». Z początku popierał Ludwika Napoleona, później 

zwalczał go w Zgromadzeniu Prawodawczym i został za to wygnany z Francji po 

zamachu stanu. Lecz wkrótce pojednał się z Napoleonem III. Wzór polityka 

pozbawionego czci i zasad. 

Górale — tak nazywali się w epoce Rewolucji Francuskiej członkowie «Góry», 

jakobini, którzy zajmowali w Konwencie najwyższe ławki. Nazwa ta była również 

stosowana do «jakobinów» w 1848—49 r. tzn. do reprezentantów partii 

radykalno-demokratycznej. 

Giraud, Charles (1802—1882) — historyk, prawnik i polityk. Minister oświecenia 

publicznego w 1851 r. 

Grakchowie — tak nazywali się bracia Tyberiusz (162 —133) i Gaius Grakchus 

(153—121), słynni trybuni ludowi w starożytnym Rzymie; występowali przeciw 

arystokracji w obronie interesów drobnych chłopów rzymskich. Mieli nadzieję, 

że uda się polepszyd położenie chłopów za pomocą reformy rolnej, ograniczając 
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wielką własnośd ziemską i dzieląc częśd ziem gminnych między drobnych 

rolników. 

Guise, Henri II, książę Lotaryoski (1614—1664) — wziął czynny udział w"ruchu 

frondy. 

Guizot, Francois (1787—1871) — mąż stanu i historyk. Należał do szkoły 

politycznej «doktrynerów», którzy wypowiedzieli się za konstytucją angielską. W 

dziełach swych uznawał walkę klas jako czynnik historyczny. W styczniu 1830 r. 

został wybrany do Izby i zajął miejsce w opozycji. Był stronnikiem fuzji dwóch 

gałęzi domu królewskiego. 

Habakuk — jeden z dwunastu małych wieszczów hebrajskich. Żył 

prawdopodobnie w koocu VII wieku przed erą chrześcijaoską. 

Hautpol, Alphonse Henri Beaufort, markiz (1789-1865) — generał, uczestniczył 

w wojnach Napoleona I. Był ministrem wojny za prezydentury Ludwika 

Napoleona. 

Hegel, Georg Friedrich Wilhelm (1770—1831) — wielki filozof niemiecki, 

dialektyk, twórca systemu obiektywnego, absolutnego idealizmu; jego nauka . 

wywarła duży wpływ na rozwój filozoficzny Karola Marksa i Fryderyka Engelsa, 

którzy byli w młodości heglistami. 

Henryk V — tak nazywał się hrabia Chambord (patrz: Chambord), pretendent do 

tronu z gałęzi Burbonów. 

Henryk VI (1421—1472) — król angielski. Pod jego panowaniem wybuchła 

wojna pomiędzy stronnikami dynastii Lancaster i stronnikami dynastii York tzw. 

wojna dwóch róż, Białej i Czerwonej; była to walka pomiędzy szlachtą feudalną, 

która popierała króla (Czerwona Róża), i burżuazją wspomaganą przez drobną 

szlachtę, stronniczkę dynastii York (Biała Róża). Na koniec król został uwięziony 

w Tower i tam zamordowany. 

Hugo, Victor (1802—1885) — znakomity francuski poeta i powieściopisarz; był 

również czynny w życiu politycznym. Członek Konstytuanty i Zgromadzenia 

Prawodawczego, przeciwnik Ludwika Bonaparte. Po zamachu stanu brał udział 
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w walce na barykadach, później uciekł za granicę, gdzie żył jako emigrant 

osiemnaście lat. 

Jakobini — członkowie klubu jakobinów, którzy zyskali przewagę w Konwencie 

po upadku żyrondystów. Wodzem ich był Robespierre. Tą nazwą określa się 

również demokratów z 1848—1849 r. pod wodzą Ledru-Rollina. 

Joinville, książę (1818—1900) — trzeci syn Ludwika Filipa. Admirał. 

Kodeks Napoleona — burżuazyjny kodeks francuski opracowany za czasów 

Napoleona I. ,, 

Lahitte, Jean Ernest Ducos, wicehrabia (ur. w 1789) — generał, stronnik 

Ludwika Napoleona, minister spraw zagranicznych od listopada 1848 r. do 

stycznia 1851 r., członek Zgromadzenia Prawodawczego począwszy od 10 marca 

1850 r., senator za drugiego cesarstwa. 

Lamartine, Marie Louis Alphonse de Prat (1790—1S69) — poeta-romantyk, 

historyk i polityk. Członek Izby Posłów za monarchii lipcowej. Nie mając ściśle 

określonego programu politycznego, sam nazywał się to niezależnym 

konserwatystą, to postępowcem. Podczas dni lutowych 1848 r. żądał utworzenia 

Rządu Tymczasowego. Mianowany członkiem tego rządu, odegrał tam rolę 

mediatora i cieszył się nadzwyczajną popularnością podczas pierwszego okresu 

republiki. Jego polityka kompromisu, którą starał się zbliżyd jednocześnie do 

Ledru-Rollina i Cavaignaca, nie mogła nikogo zadowolid. Użycie wojska przeciw 

manifestacjom ludowym zadało śmiertelny cios jego popularności. 

Lamoriciere, Christophe Leon Juchault (1806—1865) — generał i polityk. 

Członek Konstytuanty i Zgromadzenia Prawodawczego, przyłączył się tu do 

grupy burżuazyjnych republikanów. Podczas dni czerwcowych wziął udział pod 

komendą Cavaignaca w zdławieniu powstania robotników. 

La Rochejaquelein, Henri Auguste Georges du Vergier, markiz (1805 —1867). 

Za monarchii lipcowej członek Izby Posłów, legitymista. Członek Konstytuanty i 

Zgromadzenia Prawodawczego. Uznał republikę. Po zamachu stanu 2 grudnia 

stal się stronnikiem Ludwika Napoleona. Senator za drugiego cesarstwa. 
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Leflo, Adolphe Charles (1804—1888) — generał, dyplomata, członek 

Konstytuanty i Zgromadzenia Prawodawczego, w którym był jednym z 

kwestorów. Zdecydowany przeciwnik Ludwika Napoleona. 

Ledru-Rollin, Alexandre Auguste (1808—1874) — pisarz i polityk, wódz 

radykalnego drobnomieszczaostwa, przeciwnik socjalizmu. Aktywny uczestnik 

rewolucji lutowej 1848 r., członek Rządu Tymczasowego. W 1849 r. przywódca 

Góry i opozycji. Po nieudanym wystąpieniu opozycji przeciwko rządowi w lipcu 

1849 r. zbiegł do Anglii. Wrócił do Francji w r. 1870 po amnestii ogłoszonej przez 

Ludwika Napoleona. Później został dwukrotnie wybrany do Izby Posłów w 1871 i 

1874 r. 

Legitymiści — stronnicy «prawowitej» dynastii Burbonów. 

Locke, John (1632—1704) — wybitny angielski filozof, sensualista, wywarł duży 

wpływ na francuskich materialistów XVIII w., znany również jako ekonomista. 

Ludwik XV (1710—1774) — król Francji. Za jego niepełnoletności (aż do 1726 r.) 

sprawował regencję książę Orleaoski, później książę Burbooski. Panowanie 

Ludwika XV to okres niepewności administracji, wpływu kochanek królewskich 

na sprawy paostwa, niemoralności, marnotrawstwa dworu i zupełnego 

zachwiania się finansów. Znane jest słynne powiedzenie Ludwika XV: «Apres moi 

le deluge!» Skutkiem tego reżymu była cała seria klęsk wojennych i wzrastające 

niezadowolenie ludności.  

Ludwik XVIII Stanislaus Xavier (1755—1824)— król Francji od 1814 do 1824 r. 

Brat Ludwika XVI, za którego panowania nosił tytuł hrabiego Prowansji. W 1791 

r. uciekł za granicę, gdzie stworzył ośrodek emigracji francuskiej. W epoce 

Restauracji na żądanie cara rosyjskiego Aleksandra I wyraził zgodę na 

wprowadzenie konstytucji, którą jednak kilkakrotnie gwałcono.  

Ludwik Filip (1773—1850) — król Francuzów od 1830 do 1848 r. Syn księcia 

Ludwika Filipa Józefa Orleaoskiego (Egalite). W swoim czasie zwolennik Wielkiej 

Rewolucji i członek klubu jakobinów. Jego panowanie jest jaskrawym wyrazem 

władzy wielkiej burżuazji i zwłaszcza wielkiej finansjery, pod której reżymem 

korupcja i rozwiązłośd osiągnęły swój punkt kulminacyjny w «wyższych sferach» 
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społeczeostwa. Po rewolucji lutowej uciekł do Anglii, gdzie umarł w 1850 r. w 

zamku Claremont (niedaleko Windsoru).  

Luter, Marcin (1483—1 $46) — wódz reformacji. Syn górnika saksooskiego. Jego 

walka przeciw dogmatom katolickim i papiestwu była związana z obroną 

interesów książąt. Potępił dwa ówczesne ruchy rewolucyjne: powstanie rycerzy i 

powstanie chłopów. Kościół luteraoski, założony przez niego, pozostaje w 

ścisłym związku i w całkowitej zależności od władzy świeckiej.  

Magnan, Bernard Pierre (1791 — 1855) — generał, służył w armii Napoleona I. 

W dni czerwcowe 1848 r. wziął udział w zdławieniu powstania liooskiego, które 

nastąpiło po powstaniu w Paryżu 13 czerwca 1848 r. Dlatego właśnie Marks 

nazwał go «zwycięzcą Lyonu». W lipcu 1849 r. został wybrany na członka 

Zgromadzenia Prawodawczego. Będąc stronnikiem Ludwika Bonaparte w 18 51 

r. został mianowany komendantem garnizonu Paryża. Po 2 grudnia zdławił 

swoim wojskiem ruch, który wybuchł po zamachu stanu. Dlatego właśnie Marks 

nazywa go równocześnie «bohaterem dni grudniowych».  

Malleville, Leon (ur. w 1802 r.) — członek Izby Posłów za monarchii lipcowej, 

stronnik Thiersa, później członek Konstytuanty, gdzie zajął miejsce pomiędzy 

orleanistami. 

Marrast, Armand (1801—1852) — pisarz i polityk. Uczestniczył w rewolucji 1S30 

r. i w powstaniu kwietniowym 1834 r. Został aresztowany i wtrącony do 

więzienia, lecz uciekł za granicę. W 1838 roku wrócił do Francji i został 

redaktorem «National», organu opozycji za monarchii lipcowej. Podczas 

rewolucji lutowej został członkiem Rządu Tymczasowego.  

Marsan pawilon — pawilon w pałacu w Tuileriach w Paryżu. W epoce 

Restauracji był miejscem schronienia hrabiego. Artois (który później został 

królem Karolem X), przywódcy najczarniejszej reakcji, protektora hrabiego 

Polignac i kongregacji religijnych. Kiedy Marks mówi o konfliktach między 

Tuileriami a pawilonem Marsan, robi aluzję do przeciwieostw między polityką 

ultrareakcyjną hrabiego Artois i bardziej umiarkowaną polityką króla Ludwika 

XVIII. 
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Masaniello — skrót od Tomaso Aniello (1623—1647) — rybak neapolitaoski, 

przywódca powstania ludowego w Neapolu w 1647 r., wywołanego na skutek 

wielkich podatków i ucisków mas przez rząd hiszpaoski. Powstanie zaczęło się na 

rynku, gdzie Masaniello sprzedawał owoce. Masaniello został obwołany 

wodzem miasta, udało mu się przywrócid porządek w Neapolu, lecz zgodził się 

na kapitulację miasta i zrzekł się władzy pod warunkiem, że lud otrzyma te same 

prawa polityczne co i szlachta, że nowe podatki zostaną zniesione i że wszystkim 

uczestnikom powstania będzie udzielona amnestia. W jakiś czas potem został 

zamordowany na rozkaz władz hiszpaoskich. Samo miasto zostało 

zbombardowane i ograbione. 

Mauguin, Francois (1785 — 1854) — adwokat i sławny mówca. Za Restauracji 

był członkiem Izby Posłów i opozycji liberalnej. 

Maupas, Charlemagne Emilie (1817—1888) — bonapartysta. Ludwik Napoleon 

mianował go prefektem policji w Paryżu. Maupas wziął czynny udział w zamachu 

stanu. Później został ministrem policji (styczeo 1852 — czerwiec 1853). 

Mole, Louis Mathieu, hrabia (1780—1855) — polityk pierwszego cesarstwa, 

Restauracji i monarchii lipcowej. Wziął udział, w proteście przeciw zamachowi 

stanu 2 grudnia. 

Moniteur — oficjalny organ rządu. 

Monk, George (1608 —1670) — generał i polityk angielski. Służył pod rozkazami 

Cromwella. Po śmierci tego ostatniego stał się przeciwnikiem republiki. Pobił 

wojska republikaoskie i pomógł Stuartom (Karolowi II) wejśd na tron. 

Montalembert, Charles Forbes, hrabia (1810—1870) — pisarz i polityk. Za 

monarchii w czasie walki między Zgromadzeniem Narodowym a Ludwikiem 

Napoleonem stanął po stronie tego ostatniego i zaaprobował zamach stanu. 

Jako członek komisji do rewizji konstytucji, wziął udział w opracowaniu prawa 

wyborczego 31 maja 1850 r., które zniosło powszechne głosowanie, co do 

którego wyrażał się, że należałoby przedsięwziąd «wyprawę na Rzym» wewnątrz 

kraju. 

Morny, Charles Auguste, hrabia (1811—1865) — finansista i polityk. Został 

wybrany do Izby Posłów, gdzie popierał Guizota. 
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Napoleon I (1769—1821) — cesarz Francuzów (1804—1815). Podczas Rewolucji 

był stronnikiem jakobinów. Odznaczył się jako wojskowy w obronie republiki i w 

wojnach Rewolucji. Wszedł później w związek z ludźmi thermidora i popierał 

Dyrektoriat przeciwko jakobinom. Po wyprawie na Egipt wszedł w ścisły związek 

z Sieyesem, członkiem Dyrektoriatu, i wraz z nim zorganizował zamach stanu 18 

brumaire'a (9 listopada 1799 r.), wskutek czego został mianowany pierwszym 

konsulem republiki. W 1802 r. został mianowany dożywotnim pierwszym 

konsulem, w 1804 r. został obwołany dziedzicznym cesarzem Francuzów. 

Abdykował pierwszy raz w 1814 r. po marszu na Paryż i drugi raz w 1815 r. po 

klęsce pod Waterloo. Umarł w 1821 r. na Wyspie św. Heleny. 

Napoleon III, Ludwik Napoleon Bonaparte (1808-1873) — cesarz Francuzów, 

syn brata Napoleona I, Ludwika. 

National — organ burżuazyjnej opozycji republikaoskiej za monarchii lipcowej. 

Neumeyer — generał, dowódca pierwszej dywizji i szef sztabu generała 

Changarniera. 

Ney Edgar (1812—1882) — adiutant prezydenta Ludwika Bonaparte. Został 

posłany ze specjalną misją do Rzymu, gdzie 18 kwietnia 1851 r. otrzymał słynny 

list Ludwika Napoleona, który wywołał dyskusję w Zgromadzeniu Narodowym i 

w którym Ludwik Napoleon stawiał za warunek przywrócenie władzy papieża 

Piusa X, świecką administrację i wprowadzenie kodeksu Napoleona. 

Oudinot, Charles Nicolas (1791 —1863) — generał, polityk i pisarz. W 1849 r. 

dowodził armią posianą przeciw republice rzymskiej, na czele armii zajął Rzym. 

Członek Zgromadzenia Prawodawczego, orleanista, 2 grudnia został mianowany 

przez członków Zgromadzenia, przeciwników zamachu stanu, dowódcą wojsk 

wrogich Napoleonowi. Został aresztowany, lecz wkrótce potem zwolniony. 

Orleanowie — młodsza gałąź francuskiej dynastii Burbonów. Pierwszym 

reprezentantem tej gałęzi był książę Filip, brat Ludwika XIV, którego syn Filip II 

Orleaoski był regentem za niepełnoletności Ludwika XIV.  

Partia Porządku — grupowała w Zgromadzeniu Narodowym monarchistów 

różnych odcieni. Przywódcą partii porządku był generał Buraguay d'Hilliers,  
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Paweł św. — apostoł chrześcijaoski w pierwszym wieku naszej ery zwany 

«apostołem pogan». Pozostawił listy, w których usiłował pierwszy raz 

systematycznie wyłożyd naukę chrześcijaoską.  

Perrot, Benjamin Pierre (1796—1865) — generał. Po dymisji Changarniera 

został mianowany dowódcą Gwardii Narodowej departamentu Sekwany.  

Persigny, Georges Gilbert Victor Fialin, hrabia (1808 —1872) — polityk. Członek 

Zgromadzenia Prawodawczego. Wziął czynny udział w zamachu stanu 2 grudnia.  

Polignac, Jules Auguste, hrabia (1780—1847) — mąż stanu, skrajnie prawicowy.  

Presse, La — Organ założony w 1836 r. przez Emila Girardina. Pierwszy dziennik 

nowoczesny, dużych rozmiarów, nadzwyczaj tani, popularny, o nakładzie 

nadzwyczaj dużym jak na ówczesne czasy.  

Proudhon, Pierre Joseph (1809—1865)—pisarz i ekonomista. Klasyczny 

przedstawiciel socjalizmu drobnomieszczaoskiego. Jeden z teoretyków 

anarchizmu. Był synem biednego wieśniaka, który pracował w browarze; sam 

Proudhon pracował jako korektor w Paryżu, Marsylii i innych miastach, później 

był zatrudniony w domu handlowym. Jakiś czas kierował drukarnią w Besancon. 

Proudhon wywarł silny wpływ na francuski ruch robotniczy. Niektóre jego dzieła 

były bardzo rozpowszechnione: Qu'est-ce que la propriete?, wydane w 1840 r., 

zawierające słynne zdanie: «Własnośd to kradzież», Systeme des contradictions 

economiques lub Philosophie de la misere, które ukazało się w 1846 r., na co 

Marks odpowiedział «Nędzą filozofii». Proudhon widział przyczyną wszystkich 

plag społecznych we współczesnej formie wymiany, głosił w celu reorganizacji 

społeczeostwa utopijny system usług wzajemnych (tzw. mutualizm), przez 

organizację bezpłatnego kredytu i banków wymiennych, co faktycznie oznaczało 

utrwalenie własności prywatnej. «Proudhon ujmuje kategorie ekonomiczne, 

jako... wieczne idee i w ten sposób wraca na stanowisko burżuazyjnej 

ekonomii». (Marks).  

Publicola, Lucius i Hellius — słynni Rzymianie, którzy żyli w pierwszym wieku 

naszej ery. Pierwszy był wodzem i słynnym mówcą. Drugi, syn pierwszego, brał 

udział w spisku przeciw Cezarowi i jego zabójstwie.  
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Publicola, Publius Valerius — bohater starożytnej legendy rzymskiej. 

Uczestniczył z Lucjuszem Brutusem w obaleniu królestwa. 

Rateau, Jean Pierre Lamotte (1800—1887) — adwokat i polityk, członek 

Konstytuanty i Zgromadzenia Prawodawczego. Znany ze swego wniosku o 

rozwiązanie Konstytuanty. 

Regencja — okres niepełnoletności Ludwika XV (1710—1726), podczas którego 

książę Filip Orleaoski, a później książę Burbooski byli regentami. 

Charakterystyczne dla tego okresu, jak zresztą dla całej epoki panowania 

Ludwika XV jest wtrącanie się faworytek króla do spraw paostwa. 

Remusat, Charles Francois Marie, hrabia, (1797—1875) — pisarz i polityk. 

Członek Izby Posłów za monarchii lipcowej. Stronnik Thiersa. Członek 

Konstytuanty i Zgromadzenia Prawodawczego. Po zamachu stanu był jednym z 

tych, którzy podpisali dekret o wszczęciu postępowania sądowego przeciw 

Ludwikowi Napoleonowi Bonaparte. Spędził jakiś czas na emigracji. Za trzeciej 

republiki został mianowany ministrem spraw zagranicznych w gabinecie Thiersa. 

Republikanie, «czyści» — grupa posłów do Zgromadzenia Narodowego, którzy 

reprezentowali politykę dziennika «National». Grupa ta była kierowana przez 

Marrasta. 

Robespierre, Maximilien (1758—1794) — jeden z najwybitniejszych działaczy 

Wielkiej Rewolucji Francuskiej, przywódca jakobinów i Góry w Konwencie, 

zgilotynowany 10 thermidora (28 lipca 1794 r.). 

Rouher, Eugene (1814—1884) — adwokat i polityk. Minister sprawiedliwości od 

31 października 1849 do 26 października 1851 r. Po zamachu stanu 2 grudnia 

został ponownie mianowany ministrem sprawiedliwości. Wywierał tak silny 

wpływ na Napoleona III, że nadano mu nawet przydomek «Wicecesarza». 

Royer Collard, Pierre (1763—1845) — filozof i polityk. Podczas Rewolucji 

Francuskiej był członkiem Komuny Paryża aż do 10 sierpnia 1792 r. Zwolennik 

powrotu Burbonów. Za Restauracji przywódca partii liberalnej. 

Rojaliści — zwolennicy władzy królewskiej. Dzielili się na legitymistów, 

stronników dynastii Burbonów i orleanistów, stronników domu Orleanów. 
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Saint Arnaud, Jacques Leroy (1796—1854) — generał. Długo służył w Algerze. 

W 1851 r. został mianowany dowódcą drugiej dywizji wojskowej w Paryżu i 26 

października tegoż roku — ministrem wojny. Odegrał wybitną rolę w zamachu 

stanu 2 grudnia. Za cesarstwa został mianowany marszałkiem i wziął udział w 

wojnie krymskiej; umarł na Krymie. 

Sainte-Beuve, Henri (1819 – 1855) — przemysłowiec i właściciel ziemski w 

departamencie Oise'y, członek Konstytuanty i Zgromadzenia Prawodawczego. 

Zwolennik wolnego handlu. Przeciwnik Ludwika Napoleona. 

Saint-Jean D’Angely, Regnault (1794—1870) — generał. Został mianowany 

ministrem wojny w 1851 r. 

Saint-Just, Louis Antoine (1767—1794) — jakobin, przyjaciel Robespierre'a, 

członek Konwentu i Komitetu Ocalenia. Znakomity mówca i pisarz polityczny. 

Został zgilotynowany w 1794 r. jednocześnie z Robespierre'em. 

Saint Priest, Emmanuel Louis de Guignard, wicehrabia (1805—1851) — pisarz i 

dyplomata. Przywódca legitymistów. Członek Konstytuanty. 

Sallandrouze (1808 – 1867) — przemysłowiec, członek Konstytuanty. W czasie 

tłumienia rozruchów w związku z zamachem stanu Ludwika Napoleona dom 

jego został znacznie uszkodzony ogniem artyleryjskim. 

Salvandy, Narcisse Achille, hrabia (1795—1856) — historyk i polityk. Zajadły 

przeciwnik rewolucji lutowej. Orleanista, zwolennik fuzji dwóch gałęzi domu 

Burbonów. 

Say, Jean Baptiste (1767—1832) — ekonomista francuski, przedstawiciel szkoły 

Adama Smitha. Zwolennik wolnego handlu i skrajnego indywidualizmu. 

Schramm, Jean Paul (1789—1864) — generał, minister wojny od października 

1850 do stycznia 1851 r. Odmówił podpisania dymisji Changarniera i sam się 

pedał do dymisji. 

Sismondi, Simon de (1773 — 1842) — ekonomista i słynny historyk. 

Reprezentant socjalizmu drobnomieszczaoskiego. 
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Socjaldemokratyczna, Partia — reprezentowała we Francji interesy drobnej 

burżuazji i części klasy robotniczej. Powstała ze związku drobnomieszczaoskiej 

partii demokratycznej z socjalistami w lutym 1849 r. Przywódcą jej był Ledru-

Rollin. W Zgromadzeniu Narodowym nazwała się Górą na pamiątkę czasów 

Konwentu. 

Soulouque (1787—1867) — prezydent murzyoskiej republiki na Haiti. W 1848 r. 

pod pozorem zdławienia spisku zorganizował przy pomocy Negrów rzeź 

Mulatów. W 1849 r. kazał się obwoład dziedzicznym cesarzem Haiti i 

ukoronowad następnego roku pod imieniem Faustyna I. Został obalony w 1859 

r. 

Sue, Eugene (1804—1857) — powieściopisarz i socjalista. W 1850 roku został 

wybrany do Zgromadzenia Prawodawczego, w którym odegrał rolę zupełnie 

drugorzędną. 

Towarzystwo 10 Grudnia — stowarzyszenie, założone pod pozorem 

towarzystwa dobroczynności, lecz w rzeczywistości było organizacją polityczną, 

broniącą osobistych interesów Ludwika Napoleona, i miało zdecydowanie 

faszystowski charakter. Nazwę swą wzięło od dnia wyborów Ludwika Napoleona 

na prezydenta (10 grudnia  1848 r.). 

Tetyda — bogini morza w mitologii greckiej, matka Achillesa, bohatera 

trojaoskiego. 

Thiers, Louis Adolphe (1797—1877) — polityk i historyk. Wziął czynny udział w 

przygotowaniu rewolucji lipcowej i proklamowaniu Ludwika Filipa królem 

Francji. Został kilkakrotnie wybrany na członka do Izby Posłów, gdzie zasiadał w 

lewym centrum. Członek Konstytuanty i Zgromadzenia Prawodawczego. 

Orleanista, zwolennik dyktatury Cavaignaca. W 1871 r. stał na czele rządu 

wersalczyków; z niesłychaną brutalnością i okrucieostwem zdławił Komunę 

Paryską. Był prezydentem republiki od 1871 do 1873 r. 

Thorigny, Pierre Francois Leuillon (1798—1869) — w 1834 r. kierował 

śledztwem w sprawie powstania kwietniowego w Lyonie. Został mianowany 

ministrem spraw wewnętrznych na krótko przed zamachem stanu. 
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Tocqueville, Alexis Charles Henri (1805—1859) — pisarz, historyk i mąż stanu. 

Uczestniczył w oporze przeciw zamachowi stanu 2 grudnia. Został aresztowany, 

lecz wkrótce potem wypuszczony na wolnośd. Autor znanej książki pt. «L'ancien 

regime et la revolution» (1856). 

Vaisse, Claude (1799—1864) — polityk, minister spraw wewnętrznych przed 

zamachem stanu  1851 r. 

Vatimesnil, Antoine (1789—1860) — francuski polityk z epoki Restauracji. 

Vidal, Francois (1812—1872) — socjalista, sekretarz generalny komisji 

luksemburskiej 1848 r. Zwolennik Louis Blanca. W wyborach 10 marca 1850 r. 

został wybrany przez Paryż i Strassburg do Zgromadzenia Prawodawczego. 

Vieyra — pułkownik, szef sztabu Gwardii Narodowej. Po 13 czerwca 1849 r. 

stanął na czele członków Gwardii Narodowej, którzy wprowadzili w życie dekret 

zawieszający dzienniki demokratyczne i zdemolowali ich lokale. Vieyra wziął 

czynny udział w zamachu stanu Ludwika Bonaparte. 

Villele, Joseph, hrabia (1773—1850) — polityk z epoki Restauracji. Był prezesem 

Rady od 1822 do 1827 r. Skrajny rojalista, należał jednak do grupy bardziej 

umiarkowanej niż Polignac, który postępował w myśl dążeo hrabiego Artois, 

później Karola X. W 1829 r. Karol X mianował Polignaca prezesem Rady. 

Marksowi chodzi o te dwie tendencje: skrajnych rojalistów i rojalistów 

umiarkowanych. 

Wandea — częśd Francji obejmująca departament tejże nazwy i części 

departamentów sąsiednich. Cała ta okolica była podczas Wielkiej Rewolucji 

Francuskiej areną powstania rojalistów, do którego przyłączyli się masowo oko: 

liczni chłopi należący do elementów wówczas najbardziej zacofanych. 

Weydemeyer, Joseph — pisarz, przyjaciel i towarzysz walki Karola Marksa. 

Uczestnik ruchu rewolucyjnego 1848—1849 r. w Niemczech. W 1851 r. 

emigrował do Ameryki, gdzie w szeregach federatów uczestniczył w 

amerykaoskiej  wojnie domowej. 

Yon — komisarz, policji w Zgromadzeniu Narodowym. 
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Żyrondyści — tak nazywało się prawe skrzydło Konwentu. Składało się z 

przedstawicieli wielkiej i średniej burżuazji handlowej i. przemysłowej. Nazwę 

swą zawdzięczało departamentowi Żyrondy, który już wysłał znaczną liczbę 

znakomitych przedstawicieli tej partii do Zgromadzenia Prawodawczego. 

Żyrondyści ulegli w walce z jakobinami (Górą), którzy reprezentowali Interesy 

drobnej burżuazji, i zostali wykluczeni z Konwentu (po zamachu stanu 31 maja 

— 2 czerwca 1793 r.). Znaczna liczba żyrondystów z Brissotem na czele została 

zgilotynowana. Innym udało się uciec, powrócili do Konwentu po 9 thermidora. 

 


