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Gouverneur Morris

Pięć listów z rewolucyjnej Francji do Stanów 
Zjednoczonych*
(przekład i wprowadzenie Krzysztof Niewiadomski)

Wprowadzenie

Gouverneur Morris powrócił szóstego 
maja 1792 r. z Londynu do Paryża, aby objąć 
urząd amerykańskiego posła w stolicy Francji1. 
Do pełnienia tej funkcji wyznaczył go dobry 
znajomy – prezydent Stanów Zjednoczonych, 
Jerzy Waszyngton. Nowy poseł, osoba słabo 
znana w Polsce, był ważną osobowością ame-
rykańskiego życia politycznego końca XVIII w. 
Świadczy o tym chociażby jego uczestnictwo 
w Konwencji Konstytucyjnej, w której dziejach 
zapisał się jako najczęściej przemawiający 
delegat2, członek specjalnego komitetu opra-
cowującego stylistyczną formę dokumentu 
oraz autor nieśmiertelnej frazy „We the pe-
ople of America”3. Morris był doświadczonym 
politykiem, także jeśli chodzi o znajomość 
mechanizmów ekonomicznych, co czyniło 
go dobrym kandydatem na stanowisko posła 
w Paryżu, ponieważ lwia część misji dyplo-
matycznej w stolicy Francji dotyczyła obsługi 
amerykańskiego długu. Co więcej, Morris znał 

już problemy związane z tym zagadnieniem 
z autopsji, ponieważ prowadził prywatne inte-
resy związane ze spekulacjami finansowymi 
dotyczącymi wykupu części wspomnianego 
zadłużenia4. Jednak mianowanie go przez 
Waszyngtona posłem w Paryżu w początkach 
1792 roku spotkało się z zażartym oporem 
części senatorów. Zarzucali dyplomacie nie 
tylko zbyt konserwatywny, monarchistyczny 
wręcz światopogląd, ale wskazywali także 
na wątpliwe cechy charakteru polityka, wy-
pominając między innymi arogancję i brak 
szacunku dla osób mających inne zdanie oraz 
„nieroztropność w zachowaniu i rozmowach”5. 
Krytycy z pewnością mieli rację co do świato-
poglądu Morrisa, który może nie był monar-
chistyczny, ale już na pewno konserwatywny. 
Warto przy tym pamiętać, że Morris wywodził 
się z amerykańskich elit społecznych6 i pro-
wadził tryb życia zgodny ze swoim pochodze-
niem – świetnie czuł się na salonach, wiódł 
żywot „hedonisty i intelektualisty”7. Te fakty 

* Tytuł pochodzi od redakcji.
1 Urząd ten pełnił Morris do 1794 r.
2 C.D. Bowen, Miracle at Philadelphia. The Story of the Constitutional Convention. May to September 1787, 
Toronto 1966, s. 42.
3 Tamże, s. 240.
4 M.M. Mintz, Gouvernerur Morris, George Washington’s War Hawk, „The Virginia Quarterly Review”, Jesień 
2003, s. 651-661. Cytat z wydania internetowego (bez podziału na strony) dostępnego na stronie: www.
vqronline.org.
5 J.T. Flexner, Washington, przeł. S. Amsterdamski, Warszawa 1990, s. 276-277.
6 J.T. White, The National Cyclopaedia of American Biography: Being the History of the United States as Illustrated 
in the Lives of the Founders, Builders, and Defenders of the Republic, and of the Men and Women who are 
Doing the Work and Moulding the Thought of the Present Time, t. 2, Nowy Jork 1895, s. 526.
7 C. Berkin, Doniosłe rozstrzygnięcie. Tworzenie amerykańskiej konstytucji, przeł. J. S. Kugler, Warszawa 
2005, s. 45.
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biograficzne mają niebagatelne znaczenie dla 
usytuowania Morrisa w paryskim środowisku. 
Zarówno jego poglądy, jak i sposób bycia 
ułatwiły mu nawiązanie bliskich stosunków 
towarzyskich, a nawet romansowych (był 
kochankiem pani de Flahaut, wcześniejszej 
towarzyszki Talleyranda)8 z bywalcami ary-
stokratycznych, zachowawczo nastawionych 
salonów. Nie należy jednak wiązać poglądów 
posła z kontrrewolucyjnym tradycjonalizmem 
radykalniejszych zwolenników Ancien Régi-
me. Morris zajmował raczej pozycje zbliżone 
do konserwatyzmu liberalnego9, co na gruncie 
francuskim można wiązać z, godzącym mo-
narchię i liberalizację ustroju, typem myślenia 
reprezentowanym przez Miraebeu10.

Powrócić należy jeszcze do wspomnia-
nych zarzutów, wskazujących na nieodpo-
wiedzialność Morrisa. Może jest to zbyt duże 
słowo, ale na pewno można mówić o skłonno-
ści posła do podejmowania indywidualnych, 
ryzykownych działań politycznych. Świadczą 
o niej działania Morrisa podejmowane w trak-
cie londyńskiej misji dyplomatycznej z 1790 r., 
kiedy to prowadził niekonsultowane z rządem 
negocjacje, mając na celu wywołanie (na 
własną rękę!) ogromnej wojny wymarzonej 
koalicji (Francja, Hiszpania, USA) z Wielką 
Brytanią11. Ostatecznie te dosyć fantastyczne 
plany spaliły na panewce, ale całe przed-
sięwzięcie dobrze obrazuje nietypową dla 
dyplomaty skłonność do indywidualnego 
podejmowania dużego ryzyka. Kolejną ryzy-
kowną akcję podjął poseł już w Paryżu, kiedy 
to rozpoczął ścisłą współpracę z królewskimi 
doradcami, biorąc tym samym bezpośredni 
udział we francuskich rozgrywkach politycz-
nych (rzecz karygodna dla dyplomaty). Warto 
pamiętać, że Morris nie pozostawał jednak 
bezużytecznym dyplomatą. Udało mu się cho-

ciażby sprawnie doprowadzić (i to w trudnym 
okresie sierpnia i września 1792 r.) do spłace-
nia rocznej raty amerykańskiego długu oraz 
przejrzeć korupcyjne zamiary francuskiego 
ministra Lebruna.

Do dziś przetrwało osobiste archiwum 
posła, które składa się z dwóch rodzajów 
tekstów: pisanego na bieżąco, skrótowego 
diariusza oraz prowadzonej – głównie z se-
kretarzem stanu Tomaszem Jeffersonem oraz 
z Waszyngtonem – korespondencji. Pisane 
raczej w familiarnym tonie listy zawierają 
oficjalne, dokładne, dosyć rzetelne analizy, 
których minusem jest częste pokazywanie 
sytuacji we Francji przez pryzmat osobistych 
sympatii i przedstawianie opartych czasem 
jedynie na intuicji (skądinąd raczej dobrej) 
prognoz politycznych. Szczególnie ciekawie 
wygląda korespondencja kierowana do Jef-
fersona, który popierał radykalizowanie się 
rewolucji, a swoich amerykańskich przeciw-
ników politycznych piętnował jako reakcjo-
nistów i monarchistów, czyniąc ze stosunku 
do wydarzeń francuskich ważny element 
propagandy12. Morris wiedział o sympatiach 
swojego zwierzchnika. Trudno powiedzieć, 
czy ta świadomość wpływała na zawarte w ra-
portach treści. Być może poseł w listach do 
sekretarza stanu starał się ograniczać liczbę 
negatywnych ocen francuskich radykałów. 
Nawet jeśli tak było, to nie przyniosło to zamie-
rzonego efektu – wydestylowane z nadmier-
nej krytyki raporty i tak wyprowadzały adresata 
z równowagi: „chwalca monarchii […] chronił 
swoje oczy i wiarę przed wszystkimi faktami, 
które zadawały kłam jego życzeniom”13.

Książkowa edycja pism posła uka-
zała się w Londynie w roku 193914. Dia-
riusz oraz listy Morrisa ciągle pozostają 
nieznane polskiemu czytelnikowi. Z tego 

8 S. Schama, Citizens. A chronicle of the French Revolution, Nowy Jork 1989, s. 227. 
9 Termin za: P. Kłoczowski, Wstęp, [w:] E. Burke, Rozważania o rewolucji we Francji, przeł. D. Lachowska, 
Warszawa 1994, s. 5-17, s. 14.
10 F. Furet, Louis XVI, [w:] A Critical Dictionary…, s. 234-243, s. 240.
11 M.M. Mintz, dz. cyt.
12 A. Bryk, Federaliści u władzy. 1789-1801, [w:] Historia Stanów Zjednoczonych Ameryki, red. A. Bartnicki, 
D. T. Critchlow, t. 2: 1763-1848, red. B. W. Sheeham, J. Wawrzyczek, Warszawa 1995, s. 63-90, s. 73-74.
13 J. T. Fletner, dz. cyt., s. 278.
14 G. Morris, A Diary of the French Revolution, t. 1-2., oprac. B. C. Davenport, Londyn 1939.
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powodu zostanie opublikowane tłumaczenie 
wybranych pięciu listów autorstwa posła. 
Wszystkie poza jednym wyjątkiem powstały 
w końcówce 1792 r., a więc w momencie, 
kiedy dokonała się już tzw. rewolucja repu-
blikańska. Mianem tym określamy eskalację 
rewolucyjnych wydarzeń, jaka miała miejsce 
w drugiej połowie tego roku. Początek lata 
1792 r. przyniósł destabilizację sytuacji 
politycznej, która doprowadziła do wybu-
chu radykalnej rewolty w dniu dziesiątego 
sierpnia. W jej efekcie Ludwik XVI stał się 
więźniem stanu, a dwudziestego września 
Konwencja proklamowała republikę fran-
cuską. Jesień tego roku to pogłębiający się 
parlamentarny konflikt Żyrondy z Góralami 
oraz stopniowe przygotowywanie gruntu 
pod dalszą radykalizację. Opisywana faza 
rewolucji kończy się symbolicznie procesem 
króla i jego egzekucją (21 I 1793 r.).

Trzy z prezentowanych listów powsta-
ły jednego dnia: 23 października 1792 r. Mor-
ris skierował je do Jeffersona, Waszyngtona 
oraz Rufusa Kinga i w każdym z nich nieco 
inaczej opisał zarówno bieżącą sytuację po-
lityczną, jak i przyczyny sukcesu radykalnych 
ugrupowań. Czwarty powstał 24 XII 1792 
r. i został skierowany do Roberta Morrisa, 
innego amerykańskiego polityka, z którym 
poseł współpracował od wielu lat. Ten krótki 
list mieści w sobie ogromny ładunek emocjo-
nalny i, chociaż ciężko powiedzieć, czy opo-
wiada prawdziwą historię, doskonale ukazuje 
to, w jaki sposób Morris oceniał francuską 
rzeczywistość. Ostatni z publikowanych tek-
stów napisano już 25 I 1793 r. i opowiada on 
o egzekucji króla Ludwika XVI. Tłumaczenia 
oparto na wspomnianej już londyńskiej edy-
cji źródła. Warto zaznaczyć, że angielscy 
edytorzy nie zawsze umieszczali całe teksty. 
Nie sposób niestety stwierdzić, czy archiwum 

posła zawiera po prostu fragmentaryczne 
przekazy, czy też wydawcy dokonali selekcji 
publikowanych treści.

1.

Paryż 23 października 1792
Fragmenty z listu nr 1315 adresowanego 
do Tomasza Jeffersona16

Niespodziewane wydarzenia, które 
miały miejsce w tym kraju od czasu, kiedy 
Twój list został napisany, i o których dowiesz 
się zanim mój list dotrze do Ciebie, uzmysło-
wią Ci, że nie mogę, dopóki nie otrzymam 
nowych rozkazów prezydenta, podjąć się 
realizacji zadań, których one dotyczą, po-
nieważ nie dysponuję odpowiednimi upraw-
nieniami17. Obawiam się także, że Stany 
Zjednoczone będą chciały poobserwować 
przez chwilę nową republikę zanim podejmą 
zdecydowane kroki wobec niej. W takim 
przypadku mogę przez dłuższy czas po-
zostawać bez rozkazów, co napawa mnie 
niepokojem, ponieważ sytuacja ta wymaga 
odpowiedzialności za wydarzenia, których 
ludzka istota nie może przewidzieć. Można 
mi rzeczywiście odpowiedzieć, że właściwym 
postępowaniem jest przestrzeganie ścisłej 
neutralności, jednak pojawiają się często 
sprawy, w których takie nicnierobienie staje 
się zaangażowaniem. Nie muszę chyba przy-
woływać wielu przykładów tego typu sytuacji. 
Zastanawiałem się nad opuszczeniem Pary-
ża i odwiedzeniem Bordeaux oraz Marsylii, 
ale uznałem za niezbędne pozostać tutaj 
dla dobra moich rodaków przebywających 
w mieście, którzy mogą być w szaleństwie 
chwili wystawieni na niebezpieczeństwo, 
a już na pewno na niedogodności [...].

15 Tamże, s. 564.
16 Tomasz Jefferson (1743-1826) – jeden z najważniejszych „ojców założycieli” Stanów Zjednoczonych, 
w latach 1785-1789 był poprzednikiem Morrisa na placówce dyplomatycznej w Paryżu, w 1790 r. objął urząd 
Sekretarza Stanu i sprawował go do roku 1793 r., w późniejszym czasie został wybrany prezydentem Stanów 
Zjednoczonych (1801-1809).
17 Listy uwierzytelniające Morrisa skierowano do starego, obalonego w wyniku sierpniowej rewolty, rządu. 
Poseł stał na stanowisku, że dopóki nie otrzyma nowych uwierzytelnień to nie może podejmować kluczowych 
decyzji.
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Biorąc pod uwagę obecną skłonność 
ludu tego kraju, sądzę z pewnością, że 
wielka, decydująca, efektywna większość 
opowiada się teraz za republiką. Jakie będą 
skłonności oraz opinia za sześć miesięcy ża-
den rozważny, roztropny człowiek nie może, 
myślę, podjąć się określenia... czy ustanowią 
władzę, która teraz nie istnieje, jako substy-
tut (i zawsze niebezpieczny substytut) tego 
autorytetu, który nie może być odtworzony, 
odkąd tak wiele zostało zrobione w celu 
ośmieszenia go; czy lekceważąc a nawet 
ośmieszając religię, będą w stanie wznieść 
na chwiejnym i niepewnym fundamencie 
filozofii metafizycznej solidny gmach moral-
ności; oto są pytania, które rozwiąże czas.

2.

Paryż 23 października 179218

W. P.19 Jerzy Waszyngton20

Filadelfia
Mój drogi Sir,

Twój [list] z dwudziestego pierwszego 
lipca w końcu bezpiecznie dotarł. Biedny La 
Fayette21. Twój list do niego musi na jakiś 
czas zostać przy mnie. Jego tutejsi wrogowie 
są tak zajadli jak nigdy przedtem i nie mogę 
dać Ci lepszego dowodu niż ten: wśród kró-
lewskich papierów nie znaleziono niczego 
takiego, czego spodziewali się jego wrogo-
wie, jedynie korespondencja króla z panem 
La Fayettem, która od początku do końca 
oddycha czystym powietrzem wolności. Jest 

z tego powodu trzymana w ukryciu, podczas 
gdy oskarża się go [La Fayette’a, przypis 
KN] o tworzenie w porozumieniu z królem 
projektów mających zniewolić kraj. Informa-
cje dotyczące korespondencji przekazała mi 
osoba, która zyskała je z kolei od członka 
grup ją studiujących. Zobaczysz w moich 
listach22 uczynioną przez pana Shorta23 pro-
pozycję dotyczącą pana La Fayette’a i moją 
odpowiedź na nią. Miałem wiele powodów, 
aby sądzić, że nasza reakcja mogłaby go 
wówczas skrzywdzić, ale tuszę, że wkrótce 
nadejdzie moment, kiedy będzie można coś 
zrobić, żeby go uwolnić. Przy czytaniu mojej 
korespondencji z Panem Shortem weź pod 
uwagę, że kierowałem ją do francuskiego 
i austryjackiego rządu, jako że sami udzielili 
sobie pozwolenia na czytanie moich listów. 
Dowiesz się także, że w moich listach do 
pana Jeffersona wskazałem na niebezpie-
czeństwa związane z przebywaniem w tym 
mieście. Niektóre z krwawych wydarzeń, 
które miały miejsce i które częściowo sta-
nowiły realizację wielkich planów, naturalnie 
wskażą na odpowiednią interpretację, ale 
nie one są tym, co miałem na myśli. Jeśli 
się kiedykolwiek spotkamy, to zabawię Cię 
recitalem opowieści o wielu rzeczach, o któ-
rych, przynajmniej w chwili obecnej, byłoby 
niewłaściwe pisać na papierze. Zobaczysz, 
że oskarżono króla o poważne przestępstwa 
i wykroczenia, ale ja doprawdy wierzę, że 
szczerze pragnął on dla swojego narodu 
szczęścia używania najwyższego stopnia 
wolności, jakiego dopuszczały ich sytuacja 

18 G. Morris, dz. cyt., s. 565-566.
19 Morris używał w tym miejscu skrótu „Esq.”, odnoszącego się do grzecznościowej formy „esquier”.
20 Jerzy Waszyngton (1732-1799) – przywódca strony niepodległościowej w trakcie rewolucji amerykańskiej, 
pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych (1789-1797).
21 Gilbert du Motier, markiz La Fayette (1757-1834) – francuski wojskowy, uczestnik wojny o amerykańską 
niepodległość, zwolennik umiarkowanego stronnictwa feliantów. Po sukcesie sierpniowej rewolucji traci wpływy 
i staje się oskarżony o zdradę. Opuszcza zatem swoje oddziały, przechodzi front i ucieka do Niderlandów. 
Nie zdobywa zaufania dowództwa sprzymierzonych i zostaje uwięziony. La Fayette przyjaźnił się zarówno 
z Waszyngtonem, jak i z Morrisem. Poseł prowadził ożywioną korespondencję z Williamem Shortem, posłem 
amerykańskim w Niderlandach, w celu rozważenia możliwości podjęcia interwencji dyplomatycznej (La Fayette 
miał bowiem amerykańskie obywatelstwo) mającej na celu uwolnienie generała.
22 Morris przesyłał najprawdopodobniej do USA nie tylko pisane przez siebie raporty, ale także korespondencję 
dokumentującą ważniejsze z podejmowanych w ramach misji działań.
23 William Short (1759-1849) – dyplomata, bliski współpracownik Jeffersona, przed Morrisem był posłem 
w Paryżu, w roku 1792 pełnił ten urząd w Niderlandach, a w 1794 r. został posłem w Hiszpanii.
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i okoliczności. Chciał dobrej konstytucji, ale 
nieszczęśliwie nie dysponował środkami do 
jej stworzenia, a jeśli je miał, to był wstrzymy-
wany przez swoje otoczenie. Jaki będzie jego 
los, tylko Bóg raczy wiedzieć, ale historia 
mówi nam, że droga obalonych monarchów 
szybko wiedzie z więzienia do grobu.

Ponownie wspomniałem panu Jeffer-
sonowi o życzeniu otrzymania pozytywnych 
instrukcji i rozkazów od mojego rządu. Nie 
muszę mówić Ci, Sir, jak miłe będzie to dla 
mnie i jaki ciężar zdejmie z mojego serca. 
W tym samym momencie zdaję sobie w pełni 
sprawę jak niewygodne będzie wydanie mi 
takich rozkazów. Stany Zjednoczone mogą 
przecież chcieć grać na zwłokę i zobaczyć, 
w jaki sposób sprawy się zakończą; w takim 
wypadku rozwiązaniem dogodnym dla rządu 
jest pozostawanie z prawem do popierania lub 
wypierania się mnie w zależności od okolicz-
ności. Moja rola w grze nie jest tak komforto-
wa, ale chociaż chciałbym, żeby senat był tego 
świadomy, daleko mi do życzenia, aby jakiś 
nagły krok został zrobiony w celu uwolnienia 
mnie, ponieważ wiem, jak godne pogardy 
jest prywatne dobro porównane z interesem 
publicznym. Jeden krok wydaje się jednak 
naturalny: zanim nowe listy uwierzytelniające 
zostaną wydane, byłoby właściwe wiedzieć, do 
kogo powinny zostać skierowane, ponieważ 
Konwencja – jedynie tymczasowe ciało – zo-
stanie zastąpiona przez jaką mieszaną formę, 
ale z drugiej strony może upłynąć wiele czasu 
zanim taka forma powstanie [...].

3.

Paryż 23 października 179224

W. P. Rufus King25

Nowy Jork
Szanowny Panie,

Twój [list] z pierwszego września 
dotarł do mnie kilka dni temu. Przyjmij moje 
najszczersze podziękowania za zawarte 
w nim informacje, które są cenne i wysoko 
zadowalające. Mógłbym dodać komentarz 
do tego, co mówisz na temat prasy, która 
odpowiada na każde rozwiązanie wprowa-
dzone przez rząd, ale bez trudu przewidzia-
łeś wszystko co mam do powiedzenia na 
ten temat. Nie mogę dać ci tak pożądanego 
raportu dotyczącego tutejszej sytuacji, jak 
mógłbym to zrobić, gdyby nie wydarzyła się 
ostatnia rewolucja, ponieważ moje kontakty 
są z konieczności zawieszone, a zanim nie 
otrzymam rozkazów traktujących o nowym 
rządzie, jestem zmuszony do zachowywania 
neutralnego postępowania i nie mogę, tak jak 
wcześniej podglądać kulisów. Trzeba dodać, 
że nie sposób zauważyć obecnie żadnego 
pewnego marszu w jakimkolwiek kierunku, 
a każdy czuje się zobligowany do sprze-
niewierzania się w zależności od okolicz-
ności zasadom, które chciałby realizować. 
Spróbuję jednak dostarczyć Ci omówienia 
ostatnich wydarzeń, a ramy szkicu będziesz 
w stanie wypełnić za pomocą mojego listu 
do pana Jeffersona, który zostanie być może 
przekazany Senatowi, albo przynajmniej na 
podstawie gazet wydanych przed i po dzie-
siątym sierpnia26.

Ostatnia rewolucja miała swoją za-
dawnioną przyczynę w tym wybryku ludzkie-
go usposobienia, który, jeśli jest nie obserwo-
wany i kontrolowany, zawsze prowadzi ludzi 
do ostateczności. Za bezpośrednie przyczy-
ny miała wady i defekty ostatniej konstytucji, 
a spośród nich szczególnie tę, że pozba-
wioną siły władzę wykonawczą uczyniono 
odpowiedzialną za wydarzenia, a legislatywa 
skomponowana z jednej izby reprezentan-
tów była ubezpieczona na każdy wypadek 
i działała bez żadnej kontroli, nie licząc pa-

24 G. Morris, dz. cyt., s. 569-572.
25 Rufus King (1755-1827) – polityk amerykański, uczestnik Konwencji Konstytucyjnej, związany z, opozycyjnymi 
w stosunku do Jeffersona, Federalistami.
26 Morris dołączył zapewne do listu paczuszkę zawierającą odpowiednie numery gazet. W wielu listach 
znajdujemy potwierdzenie, że na pewno załączał takie prasowe dodatki do raportów przesyłanych Jeffersonowi 
i Waszyngtonowi.
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pierowych maksym i popularnej opinii. Ludzie 
zaś, a raczej pospólstwo – rzecz dzięki Bogu 
nieznana w Ameryce – schlebiający sobie 
wyobrażeniem, że są omnipotentni, ale także 
rozczarowani skutkami pięknych obietnic, 
którymi na początku ich karmiono, nie byli 
przez nikogo ograniczani, chyba że przez 
urzędników mianowanych z ich własnej ini-
cjatywy. Musiało doprowadzić to do sytuacji, 
w której władzę wykonawczą podporządko-
wano ustawodawczej, a ta ostatnia zależała 
od woli takich ludzi, którzy umieli wpływać 
na tłum. Za pomocą obniżania królewskiego 
autorytetu poniżej wszelkich rozsądnych po-
ziomów, twórcy konstytucji stworzyli moralnie 
niemożliwym, aby ludzie szczerze uznawali 
króla. Działo się tak nawet jeśli było to moż-
liwe, aby on bez żalu ujrzał siebie zdjętego 
z pierwszego miejsca możliwego do przypi-
sania człowiekowi i postawionego w stanie 
tak niskim, że był wystawiony na zniewagi 
czynione przez najniższych. To było jasne, że 
konstytucja nie może przetrwać, a podczas 
przewrotu mogły stać się trzy rzeczy: usta-
nowienie despotyzmu, ustanowienie dobrego 
ustroju, albo instytucji demokratycznych. 
Pierwsza możliwość byłaby nieunikniona 
w przypadku działania zdolnego i ambitnego 
księcia. Druga była krańcowo trudna, nie 
ze względu na swoją naturę, ale ponieważ 
przywódcy rozmaitych partii opowiadali się 
za różnymi postulatami i opiniami. Ostatnia 
możliwość stała się po prostu naturalną 
kontynuacją procesu przemian ludzkich 
umysłów, koniecznego jako spuścizna idei 
zawartych w Karcie Praw27. Adwokaci repu-
bliki mieli zatem łatwe zadanie, chociaż i im, 
i ich przeciwnikom wydawało się ono skom-
plikowane. W momencie, w którym powstało 
drugie Zgromadzenie, grupa deputowanych 
oraz innych ludzi sformułowała plan obalenia 
konstytucji, której zachowywanie dopiero co 
zaprzysięgli, i ustanowienia republiki. Wy-
rosło to po części z pragnienia postawienia 
siebie wyżej niż w innej sytuacji mogliby to 
osiągnąć, a po części z przekonania, że sys-

tem nie jest w stanie trwać i że w czystej mo-
narchii nie dostąpiliby udziału w rządzeniu. 
Jako że mocno trzymali najniższe klasy ludu, 
jako że arystokratyczna i konstytucjonalna 
partia prowadziły ze sobą otwartą wojnę, jako 
że ta ostatnia wprost wyznała swoje marze-
nie poprawienia – w innych słowach zmiany 
– konstytucji, w tym samym czasie otaczanej 
przez nich czcią, nie było trudnym zadaniem 
zaatakowanie monarchy przestrzegającego 
rozwiązań, co do których ciężko było sądzić, 
że je akceptował i z dnia na dzień popełnia-
jącego coraz bardziej widoczne błędy. Dodaj 
do tego, że dwór działał w duchu śmiesznie 
małych intryg nie wartych uwagi kogokol-
wiek powyżej lokajów i pokojówek. Każdy 
realizował swój mały projekt, a każdy mały 
projekt miał swoich zwolenników. Mocne, 
męskie rady straszyły słabych, alarmowały 
zawistnych i raniły osłabione umysły leni-
wych i oddanych luksusowi. Takie rady, gdy 
przypadkiem jakaś się pojawiła, były zatem 
akceptowane, ale nie stosowane, a już na 
pewno nie wyznaczały dalszego postępowa-
nia. Pałac zawsze wypełniali ludzie, których 
język, których styl życia i których maniery 
były tak diametralnie przeciwstawne do takiej 
rzeczy jak wolność, że łatwo przekonywano 
ludzi, iż dwór zamierza zniszczyć konstytucję 
przez ścisłe przestrzeganie jej zasad. Pewne 
osoby ogłosiły stosowanie takiej taktyki, któ-
ra od momentu publicznego ogłoszenia nie 
była warta złamanego szeląga. Król, którego 
prawość nie chciała nigdy słyszeć o złamaniu 
przysięgi, charakteryzował się pomimo to sła-
bością polegającą na dopuszczaniu do siebie 
i cieszeniu swoją poufałością ludzi otwarcie 
wyznających antykonstytucyjne sentymenty. 
Królowa ciągle była jeszcze bardziej nieroz-
sądna. Republikanie (którzy także dyspono-
wali swoim planem zniszczenia konstytucji 
za pomocą przestrzegania konstytucji) oparli 
o królewską osobistą prawość swój plan 
zniszczenia jego reputacji człowieka prawego 
i prezentowali go światu jako zdrajcę narodu, 
którego przysiągł chronić. W efekcie chwytali 

27 Idzie o Deklarację Praw Człowieka i Obywatela z 1789 r.
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się każdej okazji do uchwalania popularnych 
uchwał, które były niekonstytucyjne. Jeśli król 
stosował swoje prawo do veta, to ogłaszano, 
że marzy o kontrrewolucji. Jeśli zaś podpi-
sywał dekret, to tracił poparcie dotkniętych 
nowych prawem i oczywiście stawał się dzień 
po dniu coraz bardziej bezbronny. Sukces 
jego wrogów przerósł ich oczekiwania. Sztur-
mowano jego pałac. On sam znalazł schro-
nienie w Zgromadzeniu, a obecnie jest wraz 
z rodziną więźniem stanu28. Ale teraz idee re-
wolty, rozbudzone w celu jego obalenia, stały 
się bardzo kłopotliwe dla tych, którzy zdobyli 
władzę. To niemożliwe, aby powiedzieć do 
ludu lub do morza: tak daleko możesz dojść, 
ale nie dalej; sądzę, że będziemy świadkami 
gwałtownych konfliktów, które sprawią, że 
wielu ludzi – gdy okaże się, że są jak Mak-
bet wydający krwawe rozkazy powracające 
następnie, aby dręczyć swojego twórcę – 
będzie żałowało tego, co uczynili.

4.

24 XII 179229

List do Roberta Morrisa30

Na długo przed dzisiejszym dniem 
dowiedziałeś się, że sceny, które miały miej-
sce w tym kraju, a w szczególności w tym 
mieście, były straszne31. Były takie nawet 
bardziej niż możesz sobie to wyobrazić. Jakiś 
czas temu pewien człowiek zawnioskował do 
Konwencji w sprawie szkód wyrządzonych 
w jego kamieniołomach32. Kamieniołomy 
tutaj to długie wykopy głębokości kilku stóp, 
sięgające aż do pokładów kamienia, a na-

stępnie przedłużone wzdłuż pokładu aż pod 
jego powierzchnię. Wyrządzona szkoda 
polegała na tym, że pewną liczbę martwych 
ciał wrzucono do jego wykopu, który został 
przez nie pokryty tak, iż pracownicy nie mo-
gli wykonywać swoich obowiązków. Pomyśl 
o zniszczeniu bez żadnego procesu setek 
ludzi, którzy przez lata byli pierwszymi oby-
watelami tego kraju i o wrzuceniu ich ciał do 
pierwszego napotkanego dołu. Przynajmniej 
dwie setki z tych nieszczęśliwych ofiar nie 
popełniły innego przestępstwa niż należenie 
do tej części kleru o nieskazitelnej postawie, 
która sumiennie wypełniała swoją przysię-
gę33. Jestem w błędzie, jeśli nie doświadczy-
my podobnych scen zanim obecna rewolucja 
dobiegnie końca. 

Adieu mój drogi przyjacielu. Z całego 
serca przesyłam Tobie i Twoim bliskim po-
zdrowienia na ten świąteczny okres. Piszę 
z miejsca opuszczonego przez dawnych 
mieszkańców, gdzie w prawie każdym ob-
liczu można znaleźć ślady obecnej niedoli 
oraz ponurych przeczuć.

5.

Paryż 25 stycznia 1793 r.
Nr 1834

W. P. Tomasz Jefferson
Filadelfia
Szanowny Panie,

Mój ostatni [list] nr 17 wysłano 17 bm. 
Ostatni król tego kraju został publicznie 
stracony35. Umarł w sposób odpowiadający 
swojej godności. Wstępując na szafot, po-

28 W czasie wydarzeń z 10 VIII Ludwik XVI opuścił wraz z rodziną szturmowane przez rewolucjonistów Tulenie 
i szukał schronienia w gmachu, w którym obradowało Zgromadzenie. Po rewolcie królewska rodzina została 
uwięziona w areszcie domowym.
29 G. Morris, dz. cyt., s. 597–598.
30 Robert Morris (1734-1806) – amerykański polityk, kupiec i finansista. Nie był spokrewniony z Gouvernerem 
Morrisem, ale obaj przez długi czas współpracowali ze sobą zarówno na niwie politycznej, jak 
i ekonomicznej.
31 Poseł wspomina głównie o paryskich masakrach z początku września 1792 r.
32 Z opisu Morrisa wynika, że surowiec pozyskiwano metodą odkrywkową.
33 Sporą część ofiar wrześniowej masakry stanowili duchowni katoliccy, którzy nie chcieli odstąpić do kościoła 
rzymskiego i przystąpić do tzw. kościoła państwowego.
34 G. Morris, dz. cyt., s. 601-602.
35 Egzekucja miała miejsce 21 I 1793 r. na Placu Zgody (wówczas miejsce to nosiło miano Placu Rewolucji).
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nownie przebaczył tym, którzy go oskarżyli 
oraz modlił się, aby jego zwiedzeni poddani 
mogli skorzystać na jego śmierci. Gdy znalazł 
się już na szafocie spróbował przemawiać, 
ale dowodzący [egzekucją] oficer, Santer-
re36, nakazał bić w bębny. Król podjął dwie 
daremne próby, ale z tym samym mizernym 
skutkiem. Kaci rzucili go na ziemię i, będąc 
w dużym pośpiechu, dopuścili do tego, że 
ostrze opadło w momencie, gdy szyja króla 
nie była jeszcze poprawnie umocowana 
i zmiażdżyło ją. Bezcelowe będzie opowia-
danie Ci afektowanej historii ze szczegółami. 
Mam w tej korzystnej sytuacji37 tylko kilka 
minut na napisanie [listu], przechodzę więc 
do tego, co jest ważniejsze.

Największe starania zostały podjęte 
w celu zapobieżenia obecności tłumów. 
Udowodniło to przekonanie, że większość 
nie popierała zastosowania tak surowego 
środka. Ogromna liczba paryskich obywateli 
opłakiwała los ich nieszczęśliwego księcia. 
Widziałem żal taki, jak ten okazywany w sy-
tuacji przedwczesnego zgonu ukochanego 
rodzica. Wszystko ogarnia nastrój powagi, 
co sprawia przygnębiające wrażenie. Do-
wiedziałem się od miejscowego, że skazanie 
króla stanie się sygnałem do rozpuszczenia 
armii we Flandrii. Nie wierzę w to, ale skła-
niam się ku myśli, że egzekucja wywrze jakiś 
efekt na armii, która już teraz znika na żąda-
nie i szybko ulega fermentowi...

36 Antonie Joseph Santerre (1752-1809) – oficer Gwardii Narodowej, brał udział w ataku na Tuilerie z 10 VIII 
1792 r., po aresztowaniu Ludwika XVI nadzorował jego więzienie, kierował egzekucją króla.
37 Morris prawdopodobnie ma na myśli nadarzającą się okazję do wysłania poczty do Stanów 
Zjednoczonych.


