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ЛИН ХАНТ

СВЕТ ДО КО ГА СМО СТИ ГЛИ: БУ ДУЋ НОСТ  
ФРАН ЦУ СКЕ РЕ ВО ЛУ ЦИ ЈЕ

Фран цу ска ре во лу ци ја па ла је у не ми лост.1 Баш ка да се ра
ши ри ла спо зна ја о ње ној ва жно сти, она је из гу би ла до бар глас – за 
мно ге, ка ко у јав но сти та ко и уну тар про фе си је, она је по ста ла 
пре те ча на си ља, те ро ра, то та ли та ри зма па чак и ге но ци да у мо дер
ном све ту. Из гле да да је Ед мунд Берк по бе дио у рас пра ви са То
ма сом Пеј ном и Ме ри Вул стон крафт. Ње го ва про ро чан ска ми сао 
из 1790. го ди не – „У шу мар ци ма њи хо ве ака де ми је на кра ју сва ког 
др во ре да не ви ди те ни шта из у зев ве ша ла”2 – мо же да се чи та као 
епи таф свим уто пиј ским ви зи ја ма ко је је из не дри ла Фран цу ска 
ре во лу ци ја.

Бе сми сле но је по ри ца ти да је Фран цу ска ре во лу ци ја има ла 
сво ју не га тив ну стра ну: 1793–1794. по сла ни ци На ци о нал ног кон
вен та су при хва ти ли те рор као об лик вла да ви не и раз ви ли су про
то ти пе то та ли тар не вла сти. Ме ђу тим, Фран цу ска ре во лу ци ја је 
ство ри ла и људ ска пра ва и де мо кра ти ју, ко ји су се по ка за ли под јед
на ко ду го трај ним у мо дер ном све ту. Мно ги про шли ту ма чи по
ку ша ва ли су да све при пи шу јед ној или дру гој стра ни – не ки су 

1 Мо жда мој на слов из и ску је од ре ђе но об ја шње ње. Он по на вља, прем да 
из о кре ћу ћи га, на слов пи о нир ског ис тра жи ва ња Пи те ра Ла сле та Свет ко ји смо 
из гу би ли (Pe ter La slett, The World We Ha ve Lost, New York 1965). Ла слет је опи сао 
де мо граф ски свет ко ји је иш че зао. Овај оглед не ма ни ка кве ве зе са де мо гра фи
јом – по све ћен је но вом по ли тич ком и дру штве ном све ту ко ји је ство ри ла Фран
цу ска ре во лу ци ја. Не пру жам пре глед но ви је исто ри о гра фи је о Фран цу ској 
ре во лу ци ји, али овим од су ством за и ста не ми слим да им пли ци рам да но ви ја 
исто ри о гра фи ја ни је ва жна и да ни је из вр ши ла ве ли ки ути цај на мо ја вла сти та 
схва та ња. Ка да бих јој по кло ни ла озбиљ ну па жњу, то би за у зе ло сав про стор 
ко ји ми је до де љен. 

2 Ed mund Bur ke, Re flec ti ons on the Re vo lu tion in Fran ce, and on the Pro ce
e dings in Cer tain So ci e ti es in Lon don Re la ti ve to that Event, Lon don 1790, 115. 
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твр ди ли да је то та ли тар на стра на би ла при вре ме но за стра њи ва ње 
у од го во ру на рат не и кон тра ре во лу ци о нар не окол но сти, док су 
дру ги уз вра ћа ли да су чак и пој мо ви пра ва и де мо кра ти је би ли 
за тро ва ни то та ли тар ним ам би ци ја ма. Та кво илиили ста но ви ште 
ни је одр жи во; и те ро ру и де мо кра ти ји се мо ра да ти оно што им при
па да. Сто га пи та ње ко је тре ба да се по ста ви гла си: ка ко је Фран цу
ска ре во лу ци ја мо гла да про из ве де та ко опреч не по сле ди це?3

Не тре ба да нас из не на ди ако од го вор ни је при ру ци. Сва ки 
ве ли ки ту мач Фран цу ске ре во лу ци је – а та квих је би ло мно го – 
сма трао је до га ђај, у осно ви, збу њу ју ћим. Берк је на звао Ре во лу
ци ју „не чим нај не ве ро ват ни јим што се до са да до го ди ло у све ту... 
сва ка ствар де лу је не при род но у овом чуд но ва том ха о су ис пра зно
сти и сви ре по сти... у овом мон стру о зном тра ги ко мич ном про зо ру”.4 
Пред крај сво га жи во та Алек сис де То квил љу ти то је пи сао при ја
те љу о сво ме раз о ча ра њу у раз у ме ва њу ових до га ђа ја: „Не за ви сно 
од све га што се мо же об ја сни ти у Фран цу ској ре во лу ци ји, по сто ји 
не што нео бја шњи во у ње ном ду ху и ње ним де ли ма. Мо гу да осе
тим при су ство те не по зна те ства ри али упр кос свим мо јим на по
ри ма не мо гу да по диг нем вео ко ји је по кри ва.”5

Карл Маркс је сма трао да је по ди гао вео и по чет ком че тр де
се тих го ди на 19. ве ка на ме ра вао је да на пи ше исто ри ју На ци о нал
ног кон вен та. Ни ка да ни је на пи сао ту књи гу, и ма да је Фран цу ска 
ре во лу ци ја слу жи ла ма рк си зму као проб ни ка мен, сам Маркс је 
на ста вио да се рве са зна че њем тих до га ђа ја то ком чи та вог свог 
жи во та. Јед на од по у ка ко ју је из ву као, у пи сму из 1881, би ла је 
по у ка о не пред ви дљи во сти. Иа ко је фран цу ска бу р жо а зи ја тач но 
де фи ни са ла зах те ве пре 1789, Маркс је твр дио да у 18. ве ку ни је дан 
Фран цуз пре 1789. ни је имао ни нај ма њу иде ју о то ме ка ко да они 
бу ду за до во ље ни. Слич но то ме, сма трао је да је про ле та ри јат мо гао 
да из ми сли сред ства за сво ју ре во лу ци ју тек ка да је она, у ства ри, 

3 Од ско ра по сто ји од ре ђе но ожи вља ва ње ин те ре со ва ња за Те рор. Ве ро
ват но не мо гу ва ља но да про це ним мно штво де ла на пи са них о ње му. Чак се и 
они из исте шко ле (след бе ни ци Фран соа Фи реа) раз ли ку ју, на при мер, по то ме 
да ли Те рор нај бо ље об ја шња ва ју фи ло зоф ски пој мо ви (ин ди ви ду а ли зам ver sus 
на ци о на ли зам) или прак тич ни пој мо ви (као на чин по ли тич ког де ло ва ња). За 
пр во ста но ви ште ви де ти: Lu cien Ja u me, Le di sco urs ja co bin de la démoc ra tie, 
Pa ris 1989, те La dan Bo ro u mann, La gu e r re des prin ci pes, Pa ris 1999. О дру гом ста
но ви шту ви де ти: Pa tri ce Gu e nif fey, La po li ti que de la Ter re ur: Es sai sur la vi o len ce 
révo lu ti on na i re 1789–1794, Pa ris 2000. За оп шти при каз ко ји је у са гла сно сти са 
мо јим вла сти тим по гле ди ма, ви де ти: Bro ni slaw Bac zko, „The Ter ror be fo re the 
Te rr or? Con di ti ons of Pos si bi lity, Lo gic of Re a li za tion,” у: Ke ith Mic hael Ba ker (ed.), 
The French Re vo lu tion and the Cre a tion of Mo dern Po li ti cal Cul tu re, 4 vols., Vol. 4: 
The Ter ror, Ox ford 1994, 19–38. 

4 Bur ke, Re flec ti ons, 11.
5 У пи сму Лу ју де Кер гор леу (Lo u is de Ker gor lay), ци ти ра ном у: François 

Fu ret, In ter pre ting the French Re vo lu tion, Cam brid ge 1981, 163.
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за по че ла.6 Ако Маркс ни ка да ни је по бли же опи сао шта ће се до
го ди ти у про ле тер ској ре во лу ци ји у бу дућ но сти, то је ба рем де лом 
би ло за то што он ни је ни ка да у пот пу но сти схва тио до га ђа је бу р жо
а ске ре во лу ци је за ко ју је ми слио да је при пре ми ла пут. 

Иа ко се осе ћај та јан стве но сти по ка зао за во дљи вим (ма ло је 
оних ко ји су на пи са ли са мо јед ну књи гу о Фран цу ској ре во лу ци ји), 
че сто по сто ји це на ко ју тре ба пла ти ти. Раз ме не ми шље ња о Фран
цу ској ре во лу ци ји ви ше на ли ку ју на улич ну ту чу у Бел фа сту не го 
на на уч ни скуп. На увод ним стра ни ца ма сво га де ла Пра ва чо ве ка, 
на пи са ног на бр зи ну као од го вор на Бер ко ву рас пра ву из 1790, Пејн 
об ја вљу је да Бер ко во „очи глед но по гре шно при ка зи ва ње” из и ску је 
од го вор. Пеј но ва пр ва ре че ни ца обе ле жа ва на ред ну кав гу: „Ме ђу 
не при стој но сти ма ко ји ма на ро ди раз љу ћу ју и дра же јед ни дру ге, 
пам флет го спо ди на Бер ка о Фран цу ској ре во лу ци ји је из ван ре дан 
при мер.”7 Бер ко ва ус пут на опа ска о „свињ ској све ти ни” рас па ли
ла је по жар про те ста, ме ђу тим ње го ва ре то ри ка бле ди у по ре ђе њу 
са ре то ри ком Ипо ли та Те на ско ро сто ле ће доц ни је.8 У сво јој исто
ри ји Фран цу ске ре во лу ци је (1878) Тен је ана те ми сао „го ми лу... опа
сну, ра зор ну, без о блич ну звер ко ја се не мо же за у зда ти, она се ди 
на вра ти ма ре во лу ци је за јед но са сво јом мај ком Сло бо дом – чу до
ви штем ко је ла је, по пут Мил то но ве две са бла сти пред вра ти ма 
па кла”.9

Че тр на ест го ди на на кон Те но ве смр ти, ње го ву уче ност је на
ци љао, ка ко би је раз ру шио, ре пу бли кан ски исто ри чар Ал фонс 
Олар, об ја вив ши књи гу од 330 стра на о Те но вим гре шка ма. На те
ме љу сво га „по мног и не при стра сног ис пи ти ва ња” Олар је за кљу
чио да у Те но вој књи зи „ис прав на на по ме на, тач на тран скрип ци ја 
тек ста или тач но до ка зи ва ње пред ста вља ју из у зе так. (...) Има озбиљ
них не тач но сти, има бе зна чај них не тач но сти, има на ив них не тач
но сти, има тен ден ци о зних не тач но сти али не тач но сти има сву да 

6 Де ло ви пи сма упу ће ног Фер ди нан ду До ме ли Ни вен хеј су (Fe r di nand 
Do me la Ni e u wen hu is) са др жа ни су у: François Fu ret, Marx et la Révo lu tion 
française, Pa ris 1986, 275–276. Фи ре до но си нај оп шир ни ју рас пра ву о Ма рк со вим 
про мен љи вим схва та њи ма Фран цу ске ре во лу ци је. 

7 Tho mas Pa i ne, Rights of Man: Be ing An swer to Mr. Bur ke’s At tack on the 
French Re vo lu tion, Du blin 1791, 1. To је пр ва ре че ни ца у књи зи. Из раз „очи глед
но по гре шно при ка зи ва ње” по ја вљу је се у пред го во ру. Да блин ско из да ње из 
1791. не ма пред го вор, али га има лон дон ско из да ње из 1792. го ди не. Tho mas 
Pa i ne, Rights of Man: Be ing An swer to Mr. Bur ke’s At tack on the French Re vo lu tion, 
Lon don 1792, iii.

8 Bur ke, Re flec ti ons, 117. 
9 На ве де но у: Paul Far mer, Fran ce Re vi ews Its Re vo lu ti o nary Ori gins: So cial 

Po li tics and Hi sto ri cal Opi nion in the Third Re pu blic, New York 1973, 30. На вод се 
у це ли ни мо же про на ћи у: Hip polyte Ta i ne, La Révo lu tion: L’a nar chie, тре ћи том 
Les ori gi nes de la Fran ce con tem po ra i ne, 12 vols., 22d edn., Pa ris 1899, 79.
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или го то во сву да.”10 Да по ме не мо још са мо је дан крај њи при мер 
– то ком се дам де се тих го ди на 20. ве ка Фран соа Фи ре је сво ју ути
цај ну ре ин тер пре та ци ју за сно вао на ру ше ви на ма пре о ста лим на
кон ње го ве ра зор не ба ра жне паљ бе про тив „ле њи ни стич копо пу
ли стич ке Вул га те” ко му ни стич ког исто ри ча ра Ал бе ра Со бу ла. 
„За што је ова оси ро ма ше на схе ма”, пи тао се ре то рич ки Фи ре, „ово 
вас кр сну ће схо ла сти ке, ово си ро ма штво иде ја, ова стра стве на 
твр до гла вост, пре ру ше на у марк си зам?”11

Рататата уна кр сне на уч не и по ли тич ке ва тре пре ти да уни
шти ствар но зна ње до ко га се сти гло у исто риј ском раз у ме ва њу 
то ком сто ле ћа. Же лим да за у змем дру га чи ји при ступ и да по тра
жим не пре по зна те за јед нич ке те ме ље на ко ји ма су се од ви ја ле све 
ове рас пра ве. Дру гим ре чи ма, ин тер пре та тив ни прет ход ни ци не 
мо ра ју да гре ше да би за ме не би ли у пра ву. Не по сма трам се бе као 
игра ча у цир ку су на вр ху људ ске пи ра ми де, са Ед мун дом, То мом 
и Ме ри у под нож ју, са Кар лом и Алек си сом у сле де ћем ре ду, док 
се ја на вр ху на пи њем да од јед ном жон гли рам са не ко ли ко раз ли
чи тих ин тер пре та ци ја у ва зду ху. Про цес ли чи ви ше на буч ну сед
ни цу оде ље ња за исто ри ју на ко јој се из ка ко фо ни је про тив реч них 
гла со ва, де лом због ис цр пље но сти, на по слет ку до ла зи до де ли
мич ног, при вре ме ног и увек опо зи вог спо ра зу ма о то ме шта тре ба 
да се об ја сни, ако већ не и о то ме ка ко да се то учи ни. 

Сви ве ли ки ту ма чи ин стинк тив но су раз у ме ли да ни ка ква 
та бе ла узро ка и по сле ди ца ни ка да не ће мо ћи да об у хва ти зна че ње 
ре во лу ци је. Фран цу ска ре во лу ци ја, по пут свих ре во лу ци ја, би ла 
је пре све га ис ку ство. Ко ри стим ову реч опре зно за то што је из раз 
„ис ку ство” од јед ном по стао амо р фан и спо ран.12 Ипак га ко ри стим 
ка ко бих по ка за ла да се мо ра по све ти ти па жња на чи ну на ко ји су 
до га ђа ји су бјек тив но схва та ни – ова су бјек тив на схва та ња су и те 
ка ко би ла у ве зи с тим ка ко су се до га ђа ји од и гра ли. Јед на де фи ни
ци ја ис ку ства у Ox ford En glish Dic ti o nary ка же да је то „до га ђај ко ји 
ути че на не ко га”. Же лим да до ку чим шта оно зна чи за до га ђај као 
што је Ре во лу ци ја, ко ји је из ме нио ду шев но ста ње ми ли о на љу ди. 

10 Alp hon se Au lard, Ta i ne: Hi sto rien de la Révo lu ti oin française, Pa ris 1907, 
324. Тен би, ипак, мо гао има ти по след њу реч, по што је Фонд сло бо де не дав но 
на ја вио по нов но об ја вљи ва ње ен гле ског пре во да Те но ва три то ма о Фран цу ској 
ре во лу ци ји са уво дом Мо не Озуф. 

11 Fu ret, In ter pre ting the French Re vo lu tion, 89, 131. Оглед о ко ме је реч пр ви 
пут је об ја вљен 1971. го ди не. 

12 Ме ђу де фи ни ци ја ма у он лајн до ступ ном Ox ford En glish Dic ti o nary сто
ји и: „Чин ка да је осо ба све сно су бје кат ста ња или по ло жа ја или је све сна да на 
њу ути че до га ђај.” Да ље: „Ста ње ума или осе ћа ња ко је обра зу је део уну тра шњег 
ре ли гиј ског жи во та; ду шев на исто ри ја (осо бе) об зи ром на ре ли гиј ско осе ћа ње.” 
О опа сно сти ма ис ку ства као кон цеп та у исто риј ској ин те р пре та ци ји, ви де ти: 
Joan W. Scot, „The Evi den ce of Ex pe ri en ce”, Cri ti cal In qu iry 17 (1991), 773–797.
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Би ло је ве о ма те шко бли же од ре ди ти при ро ду и зна чај ис ку
стве ног ква ли те та Фран цу ске ре во лу ци је. Ме та фо ре су ва ри ра ле 
од па то ло шких – То кви ло вог „ви ру са но ве и не по зна те вр сте” или 
„гро зни це” Креј на Бри то на – до оду ше вље них: на да ле ко је по зна
то да је Ви ли јам Вор дсворт ре во лу ци ју на звао „бла жен ством”, док 
ју је Емил Дир кем упо ре ђи вао са „оп штом уза вре ло шћу” или са 
„оп штом ег зал та ци јом”. Ипак, све јед но да ли су ме та фо ре по зи
тив не или не га тив не, оне го то во увек из ра жа ва ју од ре ђе ни осе ћај 
осо бе ног те ле сног уз бу ђе ња ко ји је до слов це по се до вао тре ну так.13 

И са ми са вре ме ни ци слу жи ли су се истом вр стом је зи ка. Је дан 
од пр вих ли сто ва ко ји се по ја вио, Co u ri er français, свој из ве штај 
са сед ни це На род не скуп шти не 15. ју ла 1789. за по чео је опи си ва
њем ат мос фе ре те ро ра ме ђу по сла ни ци ма: „Отва ра ње овог за се
да ња обе ле жи ли су плач, су зе, уз да си, ја ди ков ке и је ца ји.” До би ли 
су из ве шта је о „ста р ци ма ко ји се ву ца ра ју по ули ца ма, труд ни ца ма 
ко је је оба ра ла на зе мљу огром на го ми ла”, чи ни ло се да пре те глад 
и гра ђан ски рат.14 Из ве штај за сле де ћи дан је из не на да про ме нио 
тон. На кон што је из гле да ло да се краљ по ми рио са до га ђа ји ма а 
иза слан ство из скуп шти не оти шло у Па риз да ис пи та си ту а ци ју, 
иза бра ни тон био је из ра зи то пун на де: „У ка квом сто ле ћу жи ви мо! 
(...) Оно оза ко њу је по бу ну, ово нео п ход но на о ру жа ва ње са мо про
из во ди тре ну так ме те жа. (...) Не мо гу ће је из ра зи ти по твр де љу ба ви, 
ди вље ња и при вр же но сти ко је су по сла ни ци до би ли од гра ђа на.”15 
Овај из раз – „не мо гу ће је из ра зи ти” – по на вља ће се увек из но ва. 
Исто су осе ћа ли и обич ни љу ди. У свом лич ном ча со пи су па ри ски 
ста кло ре зац Жак Луј Ме не тра је са сво јих уче ста лих сек су ал них 
зго да 1789. из не на да пре шао на опис сво јих сва ко днев них по ли

13 У истом пи сму ци ти ра ном у 5. бе ле шци То квил ве ли: „Шта ви ше, у овој 
бо ле сти од Фран цу ске ре во лу ци је има не што ве о ма чуд но што мо гу да осе тим, 
иа ко не мо гу то да опи шем на од го ва ра ју ћи на чин ни ти да ана ли зи рам ње го ве 
узро ке. То је ви рус но ве и не по зна те вр сте.” Крејн Брин тон упо тре бља ва гро
зни цу као глав ну ана ло ги ју кроз сво ју чи та ву књи гу Ана то ми ја ре во лу ци је (The 
Ana tomy of Re vo lu tion, New York 1965). Вор дсво р тов стих „Бла жен ство је би ло 
жи ве ти у том сва ну ћу” по ти че из ње го ве по е ме Фран цу ска ре во лу ци ја она ква 
ка ква се чи ни са ња ри ма на сво ме по чет ку (1809), доц ни је укљу че не у Пре лу диј. 
Дир кем је ко ри стио Фран цу ску ре во лу ци ју као при мер ка да је рас пра вљао о 
тре ну ци ма ве ли ке дру штве не сна ге: „Та оп шта ужа ре ност има по сле ди це ко је 
су од ли ка ре во лу ци о нар них или ства ра лач ких епо ха... Под ути ца јем тог оп штег 
уз бу ђе ња ви ди мо ка ко нај о сред њи ји и нај бе за зле ни ји гра ђа нин по ста је или хе рој 
или ка са пин.” Emi le Durk he im, The Ele men tary Forms of the Re li gi o us Li fe, Jo seph 
Ward Swa in, trans., New York 1915; из вор на фран цу ска вер зи ја 1912, 241–242.

14 У овом ча су, Co u ri er français је тек по чео да се из гра ђу је као ре дов ни 
лист (по чео је да из ла зи 26. ју на 1789). По ја вио се под јед но став ним на сло вом 
As semblée Na ti o na le, séan ce XVme. Mer cre di 15 Ju il let 1789, ци тат са пр ве стра не. 
За ви ше по да та ка о про це су ње го вог на стан ка ви де ти не за ме њи во де ло: Pi e r re 
Rétat, Les jo ur na ux de 1789: Bi bli o grap hie cri ti que, Pa ris 1988, 80–83. 

15 As semblée Na ti o na le, séan ce XVI: Du Je u di 16 Ju il let 1789, 1–2.
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тич ких на сто ја ња. Фран цу ска ре во лу ци ја „до шла је из не на да”, 
за бе ле жио је, „и ожи ве ла је све на ше ду хо ве. И то ли ко че сто по
на вља на реч сло бо да има ла је го то во нат при ро дан ути цај и на дах
њи ва ла је све нас”.16

Ова за ми сао о нат при род ном на дах ну ћу и, уоп ште ни је, о 
пре по ро ду по ли тич ког те ла ја вља се по сву да и че сто је пра ти осе
ћа ње про чи шће ња на глим ко ви тла цом до га ђа ја. Од са мог по чет ка, 
по сма тра чи су хр ли ли да об ја ве сво је при ка зе као да ће им опи
си ва ње до га ђа ја по да ри ти ја сно ћу ко ја им је истин ски не до ста ја ла. 
На сло ви по пут Précis exact... (Тачaн са же так...), Récit re la tif... (Из
ве штај о...), La se ma i ne mémo ra ble (Зна ме ни та не де ља) те Re la tion 
de ce qui s’est passé... (При по вест о оно ме шта се до го ди ло...) из ла
зи ли су из штам пе од мах на кон па да Ба сти ље, без пот пи са или са 
псе у до ни мом.17 У жа ру тре нут ка, пре умно жа ва ња но ви на, ау то ри 
ни су ну ди ли об ја шње ња али су зна ли да се до го ди ло не што зна чај
но: „На кра ју смо у три да на учи ни ли оно што на род ни је учи нио 
чак ни то ком три го ди не то ком ста рих гра ђан ских ра то ва.”18

Чак су и пре фи ње ни ји ко мен та то ри осе ћа ли да их је об у зе ла 
же сто ка по ли тич ка олу ја. Лист Révo lu ti ons de Pa ris у сво ме дру гом 
бро ју ука зи вао је на „без број но мно штво до га ђа ја ових по след њих 
осам да на... и хи ља ду пе ра не би би ло до вољ но да опи шу све по је
ди но сти”. А то је би ла тек тре ћа не де ља ју ла 1789, „не де ља ко ја је 
за нас би ла (ду га) шест сто ле ћа”.19 Из но ва и из но ва, из гле да ло је 
да нео че ки ва ни до га ђа ји до слов це згу шња ва ју вре ме. На кон кра
ље вог по ку ша ја бек ства у ју ну 1791. Жан Ма ри Ро лан је пи са ла: 
„Ми за 24 ча са про жи ви мо де сет го ди на; до га ђа ји и осе ћа ња су 
из ме ша ни јед ни с дру ги ма са је дин стве ном бр зи ном.”20

Уве че 6. ок то бра 1789. Жак Пјер Бри со де Вар вил без да ха је 
на жвр љао свој пр ви из ве штај о „Ок то бар ским да ни ма” (5–6. ок то
бар 1789) за свој лист Le pa tri o te français: „До га ђа ји ко ји се упра во 
од и гра ва ју пред на ма де лу ју го то во као сан... Да нас не мо же мо да 
пру жи мо де та љан при каз ове бли ста ве ре во лу ци је. Ис цр пље ни те
шким по слом ко ји је до не ла стра жа р ска слу жба, не мо же мо да ље 

16 Jo u r nal of My Li fe by Jac qu esLo u is Ménétra, Da niel Roc he, ed., Art hur 
Gold ham mer, tran., New York 1986, 217.

17 О зна че њу ових на сло ва ви де ти: Ma u ri ce To u r ne ux, Bi bli o grap hie de 
l’hi sto i re de Pa ris pen dant la Révo lu tion française, I–II, Pa ris 1890–1894, Vol. I: 
Préli mi na i res, événe ments, 155–162. 

18 Re la tion de ce qui s’est passé à Pa ris de pu is le 11 du présent mo is, ju squ ’au 
15 (s. l., s. a.), 7.

19 Révo lu ti ons de Pa ris, Dédiées à la Na tion 2 (Du sa me di 18 au 25 ju il let 1789), 
1, 7. 

20 Cla u de Pe rr oud, Let tres de Ma da me Ro land, vol. 2 (1788–1793), Pa ris 1902, 
пи смо Ан ри ју Бан ка лу, 11. ју ла 1792, Па риз, 325. 
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да при ча мо о овом пред ме ту”.21 На ред ног да на он је по ку шао да 
до ку чи узрок и по сле ди цу са ста вља ју ћи та чан хро но ло шки из ве
штај, али да ле ко од то га да је био си гу ран да је до кра ја раз у мео 
зна че ње до га ђа ја. Да ли је краљ за и ста ми слио оно што је ре као 
ка да је из ра зио „сво је из да шно ус хи ће ње”? Да ли ће на род „ути ша
ти сво је уз бу ђе ње, уми ри ти сво ја стра хо ва ња”? А за тим на из глед 
не из бе жно и крај ње суд бо но сно пи та ње: да ли је „по бу на би ла 
плод за ве ре”? Бри со је од го во рио „да то са да из гле да ви ше не го 
ве ро ват но”.22

Бри со је са мо по на вљао ши ро ко ра ши ре но осе ћа ње, јер чим 
је па ла Ба сти ља, ано ним ни пам фле ти по че ли су да об зна њу ју за
ве ре: Déco u ver te de la co nju ra tion (От кри ће за ве ре), Avis aux bons 
ci toyen s, to uc hant la gran de co nju ra tion des ari stoc ra tes (Упо зо ре ње 
свим до брим гра ђа ни ма о ве ли кој ари сто крат ској за ве ри), Les cri mes 
dévoilés (Раз от кри ве ни зло чи ни), Exécra ble con spi ra tion (Гну сна 
за ве ра) – уда р ци до бо ша за по че ли су сре ди ном ју ла 1789. го ди не.23 
Тек ће про ток вре ме на, као што је на слу тио Бри со, да от кри је 
уну тра шњу ва жност до га ђа ја. 

Мно го је на пи са но о то ме ка ко су стра хо ви од за ве ре и те о ри
је за ве ре при пре ми ли пут ка Те ро ру и ја не спо рим ту ве зу. Ма ње 
па жње је по све ће но на чи ну на ко ји су те оп се си је би ле угра ђе не 
у нео бич но ре во лу ци о нар но ис ку ство тог вре ме на. Чи ни ло се и 
да вре ме још сто ји и да се убр за ва – ко нач ни осе ћај по ре ме ће но сти 
(Бри со о во ста ње по пут сна) зах те ва ло је не ку вр сту под јед на ко не
у о би ча је ног об ја шње ња (за пле та). За ве ра је по ста ла све ве ро ват
ни ја за то што су љу ди до жи вља ва ли вре ме пре као се ри ју по тре са 
не го као ре ку ко ја мир но те че. Са мо је не што скри ве но мо гло да 
об ја сни оно што је Жан Ма ри Ро лан на зва ла „је дин стве ном бр зи
ном” до га ђа ја. 

Ис по ста ви ће се да је нов од нос пре ма вре ме ну по је ди нач но 
нај ве ћа но ви на ре во лу ци је, али ово ис ку ство тем по рал но сти ни је 
мо гло да се на мет не де кре том као што су, на сво ју жа лост, от кри ли 
ау то ри но вог ре во лу ци о нар ног ка лен да ра. Оно се мо ра ло жи ве ти 
и на у чи ти по сред ством ха о тич ног и сло же ног ску па осе ћа ња и 
ути са ка. Ре во лу ци ја је зна чи ла од ба ци ва ње про шло сти, уво ђе њем 
осе ћа ја пре ло ма у све тов ном вре ме ну, по ве ћа ва њем и про ду жа ва
њем са да шњо сти ка ко би се она пре тво ри ла у тре ну так лич ног и 
ко лек тив ног пре о бра жа ја и об ли ко ва њем бу дућ но сти у скла ду са 
от кри ћи ма на чи ње ним у са да шњо сти. Вре ме је по ста ло пред мет 

21 Le pa tri o te français (ка ко бих из бе гла за бу ну, мо дер ни зо ва ла сам пи са ње 
ре чи из françois у français), no. 63 (du Mer cre di 7 oc to bre 1789), 3.

22 „Jo urnées  des 5 et 6 oc to bre”, Le pa tri o te français, no. 64, 1–4.
23 To ur ne ux, Bi bli o grap hie de l’hi sto i re de Pa ris, 1, 162–167.
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и пре ста ло је да бу де да то. Оно је та ко ђе до би ло но ву и суд бо но
сну ва жност, доц ни је га се до че пао и ко ди фи ко во га Хе гел а за тим 
и Маркс. Са мо про ти ца ње вре ме на по че ло је да де лу је очи глед но 
– ре во лу ци о на ри ма је от кри ва ло за ве ре, Хе ге лу на пре до ва ње свет
ског ду ха, а Марк су кла сну бор бу. Пре ма то ме, раз у ме ва ње уну тра
шњег зна ча ја вре ме на отво ри ло је оче ки ва ње во лун та ри зма, тј. 
чо ве ко вог об ли ко ва ња бу дућ но сти. 

Ме ђу љу ди ма из ре во лу ци је 1789. ни ко ни је бо ље раз у мео 
овај раз ви так не го што је то учи нио Жан Ан то ан Ни ко ла Ка ри та, 
мар киз де Кон дор се, пле мић, ма те ма ти чар, фи ло зоф, по сла ник и 
жр тва Те ро ра. У сво ме Esqu is se d’un ta ble au hi sto ri que des pro grès 
de l’e sprit hu main (На црт за исто риј ску сли ку про гре са људ ског 
ду ха), на пи са ном док се са кри вао, Кон дор се је ис при чао исто ри ју 
про гре са кроз штам пу, на у ку и оп шту про све ће ност: „По ка за ће мо 
да су прин ци пи фи ло зо фи је, на че ла сло бо де, по зна ва ње истин ских 
пра ва чо ве ка и ње го вих ствар них ин те ре са та ко ши ро ко рас про
стра ње ни у то ли ко ве ли ком бро ју на ци ја и у сва кој од њих усме ра
ва ју ста во ве то ли ког мно штва про све ће них љу ди да ни ко не мо же 
да стра ху је да ће ика да би ти за бо ра вље ни.”24 Два сто ле ћа доц ни
је, мо гли би смо ре ћи да је исто ри ја по ка за ла да Кон дор се ни је био 
у пра ву, али се и да ље рве мо са ње го вом сре ди шњом прет по став
ком да зна ње мо же да об ли ку је бу дућ ност. 

Раз у ме ва ње про ти ца ња вре ме на као от кри ва ња ње го ве уну
тра шње ва жно сти та ко ђе је про кр чи ло пут но вој вр сти де тер ми ни
зма. Бер тран Ба рер, во де ћи члан Ко ми те та јав ног спа са и, сто га, 
је дан од ар хи те ка та Те ро ра, оправ дао је сво је де ло ва ње про из во дом 
вре ме на: 

Ја уоп ште ни сам об ли ко вао сво ју епо ху, вре ме ре во лу ци је и 
по ли тич ких бу ра... Учи нио сам је ди но оно што сам мо рао, по ко рио 
сам се. Она [l’épo qu e] је та ко су ве ре но вла да ла над то ли ким мно
штвом на ро да и кра ље ва, то ли ким мно штвом ду хо ва, то ли ким мно
штвом да ро ви тих љу ди, во ља па чак и до га ђа ја да ово пот чи ња ва ње 
до бу и ова по слу шност ду ху сто ле ћа не мо же да се окри ви за зло
чин или по гре шку.25 

24 Alain Pons (ed.), Con dor cet: Esqu is se d’un ta ble au des pro grès de l’e sprit 
hu main, Pa ris 1988, 259. 

25 Као што је на ве де но у: Ser gio Luz zat to, „Un fu tur au passé: La Révo lu tion 
dans les mémo i res des Con ven ti on nels”, An na les hi sto ri qu es de la Révo lu tion 
française 278 (1989), 455–475, ци тат на стра ни 469. Ба ре ро ва се ћа ња об ја вље на 
су не ду го на кон ње го ве смр ти (1841) из 60 све за ка бе ле шки и до ку ме на та ко је 
је оста вио за со бом на ме нив ши их у ту свр ху. Уред ни ци твр де да овај од ло мак 
по ти че из бе ле шки ко је је Ба рер са чи нио за свој увод. Hyppolyte Car not, Da vid 
(D’An gers) (eds.), Mémo i res de B. Bar ère, I–IV, Pa ris 1842–1844, vol. 1, 12–13.
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Во лун та ри зам – иде ја да људ ска би ћа мо гу да об ли ку ју сво ју 
бу дућ ност – и де тер ми ни зам би ли су два ли ца истог нов чи ћа. Овај 
нов чић – ово но во схва та ње вре ме на – био је ско ван у то пи о ни ци 
Ре во лу ци је. 

Ме ђу тим, оти шла сам ису ви ше да ле ко у бу дућ ност. Пре но 
што је све ово мо гло да се до го ди, љу ди су мо ра ли да до жи ве вре ме 
на но ве на чи не. Зна ко ва за о ку пље но сти вре ме ном би ло је по сву да 
и си гур но ни су би ли огра ни че ни на ре во лу ци о нар ни ка лен дар 
ко ји је слу жбе но уве ден 1793, или на нео би чан пред лог да се ча со
ви де ци ма ли зу ју.26 На ро чи то је упа дљи ва скло ност ка име но ва њу 
ре во лу ци о нар них до га ђа ја по њи хо ви ма „да ни ма”: 14. јул (пад Ба
сти ље), 10. ав густ (пад мо нар хи је), 9. тер ми дор (пад Ро бе спје ра), 
18. бри мер (Бо на пар тин co up d’état) – ове кри тич не пре крет ни це 
сви ма су по зна те по њи хо вим да ту ми ма. Фран цу ски је зик има две 
ре чи за дан: jo ur и jo urnée, пр ва се од но си на је ди ни цу вре ме на а 
по то ња на оно што се то ком ње до го ди ло. Све су то би ли jo urnées  
тј. да ту ми ис пу ње ни ни за њем до га ђа ја ко ји су учи ни ли дан зна чај
ним, ко ји су да ту му по да ри ли ду го трај ни иден ти тет. Jo urnée је 
об у хва тао мно ге дво сми сле но сти тем по рал ног ис ку ства то ком ре
во лу ци је. Озна ча вао је дан ко ји се сма трао бес крај но ду гим ка да 
се про жи вља вао, дан чи ји су до га ђа ји про из ве ли зна чај ни је лич не 
и по ли тич ке пре о бра жа је тј. рас кид са про шло шћу. А ипак, сва ки 
jo urnée је са мо при пре мао но ве ка ска де до га ђа ја и сто га по ве ћа вао 
же љу да се бу дућ ност под врг не кон тро ли. 

Ту ма чи су се ра зи ла зи ли у то ме да ли су ре во лу ци о на ри за
и ста ути ца ли на рас кид са про шло шћу и да ли је во лун та ри стич ки 
став пре ма бу дућ но сти про из вео до бре или ло ше ре зул та те, ме ђу
тим сви они су твр ди ли да су ре во лу ци о на ри ве ро ва ли да рас ки да ју 
са про шло шћу и ми сли ли да мо гу да об ли ку ју бу дућ ност у скла ду 
са сво јим но вим на че ли ма. Ово ве ро ва ње у рас кид ни је био са мо 
иде о ло шки на ук ко ји су про по ве да ли пр во све ште ни ци Ре во лу ци
је. Ре во лу ци о нар ни ка лен дар – чи ја је пр ва го ди на за по чи ња ла 
ра чу на ње вре ме на од осни ва ња Ре пу бли ке у сеп тем бру 1792, ко ји 
је из јед на чио ду жи ну ме се ци, ус по ста вио де се то днев ну не де љу и 
дао ме се ци ма и да ни ма но ва име на за сно ва на на при ро ди и ра зу му 
– из ми сли ли су ин те лек ту ал ци Ре пу бли ке. Ме ђу тим, са ма ње го ва 
мо гућ ност по ни кла је из оп штег за па жа ња, из ра же ног у но ви на ма, 
пам фле ти ма и лич ној пре пи сци, да је от по че ла не ка вр ста но вог 
раз до бља. Не по сред но на кон 14. ју ла 1789, мно го пре слу жбе ног 
уво ђе ња но вог ка лен да ра 1793, љу ди су по че ли да се од но се пре ма 

26 Пред лог да се ча со ви де ци ма ли зу ју био је на чи њен у Ту лу зу. О ка лен
да ру и ча со ви ма ви де ти: Lynn Hunt, Po li tics, Cul tu re, and Class in the French 
Re vo lu tion, Ber ke ley, Ca lif. 1984, 70–71.
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1789. као пре ма пр вој го ди ни слбо де.27 Но ви осе ћај вре ме на, са сво
јим трај ним по сле ди ца ма, из ни као је из та квог оп штег ис ку ства; 
слу жбе ни ка лен дар, прем да ни је био уки нут све до 1806, по стао 
је пу ки исто риј ски ку ри о зи тет. 

До жи вљај вре ме на по стао је од то ли ке сре ди шње ва жно сти 
за то што је Ре во лу ци ја зна чи ла жи вље ње истин ског тре нут ка дру
штве ног уго во ра. Иа ко је Жан Жак Ру со ре во лу ци о на ри ма оста вио 
у на след ство мно ге за ми сли о дру штве ном уго во ру, он го то во ни
шта ни је ре као о ње го вом фи зич ком ис ку ству. За Ру соа, дру штве ни 
уго вор је углав ном био хи по те тич ки по јам, не ка вр ста пр во бит ног 
до го во ра. Ње го ви је ди ни при ме ри из исто ри је би ли су Спа р та, Рим 
на кон Тар кви ни ја те Хо лан ди ја и Швај цар ска у мо дер ним вре ме ни
ма. Ру со их је за и ста опи сао као тре нут ке пре по ро да – „др жа ва... је 
из но ва ро ђе на, да та ко ка же мо, из сво га пе пе ла, и при хва та из по
чет ка, отр жу ћи се од че љу сти смр ти, креп кост мла до сти” – али се 
он усред сре дио на њи хо во зна че ње за др жа ву пре не го за по је дин це.28

За ре во лу ци о на ре је тре ну так скла па ња дру штве ног уго во ра 
би ло не што што су спо зна ли из пр ве ру ке. Ни ко ни је бо ље опи сао 
ово ис ку ство од Дир ке ма, го то во сто го ди на на кон до га ђа ја: 

По сто је раз до бља у исто ри ји ка да, под ути ца јем не ког ве ли ког 
ко лек тив ног по тре са, уза јам но дру штве но де ло ва ње по ста не мно го 
уче ста ли је и ак тив ни је. Љу ди тра же јед ни дру ге и оку пља ју се за
јед но ви ше но ика да. Та оп шта уза вре лост има по сле ди цу ко ја је 
ка рак те ри стич на за ре во лу ци о нар на или ства ра лач ка раз до бља. 
Са да ова по ја ча на ак тив ност до во ди до оп штег под сти ца ња по је ди
нач них сна га. Љу ди са да ви де ви ше и дру га чи је не го у нор мал ним 
вре ме ни ма. Про ме не ни су са мо ни јан си ра не и по сте пе не већ љу ди 
по ста ју дру га чи ји. Стра сти ко је их по кре ћу су та кве сна ге да се оне 
мо гу за до во љи ти са мо по сред ством си ло ви тог и нео гра ни че ног де
ло ва ња, де ло ва ња над људ ског хе ро и зма или кр ва вог вар вар ства.29 

27 Bro ni slaw Bac zko, „Le ca len dri er répu bli cain: Décréter l’éter nité”, in Pi er re 
No ra (ed.), Les li e ux de mémo i re, Vol. 1, La répu bli que, Pa ris 1984, 37–83, по себ но 38.

28 Чи тав од ло мак укљу чу је и од ре ђе ни од нос пре ма по је дин ци ма и у са гла
сно сти је са фран цу ским ре во лу ци о нар ним ис ку ством: „За и ста по сто је вре ме
на у исто ри ји др жа ва ка да, баш као да не ка вр ста бо ле сти [Бринтонова метафора] 
по му ти љу ди ма па мет и учи ни да за бо ра ве про шлост, раз до бља на си ља и ре во
лу ци ја чи не на ро ди ма оно што ове кри зе чи не по је дин ци ма: страх од про шло
сти за ме њу је за бо рав и др жа ва, за па ље на гра ђан ским ра то ви ма, би ва из но ва 
ро ђе на, да та ко ка же мо, из сво га пе пе ла, и при хва та из по чет ка, отр жу ћи се од 
че љу сти смр ти, креп кост мла до сти” (књ. 2, гла ва 8). JeanJac qu es Ro us se au, The 
So cial Con tract and Di sco ur ses, G. D. H. Co le, trans., Lon don 1973, 218.

29 Durk he im, Ele men tary Forms of the Re li gi o us Li fe, 241. Из раз „уза вре лост” 
ко ри стио се и то ком ре во лу ци је. Пле мић Га бри јел Або Ба зин ген је 1789. пи сао 
у сво ме ча со пи су о до га ђа ји ма то ком ав гу ста у ње го вој обла сти (Бу лоњ сур Мер): 
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Дир кем на ста вља ово да по ре ди са ре ли гиј ским ис ку ством – то 
вре ње је оно што он на зи ва еле мен тар ним об ли ком ре ли гиј ског жи
во та, ко ји у мо дер ном до бу по ста је осно ва са мог дру штве ног жи во та. 

Ру со је на слу тио ре во лу ци о нар ни по трес спо зна је да је људ
ски жи вот оте ло вљен у дру штве ном до го во ру и да за ви си од људ ске 
во ље. У пр вој гла ви пр ве књи ге Дру штве ног уго во ра Ру со твр ди 
да је „дру штве ни по ре дак све то пра во ко је је осно ва свих дру гих 
пра ва... Ово пра во не про ис ти че из при ро де и, пре ма то ме, мо ра да 
се за сну је на спо ра зу му”.30 То ком два про те кла сто ле ћа Ру со о ви 
ту ма чи су те жи ште сво је па жње усме ри ли ка уго вор ној стра ни 
дру штве ног уго во ра; сле де ћи Дир ке ма, ко ји је др жао оп шир на пре
да ва ња о Ру соу, же лим да ста вим на гла сак на дру штве ну по ло ви
ну дру штве ног уго во ра.31 Ру со је пи сао о дру штве ном по рет ку, 
дру штве ној др жа ви, дру штве ном пак ту (упо тре био је „пакт” 18 а 
„уго вор” 25 пу та), дру штве ној ве зи, дру штве ном си сте му, дру
штве ном те лу, дру штве ном пре го ва ра њу, дру штве ном за ко ну, дру
штве ном ду ху и дру штве ном са ве зу.32 Сма трам да се ко ри стио 
овим ра зним из ра зи ма за то што је им пли цит но уви ђао мо гу ћу про
тив реч ност у сво ме пој му дру штве ног уго во ра, што је схва тио Дир
кем. Пре ма Дир ке му, Ру со „не успе ва да об ја сни ка ко је дру штве
ни жи вот, чак и у сво јим не са вр ше ним исто риј ским об ли ци ма, 
мо гао да на ста не (...) ка ко он уоп ште мо же да од ба ци сво је не са вр ше
но сти и се бе ус по ста ви на ло гич кој осно ви”.33 

Сам Ру со је пре по знао про блем: 

За млад на род [мислио је на онај ко ји упра во настаје], да би 
мо гао да ужи ва у здра вим на че ли ма по ли тич ке те о ри је и да сле ди 
те мељ на пра ви ла др жав нич ке му дро сти, по сле ди ца би по ста ла 
узрок. Дру штве ни дух ко ји би тре ба ло да ство ре ове ин сти ту ци је 

„Де мон стра ци је град ске омла ди не ко ја је зах те ва ла сни же ње це не жи та би ле 
су је ди на мр ља у овом тре нут ку уза вре ло сти.” Alain Lot tin, Lo u i set te Ca ux, 
Mic hel de Sa in teMa révil le (eds.), Bo u lon na is, no ble et révo lu ti on na i re: Le jo u r nal 
de Ga briel Abot de Ba zing hen (1779–1798), Ar ras 1995, 174.

30 Ro us se au, So cial Con tract, 182.
31 Дир ке мо во ис тра жи ва ње о Ру соу у ви ду огле да об ја вље но је на кон ње

го ве смр ти у Re vue de métaphysi que et de mo ra le 25 (1918), 129–161. Ен гле ска вер
зи ја до ступ на је у: Emi le Durk he im, Mon te squ i eu and Ro us se au: Fo re run ners of 
So ci o logy, Ann Ar bor, Mich. 1965, 65–138.

32 Мо гу ће је ис пи ти ва ти по ре кло ових из ра за слу же ћи се Про јек том аме
рич ко и фран цу ско ис тра жви а ње о бо гат ству фран цсу ког је зи ка (ARTFL), за јед
нич ким по ду хва том Ана ли за и ин фор ма тич ка об ра да реч ни ка фран цу ског је зи ка 
(ATILF) На ци о нал ног цен тра за на уч но ис тра жи ва ње и Оде ље ња за ху ма ни
стич ке на у ке, Оде ље ња за дру штве не на у ке и Слу жбе за елек трон ске тек сто ве 
Уни вер зи те та у Чи ка гу. Про је кат је учи нио до ступ ним за онлајн ис тра жи ва ње 
сто ти не фран цу ских тек сто ва, ме ђу ко ји ма и Ру со ов Дру штве ни уго вор (http://
hu ma ni ti es.uc hi ca go.ed u/orgs/ARTFL/). 

33 Du rk he im, Mon te squ i eu and Ro us se au, 137.
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мо ра ће да вла да над њи хо вим са мим те ме љом и љу ди ће мо ра ти 
да бу ду пред за ко ном оно што би тре ба ло да по ста ну за кон ским 
сред стви ма. 

У овом од лом ку Ру со је ан ти ци пи рао нај о снов ни ју ди ле му 
са ко јом ће се су о ча ва ти ре во лу ци о на ри: ка ко је мо гу ће ин сти ту
ци о на ли зо ва ти сло бо ду, јед на кост и брат ство пре но што су Фран
цу зи има ли би ло ка кво ствар но ис ку ство са њи ма?

Ру со је, за тим, на ста вио да ље, у од лом ку ко ји на го ве шта ва 
Дир ке ма, твр де ћи да је ова те шко ћа об ја шња ва ла при бе га ва ње бо
жан ској ин тер вен ци ји:

То је би ло оно што је, у свим до би ма, при мо ра ва ло оче ве на
ци је да при бе га ва ју бо жан ској ин тер вен ци ји и да при пи су ју бо го
ви ма сво ју вла сти ту му др ост ка ко би се на род – пот чи ња ва ју ћи се 
за ко ни ма др жа ве као и они ма при ро де, и пре по зна ва ју ћи исту си лу 
у ства ра њу др жа ве као и у ства ра њу чо ве ка – мо гао сво је вољ но пот
чи ни ти.34 

Дру гим ре чи ма, пре но ше ње све то сти са ре ли ги је на дру штво 
има ло је ве о ма те шке по сле ди це, што су мо ра ли да от кри ју фран
цу ски ре во лу ци о на ри. 

Ту ма чи су се ра зи ла зи ли по пи та њу да ли је ово пре ме шта ње 
све тог би ло или ни је би ло до бро, али нај зна чај ни ји ме ђу њи ма, 
све јед но на ком кра ју по ли тич ког спек тра се на ла зи ли, схва та ли 
су да је не што што је из то га про ис ти ца ло би ло на коц ки. Ипак, 
То квил је јед но од сво јих по гла вља на сло вио „Ка ко је Фран цу ска 
ре во лу ци ја би ла по ли тич ка ре во лу ци ја ко ја је по сту па ла на на чин 
вер ских ре во лу ци ја, те за што је би ло та ко”. На ста вио је да об ја шња
ва да „је она и са ма по ста ла јед на вр ста ре ли ги је – иа ко не са вр ше
не, ре ли ги је без Бо га, без ри ту а ла или обе ћа ња бу ду ћег жи во та”.35 
Ма да да нас зна мо да ре во лу ци је про из во де го то во бес ко нач не 
ри ту а ле, То кви ло ви уви ди, по не кад „гру би” али ве ћи на њих при
хва ће ни, оста ју ва лид ни: ре во лу ци ја је би ла на лик на ре ли гиј ски 
по крет по сво ме уни вер за ли зму и по сво ме ци љу лич ног и по ли тич
ког „пре по ро да чи та ве људ ске ра се”. „Ова чуд на ре ли ги ја”, за кљу
чио је То квил, „по пут исла ма пре пла ви ла је чи тав свет сво јим апо
сто ли ма, вој ни ци ма и му че ни ци ма”.36 Ја твр дим да је сре ди шње 
„ре ли гиј ско” ис ку ство би ло по нов но ста вља ње на сна гу дру штве

34 Ro us se au, So cial Con tract, 216 (књ. 2, гла ва 7). 
35 Ale xis de Toc qu e vil le, The Old Régi me and the French Re vo lu tion, Stu art 

Gil bert, trans., New York 1955, 10, 13.
36 Toc qu e vil le, Old Régi me, 12–13. 
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ног уго во ра, ри ту ал но по на вља но у раз ли чи тим од лу чу ју ћим тре
ну ци ма у ре во лу ци о нар ном про це су. 

Ре во лу ци о на ри ни су че сто го во ри ли о жи вље њу ствар ног тре
нут ка дру штве ног уго во ра, још ма ње о пре ме шта њу све тог. То ком 
рас пра ве о то ме да ли тре ба или не тре ба одр жа ти су ђе ње кра љу, 
Ро бе спјер је на чи нио ја сном ве зу са дру штве ним уго во ром: 

Ка да је на ци ја при мо ра на да по сег не за сво јим пра вом на по
бу ну, она се вра ћа у при род но ста ње, што за бри ња ва ти ра ни на. 
Ка ко би ти ра нин мо гао да се по зи ва на дру штве ни уго вор [le pac te 
so ci al]? Он га ста вља ван сна ге... Учи нак ти ра ни је и по бу не је пот
пу но рас ки да ње свих ве за са ти ра ни ном и по нов но ус по ста вља ње 
рат ног ста ња из ме ђу ти ра ни на и на ро да.37 

Ме ђу тим, у сво ме го во ру Ро бе спјер ни је ре као ни шта о то ме 
шта би за ме ни ло са да по ни ште ни дру штве ни уго вор. У овој обла
сти де ла го во ре ви ше од ре чи. Као што је по ка за ла Мо на Озуф, фран
цу ске све ча но сти, по греб не по вор ке, пре но ше ње зем них оста та ка 
у Пан те он хе ро ја ре во лу ци је и све ча но по ста вља ње би сти – све 
то је до при не ло „пре ме шта њу све тог”. По ла га ње за кле тви за у зи
ма ло је та кво сре ди шње ме сто у све ча но сти ма, твр ди она, за то што 
је оно „чи ни ло ви дљи вим чин скла па ња уго во ра, схва ће ног као 
основ но обе леж је дру штве но сти”.38 Пре ма то ме, тре ну так по ла га
ња за кле тве је пред ста вљао до слов но оза ко ње ње дру штве ног уго
во ра – био је то тре ну так у ко ме је све то пре но ше но на дру штво, 
на дру штве ни са вез. За кле тва је би ла је дан од на чи на ко ји ма се 
дру штво мо гло по све ти ти, учи ни ти све тим. 

Про сла ве су се слу жи ле оде ћом, сим бо ли ма и об ли ци ма це
ре мо ни ја из ан ти ке, не за то да би ус по ста ви ле ве зу са про шло шћу 
већ да би пре ско чи ле фран цу ску про шлост до вре ме на но вих по
че та ка, не ви но сти и ау тен тич но сти што је у по не че му слич но 
тре нут ку Ру со о вог пр во бит ног спо ра зу ма. Луј Фран соа Пор ти је, 
по сла ник у Ве ћу пет сто ти на, твр дио је 1798. „да су за ни мљи ви 
ка рак те ри ан ти ке” (го во рио је о ка рак те ри ма у драм ским ко ма ди
ма) би ли „бли жи при ро ди; они су сво је ду жно сти ис пу ња ва ли са 
ма ње окле ва ња и бра ни ли су сво ја пра ва од ва жни је”.39 Би ло је то 

37 Ро бе спје ров го вор одр жан 3. де цем бра 1792. Mic hael Wal zer (ed.), Re gi ci de 
and Re vo lu tion: Spe ec hes at the Trial of Lo u is XVI, Cam brid ge 1974, 132. 

38 Mo na Ozo uf, La fête révo lu ti on na i re, 1789–1799, Pa ris 1976, 337. На слов 
ње ног за кључ ног по гла вља гла си: „La fête révo lu ti on na i re: Un tran sfert de sac ra lité” 
(Ре во лу ци о нар на свет ко ви на: пре но ше ње све то сти). Пре ма мо ме ми шље њу, то 
је нај ва жни ји од свих ра до ва на пи са них о Фран цу ској ре во лу ци ји у 20. ве ку.

39 Fran ce, Corps légi sla tif: Con seil des CinqCents, Lo u isFrançois Por ti ez, Opi
nion de Por ti ez (de l’O i se), sur les théâtres: Séan ce du 2 ger mi nal an 6, Pa ris 1798, 3. 
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ши ро ко рас про стра ње но схва та ње. Тре ну так уте ме ље ња дру штве
ног уго во ра је, пре ма то ме, не из бе жно из и ски вао рас кид са ста рим 
по и ма њем вре ме на и осе ћај пре по ро да. 

Ре во лу ци о на ри и, по нај ви ше од свих, ра ди кал ни „де хри сти
ја ни за то ри”, при хва ти ли су ре ли гиј ску гор љи вост и ри ту ал ну 
ди мен зи ју сво га де ло ва ња. Ма ри Жо зеф Ша ли је, је дан од ре во лу
ци о нар них „му че ни ка” из 1793, и го вор у ње го ву сла ву, са мо је 
је дан од без број них при ме ра. Ша ли јеа, пред сед ни ка ре во лу ци о
нар ног су да у Ли о ну, по гу би ли су ње го ви про тив ни ци у ју лу 1793. 
го ди не. На кон што је вла да Ре пу бли ке пре у зе ла власт у гра ду, 
пред сед ник ко ми си је ус по ста вље не ка ко би се из вр ши ла од ма зда 
из ре као је слу жбе ну по хва лу у ко јој је го во рио истим то ном ко ји 
се та ко че сто чуо те го ди не: „У овом об но вље ном гра ду, уну тар 
ње го вих са да про чи шће них зи ди на, же ли мо да овој це ре мо ни ји 
об но вље ног на ро да да мо раз ме ре не бе са као њен свод, зве зде као 
све тла и сло бо ду као ње ног пр во све ште ни ка.”40 По што ва ње Ша
ли јеа бр зо је сте кло сво је ме сто у по кре ту де хри сти ја ни за ци је ко ји 
се у Ли о ну пот хра њи вао из у зет но же сто ком бор бом за кон тро лу 
над гра дом. Ме ђу тим, крај но сти де хри сти ја ни за ци је не тре ба да 
скре ну па жњу са оп шти јег основ ног про це са – це ло куп на по ли
ти ка по при ми ла је ре ли гиј ску бо ју по што је би ла у пи та њу де фи
ни ци ја те ме ља за јед ни це. 

Ствар ни по вра так на не ку вр сту нул те тач ке дру штве ног и 
по ли тич ког жи во та – чин ко ји се из но ва и из но ва по на вљао ши ром 
Фран цу ске – дао је де мо кра ти ји и тре ну тач не и не ста бил не те ме
ље. Хи ља де, мо жда и ми ли о ни љу ди са да су осе ћа ли да им се 
отва ра ју очи. Не пре ста но су го во ри ли да су их осле пи ли оби ча ји 
де спот ске вла сти; про бу ди ли су се у но вом да ну, у но вом вре ме ну. 
Као што је је дан ча со пис пи сао о по гу бље њу кра ља, Фран цу зи су 
от кри ли „ве ли ку исти ну ко ју су гу ши ле пред ра су де то ли ких сто
ле ћа – да нас смо упра во се бе убе ди ли да је и краљ са мо чо век”.41

У ва ку у му на ста лом на кон мо рал ног и по ли тич ког уру ша ва ња 
Ста рог ре жи ма за вла да ла је ма ни ја за дру штве ним се ци ра њем. 
На кон што су ис ку си ли „дру штве но” у дру штве ном уго во ру – да 
ли у све ча но сти ма, чи та ју ћи но вин ске из ве шта је о ре во лу ци о нар
ним „да ни ма” или у но вој по ли ти ци ло кал ног жи во та из да на у дан 
– љу ди су са да до во ди ли у пи та ње сва ку кон вен ци ју дру штве ног 

40 На ве де но у: Wal ter Mar kov, Al bert So boul (hrsg.), Die San scu lot ten von 
Pa ris: Do ku men te zur Geschic hte der Volk sbe we gung 1793–1794, Ber lin 1957, 202. 
Мар ков и Со бул до но се пу ни текст об ја вље ног сла вље нич ког го во ра ко ји је у 
Ша ли је о ву част, 24. ок то бра 1793, одр жао Ан то ан Дор феј, пред сед ник Од бо ра 
на род не прав де у по но во осво је ном Ли о ну.

41 Jo u r nal des hom mes li bres de to us les pays, no. 82 (22. ја ну ар 1793).
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жи во та. Уло га же на у по се до ва њу сво ји не, по ро дич ном жи во ту и 
по ли ти ци; по ло жај про те ста на та, Је вре ја, цр на ца и љу ди без имо
ви не, и нај ма њи не ва жни де та љи сва ко днев ног жи во та, од об ли ка 
по здра вља ња (vo us или tu, гра ђа нин или го спо дин), до де чи јих 
име на (ка то лич ки све ти те љи или рим ски хе ро ји) и на чи на обла
че ња (но ше ње крат ких ари сто крат ских пан та ло на за ја ха ње или 
пан та ло на [sanscul lo tes] ма ну ел них рад ни ка, би ли су из врг ну ти 
при ти ску. Ова кул тур на ре во лу ци ја са да је до бро до ку мен то ва на.42 
По при ми ла је мно ге об ли ке и до пр ла је до мно гих ми ли о на љу ди 
за хва љу ју ћи ра ни је не за бе ле же ном ши ре њу штам па них ме ди ја. 
Да узме мо са мо нај по зна ти ји при мер – Па риз је 1788. имао че тво ро 
но ви на, 1789. имао је 184, а 1790. имао их је 335.43 Ви ше ни шта ни је 
би ло са мо по се би ра зу мљи во. 

Из ли ва ње дру штве не и по ли тич ке кри ти ке пот ко па ло је тра
ди ци о нал на схва та ња о по кор но сти и кра љев ској вла сти, при пре
мив ши ти ме пут ка де мо кра ти ји. Ипак, ма ње је за па же на ко лек
тив на жуд ња за по да ци ма о „дру штве ном”.44 По пу шта ње цен зу ре 
да ло је оду шка дру штве ном из ра жа ва њу ко је ни је увек има ло за 
циљ це пи дла че ње. То ком де це ни је из ме ђу 1789. и 1799. на пи са но 
је и из ве де но дво стру ко ви ше по зо ри шних ко ма да не го то ком чи
та вих 250 го ди на пре Ре во лу ци је. Па жљи во ис тра жи ва ње по ка зу је 
да ве ћи на ко ма да ни су би ли ре во лу ци о нар ни по сво ме са др жа ју, 
али из то га не сле ди да су љу ди је ди но же ле ли ра зо но ду у вре ме
ну кри зе – по се ти о ци по зо ри шта од ла зи ли су да ви де при ка зе сва
ко днев ног дру штве ног жи во та.45 По се та по зо ри шту да ва ла им је 
мо гућ ност да стиг ну до но вог раз у ме ва ња дру штва. По зо ри ште 
је увек ис пу ња ва ло ову функ ци ју, а са да ју је ис пу ња ва ло у мно го 
ве ћој ме ри и са ве ћом сна гом. 

Про на ла зак ме ло дра ме сре ди ном де ве де се тих го ди на 18. ве ка 
по ста вио је у сре ди ште рад ње но ва стра хо ва ња о дру штве ном 

42 Под кул тур ном ре во лу ци јом под ра зу ме вам по ли ти за ци ју сва ко днев ног 
жи во та. Ser ge Bi an chi, La révo lu tion cul tu rel le de l’an II: Eli tes et pe u ple (1789–1799), 
Pa ris 1982. Ви де ти и: Hunt, Po li tics, Cul tu re, and Class.

43 Car la Hes se, „Eco no mic Up he a vals in Pu blis hing” in Ro bert Dar nton and 
Da niel Roc he (eds.), Re vo lu tion in Print: The Press in Fran ce 1775–1800, Ber ke ley, 
Ca lif. 1989, 69–97, по себ но 92.

44 На мо ју ана ли зу ути ца ло је де ло: Brian C. J. Sin ger, So ci ety, The ory and 
the French Re vo lu tion: Stu di es in the Re vo lu ti o nary Ima gi nary, New York 1986. 
„Ре во лу ци о нар на уо бра зи ља нај бо ље се мо же опи са ти као укљу чи ва ње про ме не 
у овај од нос дру штва пре ма се би са мом, про ме не ко ја дру штву обе ћа ва спо зна
ју вла сти тих ин сти ту ци ја у сми слу и оби му ко ји је ра ни је био не за ми слив” (стр. 
5). Из не на ђу ју ће је да се Син гер, с об зи ром на укр шта ње њи хо вих ста во ва, не 
ба ви ин тер пре та ци ја ма Фи реа или Озу фо ве на би ло ко ји су штин ски на чин. 

45 Мо ји по да ци се те ме ље на они ма у: Em met Ken nedy, A Cul tu ral Hi story 
of the French Re vo lu tion, New Ha ven, Conn. 1989, 394. Мо ји за кључ ци се раз ли ку 
од ње го вих.  
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жи во ту. При че о по гре шно схва ће ним иден ти те ти ма, по бе ди злих 
ни тко ва и по но во спо је ним по ро ди ца ма, све су го во ри ле о рас про
стра ње ној бри зи о пре о бли ко ва њу дру штве них уло га. Са вре ме
ни ци, као и на уч ни ци све од та да, ра зи ла зе се по пи та њу зна че ња 
ме ло дра ме, на ро чи то око то га да ли је њен учи нак био де мо крат
ски или ни је. Ме ђу тим, сви се сла жу да су ме ло дра ме при ву кле 
ра зно ли ки ју пу бли ку од кла сич ног по зо ри шта те да су мрач не шу ме, 
уда р ци гро мо ва и за стра шу ју ћа му зи ка на не ки на чин би ли у ве зи 
са ре во лу ци о нар ним рас та ка њем дру штве ног по рет ка.46 Дру гим 
ре чи ма, ни је мо гу ће по ре ћи да је нео би чан при зор ме ло дра ме из ра
жа вао ду бо ке стра хо ве у по гле ду на дру штве но зна че ње, на ро чи то 
у по гле ду не си гур но сти дру штве ног по ло жа ја на кон ре во лу ци је.

По пут ме ло дра ма, ро ма ни су, као жа нр, до жи ве ли по лет по 
окон ча њу Те ро ра. Број но вих фран цу ских ро ма на је са 58 у 1789. 
опао на све га 14 у 1794. го ди ни. Ме ђу тим, са окон ча њем Те ро ра 
при по ве да чи су из но ва сту пи ли на сна гу – број но вих ро ма на се 
са 27 у 1795. по ве ћао на 123 у 1799, што је ско ро тру стру ки го ди
шњи про сек за по след ње че ти ри де це ни је Ста рог ре жи ма.47 Ро ма
но пи сци за и ста ни су че сто вр ши ли про па ган ду о злу Ста рог ре
жи ма или о вр ли на ма но вог. Они су се усред сре ди ли на на сто ја ња 
по је ди на ца да про на ђу сво је ме сто у дру штве ном ми љеу у ко ме 
су се на шли. Те ма ро ма на, по пут рад ње ме ло дра ме, би ло је оно 
са мо „дру штве но”.

Нај ре чи ти ји по ка за тељ оп чи ње но сти „дру штве ним” је ши
ре ње ви зу ел ног го во ра. Као што би се мо гло оче ки ва ти, ве ли ка 
ве ћи на од око 30.000 гра ви ра них сли ка из ре во лу ци о нар ног де сет
ле ћа ба ви ла се по ли тич ким лич но сти ма, по ли тич ким до га ђа ји ма 
или по ли тич ким але го ри ја ма. Оне су све до чи ле о трај ној не си гур
но сти у по гле ду на ра тив не те ме ко ја се раз ви ја ла уну тар ре во лу
ци о нар ног про це са.48 Ме ђу тим, мно ги су та ко ђе за па зи ли исту 

46 О све до чан стви ма и су прот ста вље ним гле ди шти ма де таљ ни је се рас
пра вља у: Lynn Hunt, The Fa mily Ro man ce of the French Re vo lu tion, Ber ke ley, 
Ca lif. 1992, 181–191.

47 Го ди шњи про сек за раз до бље 1751–1788. из но сио је 34. По да ци не укљу
чу ју пре во де. Мо ји про ра чу ни за сно ва ни су на: An gus Mar tin, Vi vi en ne G. Mylne, 
Ric hard Fra utschi, Bi bli o grap hie du gen re ro ma ne sque français 1751–1788, Lon don 
1977, xxxvi–x xxvii. 

48 Те мељ но по ла зи ште је: Mic hel Vo vel le (ed.), La Révo lu tion française: 
Ima ges et récit 1789–1799, I–V, Pa ris 1986. Ви де ти, та ко ђе, и пра те ћи ви деодиск 
за The French Re vo lu tion Re so ur ce Col lec tion, Co lin Lu cas, ed. in chi ef, Ima ges de 
la Révo lu tion française = Ima ges of the French Re vo lu tion, Ox ford 1990. Ове књи ге, 
ме ђу тим, де ли мич но на во де на по гре шно ми шље ње бу ду ћи да су уред ни ци иза
бра ли сли ке за то што се оне од но се на по ли тич ке до га ђа је. Обим дру штве них 
ин те ре са, су прот ста вље них чи сто по ли тич ким ин те ре си ма, сто га је не до вољ но 
за сту пљен. Шта ви ше, при ват ни са ку пља чи ових сли ка, чи је зби р ке чи не је згро 
по се да свих би бли о те ка, на ро чи то На ци о нал не би бли о те ке Фран цу ске, по свој 
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па жњу по све ће ну пра ви ли ма дру штве ног жи во та ко ја се мо же 
ви де ти и у по зо ри шним ко ма ди ма и ро ма ни ма (и ко ја се си гур но 
по ве ћа ва као и број ро ма на и ме ло дра ма на кон окон ча ња Те ро ра).49 
Пор тре ти по сла ни ка, „исто риј ске сли ке” ре во лу ци о нар них „да на”, 
обич ни при зо ри са ули це, хе ро и за ци ја му че ни ка, де мо ни за ци ја 
не при ја те ља, до ма ћих или стра них – сви они су уче ство ва ли у 
ства ра њу сли ке о функ ци о ни са њу дру штва у вре ме ну ре во лу ци је. 
Са мом сво јом при ро дом, као ви зу ел не пред ста ве, они су бе ле жи ли 
то уда ља ва ње од са да шњо сти ко је је би ло од сре ди шње ва жно сти 
за ре во лу ци о нар но вре ме. Сли ка се ба ви јед ним тре нут ком – па дом 
Ба сти ље, на при мер – ме ђу тим, она та ко ђе има за циљ да ове ко
ве чи учи нак тог тре нут ка при се ћа ју ћи га се. На кон цу, нај у па дљи
ви је је, ипак, ве ли ко мно штво и ра зно ли кост ви зу ел них пред ста ва 
дру штве ног. По пут ко ма да и ро ма на, ви зу ел не пред ста ве су дру штво, 
као скуп пра ви ла и уло га, учи ни ле ви дљи ви јим обич ним љу ди ма.50

Оби ље ли ков них при ка за дру штва та ко ђе је до при не ло пре
но ше њу све то сти са ре ли гиј ског на се ку лар ни и дру штве ни по ре
дак. Је дан за не ма ре ни на чин овог ви зу ел ног пре но ше ња је об ја
вљи ва ње пор тре та по сла ни ка На род не скуп шти не из 1789. го ди не. 
Штам па ри су по че ли да их ре кла ми ра ју већ по чет ком ју на 1789. 
го ди не. Ни исто ри ча ри ни ти исто ри ча ри умет но сти не по кла ња ју 
им мно го па жње, јер се чи ни да по се ду ју не знат ну естет ску вред
ност. До ступ ни у не ко ли ко раз ли чи тих вер зи ја, штам па ни по је ди
нач но или у прет плат нич ким се ри ја ма, цр нобе ли или у бо ји и, у 
по је ди ним слу ча је ви ма, пот пи са ни лич но од стра не по сла ни ка, 
пор тре ти су по сред но бе ле жи ли пре но ше ње су ве ре ни те та на на
ци ју. Не ки из да ва чи су раз у ме ли ову функ ци ју. Гра вер Ма сар и ње
гов са рад ник Де жа бан огла си ли су сво ју зби р ку из ра зи ма пу ним 
стра хо по што ва ња: „По сла ни ци на ци је сте кли су веч на пра ва на 

при ли ци су би ли усред сре ђе ни на по ли тич ке сли ке из ре во лу ци о нар ног раз до
бља. На при мер, Де Вин ко ва збир ка не са др жи ни јед ну сли ку ве за ну за дру штво 
из раз до бља Ди рек то ри ју ма ко ју је мо гу ће ви де ти у зби р ци Qb1 Оде ље ња за 
гра ви ре На ци о нал не би бли о те ке Фран цу ске.

49 У гра ви ра ма зби р ке Qb1 по сто ји дво стру ко ви ше сли ка за раз до бље од 
19. фе бру а ра 1790. до мар та 1791. не го за 1794. го ди ну (по овом прин ци пу су 
ор га ни зо ва ни ми кро фил мо ви у зби р ци Qb1). Број сли ка по чи ње да ра сте 1796. 
го ди не. Ве о ма је те шко тач но утвр ди ти број сли ка из сва ке го ди не по што је 
Оде ље ње за гра ви ре по де ли ло сли ке пре ма го ди ни на ко ју се гра ви ре од но се а 
не пре ма го ди ни њи хо вог на стан ка (ко ја че сто ни је по зна та). Ода тле про ис ти че 
да има ма ње сли ка за 1795. не го за 1794, што је го то во из ве сно гре шка за то што 
се мно штво сли ка на сли ка них на кон 1794. од но си на пад Ро бе спје ра и на зла 
Те ро ра (и сто га су кла си фи ко ва на под 1794. го ди ном). 

50 Sin ger, So ci ety, The ory and the French Re vo lu tion, 5: „Го во ри ти, пре ма 
то ме, о дру штве ним при ка зи ма и пред ста ва ма зна чи од но си ти се пре ма ства ра њу 
оног од но са дру штва пре ма се би са мом по сред ством ко га он по ста је ви дљив 
из ну тра.”
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јав но по што ва ње... Не што би не до ста ја ло у за до вољ ству на ших 
уну ка и нас са мих да са да шње сто ле ће јед ном ни је оста ви ло бу дућ
но сти у на сле ђе сли ку оче ва фран цу ске сло бо де.”51

Још ре чи ти ји био је из бор тр гов ца гра ву ра ма Шар ла Фран соа 
Ле Ва шеа, да сво ју се ри ју пор тре та по сла ни ка за поч не пор тре том 
кра ља Лу ја XVI. Лу јев пор трет је исте ве ли чи не, са истим др жа њем 
те ла окре ну тим бла го на ле во, и са истим окви ром као и код дру гих 
по сла ни ка. Про цес ши ре ња све то сти са са мог кра ља на пред став
ни ке на ци је био је от по чео. 

Ре во лу ци о на р но ис ку ство је, за тим, на но ве на чи не усме ри ло 
па жњу ка функ ци о ни са њу дру штва. Фран цу ски ре во лу ци о на ри 
до и ста ни су из у ме ли по јам „дру штве ног” – „гра ђан ско дру штво” 
је, при ме ра ра ди, био из раз ко ји је био уо би ча јен у дис кур су про
све ти тељ ства. За и ста, Encyclopédie је оти шла то ли ко да ле ко твр
де ћи да је за фи ло зо фа „гра ђан ско дру штво, та ко ре ћи, све тов но 
бо жан ство”.52 Про све ти тељ ство је иде ји дру штва по да ри ло ње не 
кон цеп ту ал не те ме ље и на чи ни ло је не чим што се мо же ис тра жи
ва ти. Ре во лу ци ја ју је учи ни ла опи пљи вим ис ку ством, објек том 
сва ко днев не спо зна је за обич не љу де и су бјек том стал ног над ме
та ња, на ро чи то у сво ме од но су пре ма по ли тич ком уре ђе њу. 

Ве ли ки део ори ги нал но сти 19. ве ка про ис ти че из уз на пре до
ва ле све сти о „дру штве ном”, од ро ма на Оно реа де Бал за ка и Ги ста
ва Фло бе ра до на стан ка иде о ло ги је, дру штве них на у ка и марк си
зма. Ту ма чи то ли ко раз ли чи ти по пут Марк са и Те на по ла зи ли су 
од ове су штин ске тач ке. Чак и пре но што је из гра дио сво је схва
та ње кла сне бор бе као по кре та ча чи та ве исто ри је, Маркс је 1843. 
пи сао: „Је ди но је Фран цу ска ре во лу ци ја та ко ја је до вр ши ла пре
о бра жај по ли тич ког по рет ка у дру штве ни по ре дак или, ре че но на 
дру ги на чин, ре во лу ци ја је раз ли ке из ме ђу ста ле жа у гра ђан ском 
дру штву пре тво ри ла у чи сто дру штве не раз ли ке, у раз ли ке у при
ват ном жи во ту, бе зна чај не за по ли тич ки жи вот.” Истин ско по ли тич
ко осло бо ђе ње, пре ма Марк со вом схва та њу, мо гло би да на сту пи 
је ди но он да ка да љу ди из но ва за до би ју ау тен тич ну дру штве ност 
сво је при ро де.53

51 На ве де но у: Un siè cle d’hi sto i re de Fran ce par l’e stam pe 1770–1871, Col
lec tion de Vinck: In ven ta i re analyti que, FrançoisLo u is Bruel, et al., eds., I–VI II, Vol. 
2, La con sti tu an te, Pa ris 1914, 285. 

52 На ве де но у: Ke ith Mic hael Ba ker, „En lig hten ment and the In sti tu tion of 
So ci ety: No tes for a Con cep tual Hi story”, in Wil lem Mel ching and Wyger Ve le ma 
(eds.), Main Trends in Cul tu ral Hi story, Am ster dam 1994, 95–120, ци тат на 95–96. 
Беј ке ров чла нак је ва жно по ла зи ште за раз у ме ва ње ево лу ци је пој ма дру штва 
у 18. ве ку. Ви де ти и: Da niel Gor don, Ci ti zens wit ho ut So ve re ignty: Equ a lity and 
So ci a bi lity in French Tho ughts 1670–1789, Prin ce ton, N. J. 1994, по себ но 43–85.

53 Из „Кри ти ке Хе ге ло ве фи ло зо фи је пра ва”, на ве де но у: Fu ret, Marx et la 
Révo lu tion française, 133.
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У пред го во ру сво јој књи зи о успо ну ја ко би на ца Тен је упо р
но ис тра ја вао на то ме да он не пи ше по ли тич ки при стра сно. Имао 
је са мо јед но на че ло, „то ли ко про сто да ће де ло ва ти де ти ња сто и 
је два се усу ђу јем да га по ме нем. Ипак га се при др жа вам за то што сви 
су до ви ко је не ко ов де чи та по ти чу од ње га и њи хо ва исти ни тост 
мо ра се про це њи ва ти ње го вом исти ни то шћу (...) да је људ ско дру
штво, на ро чи то мо дер но дру штво, огром на и сло же на ствар”.54 
Сто га се по све тио ана том ском се ци ра њу овог дру штва. Шта год 
не ко ми слио о Те но вим за кључ ци ма, ни је мо гу ће по ре ћи ва жност 
ње го вог сре ди шњег пи та ња: ка ко мо же мо да раз у ме мо дру штве не 
и пси хо ло шке осно ве мо дер но сти? Фран цу ска ре во лу ци ја под у
чи ла је и Марк са и Те на да је „дру штве но” од сре ди шње ва жно сти 
за мо дер ност. 

Нај ве ћи ме ђу фи ло зоф ски усме ре ним ту ма чи ма Фран цу ске 
ре во лу ци је у 20. ве ку, Ха на Арент и Фран соа Фи ре, обо је су „дру
штве ном” при пи са ли сре ди шњу уло гу у сво јим ана ли за ма Те ро ра, 
ма да они ову ка те го ри ју ни су ко ри сти ли на пот пу но исто ве тан на
чин. Ха на Арент је упор но др жа ла да „чи та во све до чан ство о про
шлим ре во лу ци ја ма не сум њи во по ка зу је да сва ки по ку шај да се 
дру штве но пи та ње ре ши по ли тич ким сред стви ма во ди у те рор”.55 
Са њом би се, до ове тач ке, сло жио Фи ре твр де ћи да је, што се ње га 
ти че, Те рор про ис те као из ре во лу ци о нар не „илу зи је по ли ти ке”, тј. 
из уве ре ња да по ли ти ка и иде о ло ги ја мо гу да се ко ри сте за пре о бли
ко ва ње дру штве ног све та.56 Ме ђу тим, на кра ју је Ха на Арент чак 
би ла бли жа То кви лу не го што је то био Фи ре јер је, по пут То кви
ла, уви ђа ла не из бе жну тра гич ну про тив реч ност из ме ђу бри ге за 
дру штве но пи та ње и истин ске по ли тич ке сло бо де. Пре ма ње ном 
схва та њу, за о ку пље ност дру штве ним пи та њем (То кви ло ва јед на
кост) до ве ла је ре во лу ци о на ре до то га да за не ма ре ва жност ус по
ста вља ња по ли тич ких ин сти ту ци ја спо соб них за жи вот (То кви ло ва 
сло бо да). На су прот то ме, Фи ре је сла вио Ро бе спје ров пад као тре ну
так ка да је дру штво из но ва сте кло сво ју не за ви сност од идео ло ги је 
и по ли ти ке.57 У ње го вом при ка зу дру штво и дру штве ни ин те ре си 

54 Hip ppo li te Ta i ne, La Révo lu tion: La con qu ê te ja co bi ne, пе ти том де ла Les 
ori gi nes de la Fran ce con tem po ra i ne, пр ва све ска, Увод, не па ги ни ра не стра ни це. 

55 Han nah Arendt, On Re vo lu tion, New York 1965, 112. 
56 Уи сти ну, ни је баш са свим ја сно шта је Фи реу зна чи ла илу зи ја по ли

ти ке, фра за ко ју је пре у зео од Марк са. „Пре ма то ме, Фран цу зи, ус кра ће ни за 
истин ске сло бо де, те жи ли су за ап стракт ном сло бо дом. Не спо соб ни за ко лек тив
но ис ку ство и без сред ста ва да про ве ре гра ни це де ло ва ња, они су се не све сно 
при бли жи ли илу зи ји по ли ти ке [наглашавање у оригиналу]. Бу ду ћи да ни је би ло 
рас пра ве о то ме ка ко на нај бо љи на чин упра вља ти љу ди ма и ства ри ма, Фран цу
ска је за по че ла да рас пра вља о ци ље ви ма и вред но сти ма као о је ди ном са др жа
ју и је ди ном те ме љу јав ног жи во та.” Fu ret, In ter pre ting the French Re vo lu tion, 37.

57 Fu ret, In ter pre ting the French Re vo lu tion, 72, 75.
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по ја вљу ју се као не ка вр ста спа си те ља ре во лу ци је од „илу зи ја 
по ли ти ке”.

Ве ћи на ту ма ча са гла сна је да је Те рор имао не ка кве ве зе са 
од но сом из ме ђу по ли тич ког и дру штве ног. За марк си сте, вла да
ви на по сред ством те ро ра пред ста вља ла је усту пак ко ји су на род
не кла се зах те ва ле од сво јих бур жо а ских во ђа – сто га је она би ла 
ну жно по ли тич ко оруж је кла сне бор бе.58 На су прот то ме, за то кви
лов це по пут Арен то ве и Фи реа вла да ви на по сред ством те ро ра озна
чи ла је ну жни не у спех ре во лу ци је – уме сто по ве зи ва ња дру штве
них ин те ре са са по ли тич ком бор бом, она је про ис те кла из по губ но 
из о па че ног уто пиј ског про јек та да се дру штво пре о бли ку је ко ри
шће њем по ли тич ких сред ста ва. Ни јед но од ових су прот ста вље них 
гле ди шта не би мо гло би ти ела бо ри ра но без дру штве ног уче ња 
ко је је ус по ста вље но то ком са ме ре во лу ци о нар не де це ни је. 

Да ли мо ра мо да се опре де љу је мо из ме ђу марк си стич ког и то
кви лов ског ста но ви шта? Мо је вла сти то схва та ње из гра ђе но је на 
еле мен ти ма узе тим са обе стра не. У ства ри, ве ћи на је са да са гла
сна у то ме шта је по треб но да се об ја сни ка да је реч о Те ро ру. Спе
ци јал не ван ред не ме ре да би се по бе ди ло у ра ту – кон тро ла це на, 
ре гру та ци ја, гу ше ње дру га чи јег ми шље ња и хап ше ње осум њи че
них – до га ђа ле су се у раз ли чи тим вре ме ни ма и на раз ли чи тим 
ме сти ма и по њи ма се Фран цу ска ре во лу ци ја не из два ја. На су прот 
то ме, но во и пре пу но по сле ди ца по бу дућ ност би ло је на сто ја ње да 
се чо ве чан ство „пре по ро ди” по ве зи ва њем по ли тич ког вас пи та ња 
мо гу ћих при ста ли ца и вр ше ња те ро ра над про тив ни ци ма или, у 
слу ча ју не у спе ха, њи хо вог уби ја ња. Ат мос фе ра стра ха и кон фор
ми зма ко ја је про ис те кла из то га, ути ца ла је на све – под јед на ко 
и на про тив ни ке и на при ста ли це.59 Те рор је, пре ма то ме, био је дан 
на чин пре мо шћа ва ња по ли тич ке про ва ли је, ко ју је пре по знао још 
Ру со, из ме ђу оно га шта љу ди је су и оно га шта би тре ба ло да бу ду 
у де мо кра ти ји. Да кле, Те рор је пред ста вљао на пор да се пу тем по
ли тич ког вас пи та ња и по ли тич ке при си ле ство ри оно што, обич но 
спо ри је, чи ни де ло ва ње по ли тич ких ин сти ту ци ја. У том сми слу, 
био је то по ку шај да се убр за вре ме, те жња уте ме ље на у но вом до
жи вља ју вре ме на ко ји је на сту пио од 1789. го ди не. По нов но ри ту ал
но ста вља ње дру штве ног уго во ра на сна гу ни је ус пе ло да ство ри 

58 Ви де ти, на при мер: Al bert So boul, Hi sto i re de la Révo lu tion française, 
I–II, Pa ris 1962, Vol. 2, 36–46. „Те рор, у прин ци пу, на днев ном ре ду од 5. сеп тем
бра, по сте пе но је био на мет нут на род ним де ло ва њем” (стр. 36–37).

59 Успех на по ра ко ји су во ди ли ка при сил ном кон фор ми зму утвр дио је 
Бро ни слав Бач ко, ко ји је по ка зао ка ко је свр га ва ње Ро бе спје ра би ло по здра вље
но са истим уо би ча је ним оду ше вље њем ко је је пра ти ло сва ра ни ја по гу бље ња 
ди си де на та. Com ment sor tir de la Ter re ur: Ther mi dor et la Révo lu tion, Pa ris 1989, 
по себ но 67.
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дру штве ни дух нео п хо дан за трај ну де мо кра ти ју – као што је то 
ан ти ци пи рао Ру со, по сле ди ца ни је мо гла да по ста не узрок. 

Учи нак Те ро ра у ви ду ста кле не ба ште ни је мо гу ће про сто 
при пи са ти ни са мо окол но сти ма ни са мо иде о ло ги ји. Окол но сти 
су учи ни ле да вре ме про ти че бр же, а иде о ло ги ја је по ку ша ла да 
об ја сни то ис ку ство и оправ да га као на че ло по ли тич ког жи во та. 
Раз вој до га ђа ја на у чио је ре во лу ци о на ре да ће људ ска во ља мо ћи 
да пре о бли ку је дру штве ни и по ли тич ки жи вот, али су до га ђа ји 
та ко ђе по ка за ли да ће овај во лун та ри зам не из бе жно да на и ђе на 
пре пре ке ко је про из во ди дру штве на инер ци ја. По ка за ло се да је 
бу дућ ност има ла мно штво ду бо ких ве за са про шло шћу упр кос 
же љи за пре ки дом. Мо дер ни по ли тич ки жи вот ота да за ви си од 
пи та ња ко ли ко сна жно тре ба при ти сну ти ак це ле ра тор по ли тич ких 
и дру штве них про ме на. 

Сво јим ин хе рент но не ста бил ним те ме љи ма (Да ли је ика да 
ствар но мо гу ће утвр ди ти ме сто дру штве ног уго во ра у вре ме ну и 
про сто ру? Да ли је на род за и ста пред ста вљен у ин сти ту ци ја ма 
пред став нич ке вла сти?), де мо кра ти ја је отво ри ла пут Те ро ру. Ме
ђу тим, те рор је био са мо је дан од мо гу ћих од го во ра на ту су штин
ску не ста бил ност. Те рор је та ко дра ма ти чан и ужа сан тре ну так у 
Фран цу ској ре во лу ци ји да мно ги за бо ра вља ју да је за њим усле
ди ло пет го ди на раз ли чи тих екс пе ри ме на та у де мо кра ти ји ко ји су 
од ба ци ли те рор а да ни је од ба че но на че ло на род ног су ве ре ни те та.60 
Тај екс пе ри мент је та ко ђе „про пао” – ре пу бли кан ци из Ди рек то ри
ју ма ни су обез бе ди ли трај ну ло јал ност пре ма сво јим ин сти ту ци
ја ма. Ме ђу тим, они су за и ста ус пе ли да очу ва ју жи вим де мо крат
ска оче ки ва ња, да би се она из но ва по ја ви ла 1830. и 1848, а на кон 
1870. до ве ла до трај не фран цу ске скло но сти пре ма де мо кра ти ји. 
Као што учи ис ку ство ре во лу ци је, суд исто ри је за ви си од то га где 
се за у ста ви ча сов ник. 

Пре ма то ме, у од ре ђе ној ме ри мо је увод но пи та ње – ка ко је 
Фран цу ска ре во лу ци ја мо гла да из не дри и де мо кра ти ју и те рор? 
– је сте кла сич но qu e sti on mal posée.61 Исто ри ја је по ка за ла да је 
отва ра ње ка де мо кра ти ји учи ни ло мо гу ћим не са мо Те рор већ и 
На по ле о но ву ау то ри тар ну по ли циј ску др жа ву, со ци ја ли зам, ко му
ни зам, фа ши зам и, на рав но, пред став нич ку вла да ви ну. Овом по пи су 
мо гли би смо да до да мо сек си зам, ра си зам и ан ти се ми ти зам јер, 
су прот но уо би ча је ном ми шље њу, си сте мат ско кле ве та ње оно га 

60 Све сна сам да по сто ји мно го спо р них пи та ња упра во о то ме ка кву је 
вр сту вла да ви не пред ста вљао Ди рек то ри јум у сво ме ствар ном функ ци о ни са њу. 
Ви де ти, на при мер: Ja mes Li ve sey, Ma king De moc racy in the French Re vo lu tion, 
Cam brid ge, Mass. 2001, те Hunt, Po li tics, Cul tu re, and Class.

61 Фр. – По гре шно по ста вље но пи та ње (прим. прев.).
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што ви је сте не зах те ва док три ну а та кве док три не на ста ју тек он да 
ка да тре ба да се оправ да не јед на кост. Не јед на кост је мо ра ла да се 
оправ да – до но се ћи на свет иде о ло ги ју са му – јед ном ка да су Аме
рич ка и Фран цу ска ре во лу ци ја по ка за ле да јед на кост мо же да 
по ста не на че ло вла да ви не и да ау то ри тет вла сти пре мо же да про
исти че из људ ског дру штва не го из ван ње га. Исто ри ја XIX, XX и 
са да XXI сто ле ћа из но ва је по твр ди ла оно што су ре во лу ци о на ри 
већ би ли от кри ли: да је, по сред ством по ли тич ких ин сти ту ци ја, 
ве о ма те шко ус по ста ви ти трај ну и про дук тив ну на пе тост из ме ђу 
раз бук та лог ис ку ства дру штве ног уго во ра и све тов ни јег сва ко днев
ног жи во та. У том сми слу, Фран цу ска ре во лу ци ја при пре ми ла је 
пут за мно го раз ли чи тих бу дућ но сти, бу дућ но сти ко је су већ про
шле и бу дућ но сти ко је ће тек да на сту пе.*

Пре вео с ен гле ског
Ми ха ел Ан то ло вић 

* Из вор: Lynn Hunt, „The World We Ha ve Ga i ned: The Fu tu re of the French 
Re vo lu tion”, The Ame ri can Hi sto ri cal Re vi ew, Vol. 108, No. 1 (Fe bru ary 2003), pp. 
1–19.




