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Să ne eliberăm sufletul pentru a revoluţiona Revo -
luţia şi, mai întâi, să ne abţinem să spunem vreodată
despre un spirit imparţial că ofensează Revoluţia.
Căci s- a abuzat atât de mult de acest cuvânt: ultragiu
la adresa Religiei, pe care- l vom şterge din limbajul
nostru, temându- ne, dincolo de orice altceva, ca nu
cumva să aducem stilul, obişnuinţele şi spiritul rechi -
zitoriilor în critica istorică şi filozofică

EDGAR QUINET

Critique de la Révolution
Paris, 1867



Cuvânt înainte

Această carte conţine două părţi, corespunzând celor două
perioade distincte ale redactării ei, a căror ordine de pre -
zentare inversează ordinea cronologică în care au fost scrise.

Prima constituie o tentativă de sinteză asupra unei chesti -
uni care n- a încetat să mă preocupe de când am început să
studiez această perioadă: cum putem gândi un eveniment ca
Revoluţia Franceză? A doua prezintă etapele şi elementele
suc cesive ale reflecţiei mele în legătură cu această întrebare,
menite să- mi lumineze drumul.

Cartea cuprinde mai întâi o polemică cu istoricii comu -
nişti ai Revoluţiei Franceze, care pune în relief incoerenţele
a ceea ce constituie astăzi interpretarea dominantă a fenome -
nu lui. Această polemică s- a născut din hazardul vieţii inte -
lec tuale: n- am crezut că va trebui s- o rescriu, după şapte ani,
într- un stil în mod artificial neutru. Aşa cum e, depune, în fe -
lul ei, mărturie despre particularitatea Revoluţiei Franceze
ca miză în câmpul universitar francez. Doresc doar ca tot ce
se da to reşte circumstanţelor să nu ia nimic din partea sa de
demonstraţie, singura la care ţin cu adevărat.

Această muncă de curăţire, destul de masivă, este urmată
de două studii, consacrate celor doi autori care au fost esen -
ţiali pentru demersul meu critic: Alexis de Tocqueville şi Au -
gustin Cochin. Cititorul va înţelege, de- a lungul paginilor, de
ce: Tocqueville şi Cochin sunt singurii istorici care propun o
conceptualizare riguroasă a Revoluţiei Franceze şi care au



tratat problema pe care o pune această carte. Tocmai por nind
de la analizele lor, care mi se par mai mult complemen tare
decât contradictorii, îmi construiesc sistemul de inter pretare
ce va apărea în prima parte. Pe urmele lor am lucrat. Numele
lor sunt acelea pe care îmi face plăcere să le scriu în pragul
acestui eseu.
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PARTEA ÎNTÂI

Revoluţia Franceză s-a terminat



I

Istoricului care studiază regii merovingieni sau Războiul
de o Sută de Ani nu i se cere să- şi prezinte, în orice moment,
permisul de cercetare. Societatea şi profesiunea îi acordă, ori -
cât de puţin şi- ar fi făcut ucenicia tehnică, virtuţi de răbdare
şi obiectivitate. Discutarea rezultatelor nu mobilizează decât
erudiţii şi erudiţia.

Istoricul Revoluţiei Franceze însă trebuie să producă alte
titluri decât competenţa sa. Trebuie să- şi anunţe culoarea. Tre -
buie mai întâi să spună de pe ce poziţii vorbeşte, ce gân deşte,
ce caută; iar ceea ce scrie el despre Revoluţie are un sens
prealabil lucrării înseşi: este opinia sa, formă de judecată care
nu este cerută când e vorba de merovingieni, dar este indis -
pensabilă pentru 1789 sau 1793. Numai să- şi exprime această
opinie şi a spus totul: iată- l regalist, liberal sau iaco bin. Iată
că prin această parolă istoria sa are o semnificaţie, un loc, un
titlu de legitimitate.

Surprinzător este nu faptul că această istorie particulară,
ca orice istorie, comportă nişte presupoziţii intelectuale. Nu
există interpretare istorică inocentă, iar istoria care se scrie
este încă tributară istoriei, face parte din istorie, produs al
unui raport prin definiţie instabil între prezent şi trecut, chin -
tesenţă a particularităţilor unui spirit şi a imensului câmp al
posibilelor sale rădăcini în trecut. Dar dacă orice istorie im -
plică o alegere, o preferinţă în ordinea curiozităţii, nu înseam -
nă că presupune o opinie asupra subiectului tratat. Ca să fie



aşa, trebuie ca acest subiect să mobilizeze în istoric şi în pu -
blicul său o capacitate de identificare politică sau religioasă
care să supravieţuiască timpului ce trece.

Or, tocmai această identificare este ceea ce timpul trecut
poate şterge sau, dimpotrivă, poate conserva ori chiar întări,
după cum subiectul tratat de istoric continuă sau nu să epui -
zeze sensul prezentului său, al valorilor sale, al alegerilor sale.
Tema lui Clovis şi a invaziilor francilor era arzătoare în seco -
lul al XVIII- lea, pentru că istoricii epocii căutau în ea cheia
structurii sociale a vremii lor. Ei credeau că invaziile fran cilor
se află la originea divizării în nobilime şi plebe, cuceritorii
fiind trunchiul originar al nobililor, iar cuceriţii – al oame -
nilor de rând. Astăzi, invaziile francilor şi- au pierdut orice
referinţă la prezent pentru că trăim într- o societate în care
nobilimea nu mai există ca principiu social; încetând să fie
oglinda imaginară a unei lumi, ele şi- au pierdut importanţa
istoriografică cu care această lume le învestise şi au trecut din
câmpul polemicii sociale în acela al discuţiei savante. 

Aceasta pentru că, din 1789, obsesia originilor, pe care se
ţese orice istorie naţională, se alimentează tocmai din ruptura
revoluţio nară. Aşa cum marile invazii constituiseră mitul so -
cietăţii no biliare, marea epopee a originilor sale, 1789 este
data de naş  tere, anul zero al noii lumi bazate pe egalitate. Înlo -
cuirea unei aniversări cu alta, deci definirea temporală a unei
noi identităţi naţionale, este probabil una dintre cele mai în -
sem nate trăsături de geniu ale abatelui Sieyès, dacă ne gândim
că el anticipează cu mai multe luni1 evenimentul fon dator, că -
ruia îi dă totuşi dinainte sensul deplin: „…Starea a treia nu
trebuie să se teamă să coboare în timpurile trecute. Ea se va
raporta la anul care a precedat cucerirea; şi pentru că astăzi ea
este destul de puternică pentru a nu se lăsa cucerită, rezistenţa
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1. Qu’est- ce que le Tiers État? a fost redactat la sfârşitul anului
1788 şi publicat în ianuarie 1789.



sa va fi fără îndoială mai eficace. De ce n- ar trimite înapoi în
pădurile Franconiei toate acele familii care păs trează preten ţia
prostească de a fi descins din rasa cuceri torilor şi de a le fi
moştenit drepturile? Naţiunea, astfel epurată, se va putea con -
sola, cred, că e obligată să nu se mai considere compusă decât
din urmaşi ai galilor şi ai roma nilor“2. Aceste câteva rânduri
spun în acelaşi timp că titlurile de proprietate ale no bi lilor
asupra naţiunii sunt fictive, dar şi că, dacă ar fi reale, ar fi de- a -
juns stării a treia să restaureze contractul social dina inte de
cucerire sau, mai degrabă, să- l întemeieze pe ştergerea se co -
lelor de uzurpare violentă. În ambele cazuri, este vorba de re -
con stituirea unei origini „adevărate“ a naţiunii, dând ega  lităţii
o dată de naştere legitimă: tot anul ’89 e aici.

Or, istoria Revoluţiei are drept funcţie socială să întreţină
această epopee a originilor. Să privim, de exemplu, decupajul
academic al studiilor istorice în Franţa: istoria „modernă“ se
termină în 1789 cu ceea ce Revoluţia a botezat „Vechiul Re -
gim“, care astfel se trezeşte având, în lipsa unui act de naştere
clar, un certificat de deces în toată regula. Începând de aici,
Revoluţia şi Imperiul formează un câmp de studii separat şi
autonom, care- şi are catedrele, studenţii, societăţile savante,
revistele sale; sfertul de secol care separă căderea Bastiliei de
bătălia de la Waterloo este învestit cu o demnitate specială:
sfârşit al epocii „moderne“, introducere indispensabilă în pe -
ri oada „contemporană“, care începe în 1815, el este spaţiul de
tranziţie prin care şi una, şi alta îşi capătă sensul, linia de
despărţire începând de la care istoria Franţei coboară spre
trecut sau se proiectează în viitor. Rămânând fidele con şti -
inţei trăite a protagoniştilor Revoluţiei, în ciuda absurdită ţilor
intelectuale pe care acest decupaj cronologic le implică,
instituţiile noastre universitare au făcut din perioada revolu -
ţio nară şi din istoricul acestei perioade păstrătorii secretelor
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2. Qu’est- ce que le Tiers État?, Paris, 1888, cap. II, p. 32.



istoriei noastre naţionale. Anul 1789 este cheia pentru amonte
şi pentru aval. El le separă, deci le defineşte, deci le „explică“.

Spre aval, de altfel, în privinţa perioadei care începe în
1815 şi despre care se consideră că este pusă în lumină, de -
vine posibilă, se deschide graţie Revoluţiei, nu este suficient
să se spună că aceasta din urmă „explică“ istoria noastră con -
temporană. Ea este istoria noastră contemporană. Ceea ce
me rită câteva reflecţii.

Pentru aceleaşi motive care fac ca Vechiul Regim să aibă
un sfârşit, nu şi un început, Revoluţia are un început, dar nu
are sfârşit. Cel dintâi suferă de o definire cronologică nega -
tivă, deci mortuară, cealaltă este o promisiune atât de vastă,
încât are o elasticitate nedefinită. Chiar şi pe termen scurt,
Re voluţia nu este uşor de „datat“: după sensul pe care istori -
cul îl atribuie principalelor evenimente, el o poate „închide“
în anul 1789 – an în care esenţialul bilanţului final este îm -
plinit, pagina Vechiului Regim este întoarsă – sau o poate
extinde până în 1794, până la executarea lui Robespierre, pu -
nând accentul pe dictatura comitetelor şi secţiilor, epopeea
iacobină, cruciada egalitară a anului II. Sau poate merge până
la 18 brumar 1799, dacă vrea să respecte realităţile prin care
termidorienii mai sunt iacobini, guvernul este al regicizilor şi
războiul cu Europa al regilor. Sau să integreze Revoluţiei
aven tura napoleoniană, fie până la sfârşitul perioadei consu -
lare, fie până la căsătoria cu Maria Luiza von Habsburg, fie
până la cele O Sută de Zile: toate aceste decupaje cronologice
pot avea raţiunea lor de a fi.

Visez de aceea şi o istorie a Revoluţiei infinit mai lungă,
mult mai întinsă spre aval, şi al cărei final nu intervine înainte
de sfârşitul secolului al XIX- lea sau începutul secolului 
al XX- lea. Pentru că istoria secolului al XIX- lea francez în în -
tre gul său poate fi considerată istoria unei lupte între Revo lu -
ţie şi Restauraţie, de- a lungul episoadelor care ar fi 1815, 1830,
1848, 1851, 1870, Comuna, 16 mai 1877. Numai victoria
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republicanilor asupra monarhiştilor, la începutul celei de- a
Treia Republici, semnează definitiv victoria Revoluţiei pe tot
cuprinsul ţării: învăţământul laic al lui Jules Ferry*, misionar
al valorilor lui ’89, este mai mult decât instrumentul, este
simbolul acestei lungi bătălii câştigate. Integrarea Franţei să -
teşti şi ţărăneşti în naţiunea republicană, prin prisma princi -
piilor de la ’89, va fi durat cel puţin un secol; sensibil mai
mult, fără îndoială, în regiuni ca Bretania sau în sud- vest,
întârziate3 în multe privinţe. Această istorie recentă a spaţiu -
lui francez rămâne încă, în esenţă, să fie scrisă, constituind şi
ea o istorie a Revoluţiei. Victoria iacobinismului republican,
atâta vreme legată de dictatura Parisului, nu este deplină
decât înce pând din momentul în care are drept sprijin votul
majoritar al Franţei rurale, la sfârşitul secolului al XIX- lea.

Dar „deplină“ nu vrea să însemne onorată, interiorizată ca
o valoare atât de unanimă, încât să nu mai fie dezbătută. Ce -
lebrarea principiilor din ’89, obiect al atâtor eforturi peda go -
gice, sau condamnarea crimelor din ’93, în care este camu flată
respingerea acestor principii, rămân în centrul reprezentărilor
politice franceze până la jumătatea secolului al XX- lea. Fas -
cismul dă conflictului de idei o dimensiune internaţională.
Dar este semnificativ faptul că, sub forma sa franceză, regi -
mul instaurat la Vichy în urma victoriei germane ia o formă
mai puţin specific fascistă decât tra diţionalistă, ancorată în
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* Ferry, Jules (1832– 1893), unul dintre oamenii de stat cei mai
eficienţi ai celei de- a IlI- a Republici, iniţiatorul metodic al legislaţiei
şcolare a acesteia; susţinătorul unei serii de legi care au instituit gra -
tuitatea, obligativitatea şi laicitatea învăţământului în Franţa (n. tr.).

3. Adjectivul nu are decât o valoare de constatare. Analiza acestei
„întârzieri” şi a integrării republicane prin şcoală şi prin politică stă în
centrul operei lui Maurice Agulhon (mai ales: La République au villa ge,
Paris, 1970). Putem găsi un alt exemplu în acest sens în cartea re centă
a lui Eugen Weber: Peasants into Frenchmen. The moderni zation of
rural France 1870–1914 (Stanford, 1976).
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