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Pamiętnik „Nieprzekupnego”

Pod m ianem  „N ieprzekupnego” po
został w pamięci pokoleń jeden z przy
wódców Rewolucji Francuskiej, Mak
symilian Robespierre (1758-1794). On 
sam, jego ojciec i dziadek, a także brat, 
byli adw okatam i. Pochodząca z Irlandii 
rodzina Robespierre’ów osiadła we 
Francji w Arras. M aksymilian, wcześnie 
osierocony, znalazł się u progu lat szkol
nych w trudnej sytuacji materialnej.

Nie jest pozbaw iony pewnego p ara 
doksu fakt, że młody R obespierre ko
rzystał od najm łodszych lat z pom ocy 
księży i tylko tem u faktowi m a do 
zawdzięczenia znaczny, a potem  wielki 
awans życiowy, co zresztą nie uchroniło 
go od śmierci pod gilotyną.

Dzięki pom ocy biskupa z A rras pod
ją ł naukę w roku 1770 w Kolegium 
Ludw ika W ielkiego, a studia prawnicze 
mógł następnie kontynuow ać w Paryżu 
dzięki pom ocy K anonika de la Roche. 
Na studiach poznał kilku przyszłych 
przywódców rewolucji, m.in. Kam ila 
Dem oulins (który też został następnie 
adw okatem ) z nim się też przez szereg 
lat przyjaźnił. Podziwiał też jak o  ad
w okata A driana D uporta , później 
członka T rium viratu  w okresie K on
stytuanty.

Powróciwszy po ukończeniu studiów 
do A rras, napo tkał Robespierre tru d 
ności w rozwinięciu praktyki i znowu 
pom ocy udzielił m u ksiądz, kardynał de 
R ohan, uzyskując dla niego stosunko
wo wysokie stypendium , pozwalające 
na utrzym anie kancelarii.

W  tym okresie życia R obespierre 
podjął działalność polityczną. O bok 
praktyki adwokackiej zajm ow ał się 
działalnością publicystyczną o raz  częs
to występował na publicznych zebra
niach jako  mówca. Poglądy w tym 
zakresie wyraził we Wspomnieniach 
(których autentyczność bywa przez nie
których podważana): Dziś bardziej niż 
kiedykolwiek potrzebujem y sztuki wy
mowy i cnoty.

W tych latach zyskał Robespierre 
opinię człowieka do gruntu  prawego, 
co zjednało m u przydom ek „N ieprze
kupny” .

W ielką karierę polityczną rozpoczął 
po próbie ucieczki króla, dom agając się 
postaw ienia „Ludw ika C ap e ta” przed 
sądem. Związał się też wtedy ze stron
nictwem Jakobinów  i brał udział w o r
ganizowaniu procesu Ludwika XVI, na 
którym  rolę głównego oskarżyciela 
podjął Saint Just.

Z początkiem  lat dziewięćdziesiątych 
stał się Robespierre faktycznym  dyk
tatorem  rewolucji, on w głównej mierze 
decydował o skazywaniu na śmierć p o 
litycznych przeciwników rewolucji
i zwolenników starego rządu. W ładza 
R obespierre’a nie trw ała długo. W krót
ce po skazaniu na śmierć swego rywala, 
również adw okata, Jerzego D antona, 
Robespierre został przy głównym 
udziale Barrasa, członka D yrektoriatu , 
aresztowany i w kilka godzin po aresz
towaniu, 27 lipca 1794 r., ścięty na 
gilotynie.
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Pam iętniki adwokackie

N am iętna działalność polityczna nie 
pozw oliła M aksym ilianow i Robes- 
p ierre’owi na nabycie większego d o 
św iadczenia w pracy adw okackiej. Po
znał ten zaw ód jednak  bliżej i o sposo
bie jego w ykonyw ania oraz jego ideo
wych w alorach bliżej się wypowie
dział.

Jako  adw okat uzyskał Robespierre 
rozgłos w sprawie p. de Vissery, rów 
nież adw okata, który zajm ował się wy
nalazkam i i skonstruow ał urządzenie 
odpływowe. Stworzyło to  podstawę do 
wszczęcia przeciwko de Vissery postę
pow ania i sąd przysięgłych w St. Om er 
nakazał m u usunięcie skonstruow ane
go urządzenia. Sprawę odwoławczą do 
sądu w A rtois powierzył Robespier- 
re’owi, który ją  poprow adził i wygrał. 
Przemówienie obrońcy zostało w ydru
kowane. Zaczęło się od stwierdzeń na
tury ogólnej:

„Sztuka i nauka są największym d a
rem, jaki niebo ofiarowało ludziom. 
(...) Niewiedza, uprzedzenie i zazdrość 
tworzą przerażającą ligę przeciw wie
dzy, by ją  ukarać za usługi, jakie oddaje 
człowiekowi” .

Rezultatem  tego wystąpienia i roz
głosu, jaki nadała mu prasa, był rozwój 
praktyki i pow ołanie Robespierre’a do

Akadem ii w Arras. W tym  czasie też 
rozeszły się pogłoski, że Robespierre 
organizował lożę m asońską.

W ciągany coraz silniej w tryby poli
tyki, zachował R obespierre przez sze
reg lat jeszcze poglądy odpow iadające 
nowym prądom  teorii praw a. W ypo
wiadał się przeciwko dom niem aniu wi
ny, a w roku 1791 przed K onstytuantą 
wygłosił przemówienie przeciwko sto
sowaniu kary śmierci. W tych latach 
jednak jego zwolennicy już  go uważali 
za dyktatora , a przeciwnicy z ironią 
określali go jak o  „d y k ta to ra  w dem o
kracji” . Ten ideolog rewolucji, zarów 
no przez swe osiągnięcia, jak  i przez 
swoje wady, przyczynił się w znacznym 
stopniu do stworzenia szans dla okresu 
napoleońskiego.

O adw okaturze wyrażał się w sło
wach wielkiego uznania: „Jeden ten 
stan wolny jest od uzurpacji i od zabor
czej władzy absolutyzm u. W olność, 
wypędzona zewsząd, w ygnana ze społe
czeństwa, tylko tu  znalazła przystań 
bezpieczną. W tym zawodzie przecho
wało się męstwo praw dy -  męstwo, 
które praw a słabej ofiary ważyło się 
przeciwstawiać przywilejom ” .

R o m a n  Ł y c z y w e k
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