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Trên con đường cách mạng, y bỗng khám phá thấy rằng y còn có một điểm lương tâm. Và 

nhất điểm lương tâm ấy khiến y trở thành vô dụng cho cách mạng 

Lời của nhân vật IVANOV 

*** 

(Il s'est découvert une conscience, et cette conscience le rend inepte à la Revolution!) 

Trích cuốn Le Zero et l’intini, trang 162 

*** 

Những cuộc cách mạng cận đại đã mở màn cho kỷ nguyên của quan niệm chiến tranh toàn 

diện, triệt để, vô hạn định. 

CLAUSEWITZ 

* * * * * 

Cuộc cách mạng 1789 lại Pháp là cuộc cách mạng lớn lao đầu tiên trong thời cận đại đã gây 

nhiều âm hưởng tại các nước khác. Do cuộc biến chuyển đó, tới ngày nay, dân tộc Pháp vẫn 

được giữ cương vị một dân tộc tiền tiến để cổ xuý những khẩu hiệu tự do, bình đẳng, cùng 

các nhân quyền khác. Do những âm thanh vang dội liên tiếp, nên không mấy nước Âu-Á là 

không có những sách vở nghiên cứu về cuộc cách mạnh 1780. Tới nay, hầu hết những người 

đọc sách đều có những ý niệm ít nhấl là khái quát về cuộc cách mạng Pháp, về hoàn cảnh 

xã hội Pháp thời đó, cùng những nguyên nhân đã phôi thai ra cách mạng. Bởi thế, mục tiêu 

của chương này chỉ cốt nhằm vào với nghiên cứu diễn trình biện chứng của cuộc cách mạng 

1789, tìm điểm sự va chạm của những lực lượng tương khắc, những đợt tiến hay lùi, để có 

thể soi sáng ít nhiều cho sự đặt định những phương châm của mội quan niệm hành động... 

Trên phương diện diễn trình hiện biện chứng, sự nghiên cứu cuộc cách mạng 1789 có thể 

đem lại nhiều lợi ích hơn cả. Vì trái với những cuộc cách mạng gần đây (cách mạng Quốc 

xã Đức hoặc cách mạng vô sản tại Nga sô và Trung Quốc vốn có sẵn những kế hoạch cùng 

phương châm hành động phác định từ trước, cuộc cách mạng Pháp 1789, mặc dầu được 

chuẩn bị trong gần một thế kỷ bởi những trào lưu tư tưởng tự do và bình đẳng, nhưng tỏi khi 

lâm sự, vẫn là một cuộc cách mạng mà các nhà lãnh đạo đã tùy cơ ứng biến. Cho tới những 

ngày đầu tháng 5-1789, khi các Quốc dàn đại biểu được vua Louis XVI triệu nhóm, vẫn 

không có một lãnh tụ nào nghĩ tới chuyện đạp đồ đế chế để thiết lập nền cộng hòa. Ngay 

cho tới ngày 11-7-1789, sau khi dân chúng Paris đã võ trang đánh chiếm ngục Bastille và 

chặt đầu viên Thống đốc bêu lên ngọn giáo, vẫn không có một người nào nghĩ tới việc đạp 

đổ đế chế... Hoài vọng của các đoàn đại biểu lúc đó chỉ là muốn đạt tới sự ban hành một bản 
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hiến pháp để giới hạn bớt uy quyền nhà vua, cùng những quyền lợi quá đáng của quý tộc và 

tu sĩ... Nhưng một khi đã mở màn, cuộc xung dội ngày càng trở nên gay go. Đứng trước thái 

độ ngoan cố của những đg cấp ưu đãi. Trước thái độ vừa nhu nhưọc vừa muốn âm mưu của 

nhà vua, các tầng lớp dân chúng đã ngày càng đi tới những biện pháp quyết liệt hoặc quá 

khích để kết thúc bằng thời kỳ khủng bố kinh hồn trong năm 1793! Do đó, cuộc cách mạng 

1789 đã đồng thời mở màn cho truyền thống bạo lực mà sau đây, các tay lãnh tụ Nga sô vẫn 

tự hào cho mình là kẻ tiếp tục... về mặt khác, cuộc cách mạng 1789 đã được thực hiện bởi 

nhiều tầng lớp xã hội khác biệt, nên các khuynh hướng đã nhiều phen va chạm khốc lụi, làm 

phôi thai một thứ chiến tranh giai cấp. Và ở mỗi giai đoạn, các tầng lớp xã hội đã xuấlt hiện 

lần lần! Đúng như lời Robespierre đã nói: “Một cuộc cách mạng phải tiến tới dần dần từng 

bước một. Lúc đầu thường là do các tầng lớp xã hội bên trên, hoặc những thiểu số ưu tú 

hướng dẫn, và có sự trợ lực của quần chúng nếu các quyền lợi tương đồng. Tỷ dụ như trong 

cuộc cách mạng cùa chúng ta, những tầng lớp quý tộc, tu sĩ, tư sản, các pháp đình, đã khua 

chiêng gióng trống đầu tiên. Sau đó, dân chúng mới xuất hiện... Tóm lại, trong lịch sử cách 

mạng mạng cận đại, những nhà cách mạng 1789 còn là những tay cách mạng tài tử, vì chưa 

quan niệm cách mạng như một kỹ thuật, như sau này Marx và I.énine đã chủ trương. 

A. Nguyên nhân 

Trước khi trình bày diễn trình biện chứng của cuộc cách mạng 1789, cần nhận định vài điều 

về những nguyên nhân cách mạng. Cũng như những cuộc cách mạng khác, cuộc cách mạng 

1789 có những nguyên nhân phức tạp. Trước hết, cần phải kể tới những mâu thuẫn giữa các 

tầng lớp xã hội, mâu thuẫn giữa các thế hệ. mâu thuẫn giữa các chủng tộc, vì những mâu 

thuẫn này thường là nguyên nhân cố định của cách mạng. Về các tầng lớp xã hội, chúng ta 

đều biết rằng nước Pháp, vào thời trung cổ, vốn là một nước phong kiến, sau được thống 

nhất dưới quyền một nhà vua trung ương. Bị suy vi bởi những cuộc chiến tranh liên tiếp, 

cùng như bị nghèo nàn bởi một cuộc sống tiêu xài huy hoắc, các quý tộc đã dần dần phải 

giải phóng những dân cày nô lệ, hoặc họ phải chuộc tự do bằng một món tiền. Nhũng nô lệ 

được giải phỏng đã dần dần tụ tập tại những nơi thị trấn để khuếch trương các công việc 

buôn bán và kinh doanh. Những thế kỷ XVI-XVII-XVIII, với sự khám phá châu Mỹ cùng 

các đất đai xa xăm ở cõi Á chàu, đã chứng kiến một Âu châu phồn thịnh khác thường về kỹ 

thuật hàng hải, về buôn bán và kinh doanh. Do đó, những lớp người thị trấn đã trở thành 

giàu có. Đã có tiền, họ bắt đầu cho con cái ăn học, nên tầng lớp tư sản đô thị là tầng lớp có 

học thức và tiền bạc hơn hết. Họ dần dần trở thành những chủ nơ của quý tộc và của cả nhà 

vua. Tới thế kỷ XVIII, nhiều sử gia đã làm con toán và thấy rằng mỗi năm, nhà vua phải trả 

cho các chủ nợ tư sản một số tiền lời bằng một phần mười số huê lợi các ruộng đất trong 

nước. Cho nên, trong thời tiền cách mạng, nếu quý tộc và tu sĩ thường nắm được chủ quyền 

trong nước về mặt luật pháp, thì tầng lớp tư sản thị trấn lại nắm được chủ quyền về tài chính 

và kinh tế. Tuy nhiên, mặc dầu có tiền nong, học thức, tầng lớp tư sản vẫn bị đè nén bởi quý 

tộc và tu sĩ. Có nhiều chức vụ trong xã hội mà lớp tư sản không có quyền tham dự hoặc đảm 

nhiẹm, tỷ dụ như chửc vụ lại các pháp đình. Trong quân đội cũng vậy, người dân thường 

không bao giờ được đóng ãi quan hết. Ngoài ra, mặc dầu nắm giữ mậu địch và kinh đoanh, 

sự tự do buôn bán và làm nghề của tầng lớp tư sản vẫn luôn luôn bị lớp quý tộc làm ngáng 

trở. Do đó, đã xảy ra những mâu thuẫn giữa tư sản đô thị (tầng lớp đương tiến tới) và những 

tầng lớp quý tộc và tu sĩ. Ngay cho đến những tầng lớp được ưu đãi, trong mỗi tầng lớp 

không phải là không tiềm ẩn những mâu thuẫn. Tỷ dụ như trong tầng lớp tu sĩ, không phải 

bất cứ ngưòi nào khoác áo nhà tu đều có thể sống cuộc đời vương giả. Thực ra, trong toàn 

cõi nước Pháp, chỉ có chừng mấy chục vị Giám mục hoặc Hồng y giáo chủ là có thể sống 

một cuộc đời xa hoa mà thôi. Tại địa phận Strasbourg, Hồng y De Rohan mỗi năm thu tới 



 3    Cách Mạng Và Hành Động  - Nghiêm Xuân Hồng                                  www.vietnamvanhien.net 

số huê lợi chừng 400.000 đồng bảng, tức là một món liền rất lớn ở thời đó. Nhưng ở dưới 

những Giám mục cùng Hồng y, có hàng ngàn vị mục sư tại các làng xã. Những vị này thường 

sống nghèo khổ không hơn bọn nông phu là mấy, và họ quả là thứ vô sản của Giáo hội. Họ 

đã chất chứa sẵn trong tâm khảm những căm hờn bất mãn! Năm 1789), mục sư coi địa phận 

Marolles đã viết: “Chúng la, bọn tu sĩ nghèo nàn sống giữa bọn con chiên đói rách, số phận 

chúng ta thực không hơn gì những hòn đá dùng để xây cất những căn nhà thờ cũ nát của 

cháng ta. Đã thế, chúng ta còn phải chịu sự áp bức của bề trên nữa! Đã có lần, một kẻ trong 

chúng ta chỉ chặt một khúc cây trong rừng làm chiếc gậy chống đi đường, mà kẻ đó cũng bị 

các bề trên lôi ra trước toà án để xét xử”… Thảm hại hơn nữa là nhiều khi, trong lúc đi 

đường, chợt bắt gặp chiếc xe song mã hay tứ mã của một vị Giám mục hiay Hồng y nào đó, 

mục sư chỉ còn đủ thì giờ cúi gập người chào rồi nhảy tót vào bụi rậm bên dường để tránh 

những vết bùn văng tung toé bởi bánh xe… Do những căm hờn bất mãn đó, nên về sau, khi 

xảy ra cách mạng, ta sẽ thấy phái mục sư nghèo nàn dần dần tách ra khỏi khối các vị Giám 

mục vả Hồng y để đứng sát cánh với thứ dân đòi thay đổi chế độ cũ! 

Tu sĩ đã vậy, nhưng quý tộc còn tệ hại hơn. Truyền thống cố hữu buộc người quý tộc không 

được làm việc gì bằng chân tay hoặc trí não để mưu sinh hết. Trước kia, họ còn có nhiệm 

vụ chinh chiến để lo liệu toan tính. Nhưng tới khi phái phong kiến đã lùi bước trước quyền 

hành của nhà vua trung ương, phái quý tộc không còn công việc gì khác là tập trung lại kinh 

thành, bao vây và xu nịnh nhà vua để mong thâu lượm những ân huệ này khác. Đời sống 

của họ chỉ là một cuộc sống trống rỗng, nhưng sống trên nhung lụa và ngựa xe. Nay ăn tiệc 

ở chốn kinh Ihành, mai kéo nhau về nghỉ mát ở nơi thôn dã, lại thêm cờ bạc quanh năm, nợ 

nần ngày càng ngập cổ. Khỏng mấy tay quý tộc là không nợ, và phần lớn quý tộc đều sống 

bám vào những ân huệ của nhà vua. Tỷ dụ như vào năm 1779, nữ hầu tước Polignac đã xin 

được của Hoàng hậu 100.000 đồng bảng để trả nợ, kèm thêm 800.000 đồng bảng để làm của 

hồi môn cho con gái. Về phía nhà vua, những chi phí của triều đình cũng khủng khiếp. Triều 

đình của vua Louis XVI gồm một văn phòng có 4.000 người tuỳ thuộc, và một võ phòng 

gồm 9.000 người. Ngoài ra, có 2.000 người khác phục vụ cho những ông hoàng bà chúa. Do 

đó, tới 1788, trong khi ngân khố chỉ thu vào 503.000.000 đồng bảng, sự chi tiêu lại lên tới 

629.000.000. Cũng vì sự thiếu hụt ngân quỹ này, mà tới tháng 5-1789, vua Louis XVI đã 

bắt buộc phải triệu tập Quốc dân Đại hội để trù tính lại ngành thuế má. Nhưng Quốc dân 

Đại hội đã chuyển thành một giai đoạn mở màn cho cuộc cách mạng! 

Ngoài những tầng lớp quý tộc, tu sĩ và tư sản đô thị, còn có tầng lớp dân cày. Lúc đó, nước 

Pháp có một dân số chừng 21.000.000 người, nhưng 18.000.000 là nông phu. Nông dân 

cùng với tư sản đô thị đều bị coi là tầng lớp thứ dân. Tuy nhiên, ngay đối với tầng lớp tư sản 

đô thị, người nông phu cũng đã từng phải chịu những bóc lột đè nén. Tỷ dụ như những nông 

phu làm nghề thủ công, thường phải nhận lãnh công việc của những chủ nhân ông tư sản đô 

thị, và thường phải lãnh với một giá rẻ mạt. Còn như đối với quý tộc và tu sĩ, lẽ dĩ nhiên là 

người nông dân phải chịu bao nhiêu thứ bóc lột rồi. Muốn xay lúa mì, cũng phái thuế, muốn 

nướng bánh cũng phải thuế, muốn hái nho làm rượu cũng phải thuế, muốn qua cầu qua đò 

cũng phải thuế, muốn tới chợ cũng phải thuế, muốn cho con bò ăn cỏ tại cánh đồng cỏ cũng 

phải thuế, cất một ngòi nhà cũng phải thuế! Nếu chim chóc hoặc muông thú của quý tộc tới 

phá hại mùa màng, các nông dân không được quyền săn giết, chỉ được đánh trống mõ đuổi 

đi mà thôi. Chó săn không được nuôi, và nếu nuôi chó, phải đeo một cái xích thật nặng vào 

cổ, và có giây buộc dắt theo người… Xưa kia, dưới thời thịnh trị phong kiến, khi các vị công 

hầu còn cầm gươm cằm súng xông pha chiến trận đề che chở cho bọn dân cày nô lệ. thì 

người nông phu còn vuốt bụng cam chịu những thuế má đó. Nhưng tới thời đế chế tập quyền, 

người nông phu đã đóng thuế cho vua rồi, không lẽ còn phải nai lưng đóng thuế cho chúa? 

Do đó, họ dần dần nhận thấy những quyền hành của chúa là vô lý và phôi thai những hoài 

vọng giải phóng… 
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Kèm theo với những mâu thuẫn về tầng lớp, nước Pháp thời đó còn chứa đựng nhiều mâu 

thuẫn về chủng tộc. Mirabeau từng nói rằng nước Pháp lúc đó chỉ là một sự “tập hợp hỗn 

độn của nhiều nước, nhiều chủng tộc”. Trải qua mấy trăm năm đế chế tập quyền, nhà vua 

vẫn chưa đồng nhất hóa được những đất dai của mình. Những tỉnh như Provence, Béarn, 

Bretagne, Alsace và France-Comte, Dauphiné, tức là những đất đai sát nhập về sau, phần 

lớn đều còn giữ nhiều địa phương tính trên tập quán và luật pháp. Người dân sống trên những 

đất đai đó vẫn cho rằng đối với họ. nhà vua trung ương không phải là vua. mà cũng chỉ là 

một thứ công-hầu-bá-tử mà thôi. Nhiều địa phận tại xử Alsace, mặc dầu sát nhập Pháp, vẫn 

còn nằm dưới quyền cai trị của một số những ông hoàng người Phổ. Tương tự như đế quốc 

La mã xưa kia, vua nước Pháp cũng chia những đất đai thuộc quyền thành hai hạng: thứ đất 

đai sát nhập từ laau được hưởng một chinh sách thuế khỏa nhẹ, còn những đất đai mới lại 

chịu nặng thuế hơn. Tuy nhièn, uy quyền của nhà vua cùng chưa phổ hiến được trực tiếp. 

Vì mỗi xứ cũng có những hội đồng hàng xứ, cùng những pháp đình (do quý tộc và tu sĩ nắm 

giữ) quy định các luật pháp. Một đạo luật về thuế ban hành bởi nhà vua, muốn được thi 

hành, cần có sự chuẩn nhận của pháp đình hoặc hội đồng hàng xứ. Cho nên, sự xung đột 

giữa các cơ quan đó và uy quyền nhà vua là điều thường thấy. Dưới thời Louis XV, nhà vua 

có lần dùng uy lực giải tán hết các pháp đình. Nhưng vua Louis XVI đã phạm điều lỗi lầm 

là phục hồi lại các pháp đình. Từ đó trở đi, lại có xung đột. Và các pháp đình, nhất là pháp 

đình thành Paris, đã đóng vai trò quan trọng trong sự mào đầu cho cách mạng… Trong các 

xứ, có xứ Bretagne đã đóng một vai trò tích cực trong cuộc cách mạng. Hội quán những 

người Bretons là một trung tàm phiến động, đã hoạt động rất hăng hái trong những năm tiền 

cách mạng, đặt liên lạc trên nhiều xứ, ấn hành các tài liệu tuyên truyền để lưu thông khắp 

cõi. Hội quán đó sau được đổi thành Hội những người Lập hiến, sau lại đổi thành hội quán 

những người Jacobins: nhiều người cách mạng như Robespierre, Danton đều lui tới hội quán 

ấy. Đó là một thứ diễn đàn thu hẹp so với Quốc dân Đại hội, nhưng tại đó đã phôi thai những 

ý kiến rất quyết liệt và quá khích… Thêm nữa, những chủng tộc trú ngụ trên nhiều xứ đều 

nói những thổ ngữ khác biệt. Ngoài ra, Pháp lúc đó, còn có nhiều người ngoại quốc tới trú 

ngụ. Tương tự như bọn người Do Thái đối với những cuộc cách mạng gân đây, thiểu số 

ngoại kiều này đã đóng vai trò khá quan trọng trong cuộc cách mạng. Họ thường là những 

chủ ngân hàng hoặc kinh doanh lớn, hoặc những tay phiêu hru quốc tế muốn lợi dụng tình 

trạng đục nước béo cò. có một số ít thực sự yèu chuộng tự do bình đẳng, nhưng i đa số là 

gián điệp của các nước Phổ, Anh, Thuỵ Sĩ. Do muốn làm suy vi nền đế chế hùng mạnh của 

nước Pháp thời đó. Ánh hưởng của họ cũng khá mạnh mẽ, vì tới tháng 5-1790, trong cuộc 

bầu cử Hội đồng thành Paris, trong số 223 đắc cử tại 48 khu, có tới 31 người ngoại quốc. 

Trong những ngoại kiều nổi danh trong cuộc cách mạng, cần kê mấy tên sau đày: Clootz, 

Pachc, Clavière, Lazonski, Proli… 

Đồng thời với những mâu thuẫn trên đây, cần kế thêm những mâu thuẫn giữa các thế hệ già 

trẻ. Thế kỷ thứ XVIII tại Pháp là một thế kỷ làm ăn phồn thịnh. Do sự làm ăn phồn thịnh, 

sự sinh sản cũng tăng gia. Hơn nữa, theo luật lệ, những người dân đã lập gia đình được miễn 

dịch khỏng bị bắt lính. Do đó, những thanh niên thôn quê thường lấy vợ sớm, và sanh con 

đẻ cái đày rẫy. Vì thế, phái thanh niên chiếm một tỉ lệ đông đúc trong dân sổ. Tâm lý thông 

thường của phái trẻ là dễ đòi hỏi những thay đổi, dễ chuyển sang cách mạng. Người càng 

đông bao nhiều, thanh niên càng nhận thấy khỏ khăn trong việc tiến thân chiếm chỗ. Họ dễ 

trở thành bất đắc chí, nuôi bất mãn và tham vọng. Các truyền thống cố hữu ngày càng mất 

giá trị ị đối với họ, và uy tín của khoa học chiếm dần chỗ của tôn giáo. Giới thanh niên quả 

là một thửa đất cày bừa sẵn để cho các tư tưởng gia cách mạng cùng văn nghệ sĩ tiền phong 

gieo rắc những mầm tự do và bình đẳng. Sự kiện mâu thuẫn thê hệ khòng phái riêng gì cho 

cuộc cách mạng Pháp. Đó cũng là nguyên nhân của nhiều cuộc cách mạng khác tại Đức hay 

tại Nga sô, vì những cách mạng này cũng xảy ra trong những thời kỳ có sự tăng gia sinh sản, 

và có một phái trẻ hăng hái và nhiều tham vọng. 
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Song song với những nguyên nhân trên đây, cũng phải kể tới nhiều nguyên nhân khác. Tỷ 

dụ như sự phôi thai những trào lưu tư tưởng tự do và bình đẳng trong suốt thế kỷ XVIII. 

Những văn hào tiên phong là: Montesquieu, Diderot. Voltaire, nhất là Rousseau. Lúc đó. uy 

danh cùa Rousseau thực là lừng lấy. Xuất thân là một tên đầy tớ, bị đuổi vì tội ăn cắp, sang 

sống chung với một người đàn bà nhà quê vừa làm đầy tớ, vừa làm nhân tình, nhưng sách 

của Rousseau đã khiến tẻn tuổi ông lẫy lừng khắp nước. Phái trẻ coi Rousseau như một vị 

thần, và ngay đến phe quý tộc, nhất là các bà ngự trị trong các phòng khách văn chương, 

cũng không ngớt bàn luận ca ngợi những ý kiến của ông. Million Philipon (sau này lấy ỏng 

Rolland giữ chức bộ trưởng nội vụ) nhiều lần tới xin yết kiên Rousseau mà vẫn không được 

tiếp. Trong lúc thiếu thời, lãnh tụ Robespierre cũng tôn thờ Rousseau đến nỗi nhiều lần, mỗi 

khi Rousseau đi chơi trong khu rừng con, Robespierre len lén theo sau đê ngó trộm ông… 

Trong thời kỳ ấy, điều đặc biệt là tầng lớp quý tộc cũng hết sức tòn sùng những tay văn hào 

đã ra công đào mồ để chôn lớp quý tộc. Ngay đến kịch sĩ Beaumarchais cũng dược phái quý 

tộc hết sức tán thưởng. Lúc diễn vở “Le Mariage de Figaro”, khi đến đến đoạn chỉ trích quý 

tộc: “Bởi vì ông là một ông lớn quý tộc, nên ông vội tưởng ông là một đại thiên tài. Chức 

tước, tiền của, địa vị, ngựa xe, tất cả những cái đó đă khiến ông hãnh diện! Nhưng quả thực, 

ông đă làm gì để xứng đáng với các thứ tốt đẹp đó? Ông chỉ làm có một chuyện là lọt trong 

lòng mẹ ra mà thôi!”, các nhà quý tộc, và nhất là các bà, đều nhiệt liệt vỗ tay tán thưởng… 

Bởi thế, sự thành công của cách mạng một phần là do thái độ nhẹ dạ và mải vui của tầng lớp 

quý tộc. 

Ngoài ra, mỗi cuộc cách mạng còn có những nguyên nhân đặc biệt khác nữa. Tỷ dụ như 

những biến cố thuận tiện. Mùa đông năm 1788 là một mùa hết sức giá lạnh, kèm thêm với 

sự mất mùa. Dân chúng, nhất là đám dân nghèo Paris, đã bị rét lại đỏi, nên dễ bị khích động. 

Còn có những biến cố không hay khác: tỷ dụ như trong buổi lễ lên ngôi của vua Louis XVI, 

hàng vạn dân chúng đi xem lễ, do sự kém tổ chức trật tự, đã bị xô đẩy bởi xe cộ, nhiều người 

bị đè chết… Cũng cần ghi thêm rằng nhiều khi, một cuộc cách mạng xảy ra ở nước khác 

cũng trở thành nguyên nhân làm phôi thai cách mạng ở nước này: tỷ dụ như cuộc chiến tranh 

giành độc lập ở Mỹ (trong đó La Favelle tình ngnvện đi tham dự) đã trở thành một gương 

sáng cho dân chúng Pháp noi theo… Sau rốt, trong mỗi cuộc cách mạng thường còn có 

những duyên cớ giao động bất ngờ: tỷ dụ như cái chết của một nhân vật quan trọng có thể 

làm thay đổi thế cờ. Trong cuộc cách mạng Pháp 1789), nếu hầu tước Mirabeau không bị 

sớm chết vì quá ư sắc dục, có lẽ ngai vàng của Louis XVI chưa chắc đã sụp đổ nhanh như 

thế! 
 

Chương 1 (B)  

B. Những trung tâm phiến động 
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Sau những nguyên nhân phác lược trên đây, và để soi sáng vào tiến trình biện chứng của 

cuộc cách mạng. cần nhắc tới những trung tâm phiến động thời đó. Thoạt đầu tiên, chỉ có 

hai trung tâm phiến động. Trung tâm thứ nhất là trụ sở của phái đảng quận công D’Orlèans, 

vá trung tâm thứ hai là trụ sở của phe đại tư bản chủ nợ của nhà vua. Phe chủ nợ của nhà 

vua, thực ra, chỉ sợ nhà nước vỡ nợ, nên nhiều khi đã hoạt động dể được can thiệp vào những 

quyết dịnh của nhà vua, tỷ dụ như quyết định giữ lại Bộ trưởng tài chánh Necker, vì họ cho 

rằng chí có Nccker mới có tài chèo lái tránh nổi sự vỡ nợ. Nên trên phương diện cách mạng, 

phe đại tư bản chủ nợ cũng không được mấy hoạt động tieh cực. Trái lại, phe đảng của quận 

công D’Orlèans đã tham dự nhiều trong cỏng tác cách mạng. Vốn là người hoàng tộc, lại 

giầu có nhất nước Pháp, giữ một tước vị cao trong hội Tam Điểm. Quận công D’Orlèans đã 

nẩy ra tham vọng muốn lật đổ Louis XVI để chiếm ngai vàng. Quận công đã chịu tốn nhiều 

công của để nuôi dưỡng một tình trạng không ổn định và gây một phe đối lập chống Louis 

XVI. Ông bỏ tiền tổ chức các cuộc biểu tình, cho người gây nhiều vụ hỏa hoạn trong thành 

Paris, gửi cộng tác viên đi khắp các xứ gây phong trào chống nhà vua. Tổ chức vơ vét thực 

phẩm để làm đói khổ dân chúng, ấn hành truyền đơn sách vở lưu hành khắp cõi để khích 

động dân chúng. Rốt cuộc, bị tràn lấn bởi cao trùo cách mạng, Louis XVI bị sụp đổ, nhưng 

quận công cũng không chiếm được ngai vàng! Quận công Philippe d’Orlèans đành đổi danh 

thành Philippe Égalité đóng vai một dân biểu trong Quốc dân Đại hội, để rốt cuộc phải lên 

đoạn đầu đài. Tuy nhiên, phải nhận rằng Philippe Égalité là một tay cừ khôi, không sờn lòng 

trước cái chết. Khi bước lên đoạn đầu đài, ông không nói một câu, chỉ giục tên đao phủ: 

“Anh làm nhanh lên cho xong chuyện!”. 

Nhưng trong lúc khởi đầu cách mạng, phe đảng D‘Orlèans là một trung tâm phiến động bậc 

nhất… Được ít lâu sau, một trung tâm thứ ba xuất hiện: đó là Hội những người Bretons, sau 

đổi thành “Hội quán người Jacobins”. Lúc bấy giờ, các lãnh tụ Bretons là những phần tử am 

hiểu kỹ thuật công tác hơn cả. Công tác trong các hội nghị. cững như cỏng tác khuấy động 

trên hè phố, và tuyên truyền trong thôn quê. Nhiều lãnh tụ lừng danh sau này cùng gia nhập 

hội đó. Và từ màn đầu cho đến màn chót cách mạng. “Hội quán người Jacobins” vẫn đóng 

vai trò quyết định… Trung tâm phiến động thứ tư là chi nhánh của hội Tam Điểm, một hội 

bí mật, phôi thai từ thời Trung Cổ, có khuynh hướng chống Giáo Hội La Mã vá chủ trương 

cách mạng. Trong cuộc cách mạng 1789, cũng như trong cuộc càch mạng Nga sỏ, hội Tam 

Điểm đều có nhúng tay, Năm 1789, hội viên Tam Điểm tại Pháp thường gồm một số quý 

tộc và đại tư bản người Pháp hoặc người ngoại quốc. Dần dần về sau, nhiều lãnh tụ cách 

mạng đều là hội viên Tam Điểm: Mirabeau, La Favette, Danton, Pétion, Brissot, Sieves. 

Ngoài ra, hội Tam Điểm còn có nhiều hội viên đóng hạ sĩ quan trọng quân dội. Do đó, về 

mặt còng tác thực tiễn, hội Tam Điểm đã đỏng một vai trỏ quan trọng trong cách mạng 

Pháp… Cách một thời giau, một trung tâm phiến động thứ năm xuất hiện tại tòa Đô sảnh 

Paris. Sau khi Quốc dân Đại biểu nhóm họp, dân chúng Paris đã nổi dậy, rồi bầu những tay 

lãnh tụ cực tả vào hội đồng thành phố. Hội đồng đó sau được mệnh danh là Paris Công xã. 

Được tín nhiệm của phần lớn dân chúng Paris, Paris Công xã đã đóng một vai trỏ hết sức hệ 

trọng trong diễn trình cách mạng, và nhiều khi Paris Công xã đã dùng dân chúng võ trang 

đế uy hiếp Quốc hội. Do đó, đã xảy ra nhiều vụ xung đột giữa lực lượng dân chúng võ trang 

Paris cùng những đoàn đại biểu hoặc lực lượng các tỉnh. Paris Công xã sẽ trở thành lực 

lượng then chốt của lãnh tụ Robespierre… Sau cùng, cũng phải kể tới trung tâm phiến động 

thứ sáu: đó lá hai vùng ngoại châu thành Saint-Antoine và Saint-Marceau, gồm toàn dân 

thợ, lức nào cũng sẵn sàng mang búa và giáo mác để biểu tình võ trang trên hè phố. 

C. Diễn trình cách mạng 
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Diễn trình biện chứng của cuộc cách mạng 1789 mở màn do một quyết định của vua Louis 

XVI: quyết định triệu tập Quốc dân Đại biểu vào tháng 5-1789. Từ nhiều năm trước, ngân 

khố nhà vua luôn luôn trống rỗng, số thu mỗi năm thường kém số chi chừng hơn 100.000.000 

đồng bảng. 

Nhá vua đã thay đổi nhiều lần bộ trưởng tài chánh, nhưng vẫn không ai tìm được giải pháp. 

Muốn dặt thêm thuế má, nhà vua thường vấp phải sự phản kháng của quý tộc, tu sĩ, nhất là 

vấp phải sự phản kháng của Pháp đình thành Paris. Cực chẳng đã, Louis XVI đành phải 

quyết định triệu tập Quốc dân Đại biểu (ĩ). Nhà vua cũng tưởng rằng việc triệu tập sẽ chỉ 

nhằm thay đổi thuế khóa, đầu có ngở rằng nó sẽ mở màn cho cuộc cách mạng làm sụp đổ 

ngai vàng Pháp! 

Về phía dân chúng, những tin đồn về sự triệu nhóm Quốc dân Đại biểu đã gây nhiều giao 

động sôi nổi. Niềm hy vọng lớn lao đã thổi qua tâm trí những tầng lớp thứ dân. Nhất là cuối 

1788. nạn đói rét ít nhiều đã khiến dân chủng mòn mỏi trông chờ sự thay đổi. Tuy nhiên, 

cần nhắc rằng lúc đó, không có một người dân Pháp nào có ý nghĩ muốn đạp đổ đế chế và 

xây dựng nền cộng hoả. Vả lại, vua Louis XVI, tuy nhu nhược và đôi khi mưu tính quanh 

quẩn, nhưng có bản chẩt hiền từ, nên dân chúng vẫn có lòng mến vua. Vừa hay tin triệu 

nhóm Quốc dân Đại biểu, toàn quốc đã sôi nổi. Trong khắp nước, lập tức thấy tung ra hàng 

trăm, ngàn những sách bàn luận về những dự án Quốc dân Đại biểu. Mỗi tầng lớp xă hội 

được đề cử một số đại biểu. Nhưng vấn đề đặt ra là mỗi tầng lớp sẽ cử bao nhiều đại biểu, 

và một khi nhóm họp, việc bỏ thăm sẽ làm theo đơn vị giai cấp, hay sẽ bỏ thăm theo đầu 

người? Nếu bỏ thăm theo giai cấp, thì tu sĩ vã quý tộc sẽ có hai thăm, và thứ dân chỉ có một 

lá thăm. Trong những vụ thảo luận sôi nổi này, nhiều lãnh tụ đã bẳl đầu nổi danh: 

Robespierre (luật sư vùng Arras), Camille Desmoulins (luậl sư và viết báo), Sieves (tu sĩ)… 

Tới lúc bầu cử những đại biểu, liền thấy bộc lộ rõ rệt những mâu thuẫn trong hai tầng lớp 

quý tộc và tu sĩ. Tầng lớp quý tộc được bầu 270 đại biểu. Trong số này, có chừng 90 người 

(như La Fayette) có khuynh hướng cải lương thièn về quan điểm của lớp thứ dân. Trong 

tầng lớp tu sĩ, nhiều mục sư đã chua chát trách móc và đôi khi chống đối kịch liệt với các 

hàng Giám mục và Hồng y. Có kẻ liều lĩnh đã dám gọi các Đức Hồng y bằng ông, không 

kêu là tướng cỏng như xua lữa. Rốt cuộc, có 18 vị đại biểu là Giám mục và Hồng y, trong 

khi 218 mục sư được bầu. Tầng lớp thứ dân được bầu 700 người. Vì lớp nông dân và thợ 

thuyền còn ít học thức và chưa biết tranh luận, nên phần lớn đại biểu đều là những tay trí 

thức thành thị. Trong số 700 người, có chừng 400 làm luặt sư, thâm phán, chưởng khế, bác 

sĩ, thương gia… Cả đến hầu tước Mirabeau (vì quả ăn chơi trụy lạc đã bị tầng lớp quý tộc 

gạt bỏ) cũng ứng cử trong tầng lớp thứ dân và được bầu làm đại biểu… 
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Chương 1 (C)  

 

1) Quốc dân Đại hội 

Lúc đó triều đình ngự tại Điện Versailles cách Paris ít dặm đường. Ngày 1-5--1789, hơn 1.200 đại 

biểu tới điện Versailles vào đứng họp trong một phòng lóìi gọi là phòng hội trường để ra mắt 

nhà vua. Đại biểu quý tộc mặc áo nhung lụa thêu kim tuyến, đại biểu Giám mục và Hồng y mặc 

áo tím hoặc đỏ, các mục sự mặc áo đen, còn các đại biểu thứ dân cũng mặc áo đen nốt… Buổi 

họp đầu tiên đã mang lại thất vọng ngơ ngác cho nhiều người. Bài diễn văn của vua Louis XVI chỉ 

đề cập tới những điểm khái quát, và tuy tỏ ý thương dân yêu nước, vẫn nhắc tới uy quyền do 

thiên mệnh của nhà vua. Ngoài ra, không có nói gì hết tới những việc cải tổ mong muốn. Sau nhà 

vua, bộ trưởng tài chánh Necker đọc bản phúc trình rất dài về ngân khố. Toàn con số là con số! 

Quốc dân Đại biểu đứng nghe từ 8 giờ sáng tới 1 giờ chiều. Bấy giờ, nhiều người mới hiểu rằng 

mục đich của sự triệu tập Đại hội chỉ là thuế má. Tuy nhiên, trong ngày đầu, cũng chưa có chuyện 

gì xảy ra… Tới ngày 6-5, sự chia rẽ bắt đầu. Ngày đó, lại phòng nghị trường, chỉ còn thấy có đại 

biểu thứ dân đến họp. Không thấy quý tộc và tu sĩ, vì các đại biểu này tính chuyện họp riêng. 

Phần lớn đại biểu thứ dân đều ngơ ngác, không biết xử trí ra sao. Nhưng trong số này, lại có hai 

đại biểu lạc ngũ: hầu tước Mirabcau và tu sĩ Sieyès. Mirabeau là người đầu tiên đã nhìn thấy 

những chia rẽ nội bộ của phe tu sĩ và quý tộc. Vóc người cao lớn hùng mạnh, nét mặt xấu xí 

nhưng đôi mắt sáng quắc, Mirabeau liền đăng đàn khích lệ các đại biểu thứ dân. Rồi Sicyès đã 

thốt ra một khẩu hiệu quyết định: “Các đại biểu thứ dân có thể thay mặt cho toàn thể quốc dân”. 

Sau cùng, ông đề nghị: nếu các đại biểu quý tộc và tu sĩ khòng chịu tới họp chung, các đại biểu 

thứ dân vẫn nhóm họp để quyết định mọi việc, vì có đủ thẩm quyền… 

Cuộc giằng co thế lực kéo dài hơn một tháng tròi. Trong khi đó, vua Louis XVI nhiều khi lẩn mặt, 

hoặc tiếp kiến riêng những đại biểu quý tộc tu sĩ. Tới ngày 13-6, thứ dân vẫn họp một mình, các 

ghế của tu sĩ và quý tộc vẫn bỏ trống. Bỗng nhiên, ở cửa phòng hội nghị, chợt thấy xuất hiện 3 

đại biểu mục sư ăn mặc lếch thếeh. Các đại biểu thứ dân vỗ tay chào đón hai mục sư đã rời hàng 

ngũ sang với thứ đân. Tới ngày 16-6, Sicyès đề nghị lấy danh nghĩa chính thức là Quốc hội của 

toàn dân, và tự gán cho Quốc hội một thẩm quyền trọn vẹn. 

2) Quốc hội lập hiến 
Tới ngày 20-6, vua Louis XVI phản ứng bằng cách đóng cửa phòng hội trường không cho họp, 

Sáng hôm đó, tròi mưa tầm lã, đoàn đại biểu thứ dân đành phải kéo nhau đi ngoài phố đế tìm 

chỗ họp, lếch thếch như một bọn Do Thái lang thang, theo sau có một số đông dân chúng. Tìm 

mãi được một căn nhà lớn, thường dùng làm chỗ đánh cầu cho các vị quý tộc. Quốc hội liền vô 

đó họp. Tới ngày 22-6, nhà vua lại sai người đóng cửa phòng đánh cầu. Đại biểu thứ dân lại lang 

thang một lần nữa, tới họp tại nhà thờ Saint-Louis. Họp đển buổi trưa. bỗng nhiên cửa nhà thờ 

mở rộng: 148 đại biểu tu sĩ, dẫn đầu bởi một vị Tổng Giám mục, đã vào nhà thờ họp chung với 

thứ dân. Quốc hội đã thắng một trận lớn đầu tièn. 

Cực chẳng đã, tới ngày 23-6, nhà vua đành phải mở lại cửa phòng hội trường cho các đại biểu 

tới họp ở điện Versailles. Quý tộc và tu sĩ cũng tới. Vua cũng tới, nhưng lần này với rất nhiều vệ 

binh. Khi kết thúc hài diễn văn, Louis XVI nói: “Trẫm ra lệnh cho các đại biểu phải phân tán lập 

tức, để sáng nqày mai tới họp riêng từng tầng lớp một đề bàn công việc”. Sau lệnh đó, kèn trống 

nổi lên và nhà vua bãi triều. Quý tộc và phần lớn tu sĩ ra theo gót nhà vua. Tiêng có thứ dân và 

một số tu sĩ vãn đứng lại trong phòng họp. Ông hầu tước phụ trách việc khánh tiết của nhà vua, 

tới yêu cầu ông Chủ tịch Quốc hội cho giải lán. Mirabeau liền hầm hầm trả lời: “Ông hãy về nói 
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cho những người gửi ông tới đây biết rằng chúng tôi đến đây họp là do ý chí của toàn dân, và 

chỉ có thể lấy lưỡi lê mới đuổi chứng tôi ra khỏi nơi này mà thôi!”. Tiếp theo. Sieves cũng đăng 

đàn hô hào: “Thưa quý đại biểu, các ông tới đây hôm nay để tiếp tục việc hôm qua. Xin bắt đầu 

cuộc thảo luận”. Rồi Quốc hội lập tức quyết nghị rằng những đại biểu có tính cách bất khả xâm 

phạm. Rồi ngày 24-6, thêm một số đại biểu tu sĩ tới gia nhập. Ngày 25- 6, 47 đại biểu quý tộc 

cũng gia nhập. Đối với nhà vua, Quốc hội lại thắng một keo lớn thứ hai nữa. 

Trong thời gian đó. dân chúng ngày càng đói kém và tình trạng dần trở thành hỗn loạn. Tại các 

tỉnh, khi nhận đượe thư từ của các đại biểu, dân chúng cũng bắt đầu xôn xao. Tại Paris, các 

chứng khoán đều sụt giá. Ngân hàng đóng cửa. Vua Louis XVI cho gọi thêm 20.000 quân về điện 

Versailles, phần lớn là người ngoại quốc. Quốc hội cũng đâm hoảng sợ. Tin đồn rằng IIoàng đế 

nước Áo, anh vợ của Louis XVI, sẽ gửi thêm quân tới, và Quốc hội sẽ bị giải tán, còn các đại biểu 

sẽ bị giết. Cứ tối đến, nhiều đại biểu không dám ngủ nhà. Đứng trước sự đe dọa của sức mạnh, 

Quốc hội lâm vào một tình thế khó giải. Nhưng dân chúng thành Paris đã nổi dậy giải nguy cho 

Quốc hội. 

Dân chúng Paris vốn đã xôn xao vì đỏi rét và các tin đồn. Quận công d’Orlèans cùng các nhà đại 

tư bản lụi vung tiền lôi kéo được đoàn vệ quân của thành Paris. Đồng thời, họ cũng tổ chức được 

những đoàn tự vệ trong 18 khu phố. Paris lúc đó thật hết sức sôi nổi. Dân chúng biểu tình khiêng 

bức tượng của quận cỏng d’Orlèans. Các rạp hát đều đóng cửa, các biểu ngữ giăng đầy đường, 

và không nơi công viên nào là khỏng có người diễn thuyết. Trong một cuộc diễn thuyết, Camille 

Desmoulins đã đột nhiên tung khẩu hiệu: “Dân chúng hãy tự võ trang”. Khẩu hiệu ấy. trong chốc 

lát đã lan tràn thành phố, những đám đông đã tự động phá cửa những tiệm bán khí giới để eưửp 

súng, cùng đánh cướp những kho khí giới khác. Tới ngày 14-7-1789, dân chúng Paris đã nổi loạn 

eướp nhà ngục Bastille. 

Thực ra. lúc đánh cướp ngục Bastille, dân chúng Paris không có ý định đạp đố đế chế. vì trong 

lúc tấn công, họ cỏn hô khẩu hiệu: “Vua vạn tuế!”. Họ cũng không có ý định giải phóng những tù 

nhân chính trị, vì trong ngục lúc đỏ, phần lớn chỉ lá những con nợ bị tù. Nguyên nhân của cuộc 

đánh phá chỉ là cốt chiếm kho và khí của nhà ngục. Dân chúng Paris có phái một phái đoàn tới 

yêu càu viên thống đốc coi ngục phải giao khí giới. Cuộc điều đình kéo đài trong mấy tiếng đồng 

hồ, và viên thống đốc mời phái đoàn dùng cơm. Trong khi đó, dân chúng võ trang đứng đợi bên 

ngoài. Thấy bặt tin, dân chúng xao động. có mấy người sốt tiết nhẩy xuống hào. lội qua lên bờ, 

lấy búa chặt giây xích để hạ cổng nhà ngục. Một vài phát súng nổ lẻ tẻ. Trên chòi cao. viên thống 

đốc quan sát tình thế. Không biết ông có ra hiệu bắn hay khòng, song những lính giữ ngục đã nổ 

một loạt súng. Trong đám dân chúng, nhiều người bị thương hoặc chết. Máu xung lên, họ ào ào 

mở cuộc tấn công. Đoàn Vệ quân thành Paris tới tiếp viện cho dân chúng, đem cả súnh thần 

công tới. Đạn thần công phá vỡ cổng nhà ngục. Dân chúng ào vào chém giết chặt đầu viên thống 

đốc bêu lên ngọn giáo cắm cửa ngục. Suốt đêm hôm đó, dân chúng Paris đốt lửa, nhẩy nhót 

xung quanh những chiến lợi phẩm cùng đầu lâu người. Từ đó, đân chủng Paris đã được tổ chức 

gần thành một lực lượng thống nhất dưới quyền của Paris Công xã. La Favettc được cử làm chí 

huy trưởng đoàn Vệ quân cùng những Tự vệ thành Paris. 

Sau khi ngục Bastille thất thủ thủ. Nhiều người trong hoàng tộc đã bỏ vua Louis XVI để xuất 

ngoại. Bị cô lập trong điện Versailles, Louis XVI đành chịu đầu hàng. Ngày 15-7, Vua ra mắt Quốc 

hội chín thức báo tin rằng sẽ giải tán những quân đội tập trung gần điện Versailles. Ngày 17-7, 

vua ngự giá tới Paris, đốn nhà Đô Chánh, bắt tay viên Thị trưởng thành Paris, và chấp nhận lá cờ 

cách mạng gồm ba mầu, xanh đỏ là màu của Paris, còn mầu trắng tượng trưng cho nhà vua. 
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Noi theo gương Paris các tỉnh cũng võ trang giấy loạn. Dân chúng các tỉnh, nhất là tầng lớp tư 

sản đô thị, cũng bỏ tiền tổ chức những đoàn tự vệ, chiếm đóng các công sở. Tại các vùng quê, 

tình trạng hỗn loạn bắt đầu. Nhiều nơi, những toán nông dân nổi lên chia ruộng. Nhiều toán 

khác đánh cướp những kho lúa hoặc những đoàn xe chở lúa. Cướp bóc nổi lên như ong. Cứ chiều 

đến, tại các làng, trống mõ đều nổi dậy. Các cầu cống đều đóng cửa, tai nơi cổng làng, đán chúng 

đặt chướng ngại vật để ngăn nhừa kẻ gian phi. 

I.úc đó. phần lớn quý tộc đã xuất ngoại, chỉ còn lại một số quý tộc ít ruộng đất, hoặc có khuynh 

hướng cấp tiến. Nhận thấy tình trạng đã tiến tới mực độ bất khả vãn hồi. nên trong đêm 1-8-

1789, các quý tộc trong Quốc hội đã đồng thanh tuyên bố huỷ bỏ những ưu quyền của mình. 

Ọuốc hội đã bỏ thăm chấp nhận sự hủy bỏ các quyền phong kiến. Trong những ngày tiếp theo, 

Quốc hội mở cuộc thảo luận về hiến pháp. Họ chấp nhận nguyèn tắc chủ quyền của Quốc dân. 

Đồng thời, noi theo Montesquieu và Rousseau, họ chấp nhận sự phân quyền (lập pháp, hành 

chánh, tư pháp) cũng như chấp nhận những quyền tự do cơ bản của cá nhân. Tuy nhiên, vua 

Louis XVI vẫn chần chờ không chịu chuẩan phê những đạo sắc lệnh biểu quyết sau ngày 1-8. 

Trong khi thảo luận hiến pháp, những chia rẽ chính kiến đã dần dần xuất hiện tại Quốc hội. Một 

số đại biểi tỏ ý ngại những hành động quá khích do dân chúng mới gây nên, đã trở lại muốn 

bênh vực cho chế độ cũ. Một thiểu số khác lại chủ trương quá khích hơn, tỷ dụ nlur Danion. Các 

báo chi Paris nhất là tờ “Bạn Dãn” của Marat, luôn luôn khích động dân chúng và hô hào những 

biện pháp quá khích. Trong lúc đó. mặc dầu có lời hứa giái tán quàn đội, vua Louis XVI vẫn gọi 

thêm quân về Versailles. Trong một bữa tiệc khao quân, vua và hoàng hậu đã đích thân tới chào 

mừng binh sĩ. Và khi nâng cốc, một số quan quân đã giựt lá cờ tam tài vứt xuống đất. Những tin 

đó khiến dân chúng Paris công phẫn. Tờ “Bạn Dân” thừa dịp đổ thêm dầu vào lửa. Ngày 6-10-

1789, tại hội quán Jacobins, Danton lên diễn đàn yêu cầu Paris Công xã ra lệnh cho La Fayette 

mang đoàn Vệ quân tới điện Versailles đòi nhà vua phải giải tán quân đội. Dân cluìng lại tụ họp 

biểu tình, phần lớn là đàn bà, đến 7, 8 ngàn người. Một số đàn ông đánh phấn, mặc váy, di theo 

đám binh lính. Vì được lệnh của Paris Công xã, La Fayette cũng mang đoàn vệ quân đi theo. Khi 

tròi sập tối, mưa đổ xuống, đám biểu tình tới Versailles. Đứng trước đám dân chúng phẫn nộ, 

Louis XVI, một lần nữa lại nhượng bộ. Nhà vua bằng lòng chuẩn phê những đạo sắc lệnh do Quốc 

hội quyết định sau ngày 1-8. Nhưng lần này, đám biểu tình làm dữ hơn, nhất định bắt nhà vua 

phải rời điện Versailles để trở về Paris. Cực chẳng đã, nhà vua đành đem gia quyến và quần thần 

lên xe ngựa lũ lượt trở về Paris. Theo sau là đám dân chúng vẫn còn hô khẩu hiệu: “Nhà Vua vạn 

tuế!”. Ngày 6-10 lại đánh đâu một bưởc thắng lợi thứ hai của dân chúng. Từ đó trở đi, cho đến 

khi ngai vàng bị sụp đổ, nhà vua cùng triều đình đã phải ngụ lại điện Tuileries ở Paris. Quốc hội 

cũng trở về Paris, đặt trụ sở tại một căn nhà gần điện Tuilevies. Lâu đài Versailles chỉ còn lá một 

nơi vắng vẻ, chửa đựng những hình ảnh dĩ vãng mà thôi! 

*** 

Cuộc can thiệp của dân chúng trong ngày 6-10-1789, mặc dầu có mang lại thắng lợi cho cách 

mạng, đã gây nên những chia rẽ chính kiến trong Quốc hội. Trước sự bạo động của dân chúng 

luôn luôn cồ võ bởi một số lãnh tụ quá khích, phần lớn những đại biểu trong Quốc hội đều cảm 

thấy e ngại. Tuy một mặt, họ vẫn sợ âm mưu của nhà vua, nhưng mặt khác, họ e ngại những 

hành động quá khích và độc đoán của dân chúng Paris. Áp lực của dân chúng luôn luôn muốn 

nổi loạn trên hè phố đã khiến cho bầu không khí trong Quốc hội đôi khi trở nên nghẹt thở và 

thiếu sự tự do để thảo luận. Sau Ngày 6-10, dần dần có một số chừng 120 đại biểu bỏ không tới 

họp. Ngay đến La Fayette cũng phản đối sự bạo động quá khích. Muốn thâu hồi lại chủ quyền, 

Quốc hội đã quyết nghị trừng trị những kẻ chủ mưu trong vụ biểu tình ngày 6-10. Một tiểu ban 
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được cử ra đề mở cuộc thẩm vấn, và Marat, chủ bút báo “Bạn Dân”, bị bắt vô khám. Lúc bấy giờ, 

khuynh hướng ôn hòa đã thắng lợi với đại đa số trong Quốc hội. 

Từ đó trở đi, cho đến ngay 11-7-1790, sự chia rẽ chính kiến vần tiếp tục đào sâu những hố cách 

biệt. Vua Louis XVI vẫn kéo dài cuộc đề kháng âm thầm, các tay lãnh tụ cực đoan như Marat, 

Robespierre, Danton, Camille Desmoulins vẫn tiếp tục viết báo, hoặc đăng đàn tại hội quán 

Jacobins dê khích động dân chúng. Nhưng đa số Quốc hội vẫn đứng ở lập trường ôn hòa. Trong 

khi đó, Quốc hội tiến hành việc dự thảo hiến pháp. Do sự dự thảo hiến pháp, nên Quốc hội đã 

lấy tên là Quốc hội lập hiến. Khuynh hướng của hiến pháp cũng là khuynh hướng ôn hòa cách 

mạng. Hiến pháp chấp nhận sự phân quyền: lập pháp, hành pháp và tư pháp. Quyền lập pháp 

sẽ được nắm giữ bởi Quốc hội gồm 745 đại biểu, bầu ra trong một nhiệm kỳ 2 năm, có tính cách 

bất khả xâm phạm, và không ai có quyền giải tán. Quốc hội sẽ làm các luật, nhất là luật về thuế 

khóa. Quyền hành pháp sẽ được tượng trưng bởi nhà vua với một hội đồng bộ trưởng. Đối với 

các luật chấp nhận bởi Quốc hội, nhà vua chỉ có quyền phủ quyết. Đoàn ngự lâm quân bị giảm 

xuống 1.800 nguời. Như thế, Quốc hội mới thực sự tượng trưng cho chủ quyền quốc dân, vì 

Quốc hội là do dân chúng bầu lên. Nhung vì e ngại khuynh lurớng quá khích của dân chúng, bản 

hiến pháp đã quy định những hạng người có quyền bầu cử: chỉ có người dân nào hàng năm có 

nạp thuế tới một tỷ lệ ấn định, người đó mỏi có quyền bầu cử. Do đó. những tầng lớp dân chúng 

nghèo, bị loại ra khỏi sự sinh hoạt chính trị. Đem so sánh, thể thức bầu cử của bản hiến pháp 

mới còn kém tính cách bình đẳng của thể thức bầu cử Quốc dân Đại biểu trước kia do Louis XVI 

ban bố. 

Đồng thời với việc dự thảo hiến pháp. Quốc hội vẫn phải tiếp tục giải quyết mọi vấn đề sinh hoạt 

trong nước. Vấn đề khó khăn trọng đại hơn cả là vấn đề tài chính, vì ngân khố trống rỗng, 

Mirabeau đã nói giữa Đại hội: “Các ông thảo luận, thảo luận hoài! Nhưng giờ này, sự phá sản 

đương chờ các ông ngoài cửa”. Cùng kế, Quốc hộỉ đã nghĩ tới tài sản của Giáo hội nước Pháp, 

một tài sản vĩ đại mà các con chiên sùng đạo, lúc chết đi, đã di chuyển lại cho Giáo hội. Tổng 

giám mục De Tallevrnnd là người đầu tiên đề nghị với Quốc hội nên tịch thâu tài sản Giáo hội. 

Lời đề nghị được chuyển thành sắc lệnh. Những tài sản ruộng đất của Giáo hội sẽ được đùng 

làm bảo đám cho những phiếu công trái phát hành bởi ngân khố Quốc gia. Do sự tịch thâu tài 

sản, Quốc hội đã xâm phạm luôn tới sự tổ chức Giáo hội. Vì không còn tài sản sinh sống, giám 

mục và mục sư đành phải phụ thuộc vào nhà nước, và như thế, Giáo hội Pháp đã dần dần phải 

ly khai với La mà để trở thành một Giáo hội của nhà nước. Những biện pháp này đã gây nhiều 

khó khăn cho Quốc hội. Vì Giáo hội La mã đã tìm hết cách phản đối. Ngoài ra, vua Louis XVI, vốn 

rất mộ đạo, cùng không chịu chuẩn phê những sắc lệnh nói trên, hơn nữa, trong các tu sĩ, có 

nhiều vị không chịu tuyên thệ với Giáo hội mới. Nhiều tu sĩ đã bỏ trốn. Tại những vùng sùng đạo 

như Bretagne, nhiều tầng lớp lớp dân chúng ngoan đạo trở thành công phẫn, và đó là màn nổi 

loạn sau này của lớp nông dân và quý tộc Bretagne để phản đối chính quyền cách mạng. Xét kỹ, 

vùng Bretagne thực là một xứ kỳ lạ: một số người Bretons đã trở thành những lãnh tụ quá khích 

của cách mạng, còn một số sau này sẽ trở thành những lãnh tụ chống cách mạng! 

Tuy nhiên, trong thời gian đó, mặc dầu sự chia rẽ chính kiến ngày càng sâu rộng, ngoài mặt vẫn 

chưa có sự gì xung đột quyết liệt. Tuy biết rằng tại Quốc hội đương tiến hành soạn thảo hiến 

pháp, vua Louis XVI vẫn không lên tiếng phản đối. Tới ngày 14-7-1790, tức là ngày kỷ niệm việc 

chiếm ngục Bastille, buổi lễ đã được cử hành long trọng, trong một bầu không khí có vẻ hòa địu 

và thông cảm: tới dự lễ, có đủ mặt nhà vua, hoàng hậu, hoàng tử, Quốc hội, các quý tộc và dân 

chúng, gần 100.000 người tụ tập tại công trường Mars. Từ nhiều ngày trước, dân chúng Paris đã 

tới xếp đặt và kiến thiết lại công trường. Nhà vua tới cuốc đất, các quý tộc cũng vậy. Các bà nữ 

quý lộc cùng tới, xắn áo đẩy xe đất cùng với các người dân bà ngoài chợ. Tổng Giám mục De 
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Tallevrand đứng chủ tọa cuộc lễ Misa của ngày kỳ niệm. Vua Louis XVI tuyên thệ trung thành với 

hiến pháp. Dân chúng hàn hoan mừng rỡ, hò hét chúc mừng nhà vua. Suốt ngày đó và đêm đó, 

Paris chăng đèn kết hoa và dân chúng nhảy múa tới sáng. Trong ngày 11-7-1790, hình như nhà 

vua cùng các tầng lớp dân chúng đã vứt bỏ hẳn những hiềm khích cũ, để bước vào một giai đoạn 

đoàn kết và tương thân tương ái. Nhưng tiếc thay, những biểu lộ tương thân trong ngày đó chỉ 

là những biểu lộ nhất thời, và cũng là những biểu lộ cuối cùng trước khi núi lửa bùng nổ. 

*** 

Ngay khi tuyên thệ, vua Louis XVI trong thâm tâm vẫn coi là một việc miễn cưỡng. Vì trong thâm 

tâm, ông vua nhu nhược ấy vẫn không thể chấp nhận được điểm này: ông cho rằng quyền nhà 

vua là do thiên mệnh, không phải là do người uỷ thác! Nên nhà vua vẫn không thể nào chấp 

nhận được hiến pháp. Trong thời gian im lặng, nhà vua vẫn tìm cách hoặc cầu cứu ngoại bang 

hoặc mua chuộc những đại biểu có thiện cảm trong Quốc hội. Toàn thể Âu châu lúc đó cũng sôi 

nổi vì cuộc cách mạng Pháp Các nhà quý tộc Pháp xuất ngoại đã tìm hết cách thúc đẩy các nước 

Âu châu can thiệp bằng binh lực. Hầu hết các nước Âu châu lúc đó đều còn theo chế độ quân 

chủ, nên tất nhiên e ngại cách mạng. Lại thêm vấn đề quyền lợi. Tuy nhiên, vào 1790, các nước 

Âu châu còn ngần ngại chưa dám quyết định, muốn chờ đợi xem xét tình thế. Nước Phổ và Áo 

còn bận tâm lo lắng việc phàn chia nước Ba Lan, vì sợ nước Nga chiếm phần hơn. Anh chưa 

muốn can thiệp ra mặt, chỉ muốn giật giây và xúi giục kẻ khác. Vi chưa cầu được ngoại viện, vua 

Louis XVI đành cố mua chuộc các đại biểu. Trong số những lãnh tụ cách mạng, có La Fayette và 

Mirabeau đã hơi ngả về nhà vua. La Fayette nghiêng ngả, vì trong thâm tâm, ông chủ trương 

cách mạng ôn hòa, sợ những biện pháp quá khích. Còn Mirabeau đã nhận của vua Louis XVI 

200.000 bảng để trâ nợ, lại mỗi tháng được lãnh 1.000 bảng phụ cấp. Tuy nhiên, mặc dầu nhặn 

tiền, sự nghiêng ngả của Mirabeau vẫn không phải là do sự mua chuộc. Ông vốn lá một người 

có thực tài, có dạ cứu nước, nhưng vi quá ăn choi, nợ nần nên nhận liều tiền mà thôi. Thực ra, 

có lẽ sự nghiêng ngả của ông là do chính kiến. Ông là người ưa chuộng tự do, và theo ý ông, tự 

do chính trị chỉ có thể thực hiện do một thế thăng bằng trong việc phân quyền. Muốn có tự do 

chính trị trị, không thể giao toàn thể chủ quyền dù cho một người hay cho một Quốc hội. Cần 

phải giữ nhà vua lại, để gây thế thăng bằng đối với Quốc hội. Chính Mirabeau đã toan tính một 

kế hoạch khá chu đáo: lúc đó, ở trong nước, nhà vua cùng còn nhiều thế lực và ảnh hưởng, nên 

Mirabeau đã khuyèn vua Louis XVI nên tìm một địa phương nào có sự ủng hộ của dân chúng, 

lẻn trốn tới đó, tập hợp quân đội, gây thế thăng bằng với Quốc hội và dân chúng Paris, rồi mới 

mở cuộc nói chuyện. Nhưng vua Louis XVI quá do dự đã không nghe theo. Trong khi đó, các lãnh 

tụ cực đoan vẫn tiếp tục khỉch động quần chúng. Robespierre đòi hỏi việc ban bố phổ thông đầu 

phiếu. Marat buộc tội tầng lớp tư sản đã lợi dụng công cuộc cách mạng để làm lợi cho riêng 

mình. Desmoulins cũng chỉ trích thể thức bầu cử của hiến pháp. Do đó, những mầm đầu tiên 

của sự tranh đấu giai cấp đã bắt đầu phôi thai. 

Tình trạng giằng co nói trên kéo dài tới ngày 20-6-1701. Trong thời gian đó, Mirabeau lâm bệnh 

rồi chết, cỏ lẽ vì trác táng quá độ. Vua Louis XVI đã mất một vị cố vấn có thực tài và ngày càng 

trở nên trơ trọi. Ngoại viện cũng không thấy tới, vì các vua Âu châu đều đặt nhiều điều kiện nặng 

nề cho sự can thiệp bằng binh lực… Vì vô kế khả thi, nên đến ngày 20-6-1791, giả trang làm tên 

đầy tớ, vua Louis XVI đã cùng với gia quyến lên một chiếc xe ngựa lớn, trốn ra khỏi thành Paris. 

Ý định của nhà vua định đi đâu, để làm gì, cũng không có sử gia nào được biết. Nhưng hoàng 

hậu mang theo nhiều hòm xiểng, lại có một số người theo hầu. Chiếc xe lớn nên dễ bị để ý. Nên 

khi tới Varennes, có viên xếp trạm nhận được mặt vua. Y lập tức đi báo với giới hữu trách của 

chính quyền cách mạng, rồi đánh mõ khua chuông nhà thờ, tụ tập dân chúng, tới vây chiếc xe. 

Viên biện lý xã Varennes tới hỏi giấy thông hành, nhận được mặt vua, giữ nhà vua cùng gia quyến 
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lại, rồi đưa xe trở về Paris. Suốt dọc đường, dân chúng tụ tập chửi rủa mắng nhiếc. Khi về tới 

điện Tuileries, lúc La Fayette tới xin lệnh của nhà vua. Louis XVI đã trả lời: '“Theo tôi biết, hình 

như nước Pháp không còn có vua nữa”. 

Từ đó trở đi, Quốc hội nắm giữ trọn vẹn chủ quyền thay thế Louis XVI. Nhà vua vẫn ngồi đó, 

nhưng không còn ai nhận thấy sự có mặt của vua. Tại Qưốc hội, tả phái lớn tiếng đòi mang vua 

Louis XVI ra trước toà án xét xử, tạii hội quán Jacobins, các lãnh tụ cực đoan luôn luôn đăng đàn 

về vụ đó. Nhưng đa số Quốc hội vẫn chần chờ, chưa dám quyết định hẳn. Ngày 17-7-1791, do 

sự khích động của các lãnh tụ Jacobins, dân chúng Paris biểu tình ở công trường Mars, ký một 

bán kiến nghị đói xử nhà vua. Quốc hội ra lệnh cho La Fayette phái đến một đội vệ quân tới đẹp 

biểu tình. Dân chúng ném đá. Một tiếng súng nổ, rồi một loạt súng. Một số người chết và bị 

thương. Tiếp theo đó, Quốc hội ban hành một đạo sắc lệnh trừng trị các báo chí đã xúi giục dân 

chúng. Một lần nữa, Murat lại phái đi trốn. Sau ngày 17-7, một số hội viên của hội quán Jacobins 

cũng bỏ hội để thành lập một hội quán khác (hội quán người Feuillants) vì họ cũng phản đối vụ 

biểu tình ngày 17-7. Rồi tới ngày 3-9-1791, Quốc hội lại đệ trình bản dự án hiến pháp lên vua 

Louis XVI, rồi ngày 14-9-1791 1, vua chuẩn y hiến pháp, và một lần nữa, lại tuyên thệ trung thành 

với hiến pháp. Từ đó trở đii, các phe phái càng chia rẽ hơn trước. Nhưng tới cuối tháng 9-1791, 

Quốc hội lập hiến đã hoàn thành nhiệm vụ, và phải trao quyền lại cho Quốc hội lập pháp được 

bầu theo thể thức ấn định bởi hiến pháp. 

3) Quốc hội lập pháp 
Cuộc bầu cử đã được xúc tiến mau lẹ. Tới ngày 1-10-1791, Quốc hội lập pháp chừng hơn 700 

người, đã nhóm phiên họp đầu tiên để thay thế cho Quốc hội lập hiến. Thành phần phần đông 

đảo hơn cả vẫn là tư sản đô thị, luật sư, thẩm phán, chưởng khế, thương gia, những nhà kinh 

doanh… Tới khi nhóm họp. Quốc hội lập pháp đã phân thành ba khuynh hướng. Hữu phái được 

mệnh danh là phái Feuillants, gồm 264 đại biểu, có khuynh hướng tôn trọng hiến pháp, và đồng 

thời tôn trọng nhà vua. Tả phái gồm đại biểu, phần lớn đều là hội viên của hội quán Jacobins, 

gồm những người tên tuổi như Vergniaud, Brissot, Danton, Robespierre, Carnol… Trong giai 

đoạn đầu của Quốc hội lập pháp, một nhóm thiểu số những được mệnh danh là phái Gironde 

(gồm các lãnh tụ Vergniaud, Brissot) vẫn dẫn đầu tả phái. Nhưng về sau, phái của Danlon, 

Robespierre ngày càng chủ trương những biện pháp cực đoan hơn. Do đó, đã có sự dị biệt và 

tương tàn ngay giữa tả phái. Phái của Robespierre, Danton được mệnh danh là phái Montagne, 

và phái này sẽ tiêu diệt phái Gironde. Đến cuối cùng, phái Robespirre lại tiêu diệt phái Danton 

để rồi lúc chót, Robespirre cùng đồng phái đứng lên đoạn đầu dài nốt… Nhưng trong giai đoạn 

đầu của Quốc hội lập pháp, tả phái chưa đến nỗi quá chia rẽ, và vẫn còn tranh đấu chung để 

chống Hữu phái. Giữa tả phái với Hữu phái, có những đại biểu khác, giữ lập trường trung lập và 

ôn hòa, thường được mệnh danh là Bình nguyên phái. Phái này lúc ngả sang bên, lúc sang bên 

Hữu. Số đại biểu của họ khiến Bình nguyèn phái có thể đóng vai trò quan hệ trong cuộc tranh 

chấp giữa Tả và Hữu… Tuy nhiên, cần nói ngay rằng trong suốt nhiệm kỳ của Quốc hội lập pháp 

từ tháng 10-1791 đến tháng 1-1792), khuynh hướng tả phái ngày càng bành trướng. 

Ngay từ buổi họp đầu, Tat phái đã mở cuộc tấn công: nhà vua không còn được kêu là Hoàng 

thượng mữa, và khi tới họp với Quốc hội, vua chỉ được ngồi một chiếc ghế bên cạnh chủ tịch mà 

thôi. Pétion - một lãnh tụ tả phái - được bầu làm thị trưởng thành Paris. Danton được cử làm 

phó Biện lý Paris, còn La Fayette, vì ôn hoà, bị cất chức chỉ huy trưởng vệ quân. Vấn đề quan hệ 

lúc đó là vấn đề chiến tranh cùng dẹp loạn trong nước. Do vấn dề này, Tả phái ngày càng thắng 

lợi để rốt cuộc lật đổ nhà vua. Sau cuộc lẩn trốn của nhà vua tới Varennes, các nước Âu châu lại 

sôi nổi. Lần này, Louis XVI đành cam tâm chấp nhận những điều kiện can thiệp của các nước Âu 

châu. Do đó, nước Áo và Phổ bắt đầu động binh tới bièn giới Pháp. Ở trong nước, nhiều địa 
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phương trung thành với Giáo hội và nhà vua, cùng bắt đầu nổi loạn. Nhất là miền Bretagne, 

Normandie, Vendée vốn là những miền sùng đạo, cùng võ trang dấy loạn để bênh vực các tu sĩ 

không chịu tuyên thệ với cách mạng. Tình trạng nước Pháp lúc đó thực hết sức lung lay. Tại Paris, 

dân chúng sống trong bầu không khí lo sợ hoảng hốt như một cơn sốt. Quốc hội thảo luận liên 

miên về vấn đề: chiến hay hòa? Phe chủ chiến vẫn là tả phái, cầm đầu lúc đó bởi nhóm Gironde. 

Các lãnh tụ như Vergniaud, Brissol luôn luôn đăng đàn đòi khai chiến. Trái lại, Robespierre, mặc 

dầu cầm đầu Tả phái, chủ trương điều đình hoà hoãn. Vì Robespierre muốn tranh thủ thời gian 

để chỉnh đốn tình trạng chia rẽ, bè phái trong hàng ngũ cách mạng. Tuy nhiên, lập trường của 

nhóm Gironde đã thắng, phần do tài hùng biện của Vergniaud, Brissol, phần do những lời tuyên 

bố vụng về khích bác của vua nước Phổ khiến các đại biểu căm giận. Vả lại, chính Louis XVI và 

hoàng hậu cũng muốn chiến tranh, và ngầm thúc đẩìy Quốc hội tới chỗ khai chiến. Có một vài 

biểu thận trong nhấn mạnh rằng trong hiện lình nước Pháp, quân đội bị tan rã, ngàn khố trống 

rỗng khó lòng đánh giặc. Nhưng phái Gironde đã trả lời: “Chúng ta sẽ có 600.000 quân tình 

nguyện, và chúng ta sẽ, mang ngọn đuốc tự do đốt cháy những ngai ràng vua chúa Âu châu!”. 

Rồi tới đêm 20-1-1792, Quốc hội đã gần như đồng thanh tán thành lập trường khai chiến, giữa 

những tiếng vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. 

Tuy nhiên, trên thực tế, tình trạng Pháp thậl bi đát. Quân đội chính quy tưởng rằng còn 300.000 

người, nhưng kỳ thực chỉ còn 82.000. Trong hàng tướng lãnh chỉ có ba người: Luckner, 

Rochambeau, La Fayette. Luckner là người Đức nên mới giao tranh, quân đội Pháp đã nhiều 

phen thất trận. Chưa giáp chiến đã chạy! Khiến cho quận công Brunswick, chỉ huy quân đội Áo, 

đã mỉa mai báo các tướng tá: "Các ông cứ yên tâm. Đây chỉ lá một cuộc hành quân dạo mát mà 

thôi". 

Những vụ thất trận liên tiếp này gây nên một bầu không khí hoang mang sôi nổi tại Quốc hội. 

Nhóm Gironde đổ lỗi thất trận cho vua Louis XVI, cho rằng nhả vua đã thông tin cho địch quân. 

Để cứu vãn tình thế, Quốc hội quyết nghị nhiều biện pháp cứng rắn: các tu sĩ không chịu tuyên 

thệ sẽ bị lưu đày, đội ngự làm quân của nhà vua bị giải tán và Quốc hội ra lệnh cho các địa 

phương phải gửi quân tình nguyện tới Paris để phòng thủ kinh thành. 

Nhưng Louis XVI không chịu chuẩn phê các sắc lệnh nói trên. Dân chúng Paris lại sôi nổi. Ngày 

20-6-1972, 8.0o0 người dân võ trang lại tới vây điện Tuileries, hô khẩu hiệu: “Đả đảo Ông Phủ 

Quyết”. Dân chúng ùa cả vào phòng vua. Tèn lái lợn Legendre mắng nhà vua: “Này ông, ông chỉ 

là một đứa gian dối, ông đã gạt dân nhiều rồi, nay lại còn muốn gạt nữa”. Nhưng lần này, có lẽ 

vì quá căm giận, hoặc tới đường cùng đâm liều, Louis XVI vẫn cương quyết không chịu chuẩn 

phê các sắc lệnh. Rốt cuộc, Petion, thị trưởng Paris, đã phải tới giải tán đám biểu tình. 

Sau ngày 20-6, nhóm Gironde lại có dịp buộc tội nhà vua. Brissol nói trên diễn đàn: “Tôi nói rằng 

nếu chúng ta đập chết cái triều đình trú ngụ ở khu vườn bên kia, tức là chúng ta đập chết tất cả 

ổ bọn phản bội. Vì tríều đình là nơi trung tâm phiến động của các cuộc âm mưu vậy!” Trong khi 

đó, nhà vua vẫn liều lĩnh chèo chống. Một mặt, Louis XVI mua chuộc đám vệ quân Thuỵ Sĩ, tổ 

chức việc phòng thủ điện Tuileries. Một mặt khác, vua tung tiền mua các đại biểu. Những người 

như Danton, Fabre d’Eglantine đều có lãnh tiền của nhà vua trong dịp này. Tuy nhiên, cũng như 

Mirabeau, Danton tuy lấy tiền vẫn làm theo ý kiến riêng mình. Vì tới đêm 9-8-1792, chính Danton 

đã tham dự vào vụ khởi loạn lật đổ nhà vua! 

Chưa bao giờ, một cuộc khởi loạn lại được chuẩn bị một cách công khai như thế. Dân chúng đều 

gần như biết trước nhật kỳ khởi loạn. Trong thời gian đó, một số tình nguyện quân của các tỉnh 

đã tới Paris. Khi đi đường, đám quân lình nguyện Marseillais đã đặt một bản hành khúc lấy tên 

“La Marseillaise” để cỗ võ dân chúng đầu quân chống xâm lăng. Khi các tình nguyện quân tới 
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Paris, Robespierre yêu cầu họ ký kiến nghị truất phe nhà vua. Tới đêm 9-8, 48 khu phố Paris bầu 

những đại điện mới tới toà Thị chính thay thế nhân viên của Paris Công xã mà họ cho là thiếu 

cương quyết. Nhóm Paris Công xã mới dược mệnh danh là Công xã khởi nghĩa. Công xã cùng 

họp với Danton trong một gian phòng của toà Thị chính để chỉ hny cuộc khởi nghĩa. Tuy nhiên, 

đa số Quốc hội, vá cả đến nhóm Gironde, vẫn ngần ngại chưa muốn quyết liệt. Nên vụ khởi loạn 

đêm 9-8-1792 chỉ là một công trình bạo động riêng rẽ của Paris Công xã nmốn lật đổ nhà vua, 

và đặt Quốc hội trước một tình trạng đã rồi! 

Đêm khởi loạn đã gây nhiều máu chảy. Vua Louis XVI, tuy biết trước cuộc khởi loạn, nhưng vẫn 

còn đặt tin tưởng ở toán vệ quân. Song đêm đó, người chỉ huy trưởng vệ quân, Mandat, đã bị 

Paris Công xã đánh lừa tới nhà Thị chính rồi giết chết. Tới khuya, vua mới hay tin. Rồi cử mỗi giờ 

lại có một tin dữ. Suốt đêm ấy, trong khi nhà vua đi đi lại lại trong phòng, công xã đã đem quân 

tình nguyện bao vây xung quanh điện. Rồi toán người biểu tình lại tới vây sát hàng rào. Trời đã 

hửng sáng, nhà vua bước xuống vườn. Dân chúng hô khẩu hiệu: “Đả đảo Ông Phủ Quyết! Đả 

đảo con heo bự!”. Vua lại trở lại phòng. Hoàng hậu bưng mặt khỏc. Một viên cận thần khuyên 

nhà vua nên đem gia quyến tới trú chàn tại trụ sở Quốc hội, vì đó là nơi an toàn hơn cả. Vua 

nghe lời, quay lại bảo Hoàng hậu: “Chúng mình nên đi thì hơn”. Nhà vua xuống vườn trước, 

hoàng hậu theo sau, cùng đi với hoàng tử. Hoàng tử vừa chạy vừa đùa nghịch với những chiếc 

lá thu rụng trong vườn. Vua quay lại nói: “Lá rụng nhiều quá! Năm nay lá rụng sớm”. Trong 

trường hợp này, phải nhận rằng Louis XVI, mặc dầu là một ông vua nhu nhược, đã tỏ thái độ 

điềm tĩnh và nghiêm chỉnh. Khi tới Quốc hội, các đại biểu ra đón. Vua nói: “Hôm nay, tôi tới với 

các ônq, là để tránh cho những người khác khỏi phải chịu một tội sát nhân ghê gớm trong lịch 

sử”. Chủ tịch Vergniaud, mặc dầu trong những tháng trước vẫn luôn luôn đòi truất phế nhà vua, 

đã lịch thiệp trả lời: “Hoàng thượng có thể tin tưởng ở sự cương quyết của Quốc hội. Những đại 

biểu ở đây đã phát thệ bảo vệ quyền lợi của Quốc dân, cũng như bảo vệ những giới hữu quyền 

đã được hiến pháp công nhận”… 

Trong khi đó, súng đã nổ tại điện Tuileries. Hai bên đều có nhiều tử thương. Ngự lâm quân sắp 

hết đạn, có lẽ vì ngán cảnh chém giết, Louis XVI đã ra lệnh cho quân ngưng bắn. Nên trong ngày 

10 -8, chiếc ngai vàng cuối cùng của nước Pháp đã bị lật đổ. Chính quyền thành Paris lọt vào tay 

Paris Công xã. Do sự thắng lợi của dân chúng Paris, không những vua bị lật đổ, mà Quốc hội cũng 

mất nhiều uy tín. Từ ngày 10-8, quyền hành chánh được giao cho hội đồng bộ trưởng, và nhà 

vua cùng gia quyến bị cam giữ tại khám đường Le Temple. 

Sau ngày 10-8, thế lực của Paris Công xã bao trùm trên cả Quốc hội. Vì trên thực tế, chỉ có công 

xã có thể huy động được binh lực và quần chúng Paris mà thôi. Những lãnh tụ cực tả trong Quốc 

hội như Robespierre, Danton, đã công khai liên minh với Paris Công xã, lấy đó làm hậu thuẫn để 

chỉ trích và đả phá những phái khác trong Quốc hội. Tuy nhiên, Danton vẫn còn giữ thái độ tương 

đối hòa hoãn. Riêng có Robespierre luôn luôn lên diễn đàn tại hội quán Jacobins, hô hào dân 

chúng phải lưu tâm tới sự phản bội có thể có được của những đại biểu do dân đã bầu vào Quốc, 

hội. Đồng thời, ổng hô hào phải giải tán Quốc hội lập pháp, để bầu một Quốc hội khác theo thể 

thức phổ thông đầu phiếu… Sau ngày 10-8-1792, hội đồng bộ trưởng cũng được cải tổ lại, và 

Danton được cử vào giữ chức vụ bộ trưởng Tư pháp. Paris Công xã còn đòi thiết lập một Tòa án 

đặc biệt để xét xử và treo cồ những kẻ phản động trong ngày 10-8. Trước áp lực của công xã, 

phái Girondins trong Quốc hội lên tiếng phản đối, cho rằng Paris chỉ là một thành phố trong toàn 

thể Pháp mà thôi! 

Trong thời gian đó, các đạo binh ngoại quốc đã tiến dần tới cửa ngõ Paris. Sau ngày 10-8, La 

Fayette đã mang một số quân bỏ trốn ra ngoài nước. Ngày 19-8-1792, 50.000 quán Phổ, cộng 
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với 29.000 quân Áo, theo sau bởi 8.000 quý tộc Pháp xuất ngoại, đã vượt biên giới Pháp. Trong 

khoảng 15 hôm, những đồn như Longwy và Verdun đều thất thủ. Đạo quân Âu châu sửa soạn 

tiến đánh Paris. Ở trong nước, cũng xảy ra những vụ khởi loạn liên miên. Tại Paris, những tin 

thất trận khiến Quốc hội cùng Hội đồng bộ trưởng hoang mang lo sợ. Phái Girondins đề nghị bỏ 

Paris, rời kinh đô về phía tây, để mưu tính việc kháng chiến. Danton là người đầu tiên phán đối 

việc rời kinh đò, và Paris Công xã ủng hộ ý kiến của Danton, Paris bèn thi hành những biện pháp 

gắt gao: các khu phố đều bị bao vây, từng toán vệ quân đi xét từng nhà, bắt chừng 3.000 người 

tình nghi, và tịch thu 2.000 khẩu súng… Địch quân ngày càng tiến gần Paris, chỉ cách 50 dặm. 

Nhiều tin đồn đại khiến dân chúng hoang mang lo sợ. Nhưng đồng thời với lo sợ, tâm trạng phẫn 

nộ cũng nổi dậy, phẫn nộ đối với những kẻ bị tình nghi làm tay trong cho địch. Những bài báo 

của Marat luôn luôn đổ dầu vào phẫn nộ của dân chúng. Marat nêu khẩu hiệu: “Trước khi đánh 

kẻ địch bên ngoài, phải giết kẻ địch bên trong. Phải lấy máu của chúng đề tế thần Tự do trước 

khi xuất trận!”. Phần vì sợ hãi, phần căm hờn, nên tới ngày 2-9, dân chúng Paris đã tụ tập từng 

toán, cầm khí giới đổ xô vào các nhà ngục, giết hết bọn tù nhân tình nghi. Cuộc tàn sát kéo dài 

trong 1 ngày, kết cuộc có chừng 1.100 người bị giết: nhiều quý tộc, tu sĩ bị giết lẫn lộn với bọn 

ăn cắp, gái điếm, và trẻ con nữa, Paris Công xã cũng đành làm ngơ, cũng như Hội đồng hộ trưởng 

và Quốc hội. Tuy nhiên, vụ tàn sát tháng 9 đã gây nhiều giao động trong Quốc hội. Phái 

Robespierre buộc tội phái Girondins ăn tiền của địch quân và âm mưu khôi phục đế chế. Phái 

Girondins cũng buộc tội phái Robespierre đã khởi xướng cho vụ tàn sát tại quốc nội… rồi ngày 

20-9-1792, vì nhận thấy sự chia rẽ nội bỏ quá xâu xa và tình trạng quá tuyệt vọng, Quốc hội lập 

pháp đành tuyên bố tự giải tán để nhường chỗ cho một Quốc hội khác, sau này được lấy tên là 

Quốc ước hội nghị (1). 

Nhưng vận mệnh nước Pháp và của cuộc cách mạng Pháp cùng còn may mắn chưa đến nỗi tuyệt 

lộ: cũng vào ngày 20-9 ấy, quân đội Pháp, dưới quyền chỉ huy của tướng Dumouriez và 

Kellermann, đã thắng một trận đầu tiên tại vùng Valmy. Lúc đó, quân Phổ đã tiến sâu vào nội 

địa Pháp. Nhưng vì trời mưa, đường ngập, thiếu tiếp tế, quân Phổ bị đau ốm rất nhiều. Khi nghe 

tin giặc đến, dân chúng đều bỏ trốn mang theo lương thực, chí còn trơ lại mấy vườn nho xanh. 

Những nhóm du kích tự động cũng nổi dậy nhiều nơi, truy kích các toán địch quân lẻ tẻ. Vi trời 

mưa to, nên các súng cỡ lớn rất khó chuyển vận. Thêm nữa, quân Áo vẫn chần chờ ở gần biên 

giới, không chịu tiến, có ý chờ đợi tin lức chiến tranh… Dumouriez đã liều thi hành một chiến 

lược giải nguy. Đáng lẽ giàn quân để bảo vệ phía Paris, thì trái lại, ông lại mang quân luồn ra sau 

lưng giặc, chặn dường rút lui của địch. Quân Phổ sợ mất đường tiếp tế, đành quay lại giao chiến 

với đạo quân Dumouriez. Cũng tưởng rằng như những lần trước, quân đội Pháp sẽ chạy. Nhưng 

trái lại, lần này đạo quân Dumourie đã bám riết nơi trận địa Valmy và nghênh chiến. Trận đánh 

chỉ là một trận nhỏ, có chừng mấy trăm người chết. Đó cũng không hẳn là một chiến thắng của 

quân đội Pháp. Nhưng Valmy là trận đầu tiên trong đó, quân cách mạng Pháp giữ được tinh thần 

giao chiến. Nên trận Valmy đa chấm dứt được thời kỳ thất trận liên tiếp trước kia, và ảnh hưởng 

lớn vào tình thế nước Pháp. Sau Valmv, Dumouriez lại mở đường để cho quàn Phiổ rút ra phía 

biên giới. Về phía Phổ, vì không có ý quyết đánh, nên khi gặp sự khó khăn đầu tiên, vua Phổ đã 

ra lệnh rút quân. 
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Chương 1 (D) 

4) Quốc ước hội nghị: giai đoạn tương tàn phe phái 

 
Cũng vào ngày 20-9-1792, Quốc hội lập pháp tuyên bố tự giải tán. Đồng thời với sự 

giải tán Quốc hội lập pháp, bản hiến pháp 1791 cũng không còn được áp dụng. Quốc 

hội lập pháp sẽ nhường chỗ cho Quốc ước hội nghị, bầu theo phổ thông đầu phiếu. Từ 

đây trở đi, nhà vua đã đổ, và hiểm họa xâm lăng cũng bớt tính cách cấp bách. Nhưng 

cùng từ đây, một kỷ nguyên tương tàn khốc liệt giữa các phái sẽ mở màn. Thần tượng 

cũ đã đổ, nhưng các vị thiên thần mới, say sưa bởi quyền lực mới chiếm đoạt, đã trở 

thành ngày càng khát máu. Tương tàn giữa phái Gironde và phái Montague, rồi tương 

tàn ở ngay trong nội bộ phái Montague, giữa phe Danton và phe Robespierre. Đến nỗi 

dần dần, hầu hết các lãnh tụ lừng danh đều lần lượt theo nhau lên pháp trường. Thời 

Quốc ước hội nghị quả là một thời xung đột phe phái lừng danh nhất tại nước Pháp, 

thời của bạo lực và killing, mà sau này, nhiều tay lãnh tụ Sô viết vẫn tự nhận là người 

tiếp tục truyền thống… Nhưng cũng phải nhận rằng, dưới thời đó, quân cách mạng 

Pháp đã đánh bại hầu hết các nước Âu châu và mang lá cờ cách mạng cắm tại nhiều 

nước lân cận. 

Muốn hiểu rò những biến chuyên sau đây, thiết tưởng cần trình bầy ít nhiều chi tiết về 

Quốc ước hội nghị, cùng tâm tính những tay lãnh tụ nổi danh của các phe phái. Quốc 

ước hội nghị được bầu ngay trong tháng 9 ấy, theo thể thức phổ thông đầu phiếu, và 

gồm 740 đại biểu, vẫn có hai phái trội trong Quốc ước hội nghị: Gironde và Montague. 

Các lãnh tụ Montagne đều là những ứng cử viên của Paris Công xã đưa ra, và do dân 

chúng Paris bầu lên: Robespierre, Danton, Desmoulins. Fabre d’Eglantine, Saint-Just, 

Couthon… Những lãnh tụ của phái Gironde vẫn là những người cũ: Brissot, 

Vergniaud, Rolland, Pétion… Trong khi dân Paris bầu cho phái Montague, thì phần 

lớn dân chúng các tỉnh lại bầu cho phải Gironde, có thể nói rằng phái Gironde đều là 

những tay trí thức tượng trưng tư sản đô thị. Còn phái Montagne cùng gồm một số trí 

thức, nhưng say mê tư tưởng cách mạng, đã gần như rời bỏ tầng lớp của mình để tranh 

đấu cho những tầng lớp nghèo khó. Trong giai đoạn đầu của cách mạng, toàn thể các 

đại biểu đều chấp nhận tính cách thiêng liêng của quyền tư hữu. Nhưng về sau, nhiều 

lãnh tụ Montagne đã muốn chủ trương triệt bỏ quyền tư hữu. Đôi khi, họ còn bộc lộ ý 

chí đi tới một thứ cộng sản chủ nghĩa có tính cách vô chính phủ. Giữa hai phe đó, vẫn 

có một phái khác, phái Bình nguyèn, gồm chừng 400 đại biểu, lúc ngả bên này, lúc ngả 

bên kia. Đặc điểm của phải Gironde là tài hùng biện, nhưng họ kém về hành động, nên 

về sau, phái Gironde đã thua Montagne. Phái Montagne cũng gồm những tay đại hùng 

hiện, nhưng họ quả quyết hơn, tin tưởng hơn, và dám làm hơn. Nhưng họ cũng có sự 

chia rẽ nội bộ. Khuynh hướng của phái Gironde có tinh cách dân chủ hơn, theo ý nghĩa 

hiện thời của chữ dân chủ tại Tây phương. Khuynh hướng của phái Montague là một 

khuynh hướng độc đảng, có tính cách hội nghị chuyên chính, hơi tương tự như chủ 

trương của Marx và Lenine sau này, Chính Marx đã xây dựng chủ nghĩa chính trị của 

minh, sau khi nghiên cứu nhiều về Paris Công xã trong những năm 1793 và 1871. 

Một trong những tay lãnh tụ cừ khôi nhất của phái Montagne là Danton. Xuất thân 

trong một gia dinh thẩm phán ở một vùng gần Paris, cháu một vị biện lý, Danton trong 

thời tiền cách mạng đã theo nghề luật sư. Ông có vóc người tương tự như Mirabeau, 

cao lớn, xấu xí, nhưng rất hùng mạnh. Ông là người có thực tài, am hiểu tình thế, và 

trong những lúc tình thế biến chuyển, biết tìm những biện pháp thích hợp. Đặc điểm 
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nhất của ông là tài hùng biện. Có lẽ Danton là tay hùng biện nhất của thời cách mạng 

Pháp. Giọng nói hùng mạnh và thấm thía của ông đã lôi cuốn dân chúng Paris. Ông 

cũng là một người sống không thành kiến, nhiều khi ăn chơi xài tiền như rác. Ồng lên 

pháp trường năm 31 tuổi, và lúc đó đương có một người vợ 17 tuổi. Bản chất ông vốn 

ưa khoái lạc. Nlurng ông lại là con người hào hiệp, lúc nào cũng mở rộng tâm não dễ 

tiếp đón các lý tưởng. Từ lý tưởng cách mạng cứu dân độ thế, cho đến tình thương 

thông thường như tình bằng hữu, tình trai gái, tình thương người nghèo. Ông thường 

nói: “Sự căm hờn là một điều tôi không hề biết!”. Ông thường có những cơn phẫn nộ 

ghê gớm, nhưng tuyệt nhiên không có căm hờn. Ông không căm hờn cả với những kẻ 

đã âm mưu giết mình, như phái Robespierre. Ông dấn thân vào cách mạng vì tình 

thương nhân loại, vì nhân đạo, không phải vì căm hờn và ý chí quyền lực. Cùng vì 

thiẽu căm hờn và ý chí quyền lực, má về sau, ông đã để ngỡ ngàng khiến bị phái 

Robespierre đánh đổ. Thất trận không phải vì bất tài, mà chính vì có tâm trạng anh 

hùng thấm mệt, không thèm chống cự. Trong đời tư của ông, ông sống không thành 

kiến. Thích hào hiệp và hay tiêu xài, ông nhận tiền có lẽ của nhiều người. Nhận của 

nhà vua Louis XVI, nhận của quận công d’Orlèans, và có lẽ nhận cả của thủ tướng Pitt 

nước Anh. Nhưng tuy ông nhận tiền, vẫn không có kẻ nào có thể nói rằng đã mua 

chuộc được Danton. Bản lĩnh của ông, cá tính của ông mên mang mạnh mẽ, nên tiền 

tài cũng chẳng giới hạn được nào! Tình yêu nước của ông cũng tương tự như một thứ 

tình yêu dàdn bà, tha thiết và cụ thể. Nên vận nước càng khó khăn bao nhiêu, súng 

càng nổ, ông lại càng tìm được những câu nói tha thiết bấy nhiêu để thuyết phục kẻ 

khác, và hoạch định những biện pháp cứu quốc. Tóm lại, mặc dầu có nhiều nhược 

điểm, Danton chính là người, trong nhiều giờ phút, đáng là hiện thân của cách mạng 

và của nước Pháp! 

Robespierre cũng làm luật sư. Ông sinh ở vùng Arras, con thứ của một luật sư. Nhưng 

cha của Robespierre vốn chè rượu chơi bời, nên đã đóng cửa văn phòng luật sư để di 

theo một người đàn bà, bỏ lại mấy đứa con bơ vơ. Ngay từ nhỏ. Robespierre đành phải 

sống nhờ hết nhà nhà cô này tới nhà ông cậu khác. Sống một cuộc đời tẻ nhạt, thiếu 

tình đầm ấm. Nên từ nhỏ đến lớn, Robepierre mang nặng mặc cảm một đứa trẻ vô gia 

đình, một con người bị đầy ải. Ông là đứa học trò rất siêng năng, thường đứng đầu lớp, 

nhưng ít nói và không có bạn. Tâm tình của một con người sớm cô độc, nhiều mặc cảm 

và tự ái, dễ có căm hờn. Có lẽ sau này, trong cuộc cách mạng, thái độ nghiêm khắc và 

đa sát của Robepierre cũng là do những căm hờn tủi hờn tích luỹ từ lúc nhỏ. Lớn lên, 

học luật, ra làm luật sư tại vùng Arras, nhưng cũng không thành công lắm. Có lẽ vì 

ông là người quả giao, ít niềm nở, và tâm trí còn mường tượng những chuyện gì xa xôi 

hơn là chuyện tiếp đãi khách hàng, ông là một đệ tử sùng tín của Rousseau, thường đặt 

lý tưởng cách mạng trên một bình diện thuần túy cao vời. Vốn là thứ người thuần tuý, 

ông hay đòi hỏi ở người khác tính chất thần túy ấy. Vốn là con người đơn phương, ông 

không thể chấp nhận cá tính đa biên ở người khác, nhất là về phương diện trụy lạc sa 

ngã. Cũng vì thế mà sau này, ông xung đột với Danton. Năm 1789, cuộc bầu cử Quốc 

dân Đại biểu đã khiến Robespierre được đặt gót tới điện Versailles. Từ đó, ngày càng 

lôi cuốn bởi cách mạng, để rồi trở thành một tay độc tài khét tiếng. Vóc người nhỏ bỏ, 

đôi mắt sắc bóé trong bộ mặt không râu và hơi dài, Robespierre có vẻ mặt hết sức 

nghiêm nghị. Lúc nào quần áo cũng chỉnh tề, không sai một nếp, nhưng không làm 

đỏm. Những lời khen ngợi, dụ dỗ, xu nịnh, cũng như tiền nong và đàn bà, ông đều 

không màng tới. Chỉ có lòng tự ái là dễ bị thương tốn nhất trong người ông. Khi tới 

Paris, ông được một người thợ mộc vào bậc trung lưu tên là Duplay đón ông về nhà. 

Duplay có người vợ và mấy cô coin gái đến tuổi cập kê. Cả gia đình đều săn sóc và 

chiều chuộng Robespierre. Tại gia đình đó, lần đầu tiên Robespierre được nếm phong 

vị đầm thắm của gia đình, và sự chăm chút của tình người. Bình sinh, Robespierre có 
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lẽ chỉ mến mấy người đó. Và có lẽ lý tưởng chính trị của ông là muốn phục vụ cho 

tầng lớp người như Duplav, sống mực sống thước giữa tư sản và dân nghèo. Lúc làm 

cách mạng, đặc tính của ông là đa nghi. Giữa một thời nhiễu loạn, vàng thau lẫn lộn, 

tính đã nghi của ông đã khiến nhiều kẻ khiếp sợ. Đặc tính thứ nhì là sự trong sạch. Đặc 

tính thứ ba là một mặc cảm tuẫn đạo: ông vẫn tự cho mình là một nô lệ của lý tưởng 

tự do - một thứ tuẫn đạo của cách mạng. Tóm lại. ông là tu sĩ của một giáo hội mới: 

giáo hội của một hàng ngũ cách mạng thuần túy và cực đoan. Trong hoài vọng thuần 

tuý, ông muốn quét sạch trên mặt đất hết mọi tàn tích phong kiến, và trong lòng người, 

hết mọi dơ bẩn. Nhưng có lẽ vì con người không bao giờ hết được dơ bẩn, nên 

Robespierre đã phải chém giết. Sự tàn sát của ông được căn cứ trên một hoài vọng 

thuần tuý. Ông là người đã mở màn cho một tấn thảm-kịch đầy máu, trong đó, ở pha 

sau cùng có pha trộn cả giòng máu của ông! 

Một đệ tử trung thành và tài ba hạng nhất của Robespierre là Saint-Just. Cũng một lòng 

hoài vọng thuần túy ấy, cũng một trái tim sắt đá ấy. Tuy trẻ hơn Robespierre gần 10 

tuổi (Saint-Just mới 20 tuổi), nhưng Saint-Just đáng kể là khuôn mặt lạ lùng nhất của 

thời cách mạng Pháp, lạ lùng hơn cả Robespierre và Danton. Ông có bộ mặt đẹp như 

một vị thiên thần, đẹp như mặt đàn bà, có bộ tóc mầu vàng. Nhưng miệng ông không 

cười bao giờ, và mỗi lời nói đều sắt đá chi chi như một câu ngạn ngữ. Vẽ mặt được 

đúc ra hình như để yêu thương và hưỏng thụ cuộc đời. Nhưng trái lại, tim gan ông 

không muốn biết tình thương và không thèm hưởng thụ. Không thương người cũng 

nlur không thèm thương mình. Mỗi bài diễn thuyết của ông thường đòi hỏi sự treo cổ 

một người hay một số người. Ông sẽ là người đầu tiên đứng lên đòi án tử hình đối với 

vua Louis XVI. Ông cũng sẽ là người đầu tiên đọc bản cáo trạng lật đổ Danton. Nhưng 

phải nhận rằng ngay tới khi bước lên đoạn đầu đài, Saint-Just vẫn thản nhiên lạnh lùng. 

Trong khi Robespierre còn kêu la một hai câu, Saint-Just không thèm nói nửa lời! Cuộc 

đời ngắn ngủi của ông thực tương tự như một ngôi sao chói lóe bay qua vòm trời bốc 

khói của cách mạng, đốt cháy, rồi vụt tắt giữa chừng, Ngày nay, ông cũng như 

Robespierre, cũng như Danton, đã yên nghỉ dưới những nấm mộ xanh tại nghĩa địa gần 

Paris, và trên mỗi nấm mộ đều có ghi chữ” “An giác ngàn thu”. 

Sau Saint-Just, càn phải kể tới một tín đồ nữa của Robespierre: Couthon. Ông nhiều 

tuổi hơn Robespierre, hai chân lại tê liệt. Đi phải dùng một cỗ xe con, và mỗi khi lên 

diễn đàn, phải có người bồng lên. Bộ mặt có vẻ hiền lành đầy đau khổ. Nhưng cũng 

như Robespierre và Saint-Just, Couthon là một giáo sĩ của giáo hội tôn sùng lý tưởng 

cách mạng cực đoan, và luôn luôn mớ miệng đòi hỏi diệ trừ những kẻ thù của cách 

mạng. Sau này, ông đã đóng vai một đặc phái viên trung ương mớ những chiến dịch 

tàn sát lụi các tỉnh. 

Còn một tay nữa cần phải nói tới: Marat. 

Thực ra, Marat không ở phái Montagne, nhưng nhiều khi, chủ trương của ông giống 

phái Montagne. Ông là một chiến sĩ đơn thương độc mã, không đứng hẳn ở phái nào 

hết. Trước kia, ông làm báo (tờ Bạn Dân), sau được dân Paris bầu vào Quốc ước hội 

nghị. Trong nghị trường, ông ngồi một mình nơi thượng đỉnh bên tả, gần phái 

Montagne. Người đứng tuổi, bộ mặt nhem nhuốc xấu xí, đầu lúc nào cũng quấn một 

chiếc khăn len lớn, chân tay hhẻ lở, hai mũi phập phồng, miệng hầm hè, Marat là tượng 

trưng của một vị hung thần dữ tợn và khát máu, sở trường của ông là viết báo. Lợi khí 

của ông là biết tiếp nhận những điểm bất bình của dân chúng để châm ngòi và khai 

thác! Nhưng Marat là một kẻ hay lầm lẫn công lý với những cơn cáu giận của mình, 

và luôn luôn tưởng rằng cơn cáu giận của mình là tượng trưng cho sự bất bình dân 

chúng. Trước bất cứ một vấn đề nào, Maral chỉ cổ xúy một giải pháp: Đưa lên đoạn 

đầu đài! Tóm lại, một tâm hồn bệnh hoạu, đục ngầu và khát máu, trong đó không le tới 

một tia sáng nhân đạo! Mộng của ông là mộng chuyên chế bạo tàn, để cốt xả hơi cho 
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những mặc cảm xấu xa vì thể chất của ông. Rốt cuộc, Marat đã bị Charlotte Corday, 

một cô gái có bộ mặt thơ ngây, cầm dao đâm chết trong bồn tắm. 

Về phái Girondins, thiết tưởng không cần trình bầy dài giòng. Những lãnh tụ của phái 

đó như Vergniaud, Brissot đều là những ngưởi có lý tưởng cách mạng, có tài hùng 

hiện. Nhưng ưu du chủ nghĩa, thiếu bản lĩnh, không có chính kiến rõ rệt. Nên đôi khi, 

lắt lay nghiêng ngả. Hành động cũng kém, nên sau này đã bị phái Montagne lật đổ… 

Quốc ước hội nghị nhóm họp vào tháng 9-1792, vào thời kỳ mà hiểm họa xâm lăng đã 

bớt, do trận Valmy. Từ đó trở đi, quân cách mạng luôn luôn chiến thắng. Tới tháng 11-

1792, trên khẳp các mặt trận, cách mạng quân đều vượt ra ngoài biên thuỳ Pháp, về 

phía Nam, quân cách mạng đẩy lui quân của xứ Piémont, và chiếm xứ Savoie và Nice. 

Dân xứ Savoie đã bỏ phiếu ly khai với vua Sardaigne, và thuận sát nhập Savoie vào 

nước Pháp. Quân mg cũng chiếm được mấy tỉnh bên Đức. Đạo quân của Dumourie 

chiếm toàn thể nước Bỉ. Trong những nước chiếm được, các tướng lãnh cách mạng 

đêu cho tổ chức những cuộc đầu phiếu giả tạo để sát nhập các xứ đó vào nước Đại 

Pháp. Cho nên, bắt đầu với một ý chí giải phóng và truyền bá tự dđo, cách mạng quân 

đã chuyển sang chính sách chiếm đoạt và thôn tính. Tới đầu 1793, quân cách mạng đã 

gần như thách đố cả Âu châu bởi những vụ thôn tính đất đai. 

Được rảnh tay về phía ngoài, các phe phái trong Quốc ước hội nghị lại càng nhiều thì 

giờ để đối phó với nhà vua bị truất phế, và để xâu xé lẫn nhau. Năm 1792 là năm đầu 

tiên của Cộng hoà đệ nhất tại Pháp. Tại nghị trường, mặc dầu những cuộc tấn công liên 

tiếp của phái Montagne, phái Gironde vẫn còn giữ được đa số. Đa số ấy một phần là 

do ảnh hưởng của những cuộc chiến thắng về quân sự ngoài biên giới, vì phái Gironde 

từ trước vốn chủ trương quyết chiến. Màn đầu tiên trong vụ xung đột Gironde - 

Montagne đã xảy ra do vấn đề vua Louis XVI. Trước kia, lúc còn trên ngai vàng, nhà 

vua là một đối tượng căm thù chung khiến hai phái liên kết. Bị lật đổ, số phận nhà vua 

lại trở thành một nguyên nhân chia rẽ. Phái Gironde muốn nương nhẹ cho nhà vua, 

phần vì bất nhẫn, phần sợ rằng nếu giết vua, các nước Âu châu theo đế chế sẽ liên hiệp 

lại để đánh Pháp. Phần nữa, họ e ngại rằng sự giết vua sẽ mở màn cho một kỷ nguyên 

bạo lực, trong đó sự thắng trận sẽ về phái Montagne. Trái lại, phái Montagne muốn 

đem vua ra xử và muốn giết vua, để chặt cầu với chế độ cũ. 

Nhưng phái Gironde vẫn còn nắm được đa số trong Quốc hội, cũng như nắm được đa 

số trong tiểu ban thẩm vấn vụ án nhà vua. Phái Gironde kéo dài thời gian thẩm vấn. 

Họ lập luận thêm rằng theo hiến pháp 1791, nhà vua có tính cách bất khả xâm phạm, 

và chỉ có thể áp đụng một hình phạt là sự truất phế mà thôi. Phái Monlagne trả lời rằng 

một cuộc võ trang khởi nghĩa của dân chúng, như cuộc khởi nghĩa ngày 10-8, đã phá 

huỷ mọi thủ tục pháp lý, nên trong hiện tình, không cần nói chuyện thủ tục. Tới ngày 

13-11, tiểu ban thẩm vấn cử người thuyết trình trước Quốc ước hội nghị. Vấn đề đặt ra 

là có nên mang Louis XVI ra xử hay không? Thực ra, trong ngày đó, những lãnh tụ cừ 

khôi của phái Gironde không đăng đàn, vì có lẽ không đám công khai bênh vực nhà 

vua. Chỉ có những tay hùng biện hạng nhì đăng đàn mà thôi. Sau khi phái Gironde phát 

biểu ý kiến, bỗng nhiên trong nhóm Montagne, một đại biểu trẻ tuổi đứng lên từ từ tiến 

lên diễn đàn: Saint-Just. Khi đó, Saint-Just còn chưa có tên tuổi. Bận áo trắng, thắt 

chiếc cà vạt bằng vải bông, Saint-Just khoan thai tiến lên diễn đàn, nghiêm khắc như 

tử thần. Vừa lên diễn đàn, ông đã gieo những lời giết chóc: “Các ông cứ loay hoay tỉm 

mãi những thủ tục để xét xử một nhà vua đã bị truất phế! Các ông cố hùng biện để trả 

lại cho người đó tư cách một công dân… Nhưng tôi, tôi nói rằng người đó không phải 

là công dùn, người đó chỉ là một kẻ thù địch. Sự phán xử người đó không tuân theo 

những luật lệ thông thường, phải tuân theo những luật lệ của chiến tranh… Ngồi trên 

ngai vàng để trị vì bao giờ cũng là một trọng tội, một sự thoán đoạt không thể khoan 

miễn… Vì không ai có thể trị vì một cách ngây thơ vô tội…". Dĩ nhiên, trong ngày đó 
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Quốc hội vẫn chưa biểu quyết vấn đề Louis XVI. Tới ngày 20-11, có lên thợ khoá 

Gamain đã chỉ chỗ cho nhà chức trách biết một chiếc tủ kín của vua Louis XVI. Mở tủ 

ra, thấy nhiều giấy tờ bí mật về âm mưu nhà vua. Do đó, Quốc ước hội nghị đã quyết 

định lập phiên toà để xử l.ouis XVI. 

Ngày 1-12-1792, Louis XVI tới trước Quốc ước hội nghị, được lập thành toá án, Barère 

ngồi ở ghế chủ tịch. Sau khi khai mạc, Barère nói với nhà vua: “Louis, Quốc dân Pháp 

buộc tội ông, ông hãy nghe đọc bản cáo trạng”. Bản cáo trạng kể lại tất cả tội trạng từ 

ngày khỏi đầu cách mạng: những việc xảy ra trong ngày 17-6, việc đưa quân về 

Versailles, vụ lẻn trốn tới Varennes, vụ tàn sát dân chúng ở công trường Mars, những 

àm mưu với ngoại quốc, việc mua chuộc đại biểu, và sau cùng, vụ bắn nhau trong ngày 

10-8. Sau khi nghe bản cáo trạng, Louis XVI trả lời một cách vắn tắt, cân nhắc từng 

câu từng chữ để tránh cạm bẫy. Trên đại cương, ông chối trách nhiệm về nlũrng việc 

đã xảy ra, và sau cùng, yêu cầu được chọn luật sư để bênh vực cho mình. Quốc ước 

hội nghị, san một hồi bàn cãi, chấp nhận cho nhà vua chọn luật sư. Vị luật sư được 

chọn là Remain de Sèzc. Trong những ngày tiếp, luật sư tới khám đường thăm nhà vua 

nhiều lần, cố tìm lời an ủi. Nhưng vua Louis XYI hình như đã bình thản chờ đợi cái 

chết. Đêm Noel năm đó, vua Louis XVI ngồi viết chúc thư. Trong chúc thư, nhà vua 

bộc lộ lòng tin Chúa và ngỏ lời xin lỗi tất cá mọi người cũng như ông sẵn sàng tha lỗi 

cho mọi người. Ồng di chúc lại cho hoàng tử, căn dặn rằng nếu một ngày kia, hoàng 

tử bất hạnh phải lên ngai vàng, thì nên xoá bỏ mọi căm hờn và thù hiềm… Ngày 20-

12, Quốc hội họp lại để tiếp tục vụ án. Luật sư để Sèze biện hộ trong hai tiếng đồng 

hồ. Ông nhấn mạnh vào điểm vỏ thẩm quyền của Quốc ước hội nghị, cùng sự thiếu 

bằng cớ về tội trạng. Ông kết luận: “Tới cố gắng tìm ở nơi các ông những người ngồi 

xét xử tội trạng, nhưng tôi chỉ thấy toàn những người muốn buộc tội mà thôi… Vua 

Louis đây lên trị vì từ năm 2o tuổi, và lúc nào nhà vua cùng tỏ ra là bạn dân. Dân muốn 

bỏ thuế, vua Louis cũng bỏ. Dân muốn bãi sưu dịch, vua Louis cùng bắt đầu bãi ngay 

trên những đất đai của mình. Dân muốn thay đổi những luật pháp về trọng lội, vua 

Louis cũng không ngần ngại mà thay đổi… Dân muốn tự do, vua Louis ban bố tự do! 

Với tấm lòng hy sinh cao cả, bao giờ nhà vua cũng đi trước ý nguyện của dân. Thế mà 

ngày nay, nhân danh dân chúng đó, các ông lại tới đây định buộc tội vua Louis… Tôi 

thiết nghĩ không cần nói thêm nữa… Tôi xin ngừng lời trước lịch sử: chỉ xin các ông 

nghĩ lại rằng một ngày kia, hậu thế sẽ xét xử lại phán quyết của các ông, và phán quyết 

của lịch sử mới sẽ là phán quyết vĩnh cửu”. 

Sau lời biện hộ của luật sư, nhà vua nói thêm mấy lời: “Hôm nay, tôi lên tiếng trước 

mặt các ông có lẽ là lần cuối cùng. Một lần nữa, tôi xin nhắc lại rằng tới không có một 

điều gì đề tự trách hết. Lòng tôi quả thực bị tan nát xâu xé khi tôi thấy có những kẻ 

buộc cho tôi đã muốn làm đổ máu dân chúng, trong khi lúc nào tôi cũng sẵn sàng chịu 

mọi hy sinh để tránh sự đổ máu dân chúng”. Sau đó, nhà vua trở về khám đường trên 

một chiếc xe ngựa. Cùng đi với nhà vua có ông thị trưởng Paris, chung quanh có chùng 

100 kỵ mã, 600 hộ binh và dân chúng kéo theo xem. Dọc đường trở về, vua Louis XVI 

vẫn thản nhiên nói chuyện. 

Từ ngày 26-12-1792 cho đến ngày 14-1-1793, Quốc ước hội nghị bàn cãi sôi nổi đề 

nghị án vụ án nhà vua. Vấn đề đặt ra là có nên áp dụng tử hình hay không? Phái 

Girondins muốn tránh tội tử hình cho nhà vua. Phải Montagne muốn chặt nhà vua ra 

làm 83 mảnh để gửi tới 83 tỉnh nước Pháp. Để gây áp lực, Paris Công xã tổ chức một 

cuộc biểu tình gồm các quyến thuộc những kẻ bị chết trong ngày 10-8. Trong thời gian 

đó, nhiều chủ ngân hàng ngoại kiều ở Paris, dưới huấn lệnh của ngoại quốc, cũng tung 

tiền mua phiếu của các đại biểu để cửu nhà vua. Tới ngày 14-1-1793, Quốc ước hội 

nghị lại nhóm họp bỏ thăm xử án. Bản nghị án gồm câu hỏi: 

- Louis có phạm tội không? 
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- Bản án sẽ tuyên có cần phải đưa ra để dân chúng bỏ phiếu duyệt y lại không? 

- Nếu có tội, Louis chịu hình phạt gì? 

Cuộc bỏ thăm kéo dài trong 1 ngày liền. Vì mỗi đại biểu đều lần lượt lên diễn đàn, phát 

biểu ý kiến về ba câu hỏi đó, và bỏ thăm bằng lời nói. Tất cả có 721 đại biểu. Trong 

thời gian đó, xung quanh nghị trường, quân đội cùng dân chúng đông nghịt, súng thần 

công đặt tử phía. Kết quả là: về câu hỏi thứ nhãt, Quốc ước hội nghị đồng thanh cho lá 

vua Louis có tội. Về cáu hỏi thứ nhì, có 123 phiếu chống trên 286 phiếu, bác bỏ sự 

duyệt y của dân chúng. Về câu hỏi thứ ba, những phiếu đòi tử hình chỉ nhỉnh hơn 

những phiếu phản đối có 5 phiếu. 

Sau cùng, hội nghị có nwu lên vấn đề án treo. Nhưng có 380 phiếu bác bỏ án treo 

chống với 310 phiếu thuận. 

Ngày 21-1-1793, Louis XVI lên đoạn đầu đài, theo sau có một vị tu sĩ không tuyên thệ 

với cách mạng. Nhà vua tự tay cởi áo và cà vạt, rồi yên lặng để người ta trói tay minh. 

Ông chỉ kêu lên: “Tôì nó tội. Tôi tha thứ cho những kẻ thù của tôi, và tôi cầu Chím để 

máu của tôi khỏi gây hoạ cho dân chúng. Rồi lưỡi dao hạ xuống, và đầu của Louis 

Capet rớt xuống thùng vôi. Cũng trong thùng vôi này, sau này sẽ rớt nhiều đầu của các 

lãnh tụ cách mạng… 

Đầu năm 1703, sau khi Louis XVI lên đoạn đầu đài, cục diện của cuộc chiến tranh với 

các nước Âu châu cũng dần dần thay đổi. Chính sách thôn tính của nhiều vị tướng lãnh 

cách mạng đã khiến tại nhiều noi (như nước Bỉ), dân chúng công phẫn nổi lên chống 

lại. Lúc bấy giờ, Phổ và Áo đã được rảnh tay về phía đông (vì sự phân chia Ba Lan đã 

kết thúc), nên hai nước đó lại điều động quân về phía tây để chống quân cách mạng. 

Nước Anh, sau một thời gian đo dự, nhưng khi thấy quân đội cách mạng đã chiếm 

đóng Anvers, nước Anh đã quyết định tham chiến, và phía nam, Tây Ban Nha và vua 

Sardaigne cùng nhẩy vào vòng chiến. Lần này, các nước Âu châu kết chặt hàng ngũ 

hơn lần trước, và quyết tám chiếu đấu hơn. Về phía nước Pháp, tình trạng quân đội gặp 

nhiều sự khó khăn. Vi nội bộ chưa được chỉnh đốn, nên sự tiếp tế cho những đạo quán 

viễn chinh rất là sơ sót. Quần ảo, giầy dép, lương thực, đạn được đều không đủ, khiến 

quân sĩ nhiều khi phải đi chân đất, lội qua những đường lầy lội và băng tuyết để giao 

chiến. Thêm nửa, vì không tiên liệu sự liên kết trở lại của Âu châu. Quốc ước hội nghị 

đã ban hành một đạo luật cho phép những quân tình nguyên được quyền giải ngũ, với 

điền kiện phải báo trước cho vị chỉ huy đơn vị hai tháng. Nên tới cuối 1792, trên các 

nẻo đường thường thấy những binh sĩ vác khăn gói trỡ về quê hương. Trước kia, quân 

cách mạng Pháp gồm 400.000 người. Sau một thời gian, chỉ còn 228.000. Có những 

vị chỉ huy muốn giữ quân sĩ ở lại, nhưng quân sĩ trả lời: “Nếu muốn chúng tôi ở lại, 

phải cho chúng tôi quần áo và lương thực đầy đủ”. Trong tình trạng lúc đó, vấn đề 

quân nhu không sao có thể giải quyết một cách thoả đáng được. 

Từ đó trở đi, quân đội cách mạng Pháp lại dần dần bị thất trạn. Tới tháng 3-1793, xảy 

ra một việc bất lợi nữa: đó là sự phản bội của tướng Dumouriez lúc đó đương chiếm 

đóng nước Bỉ. Dumouriez vốn do phái Girondins tiến cử ra mặt trặn. Sau khi chiến 

thắng tại Valmy và Jemmapes, Dumouriez tiến quân chiếm được nước Bí. Từ trước 

kia, mộng của Dumouriez là muốn chiếm Bỉ và Hà Lan, lấy hai nước đó làm hậu thuẫn 

để mang quân trở về Paris làm trọng tài cho cuộc điều đình giữa Quốc ước hội nghị và 

nhà vua. Nên vào tháng 3-1793, mặc dầu tình trạng khó khăn. Dumouriez vẫn cố gắng 

mang quân đánh Hà Lan. Nhưng vi ít quân và thiếu tầu bè để vượt các sông ngòi Hà 

Lan, Dumouriez, đành mang quán quay về Bỉ. Quốc ước hội nghị phái người tới triệu 

hồi Dumouriez. Vì sợ tội, Dumourie bỏ quân lính tại Bỉ, một mình mang theo mấy 

trăm đệ tử ra hàng địch quân. Trong những tháng tiếp theo, trên các mặt trận, quân 

cách mạng Pháp luôn luôn thất bại. Quân Phổ đã kéo tới tỉnh Mayence, bao vây 20.000 

quân Pháp trong đó. Quân Áo cùng chiếm lại nước Bỉ, và bắt đầu tràn vào biên giới 
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Pháp. Hải quân Anh sửa soạn đổ bộ tại phía bắc. Về phía nam, quân Tây Ban Nha đánh 

tràn tới biên giới Pháp. 

Tình thế bên ngoài đã vậy, tình trạng bên trong lại càng hiểm nghèo hơn. Vụ nổi loạn 

tại Bretagne, Vendée, sau khi được tin vua Louis XVI bị chém, càng bành trướng thêm. 

Lớp quý tộc đã hợp tác với những nông dân ngoan đạo để khởi loạn. Trong mấy tỉnh 

nói trên, đạo quân phiến loạn lên tới 30.000 người. Nhiều tỉnh khác cũng noi gương và 

bắt đầu dấy loạn: Alsace, Lozère… Đồng thời, chiến tranh và loạn lạc đã ảnh hưởng 

nặng nề tới kinh tế trong nước. Vi thiếu nhân công, năng xuất bị kém sút. Thuế má khó 

thu hoạch, trong khi kinh phí chiến tranh ngày một nặng nề. Vì thiếu tiền, nên phải lạm 

phát. Đồng bạc của chính quyền cách mạng ngày càng sụt giá. Thêm vào đó, những 

thủ đoạn đầu cơ trục lợi hoặc phá rối kinh tế, thi hành bởi một số ngân hàng ngoại 

quốc. Đời sống ngày càng đắt đỏ, dân chúng ngày càng đói rét! Lúc đó, dân chúng 

Paris chỉ mong mỏi diệt trừ những kẻ đầu cơ, và đòi hỏi ban hành những đạo luật ấn 

định giả cả thực phẩm. 

Tình trạng chiến tranh và nội loạn, cũng như sự suy sụp kinh tế đã gây nên nhiều vụ 

xung đột giữa phái Girondins và phái Montagne trong Quốc ước hội nghị. Những biến 

chuyển của tình thế đã trở thành bất lợi cho phái Girondins. Trước kia, phái Girondins 

vốn chủ chiến, và đã đề cử Dumouriez ra cầm quân tại mặt trận tây bắc. Sự thất trận 

của quân đội cách mạng, cũng như sự phản bội của Dumouriez đã khiến phái Montagne 

đổ tội lên đầu phái Girondins. Phái Girondins vốn chủ trương chính sách tự do kinh tế, 

nên phái Montagne căn cứ vào khủng hoảng kinh tế để trút lỗi vào phái Gironde. Cần 

nhớ rằng lúc đó, trước tình trạng đói kém của dân chúng, mộ khuynh hướng hết sức 

quá khích đã nảy nở trong dân chúng Paris: đó là phái Enragés, cầm đầu là Jacques 

Roux. Phái này chủ trương thi hành những biện pháp rất gắt gao để thực hiện sự bình 

đẳng xã hội, trong khi phái Girondins muốn ngừng lại ở giai đoạn bình đẳng chính trị. 

Tuy phái Enragéschưa có đại biểu trong nghị trường, nhưng phái đó có ảnh hưởng tới 

những tầng lớp dân nghèo Paris. Do đó, sau này, phái Enragés sẽ tổ chức những vụ 

khởi loạn quần chúng để uy hiếp Quốc ước hội nghị. Trong thời gian đầu, để chống lại 

phái Girondins, phái Montagnard đã dần dần liên minh với bọn Enragés. Ngày 21-1-

1793, Robespierre đăng đàn đặt lại vấn đề tư hữu. Theo ý Robespien;e, sự tư hữu phải 

có giới hạn để hưởng chế độ tư hữu theo sự phục vụ cho lợi ích xã hội. Trước áp lực 

của hai phái Montagnarls và Enragés, ngày 4-5, Quốc ước hội nghị đã biêu quyết một 

đạo luật kiểm soát việc buôn bán và quy định giá cả. Đồng thời, Quốc ước hội nghị 

thành lập một Uỷ ban cứu quốc. Ngoài ra, Quốc ước hội nghị cũng ban hành nhiều đạo 

luật gắt gao khác: nlur đạo luật xử tử hình các quân phiến loạn và tịch thu tài sản. Ngay 

cho đến các đại biểu trong Quốc ước hội nghị, một đạo luật quy định rằng nếu một đại 

biểu bị ước đoán có tư thông với địch quân, đại biểu đó cùng sẽ mất quyền bất khả 

xâm phạm! 

Trơng cuộc xung đột với phái Girondins, phái Montagnards lấy hậu thuẫn của dân 

chúng Paris, họ dùng nghị trường, các hội quán, báo chí, rồi liên minh với phái Enragés 

để khuấy động quần chúng, và chỉ mặt vạch tên những kẻ thù nội bộ. Khẩu hiệu của 

họ là: “Tất cả hiểm hoạ quốc nội chỉ là do bọn tư sản”. Và đối với họ, đại biểu tư sản 

tức là phái Girondins. Nhưng phái Girondins cùng không phải là không có hậu thuẫn, 

vì các tỉnh đều do tầng lớp tư sản nắm giữ, và các tỉnh ủng hộ phải Girondins, Cho nen 

khi dân chúng Paris sôi nổi đòi triệt hạ phái Girondins, thì tại các tỉnh, nhất là các tỉnh 

miền nam, phái tư sản cũng tổ chức những toán vệ quân để bắt bớ chém giết bọn 

Jacobins. Đồng thời, để bảo vệ các đại biểu Girondins, một số tỉnh lẻ tử gửi những toán 

vệ quân tới Paris. Ngay tại đất Paris, phái tư sản cũng phản công: trong 18 khu phố, 

phe tư sản cũng phái người tới hội họp để lũng đoạn nội bộ của phái Montagnards… 

Đã có lúc, phái Girondins có vẻ thắng thế tronh nghị trường, và đòi hỏi được biểu quyết 
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bắt giam Marat. Nhung tới phiên xử, một số dân chúng Paris tràn vào phòng xử, khiến 

rốt cuộc, các vị bồi thẩm phái tha bổng Marat. 

Để phản công lại, các khu phố Paris đã gửi một phái đoàn đông đảo tới nghị trường, 

trình bàáy bản yêu sách đòi Quốc hội phải trục xuất 22 lãnh tụ Girondins, trong đó có 

Vergniaud, Brissot và Pétion. Đa số Quốc ước hội nghị không chịu chấp nhận bản yêu 

sách đó. Một lãnh tụ Girondins (Isnard), vì quá căm giận, đá lên tiếng đe doạ dân Paris: 

“Nếu còn có những kẻ âm mưu khởi loạn muốn dùng võ lực triệt hạ các đại biểu của 

Quốc ước, tôi e rằng một ngày kia Paris sẽ bị tàn phá. Lúc đó, người ta sẽ không thể 

tìm thấy dấu vết cố đô trên bờ sông Seine được!”… Lời hăm đoạ đã trở thành thách 

đố, khiến nước tràn miệng bình. Ngay buối chiều hôm đó, tại hội quáu Jacobins, 

Robespierre kêu gọi dân chúng Paris khởi loạn. 

Đến ngày 31-5-1793, các khu phố Paris lại võ trang tới chiếm đóng toà Thị chính, kêu 

gọi dân chúng biểu tình. Đoàn biểu tình kéo tới bao vây nghị trường. Lần này, đám 

biểu tình không còn có vua để uy hiếp nữa, chỉ còn có Quốc hội mà thôi. Trong khi 

dân chúng bao vây nghị trường, viên Chưởng lý của Paris Công xã được cử làm phát 

ngôn viên, vào nghị trường trình bầy những yêu sách của dân chúng. Lần này, dân 

chúng Paris không còn đòi trục xuất 22 đại biểu Girondins. Dân chúng Paris đòi buộc 

tội và truy tố. Robespierre lập tức đăng đàn kể các tội trạng của phái Girondins… Tuy 

nhiên, trong ngày hôm đó, đa số Quốc ước hội nghị vẫn không chịu nhượng bộ Công 

xã khởi loạn. 

Hai ngày sau, tức là ngày 2-6-1793 Công xã khởi loạn quyết định triệt hạ cho được 

phái Girondins. Công xã tập trung quân lực, giao quyền chỉ huy cho Hanriot. Tới sáng 

2-6, 8.000 người võ trang, phần lớn là thợ thuyền, kéo tới bao vây nghị trường. Tuy 

nhiên, trong nghị trường, một đại biểu Girondin (Lanjuinais) vẫn lên diễn đàn tố cáo 

âm mưu khởi loạn của Công xã: “Trong giờ phút này, Paris đang bị uy hiếp bởi một 

bọn độc tài khát máu. Tới thỉnh cầu Hội nghị phải truất quyền các nhân viên trong 

Paris Công xã. Tôi yêu cầu rằng tất cả những kẻ nào muốn thoán đoạt quyền hành bằng 

những hành động bất hợp pháp, những kẻ đó phải bị đặt ra ngoài vòng pháp luật!”… 

Trong khi Lanjuinais đăng đàn, các đại biểu Montagnards đều giơ tay hoặc rút súng 

hăm dọa. Dân chúng bên ngoài reo hò chửi bới. Một phái đoàn của dân biểu tình bước 

vào nghị trường đưa tối hậu thư. Barère, chủ lịch Quốc hội, trả lời: “Nếu quả thực có 

những kẻ phản bội trong Quốc hội, các ông phải minh chứng tội trạng của họ”. Rồi 

Barère sai viên thừa phát lại ra ngoài, yêu cầu chỉ huy trưởng Hanriot tới trước Quốc 

hội giái thích tại sao lại võ trang tuần hành. Nhưng Hanriot đã trả lời: “Mi vê nói với 

tên chủ tịch rằng ta bất chấp. Trong một giờ nữa, nếu Quốc hội không giao 22 tên 

Girondins, ta sẽ cho ăn đạn trái phá”. 

Được câu trả lời của Hanriot, nhiều đại biểu trong Quốc hội thấy bất bình, có người 

yêu cầu các đại biểu nên ra khỏi Nghị trường để dàn mặt với đám biểu tình. Vị chủ tịch 

Quốc ước hội nghị bèn đứng dậy, từ từ ra khỏi nghị trường. Một số lớn đại biểu đi 

theo. Tới trước mặt Hanriot, vị chủ tịch lớn tiếng yêu cầu toán biểu tình giải tán. 

Hanriot lại trả lời: 

“Tôi chỉ biết có tuân lệnh mà thôi. Liệu ông có thể hứa với tôi rằng trong 24 giờ, phải 

giao đủ bọn phản bội hay không?” 

- Không” 

- Dân chúng nổi dậy không phải tới đây để nghe chuyện hão, mà là để ra lệnh!” 

Rồi Hanriot ra lệnh: “Các đơn vị trọng pháo, hãy chuẩn bị!”. 

Nghe lệnh, các vệ quân Paris liền rút lưỡi lê, hô to: “Phái Montagne vạn tuế! Bọn 

Girondins lên đoạn đầu đài!” Đoàn đại biểu Quốc ước hội nghị đành nuốt giận trở vào 

nghị trường. Vừa ngồi yên vị, Couthon đã lên diễn đàn xin biểu quyết đạo sắc lệnh bắt 

22 Girondins. Trước áp lực của tình thế, một số đại biểu không chịu bỏ thăm, nhưng 
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phần lớn đã biểu quyết chấp thuận. Ngay chiều hôm đó, 22 lãnh tụ Girondins bị bắt. 

So Girondins còn lại phần lớn đều bỏ trốn. Từ' đó, phái Girondins biến mất trong nghị 

trường. Sau cuộc khởi loạn ngày 10-8-1792 truất phế nhà vua, vụ khởi loạn ngày 2-6 

đã xâm phạm tới chính Quốc hội… Vào tháng 5-1789), dân chúng Pháp lên đường đi 

tìm tự đo. Tới tháng 6-1793 Quốc dân Pháp đã lọt vào vòng kiềm toả của một chế độ 

độc khối. 

Sự sụp đổ của phái Girondins đã gây nhiều vang dội trong nước Pháp. Phần nhận thấy 

chính quyền trung ương bị chia sẻ bởi cuộc tương tàn bè phái, phần công phẫn trước 

thái độ lấn loát và độc đoán của Paris Công xã, nhiều tỉnh nước Pháp, cầm đầu bởi trả 

lời tư sản đã nổi loạn. Đồng thời một số tỉnh còn giũ khuynh hướng bảo hoành, cũng 

lợi dụng tình trạng để dấy loạn, Tháng 6-1793, trong số 83 tỉnh nước Pháp, có đến gần 

60 tỉnh nổi loạn chống chính quyền Trung ương. Lyon và Marseille là 2 tỉnh chống dối 

kịch liệt hơn cả. Lyon không chịu chấp nhận uy quyền tối cao của Quốc hội, cho rằng 

Quốc hội đã bị sứt mẻ do sự bắt giữ phái Girondins. Những đoàn vệquan do tầng lớp 

tư sản tổ chức chiếm đóng Toà thị chính l.yon, hạ ngục những nhân vật Jacobins trong 

hội đồng thành phố. Viên thị trưởng cũ (Chalier) bị đưa lên đoạn đầu dài. Đồng thời 

một cuộc khởi nghĩa báo hoàng cũng nổi dậy, cầm đầu là một bá tước, gồm một lực 

lượng võ trang chừng 20.000 người Marseille cũng có khuynh hướng bảo hoàng. Tỉnh 

Toulon cũng tuyên bố đưa vua Louis XVI lên ngôi. Tại mấy tỉnh đó, khi nghe tin cuộc 

khởi loạn ngày 2-6, phe Bảo hoàng đều cất quân chiếm đóng công sở, chiếm ngân khố, 

mộ quân tình nguyện, rồi mất phái người đi các tính lân cận để truyền bá phát triển nổi 

loạn chống Quốc ước hội nghị. 

Mặt khác, ngay tại Paris, phái Enragésvênh vang tự hào đã góp một phần công lớn 

trong vụ khởi loạn ngày 2-6. Với sự sụp đổ của phái Girondins, phái Enragés ngày 

càng kiêu hãnh, đưa ra rất nhiều yêu sách. Họ đòi lùng bắt hết thảy những kẻ tình nghi, 

và trưng dụng các thực phẩm cần thiết. Họ đòi hỏi sự thanh trừng triệt để trong các cơ 

quan và quân đội. Họ đòi thiết lập một thứ quốc trái bắt buộc, để tịch thu tiền của bọn 

nhà giàu. Nói tóm lại, họ đòi hỏi một chế độ khủng bố được hợp pháp hoá… Những 

yêu sách gắt gao và quá đáng của phái Enragés đã khiến phái Montagnards, trước kia 

vẫn liên minh với họ, cùng đâm e ngại muốn ly khai với đám người cực đoan ấy… 

Trong một bản thuyết trình đọc trước uỷ ban ban cứu quốc, Barère mạt sát bọn Enragés, 

so bọn này như thứ phù sa nhơ bẩn pha trộn trong ngọn thủy triều cách mạng. Danton, 

và ngay đến Couthon, cũng có ý ly khai với phái Enragés, và muốn tỏ thái độ hoà hoàn 

đối với số 22 Girondins bị bắt. Riêng Robespierre vẫn đứng ở lập trường cũ, muốn tiêu 

diệt đến cùng lực lượng của tầng lớp tư sản. Ông đã trả lời Barère: “Chúng ta không 

có quyền lầm lẫn về đường lối và chính sách, đất nước của chúng ta không thể chịu 

đựng lâu dài tình trạng hỗn độn ngày nay. Bên ngoài, địch quân đương bao vây chúng 

ta. Bên trong, nhiều tỉnh đã trở thành phản bội. Riêng có Paris vẫn yên tĩnh… Chính 

chúng ta đã thừa nhận nguyên tắc và tính chất yêu nước của những phong trào khởi 

nghĩa quần chúng… Và chúng ta cũng nhận thấy sự cần thiết của vụ nổi dậy của dân 

chúng Paris“. 

Tuy nhiên, vì e ngại phản ứng tại các tỉnh, Quốc ước hội nghị, cầm đầu bởi phái 

Montagne, vẫn không dám quyết định gì hết về số phận của những đại biểu Girondins 

bị bắt. Tại Hội nghị, phái Montagnards đành làm ngơ trước sự ký kết một bản kiến 

nghị bởi 73 đại biểu phản đối việc bắt phái Girondins. Nhưng về mặt khác, để mua 

chuộc dân Paris, phái Montagne đã yêu cứu Quốc ước hội nghị biểu quyết đạo luật 

ngày 27-7 chống nạn đầu cơ tích trữ. Theo luật đó, tất cả những sản phầm cần thiết của 

nông nghiệp và kỹ nghệ đều được đặt dưới quyền kiểm soát của nhà chức trách. Những 

kho thực phẩm, hầm rượu, những xưởng máy, tiệm buôn đều phải lập bản kê khai thực 

phầm và hàng hoá. Mỗi tiệm buôn phải vết thị trước cửa danh sách hàng hoả cùng giá 
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cả, và những kẻ khai gian sẽ phải chịu tội tử hình… Đồng thời, Uỷ ban cứu quốc cũng 

tìm mọi cách giải quyết vấn đề tiếp tế cho thành phố Paris. 

Những biện pháp trên đây làm êm dịu một phần lòng công phẫn của dân chúng Paris 

và vỗ yên đôi chút dư luận tại các tỉnh nổi loạn. Nhưng trong thời gian ấy, tin tức ngoài 

mặt trận lại hết sức bi quan. Sau vụ phản bội của Dumouriez, quân Áo đã vượt biên 

giới Pháp, và bao vây hai thành phố Condé và Valenciennes. Đạo quân cách mạng giữ 

mặt song Rhin, dưới quyền chỉ huy của tướng Custine, cũng bỏ thành Mavence lọt vào 

tay quân Phổ. Hai tỉnh Alsace - Lorraine đã bắt đầu bị quân Phổ xâm lăng. Về phía 

nam, quân Sardes tiến vào tỉnh Savoie, và quân Tây Ban Nha vượt qua dãy Pyrénées… 

Những thất trận liên miền khiến nhiều người lên tiếng buộc tội Uỷ ban cứu quốc là bất 

lực. Kẻ bị buộc tội nhiều hơn cả là Danton, lúc đó có chân trong Uỷ ban cứu quốc. Có 

người đã buộc tội rõ rệt Danton là phản bội, muốn cho địch quân tiến vào nước Pháp, 

rồi lợi dụng tình thế để âm mưu giải cứu cho hoàng hậu Marie Antoinette… Do đó, tới 

ngày 10-7-1793, khi Quốc ước hội nghị bầu lại Uỷ ban cứu quốc. Danton đã bị loại ra 

ngoài. 

Lần này, những uỷ viên được bầu vào Uỷ ban cứu quốc là: Barère, Lindet, Héraull de 

Séchelles, Jeanbon Saint-André, Couthon. Saint-Just, Prieur de la Marne. Ít lâu sau, 

Robespierre, Carnot cũng được cử vào Uỷ ban. Rốt cuộc, Uỷ ban cứu quốc đã thâu 

gồm những lãnh tụ Montagnards tài ba và uy danh hơn hết. Dần dần, Uỷ ban cứu quốc 

đã gần như trở thành ban thườngs trực của Quốc ước hội nghị, và thâu gồm gần hết uy 

quyền trong nước. Những quyền hành trước kia của Quốc hội bị thâu lại trong tay một 

thiếu số của Uỷ ban cứu quốc. Robespierre luôn luôn tranh đấu cho sự tập trung quyền 

hành trong tay một thiếu số. Ông viện dẫn Lý do cứu quốc và thường tuyên bố: “Lý do 

cứu quốc phải là định luật tối thượng”. Do đó, bắt đầu với ý chỉ muốn bảo vệ tự đo, 

phái Montagnards dần dần thiết lập chế độ độc tài. Theo định nghĩa của Robespierre 

“chính quyền cách mạng phải là một thứ chính quyền chuyên chế để bảo vệ tự do 

chống lại tất cả những hình thức hà hiếp bạo tàn”. Và Saint-Just cũng nói: “Đặc điểm 

của chế độ cộng hoà là sự tiêu diệt toàn diện những hình thức chống đối lại”. Thuyết 

của Robespierre được mệnh danh là thuyết của sự cứu nguy công cộng (Doctrine du 

salut public), và thuyết đó đã đưa tới sự huỷ hoại tự do cá nhân cùng sự thiết lập một 

chính sách khủng bố thường xuyên. 

Ít ngày sau khi uỷ ban cứu quốc được bầu lại, Marat bị ám sát bằng dao trong bồn tắm. 

Ám sát bởi một cô gái 20 tuổi, có bộ mặt hiền hậu, tên là Charlotte Corday. Ra trước 

toà án, viên quan toà hỏi Charlotte: “Khi giết Marat, cô mong muốn điều gì?”. 

Charlotte trả lời: “Tôi muốn giành lại sự yên ổn thanh bình cho nước tôi!” Vụ ám sát 

Marat càng khiến Robespierre đòi hỏi sự tập trung quyền hành trong Uỷ ban cứu quốc. 

Từ đó trở đi, cả ba quyền: lập pháp, hành pháp, và tư pháp, đều ở trong tay Uỷ ban. 

Carnot coi về quân đội. Prieur coi quân giới. Lindet coi quân nhu. Barère coi về ngoại 

giao. Saint-Just coi công an. Và Robespierre coi về chính trị tổng quát… Uỷ ban cứu 

quốc đã thực sự trở nên Chính phủ của nước Pháp. Họ cai quản các bộ trưởng, được 

biến thành công chức thừa hành, họ chỉ huy cả ngoại giao và quân đội, chỉ định và cất 

chức các tướng lĩnh, gửi những đặc phái viên có toàn quyền đi các tỉnh để thám sát 

mọi việc. Chỉ có một giới hạn duy nhất cho quyền hành của Uỷ ban cứu quốc, là phải 

phúc trình các công việc lên Quốc ước hội nghị để được duyệt y. Nhưng vì các uỷ viên 

trong Uỷ ban đều là những tay lãnh tụ có nhiều ảnh hưởng trong Quốc ước hội nghị, 

nên không mấy khi Quốc hội đã phủ nhận đường lối của Uỷ ban cứu quốc. Cũng do 

sự tập trung quyền hành trong tay một thiếu số, nên trong giai đoạn tiếp theo, Uỷ ban 

cứu quốc đã hoạt động đắc lực trong công cuộc chống ngoại xâm, mặc dầu trong nội 

bộ, một kỷ nguyên khủng bố chưa từng thấy đã mở màn lại nước Pháp. 
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Đồng thời với những công cuộc cấp bách khác. Quốc ước hội nghị cùng với Uỷ ban 

cứu quốc muốn thay đổi cả nền tảng tinh thần và tín ngưỡng trong nước. Dưới thời 

Quốc ước hội nghị, khuynh hướng bài xích tôn giáo đã hết sức bành trướng. Lễ nghi 

tôn giáo nhiều khi bị thay đổi, tỷ dụ như tại nhiều tỉnh, uỷ ban cứu quốc ra lệnh cho 

dân chúng không được làm đám ma theo nghi lễ Cơ đốc. Đôi khi, họ còn can thiệp vào 

Giáo hội một cách mạnh mẽ hơn nhiều. Tại Paris, giám mục Gobel đã bị uỷ ban cứu 

quốc bắt buộc phải làm một buồi lễ công khai để bội giáo. Gobel phải lớn tiếng tuyên 

bố: “Tôi xin phục tùng lý chí tối thượng của quốc dân, và quốc dân muốn rằng từ nay 

trở đi, không còn một sự phụng thờ công khai nào khác là sự phụng thờ thần tượng 

bình đẳng và tự do. Tôi cũng từ khước các chức vụ trong hàng Giáo hội Cơ đốc. Để 

thay thế vào những tín ngưỡng cũ, Quốc ước hội nghị và uỷ ban cứu quốc đã đưa ra 

những thần tượng mới để dân chúng sủng bái: Tồ quốc, Luật pháp, Tự do, Bình đẳng, 

Công Lý, Nhân loại… Và cao hơn hết các thần tượng ấy, là thần tượng Thiên nhiên, 

như Rousseau đã chủ trương. Do sự sùng bải Thiên nhiên, nên lịch cộng hoà cùng đổi 

thay: những ngày tháng trong niên lịch đều mang những danh từ mới nhắc nhở đến 

mặt trời, sương mù, băng tuyết, gió mưa… Các Thánh trong niên lịch cùng được thay 

bằng tên các trái cây. Và tới ngày 11-11-1793, Quốc ước hội nghị cùng dân chúng đã 

tổ chức một buổi lễ Quốc khánh để sùng bái thần Lý trí và Thiên nhiên. 

Từ đó trở đi, trào lưu cách mạng Pháp đã bước vào một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên 

đầy vinh quang chiến thắng cũng như đầy những cơn cuồng điên khát máu… 1793 là 

một năm hạn hán. Ruộng đất trở thành khó cày cấy, và nước thiếu không làm quay nổi 

những cánh quạt của các nhà máy xay lúa. Lúa mì và bột mì ngày càng khan hiếm. 

Đồng bạc của ngân khố cách mạng sụt giá kinh khủng! Paris bị đói rét hơn trước. Với 

sự đói rét, phái Enragés tìm mọi cách khai thác và khích động quần chúng. Trong phái 

đó, thấy xuất hiện một lãnh tụ mới tên Hébert, chủ bút tờ Le Père Duchesne. Trên mặt 

báo, Hébert luôn luôn đòi hỏi: tiêu diệt hết quý tộc, tu sĩ, lập đoạn đầu đài thường trực 

để chém đầu những kẻ phản bội, xử án Marie Antoinette cùng phái Girondins, thiết lập 

một quân đội hoàn toàn cách mạng… Nhưng đi xa hơn nữa, Hébert hô hào dân chúng 

phải thực hiện một cuộc cách mạng thứ hai, cuộc cách mạng của dân nghèo đánh đổ 

bọn tư sản… Những yêu sách quá khích của Hébert khiến hầu hết các đại biểu trong 

Quốc ước hội nghị, ngay cả đến Robespierre, cũng thấy e ngại. Tuy nhiên, một số ít 

đại biểu như Billaud Varenne, Collot d’Herbois tán đồng ý kiến của Hẻbert. Họ họp 

thành một phái, phái Hébertistes, để thay thế cho phái Enragés trước kia. Từ đấy, ảnh 

hưởng của Hébert ngày càng bành trướng và ngay tại hội quán Jacobins, những phần 

tử Hébertistes cùng lọt vào làm mưa làm gió. Giữa lúc đó, xảy ra vụ tỉnh Toulon và 

hải quân Pháp phản bội theo quân Anh. Tin ấy gieo nhiều hoang mang tại Paris. Biến 

cố quan trọng ấy cũng được bọn Hébertistes khai thác để đòi hỏi những biện pháp cực 

đoan. 

Tới ngày 5-9-1793, dưới sự khích động của Hébert, dân chúng Paris lại biểu tình bao 

vây Quốc ước hội nghị. Trước những biến chuyển của tình thế, một số đại biểu sẵn 

sàng nghiêng về khuynh hướng cực đoan, tỷ dụ như Barère đã đề nghị: “Chúng ta nên 

đặt sự khủng bố thành chính sách. Bọn bảo hoàng đã muốn đổ máu, được lắm! Bọn 

chúng sẽ nhìn thấy máu, máu của bọn phản bội, của bọn Girondins và Marie 

Antoinette!”. Ngay hôm đó, Quốc ước hội nghị đã nhượng bộ trước áp lực của dân 

chúng. Các đại biểu biểu quyết thiết lập một toà án cách mạng. Ít ngày sau, Quốc ước 

hội nghị lại chỉ định Billaud Varenne và Collot d’Herbois làm ủy viên trong Uỷ ban 

cứu quốc. Với Billaud Varenne và Gollot d’Herbois, phải Hébertistes đã đặt chân vào 

Uỷ ban cứu quốc. 

Ngày 5-9 là ngày mở màn kỷ nguyên khủng bố. Từ đó, đoạn đầu đài gần như được 

thiết lập thường trực trong nhiều thành phố, nhất là ở Paris. Hàng loạt người lần lượt 
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kéo lên đoạn đầu đài… Ngày 1-10, hoàng hậu Marie Antoinette ra trước toà án cách 

mạng. Bản cáo trạng kể đủ các thứ tội: tội huy hoắc công quỹ, tội âm mưu với địch 

quân, lại thêm cả tội “ngủ với con trai” là hoàng tử! Tội sau cùng này là do chính 

Hébert đòi ghi thêm vào bản cáo trạng. Lời buộc tội quá đáng khiến nhiều đại biểu 

công phẫn lên tiếng bênh vực cho Marie Antoinette. Tuy nhiên, công cáo uỷ viên 

Fouquier Tinville vẫn yêu cầu toà lên án tử hình. Rút cục, toà xử tử Marie Antoinette. 

Ngày hôm sau, nàng lên đoạn đầu đài. Một số người theo khóc, trong đó có bá tước 

De Fersen… Sau hoàng hậu, đến lượt phái Girondins. Ngày 3-10, nhiều đại biểu 

Girondins bị bắt thêm, không kể 22 người trước. Ít lâu sau, tất cả đều ra trước toà. 

Trước toà, Vergniaud còn trổ tài hùng biện một lần cuối cùng, và làm sao động thính 

giả. Giữa phiên toà, Hébert kêu lên: "Cần gì phải làm nhiều thủ tục đến thế để chặt đầu 

mấy lên phản động mà dân chúng đã kết án rồi?”! Rốt cuộc, các đại biểu Girondins 

đều bị xử tử. Một can phạm Valaé, khi nghe tuyên án, đã rút dao găm tự tử. Lúc lên 

đoạn đầu đài, phần lớn các đại biểu Girondins vẫn giữ thái độ chỉnh tề. Trước khi bị 

hành quyết, họ còn cất tiếng hát. Sau phái Girondins, đến lượt quận công d’Orlèans ra 

pháp trường. Rồi đến bà Rolland, tức Manon Philipon. Trước khi chết, Manon kêu lên: 

“Hới Tự do, người ta đã nhân danh ngươi để làm bao nhiêu tội ác” - Một số Girondins 

đã bỏ trốn. Có người bị bắt lại, hoặc bị chết trong rửng sâu, làm mồi cho ác thú… Sau 

họ, đến lượt rất nhiều người khác, tỷ dụ như bà Du Barry, tình nhân của vua Louis XV 

ngày trước. Trong số những người ra pháp trường, có cả 8 nữ tu sĩ giòng Carmel… 

Tại các tỉnh, phong trào khủng bố cũng rất bành trướng. Quân cách mạng đã dẹp được 

những tỉnh nổi loạn như Lyon, Marseille, Toulon, Nantes… Tại các tỉnh đó, các đặc 

phải viên của chính quyền trung ương như Fouche, Freron, Barras, Carrier đã lập đoạn 

đầu đài, giết người không đếm xiết. Tại Nantes, nhiều người bị trôi sông…Theo bản 

thống kê lập bởi nhiều sử gia, tổng số nạn nhân của chính sách khủng bố dưới thời 

Quốc ước hội nghị lên tới 10.000 người xử tử. 

Tuy nhiên, trong thời gian đó, phải công nhận rằng Uỷ ban cứu quốc và Quốc ước hội 

nghị đã thành công rất lớn trong công cuộc chống xâm lăng. Ngày 23-8-1793, Quốc 

ước hội nghị biểu quyết sắc lệnh tổng động viên: “Kể từ giờ này cho đến lúc địch quân 

bị đuổi ra khỏi lãnh thổ, tất cả công dân Pháp, đàn ông cũng như đàn bà, đều bị trưng 

dụng thường trực để làm việc trong quân đội. Thanh niên cùng đàn ông chưa vợ sẽ ra 

tiền tuyến. Những người có gia đình sẽ phục vụ trong các cơ quan quân nhu và quân 

giới. Đàn bà sẽ phụ trách việc may quần áo bỉnh sĩ và làm việc trong các nhà thương, 

Người già cả sẽ tới các công trường khích lệ chiến sĩ, gieo rắc căm hờn đối với đế chế 

và địch quân… Không một người nào có quyền tìm kẻ thay thế”… Do đó, quân đội 

cách mạng đạt tới quân số 570.000 người. 

Để giải quyết vấn đề quân giới, mọi biện pháp đều được áp dụng. Họ hạ chuông nhà 

thờ, vơ vét đồng sắt để đúc súng. Họ cạo tường trong các hầm rượu lấy chất diêm sinh 

làm thuốc súng, về vấn đề quân nhu, một đạo sắc lệnh được ban hành, buộc các quý 

tộc còn lưu lại trong nước, mỗi gia đình phải may mặc cho một số binh sĩ. Tại các tỉnh, 

các đặc phái viên ra lệnh trưng thu vải dạ, quần áo cùng giày dép. Tuy nhiên, quân nhu 

vẫn thiếu, và đa số binh sĩ vẫn phải di chân không xông pha nơi chiến trường. 

Về cấp chỉ huy, Uỷ ban cứu quốc tìm cách loại các tướng cũ, và đề cử những tướng 

mới, hầu hết đều trẻ tuổi, và xuất thân trong quân ngũ: Lazare Hoche, Marceau, 

Masséna, Augereau, Murat, Bernađotte… Chiến lược và chiến thuật cùng thay đổi. 

Các tướng lãnh mới không còn noi theo chiến lược cổ truyền có tính cách thụ động, 

cốt phòng vệ các thành trì. Họ đã chuyển sang một chiến lược lưu động và nhanh nhẹn 

hơn, luôn luôn nhằm khởi thế công. Lazare Carnot, uỷ viên trung ương phụ trách quân 

đội, từng ra huấn lệnh: “Các lưỡng lãnh hãy khởi thế công, luôn luôn khởi thế công. 

Bất cứ giờ nào, phải luôn luôn tập trung một quân số nhiều hơn để tiêu diệt một đơn 
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vị nào đó của đối phương. Chiến lược đó, thực hành bởi các tướng lãnh trẻ tuổi và hăng 

hái, đã đem lại những kết quả quyết định. Cuộc tổng phản công trên các mặt trận đã 

giải phóng được ba yếu điểm: Dunkerque, Mauberge, Alsace. Từ đó trở đi, quân cách 

mạng đi từ thắng trận này đến thắng trận khác! Ngay đến các lực lượng nổi loạn trong 

nước cũng bị diệt trừ. Tóm lại, cách mạng quân gồm những tướng lãnh chưa râu và 

những quân sĩ đi chân đất, đã khiến Âu châu phải nhận rằng: cách mạng Pháp đã làm 

phát xuất những lực lượng mới mẻ và khó thể đánh bại. Cho nên, nhiệm kỳ của Quốc 

ước hội nghị, mặc dầu có chính sách khủng bố, đã mở một kỷ nguyên lẫy lừng trên các 

chiến trường. Sau này, Napoléon đã tập đại thành được những nguyên tắc chiến lược 

nói trên và mở rộng hơn nữa vòng hào quang chiến thắng của quân đội Pháp. 

Tới cuối 1793 và sang đầu 1794, hiểm hoạ ngoại xâm đã bị đẩy lui, nhưng Quốc ước 

hội nghị lại trải qua một thời kỳ tương tàn ghè gớm giữa các đảng phái. Sống giữa một 

thời tranh chiến và đầy bạo lực, tất nhiên lòng dạ con người đã thay đen đổi trắng! Vì 

e ngại cách mạng, các nước Âu châu đã tìm đủ cách phá hoại. Ngoài việc dấy binh ở 

biên giới, Âu châu còn dùng các ngân hàng ở Paris để thi hành nhiều thủ đoạn hiểm 

độc: in giấy bạc giả để lũng đoạn tài chính, vơ vét thực phầm để tăng nạn khan hiếm, 

hoặc hơn nữa, cho người đội lốt cách mạng để xúi giục thi hành những biện pháp cực 

đoan làm phương hại cho uy thế cách mạng. Trong những tay chủ ngân hàng ngoại 

quốc đã tham dự nhiều âm mưu, ta phải kể tới Proli (vốn là dân Bỉ) và Cloots (vốn là 

dân Phổ). Song những điệp viên ấy đâu có thể hoạt động được một mình. Họ đã tung 

nhiều tiền để mua những nghị sĩ trong Quốc ước hội nghị. Giữa thời loạn lạc, lòng 

người dễ nghiêng ngả, muốn có tiền ngay để hưởng thụ khoái lạc. Nên một số khá 

đông nghị sĩ đã bị mua chuộc như: Delaunav, Cliabot, Bazire, Julien de Toulouse, 

Fabre d’Eglantine v.v… Cả đến Hébert và một số Hébertistes cũng thường tới dự tiệc 

tại nhà các chủ ngân hàng, và đã từng nhận tiền của họ. Mài về sau, những vụ đó mới 

bị phát giác. Nhưng khi đã phát giác, các đồng loã liền tố cáo lẫn nhau và bộc lộ mọi 

manh mối. Những lời khai của họ đã gieo hoài nghi vào thanh danh của nhiều nghị sĩ. 

Ngay đến Danton cùng bị nghi ngờ, vì đôi khi, Danton có đi lại giao tiếp với một hai 

chủ ngân hàng ngoại quốc. 

Trong thời gian đó, tại Quốc ước hội nghị cũng như lại uỷ ban cứu quốc, phái 

Robespierre vẫn nắm được cán cân. Uy thế của họ còn tăng một phần, vì phái đó không 

hề bị tai tiếng trong những vụ tiền nong. Trên phương diện chính kiến, phái 

Robespierre vẫn khuynh tả. Duy bọn Hébertistes còn muốn cực đoan hơn nữa. Mùa 

đông 1793 lại là một mùa đông đói rét. Nhất là lệnh tổng động viên đã khiến những 

trai tráng vắng mặt trong công việc đồng áng. Phái Danton gồm nhiều người bạn của 

Danton, nhưng thực ra, cũng không thể gọi hẳn là một phái. Vì phe đó không có một 

lập trướng nhất định như phái Robespierre. Từ trước kia, Danton thường khuynh tả, 

đòi hỏi những biện pháp cứng rắn, nhất là về vấn đề đối với ngoại xâm. Nhưng đối nội, 

Danton có thái độ hoà hoãn hơn Robespierre. Tới đầu 1794, vì hiểm hoạ xâm lăng đã 

giảm bớt, lại thấy ở trong nước, sự khủng bố làm máu chảy quá nhiều, nên phe Danton 

cũng thay đổi ý kiến. Danton đã cùng với Desmoulins cổ xuý chính sách khoan dung, 

muốn mở cửa các nhà tù và lập uỷ ban ân xá. Desmoulins lập luận rằng đã đến lúc 

phong trào cách mạng cần phải khoan hồng, vì khoan hồng cũng là một biện pháp cách 

mạng, và có lẽ là biện pháp duy nhất đế hoàn thành cách mạng… Ngày nay, xét lại tác 

phong của Danton, rất có thể Danton đã chủ trương khoan dung không phải vì chính 

kiến, mà có lẽ tới lúc đó, ông có tâm trạng một tay anh hùng thấm mệt. Nước đã cứu 

được rồi, mà người vẫn bị giết nhiều quá! Ngay từ ngày phái Girondins bị chém, 

Danton đã từng nhỏ lệ. Có người bạn hỏi: “Anh thương tụi họ sao? Họ đều là những 

kẻ bè phái”. Danton trả lời: “Họ cũng là những người cách mạng, vả lại, nếu gọi họ là 

bè phái, thì trong lúc này, người nào chẳng là bè phái'? Chúng mình cũng đáng bị chết 
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như họ cả”. Rồi từ đó, Danton thường sao lãng quốc sự, hay lui về căn trại vắng gần 

Paris để cuốc đất và săn bắn. Và tới năm 1794, Danton đã móm lời cho Desmoulins cổ 

xuý trên mặt báo chính sách khoan dung… 

Đứng trước những lời hô hào quá khích của bọn Hébertises và chính sách khoan dung 

của phái Danton, phái Robespierre vẫn nuôi ý định diệt trừ cả hai địch phái. Nhưng uy 

thế của Danton lúc đó còn lớn lắm. Bạn bè của Danton còn nhiều, và ra trước nghị 

trường, Robespierre vẫn e ngại tài hùng biện của Danton. Nên Robespierre đã quyết 

định diệt trừ phái Hébertistes trước. Do mua chuộc, lớp dân nghèo thường để bị khích 

động bởi luận điệu của Hébert, phái Robespierre đã thi hành một biện pháp: đề nghị 

tịch thâu tài sản ruộng đất của những kẻ thù của nền cộng hoà, để mang phân phát cho 

dân nghèo. “Quyền tư hữu của những phần tử ái quốc là một quyền thiêng liêng, song 

những tài sản của kẻ thù muốn âm mưu lật đổ nền cộng hoà phải được đem san sẻ cho 

kẻ nghèo. Vì những tầng lớp nghèo nàn mới chính là tầng lớp đáng kể trong một nước. 

Đề nghị trên đây của Saint-Just được Quốc ước hội nghị chấp thuận, và một đạo sắc 

lệnh được ban hành truyền tịch thâu tài sản của chừng 300.000 gia đình. Do biện pháp 

đó, phái Robespierre lấy lòng được lớp dân nghèo tại Paris và các tỉnh. Phái Hébertistes 

cũng lệu rằng Robespierre đã mở cuộc tấn công định tiêu diệt họ. Để phản ứng lại, vào 

cuối tháng 2-1794, Héberl sai người đi hô liào và dán biểu ngữ khắp thành Paris để 

kêu gọi dân chúng khởi loạn. Lần này, lời kêu gọi của Hébert bị thất bại. Mấy ngày 

sau đó, Saint-Just làm thuyết trình trước Quốc ước hội nghị yêu cầu đưa bọn Hébert ra 

trước toà án cách mạng. Phần lớn Hội nghị không ưa gì phái Hébert, nẻn đã chuẩn 

chấp. Và chỉ ít ngày sau, Hébert cùng hơn 10 tòng phạm bị điệu ra pháp trường. 

Đối với phái Danton, Robespierre ngần ngại khá lâu. Có lẽ vì sợ thế lực của Danton. 

Một số sử gia cho rằng dụng tâm đầu tiên của Robespierre chỉ là muốn điệt trừ vây 

cánh của Danton, mà không đụng tới lãnh tụ. Giữa lúc ấy, có nhiều người bạn trung 

gian muốn đứng ra thu xếp giảng hoà. Có người đã tổ chức một bữa cơm mời nhiều 

người tới dự, trong đó có Danton và Robespierre. Nhưng vì cá tính của hai người khác 

nhau quá, nên sự giàn xếp không có kết quả… Robespierre và Danton còn gặp nhau 

một lần nữa khi cùng đi xem một vở hát. Tối hôm đó, Danton cùng một số bạn ngồi 

trong một lô ghế gần chỗ Robespierre. Điều bất hạnh là trên sân khấu lại diễn vở kịch 

về vụ âm mưu chống một tay độc tài. Đến khi diễn viên hô lên: “Hãy giết chết kẻ bạo 

tàn!”, bạn bè của Danton cùng đồng thanh hô theo trên sân khấu. Bị chạm tự ái, có lẽ 

Robespierre đã quyết tâm từ lúc đó. Ông ghi trong cuốn sổ tay tất cả những sự kiện có 

thể buộc tội cho Danton. Trong thời gian đó, có lẽ vì quá tin ở uy thế của mình, Dantoil 

vẫn thản nhiên sống cuộc đời như trước. Mùa xuân năm đó rất đẹp trời, Danton thường 

hay về trại sống với người vợ trẻ', có người bạn khuyên Danton nên đề phòng, thì ông 

cười trả lời: “Chắc chúng không dám đấu”. Hoặc có người khuyên nên tấn công trước, 

Danton lại trả lời: “Nếu phải đưa kẻ khác lên pháp trường, thì thà mình chịu lên còn 

hơn… Máu đã đổ quá nhiều! Trước kia, tôi chủ trương bạo lực vì bạo lực cần thiết 

trong lúc đó. Bây giờ thì khác rồi”. Nhưng tới ngày 30-3, trong một buổi họp của Uỷ 

ban cứu quốc, Saint-Just đã đứng lên yêu cầu bắt phái Danton. Một số ủy viên cực lực 

phản đối, e rằng sẽ có ảnh hưởng tai hại. Nhưng rốt cuộc, phái Robespierre và Saint-

Just đã thắng với đa số. Và ngay đêm hôm đó, Uỷ ban phái người tới bắt Danton cùng 

bạn hữu. 

Ngày hôm sau, Saint-Just và Robespierre ra trước Quốc ước hội nghị để yêu cầu Hội 

nghị chuẩn y quyết định của Uỷ ban cứu quốc. Nhiều đại biểu phản đối Uỷ ban. Nhưng 

Saint-Just gay gắt buộc tội: “Ngày hôm nay, tới tới đây tố cáo những kẻ tội phạm cuối 

cùng đã tham dự những vụ âm mưu bảo hoàng… Rồi đây, chế độ cộng hoà sẽ có một 

chính sách khoan dung, nhưng cần phải trừng trị một lần này nữa… Các ông nên hiểu 

rằng lỏng yêt nước là một tình thương ác nghiệt. Lòng yêu nước đòi hỏi chúng ta phải 
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hy sinh mọi thứ cho lợi ích công cộng, hy sinh một cách không thương tiếc, không sợ 

hãi và không lý trí đến tình người nữa”. Rồi ông tiếp tục kể tội Danton: bạn của 

Mirabeau, người thân tín của quận công d’Orlèans, Danton đã nhiều lần nhận tiền của 

Louis XVI. Danton cũng là bạn của Dumouriez, một kẻ phản bội. Danton đã để cho 

Fahre d’Eglantine ăn tiền của ngoại quốc và phá hoại công quỹ. Danton đã muốn dung 

thứ cho bọn Girondins… Rồi ông kết luận: “Tại sao chúng ta lại phải coi Danton hơn 

bọn Brissot, Pétion, Chabot, Cloolz? Các ông đã lầhm khi các ông muốn coi Danton 

như một thần tượng. Vì thần tượng đó đã mục nát từ lâu”. 

Rốt cuộc, Quốc ước hội nghị đành chấp thuận những yêu sách của Uỷ ban cứu quốc, 

và biểu quyết đưa phái Danton ra trước toà án cách mạng… Trong khi đó, ngồi trong 

khám, Danton cùiiị các hạn vẫn giữ thái độ bình thản. Riêng Danton luôn luôn nói tới 

cây có, tới cảnh thiên nhiên ở vùng quê, cùng lạc thú của con người sống hồn nhiên 

giữa tạo vật. Trong thâm tâm, có lẽ Danton còn tin rằng ra trước toà án, ông sẽ minh 

oan được. Tới ngày lập phiên toà, dân chúng kéo xem đông nghịt. Uỷ ban cứu quốc đã 

thu xếp khéo léo, khiến phái Danton phải ra trước toà cùng với bọn Delaunay, Chabot, 

Fabre d’ Eglantine v.v… Trước vành mosng ngựa, khi viên chánh thaarm hỏi tên tuổi 

và trú sở, Danton lớn tiếng trả lời: “Georges Jacques Danton, 34 tuổi, rồi đây, trú sở 

của tôi sẽ là hư bô, và tên tuổi sẽ để nơi quốc miếu” Rồi ông vươn cổ cãi. Tuy nhiên, 

Danton không bào chữa tội trạng, trái lại, Danton buộc tội Robespierre, buộc tội Saint-

Just. Giọng nói của ông vang lên như tiếng chuông khiến dân chúng đều nghe rõ. Ông 

nói: “Tôi đây mà có kẻ cho rằng đã bị bán cho Mirabeau, bán cho d’Orlèans, bán cho 

Dumouriez! Tôi mà có kẻ cho rằng bị bán cho phái bảo hoàng! Tôi nghĩ một người 

như tôi không ai có thể trả giá nổi! Xem những kẻ buộc tội tôi có can đảm xuất đầu lộ 

diện, tôi sẽ đánh tan những lời buộc tội của chúng”. Rồi Danton buộc tội lại phái 

Robespierre, nhắc lại những ngày đen tối trong các đợt khủng bố, cùng suý đồ thống 

trị của Robespierre. Ông kêu lên: "Phải chăng là trong lịch sử, mỗi bước tiến của thần 

Tự do, phải được trả giá bằng những viên đá để xây mồ?”. Sau cùng, ông yêu cầu toà 

án nghe thêm những nhân chứng khác về các tội trạng của ông. 

Trong khi Danton bào chữa, không khí pháp đình căng thẳng, và có lúc, Robespierre e 

ngại sự thất bại. Song những bị can tới trước vành móng ngựa sau Danton đã kém tài 

hùng hiện và ít uy thế. Nên sự xúc động gây nên bởi Danton đã bị lan loãng. Nên 

Danton thất trận! Tuy nhiên, lúc ra pháp trường, ông vẫn giữ thái độ hiên ngang, chỉ 

khi nghĩ tới người vợ trẻ yêu dấu, ông thấy lòng nao núng, nhưng lại trấn tĩnh được 

ngav. Ông quay lại bảo tên đao phủ: “Khi chém tao rồi, mi nên giơ đầu tao cho dân 

chúng xem, vì đầu tao đáng để cho thiên hạ coi!”. 

Với cái chết của Danton, Quốc ước hội nghị gần như trống rỗng, không còn ai đối thủ 

với Robespierre. Nhưng mặc dầu các phe đối lập đã bị dập tắt, đợt thanh trừng đẫm 

máu vẫn tiếp tục. 

Có nhiều người vô cớ cũng bị ra pháp trường… Trong số nạn nhân, cần kể tới Lucile 

(vợ của Camille Desmoulins), Lavoisier (nhà bác học danh tiếng). Malhrsherbes (một 

luật sư có khuynh hướng cách mạng ngay thời chế độ cũ, và đã đứng ra biện hộ cho 

Louis XVI cùng với Romain de Sèze), công chúa Elisabeth, em của Louis XVI… Từ 

đó trở đi, chế độ độc tài được thiết lập thực sự. Các báo chí đều bị khoá miệng, chỉ 

được tự do tán dương công việc làm của Uỷ ban cứu quốc mà thôi. Đợt khủng bố này 

kéo dài mấy tháng trời và lan tràn tại các tỉnh. Sách sử còn ghi lại những tỷ dụ như sự 

triệt hạ một làng, chỉ vì tại làng đó, người ta đã hạ cây nêu tượng trưng cho thần Tự 

do. 

Tới ngày 3-6-1794 tức ngày Quốc khánh, buổi lễ hôm đó biểu dương một cực độ vinh 

quang trong cuộc đời cách mạng của Robespierre. Cao vọng của Robespierre không 

phải chỉ là chi phối đời sống thực tế của dân Pháp, mà còn muốn đặt định cả một nền 
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tảng tinh thần và tín ngưỡng. Để thay thế Cơ đốc giáo, Robespierre hoằng dương một 

tôn giáo mới. Tôn giáo này nhằm đề cao lóng tin tưởng ở nhân loại, ở thiên nhiên, ở lý 

trí. Nhưng đồng thời, Robespierre cũng tin tưởng ở Thượng đế cùng tính chất bất tử 

của linh hồn. Ngày lễ Quốc khánh là ngày thờ phụng nền tôn giáo mới của Robespierre. 

Ngay từ tảng sáng, cả thành Paris sắm sủa nhộn nhịp, chăng đèn kết hoa. Tại công 

trường Mars, các nghị sĩ đều đứng đợi, mỗi người cầm một bó hoa. Ai nấy đều thấp 

thỏm chờ Robespierre, nhất là đợi nghe bãi diễn văn khai mạc. Họ thầm mong rằng 

trong bài diễn từ, Robespierre sẽ nói lên những lời khoan dung để kết thúc kỷ nguyên 

khủng bố. Nhưng Robespierre tới chậm. Một số nghị sĩ, bạn cũ của Danton, lấy làm 

bất mãn. Họ xì xào: “Cha nội bây giờ cũng hách dịch như vua ngày trước!…” Đến khi 

tới công trường, luận diệu của Robespierre vẫn khắc nghiệ như trước: “Ngày hôm nay, 

chúng ta hãy phóng tâm tổ nỗi hân hoan và phụng thờ Thượng đế. Từ mai, chúng ta sẽ 

lại đem hết tâm lực, để gột rửa mọi tật xấu xa cùng những kẻ bạo tàn”. Bài diễn từ gieo 

nhiều thất vọng lo ngại. Sau hài diễn từ, Robespierre dẫn đầu các nghị sĩ đi vòng quanh 

công trường. Trong khi đó, dân chúng hoan hô, quân sĩ tuốt gươm trần, và súng thần 

công bắn chỉ thiên. Các nghị sĩ đều cố ý đi chậm hơn, để mặc một mình Robespierre 

trơ trọi đi dẫn đầu, Có kẻ xì xào: “Trông mặt hắn mà coi, hắn không những muốn làm 

chủ nhân ông, hắn còn muốn làm Thượng đế nữa!” Hoặc: “Trời đất này, vẫn còn những 

đứa muốn làm Brutus!” Những lời xì xào cũng lọt tới tai Robespierre. Nên buôi lễ tuy 

là ngày vinh quang cho Robespierre, cũng là một ngày gieo mầm hoạ cho ông. 

Hai ngày sau, tức 8-6-1794, Robespierre ra huấn lệnh cho Couthon trình bầy trước 

Quốc ước hội nghị một dự án luật. Theo dự án này, bất cứ người nào, kể cả các nghị 

sĩ, đều có thế bị đưa ra toà án cách mạng do một quyết nghị đơn phương của Uỷ ban 

cứu quốc. Hơn nữa, thủ tục xét xử trước toà án được đơn giản hoá rất nhiều: không cần 

bằng chứng rõ rệt và nhân chứng. Tuy nhiên, tại Quốc ước hội nghị, không mấy ai dám 

lên tiếng phản đối, nên dự án đã được biểu quyết. Đạo luậí đó thắt chặt thêm uy thế 

độc tài của phái Robespierre, và hết thảy đại biểu đều nơm nớp lo sợ. Sự lo sợ thường 

xuyên đã khiến các nghị sĩ phải cấp bách tính việc đánh đổ Robespierre. 

Từ mấy tháng trước, Robespierre vẫn có linh cảm rằng đời mình không tồn tại được 

lâu. Có lần ra trước Quốc ước hội nghị, Robespierre đã từng đọc một bản diễn văn có 

những luận điệu như làm điếu tang cho chính mình: “Quả thực, trong thâm tâm tôi, tới 

không tin tưởng sự cần thiết phải sống lâu dài. Có lẽ tôi đã sống đủ rồi, vì tôi đã nhìn 

thấy dân tộc Pháp đã tới tuyệt đỉnh vinh quang của nền cộng hoà… Hỡi các công dân, 

xin các vị hãy hoàn thành lấy số phận cao cao của dân tộc… Các vị đã đặt chúng tôi ở 

tiền tuyến… Chúng tôi đã dùng máu của chính chúng tôi để vạch con đường bất tử cho 

dân tộc Pháp”… Có lẽ vì tâm trạng đó mà sau này, trong khi còn có thể xoay trở ngược 

tình thế bằng võ lực, Robespierre đã buông xuôi hai tay để chịu đựng số mệnh. Về phía 

đối lập, những tay nghị sĩ hoạt động nhất để lật đổ Robespierre là: Tallien, Fouché, 

Barras, Vadier. Toàn thể đều đã nhúng vào nhiều vụ âm mưu đẫm máu, và nơm nớp e 

sợ Roliespierre sẽ cứa cổ mình. Nên âm mưu của họ được hàn gắn bởi sự sợ hãi. Trong 

thời gian ấy, khủng bố vẫn tiếp tục như giông bão. Sau khi biểu quyết đạo luật 8-6, 

phái Robespierre không còn cần bằng chứng để buộc tội nữa. Một sự nghi ngờ cùng 

thừa đủ. Tình trạng ấy khiến các nghị sĩ, kể cả Bình nguyên phái, đâm lo sợ và nghiêng 

theo đối lập. Tối đến, không mấy nghị sĩ dám ngủ nhà. Đêm nào cùng vậy, Fouché, 

Tallien, Barras cũng mò mẫm đi khắp noi, gặp các nghị sĩ để kết bè hợp đảng. Để làm 

tăng sự lo sợ của mọi người, trong túi áo Forché lúc nào cũng có sẵn một mớ danh sách 

đã đề tên những người mà Robespierre sẽ cứa cổ. Về phía Vadier, ông ta đùng một 

mưu khác. Tại Paris lúc đó, có một mụ đồng già, Catherine Théot, người hơi điên 

khùng nhưng có một số tín đồ. Vadier cho mật vụ tới bắt mụ đồng, và xui mụ tiên tri 

rằng trong một thời gian rất gần, sẽ có Đấng Cứu thế ra đời. Và đấng Cứu thế chính là 
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Robespierre! Mục đích của Vadier là đưa mụ đồng ra trước toà án cách mạng, buộc về 

tội tuyên truyền nhảm để bôi xấu Robespierre. Trong khi đó, Robespierre biết rằng có 

sự âm mưu, nhưng ông vẫn yên tĩnh ngồi nhà viết bản cáo trạng buộc tội phe đối lập. 

Tới ngày 8 Thermidor (tức là ngày 27-7-1794), Robespierre quyết định ra trước nghị 

trường để buộc tội và diệt trừ phe đối lập. Nhưng không hiểu tại sao hôm đó, bài diễn 

văn của Robespierre đã kém hùng biện, dài giòng và mơ hồ. Đáng lẽ phải buộc tội 

những kẻ đáng buộc như bọn Fouché, Tallien, thì Robespierre lại đả kích hai người 

khác: Cambon bộ trưởng tài chinh và Carnot uỷ viên quân sự. Cambon vốn là người 

vừa làm được việc vừa trong sạch, và Carnot là người anh hùng đã tổ chức sự chiến 

thắng của quân đội cách mạng, có lẽ Robespierre ghét hai người đó, vì tại Uỷ ban cứu 

quốc, họ hay phản đối những đề nghị của Robespierre. Vì quá giận nên mất sợ, Carnot 

đã đứng dậy buộc tội lại Robespierre. Và lời nói của Carnot đã khơi mào cho luồng 

phẫn nộ của các đại biểu từ trước vẫn nép mình e sợ. Cuộc cãi vã kéo dài, và trong 

hôm đó, không có phe nào thắng cả. 

Buổi tối, Robespierre tới đọc diễn văn lại hội quán Jacobins: những nhân viên hội quán 

đều vỗ tay tán thưởng. Một số quá hăng hái đã đề nghị với Robespierre dùng quân lực 

bắt hết các đại biểu trong Quốc ước hội nghị. Nhưng Robespierre vẫn tin rằng mình sẽ 

có thể thắng một cách hợp pháp, nên từ chối biện pháp võ lực. Trong đêm ấy, phe đối 

lập cũng chạy chọt hoạt động rất gắt. Riêng Tallien có một cô nhân tình, Thérésia 

Cabarrus, rất đẹp. Cô này bị bắt nhốt trong khám từ lâu. Chính đêm đó, Thérésia viết 

cho Tallien một bức thư ngắn: “Chỉ vài ngày nữa, tôi phải ra trước toà án, vả chắc sẽ 

ra pháp trưởng. Tôi rất tuyệt vọng khi nghĩ rằng trước đây, tôi đã hiến thân cho anh vì 

anh chỉ là một thằng hèn nhát, không dám ngửa mặt trả lời Robespierre”. Được thư 

của người tình, Tallien càng uất hận, và quyết tâm đánh đổ Robespierre. 

Tới ngày hôm sau, tức 28-7, phái Robespierre lại ra trước nghị trường. Hôm đó, phe 

đối lập đến đông đủ. Một đại biểu đối lập - Collol d’Herbois, ngồi ghế chủ tịch. Lần 

này, Robespierre đã nhường cho Saint-Just lên đàn trước. Nhưng Sainl Just vừa nói 

được mấy câu, thì Tallien đã nhảy ra giữa nghị trường, phản đối ầm ĩ, và đòi Saint-Just 

phải nói rõ định buộc tội những ai. Sự can thiệp của Tallien gần như tiếng trống báo 

hiệu. Các nghị sĩ đều nhao nhao phản đối, át cả tiếng nói của Saint-Just, có kẻ kêu: “Đả 

đảo tên độc tài!” Rồi bỗng nhiên, Tallien rút một con dao găm trèo lên diễn đàn hét to: 

“Dưới mắt tôi, tôi đã nhìn thấy kẻ lập tâm đóng lại vai tên Cromwell độc tài. Nên hôm 

nay, tôi mang sẵn dao tới đây, và nếu Quốc ước hội nghị không đủ can đảm truy tố, tôi 

sẽ dùng dao này để diệt trừ kẻ ấy”! Thấy tình thế nguy hiểm. Robespierre cũng trèo 

lên diễn dân xin nói. Nhưng vị chủ tịch cứ lắc chuông ầm ĩ, không cho Robespierre 

nói. Trong khi đó, những tiếng kêu: “Đìả đảo tên độc tài!” vẫn nhao nhao tiếp tục. Rồi 

Vadier cùng lên đàn, nhắc tới việc mụ đồng Catherine Théot. Bị cướp lời, Robespierre 

đành bước xuống đứng giữa nghị trường. Còn Saint-Just thản nhiên khoanh tay im 

lặng, vẻ mặt xa vắng như ở đẩu đâu. Rồi Tallien lại nói, ông kẻ hết các tội của 

Robespierre từ ngày 10-8-1792. Robespierre muốn trả lời, thì chủ tịch lại lắc chuông. 

Mặt tái ngắt, Robespierre quay về phía Bình nguyên phái: “Hỡi các ông vốn là những 

người trong sạch, tôi muốn nói với các ông vài lời”. Chủ tịch lại lắc chuông, và những 

tiếng phản đối vẫn ầm ĩ. Robespierre gào: “Hỡi tên chủ tịch cùng bọn sát nhân, ngươi 

có để cho ta nói không?”. Chuông vẫn lắc, và Robespierre bỗng nhiên bị khản giọng. 

Có kẻ kêu lớn: “Mi khản giọng, vì máu của Danton làm nghẹt cổ mi!”. Robespierre lắc 

đầu: “À, thế ra các người muốn báo thù cho Danton. Các người thực là hèn nhát, là tại 

sao trước kia các người không dám đứng lên bênh vực cho Danton?” Rồi Robespierre 

lảo đảo bước lên hàng ghế muốn ngồi xuống. Một nghị sĩ lập tức đứng lên ngáng đường 

Robespierre: “Mi là một kẻ sát nhân! Mi không được ngồi chỗ này, vì đây là ghế ngồi 

của Vergniaud”. Robespierre đánh bước tới chỗ khác, mồ hôi toát ra đầm đìa. Ông có 
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cản tưởng rằng không những chỉ có người sống buộc tội ông, mà trong nghị trường 

còn có nhiều bóng ma buộc tội. Trời lúc đó sắp có cơn giông, sấm chớp ù ù, bóng tối 

chạng vạng. Trong gian phòng nửa sáng nửa tối, một nghị sĩ vô đanh đứng lên yêu cầu 

Quốc hội biểu việc bắt Robespierre. Trong một thời gian chớp nhoáng, Quốc ước hội 

nghị đã bỏ thăm chấp thuận. Cả Saint-Just, Couthon cùng bị bắt. Người em ruột của 

Robespierre và một người bạn tên là Lebas, tuy không bị bắt cũng yêu cầu được bắt 

cùng với Robespierre. Rồi cả bọn được hộ tống đưa tới khám đường”. 

Hai giờ sau, thành Paris sôi nổi. Paris Công xã muốn bênh vực cho Robespierre, đã 

phái Hanriot đi khắp các phố, gõ chuông đánh trống xui dân chúng khởi loạn. Đồng 

thời, họ tập trung một số vệ quân gần Toà thị chính, và phái người lời khám đường giải 

phóng cho bọn Robespierre đưa tới Toà thị chính. Chính ra, lúc đó, Paris Công xã có 

thể dùng vệ quân đàn áp Quốc ước hội nghị. Nhưng Robespierre không muốn. Ông chỉ 

muốn hai điều: một là thắng một cách hợp pháp trước nghị trường, hai là thắng bằng 

một cuộc khởi loạn của dân chúng. Nhưng dân Paris lúc đó đã quá mệt mỏi vì khủng 

bố, nên họ thờ ơ trước lời kêu gọi của công xã. Chờ mãi không thấy dân chúng khởi 

loạn, Couthon đề nghị với Robespierre biên thư kêu gọi quân đội ngoài biên ải. Nhưng 

Robespierre trả lời: “Biên thư, nhưng nhân danh ai?” Có một Cơ quan đại biểu cho dân 

chúng là Quốc ước hội nghị, thì họ đã ngả theo đối lập rồi! Trong thời gian lưỡng lự 

của Paris Công xã, Quốc ước hội nghị đã nhanh tay thi hành những biện pháp cần thiết. 

Hội nghị ban hành một đạo sắc lệnh cất chức Hanriot, đề cử Barras làm chỉ huy trưởng 

vệ quân. Hội nghị cử 12 vị nghị sĩ, đội mũ lông, đeo băng tam tài, có người hộ tống, 

đi tới các nẻo dường đọc tờ tuyên ngôn buộc tội bọn phản loạn. Đồng thời, một số nghị 

sĩ đi khắp 48 khu phố Paris để lập trung những phần tử dân vệ võ trang cùng dư đảng 

của Danton, đem tập họp ở công trường gần Toà Thị chính. Tới 5 giờ sáng ngày 29-7, 

đoàn dân vệ đó, dưới quyền chỉ huy của Barras, đã đột nhập Toà thị chính. Trong 

phỏng của Robespierre, có một tiếng súng nổ: Lebas đã tự tử. Tiếp theo một tiếng súng 

thứ hai: Robespierre ngã gục, quai hàm bị gẫy(1). Dân vệ và cảnh binh ùa vào bắt. 

Saint-Just cúi xuống ôm bạn. Người em của Robespierre nhảy qua cửa sồ tự tử. Cả bọn 

bị bắt đi. 

Họ bị giải tới điện Tuileries có người canh gác. Robespierre bị thương nằm trên bàn. 

Saint-Just bị trói tay, đúng im lặng, không nói một lời, vẻ mặt lạnh lùng. Thỉnh thoảng 

chỉ cúi xuống lau máu ở mặt Robespierre. Quả thực lúc đó, thái độ của Saint-Just đã 

chứng minh cho một lời nói của ông ta lúc trước: ”Tôi coi nhẹ cái thứ cát bụi cấu tạo 

nên thể xác tôi”. 

Ngay buổi sáng hôm đó, toà án cách mạng đã họp phiên toả xét xử. Rồi đến buổi trưa, 

mấy cỗ xe bò đưa họ ra pháp trường. Thành Paris lộ vẻ vui mừng như một ngày hội. 

Tới pháp trường, Saint-Just vẫn thản nhiên không nói một tới. Hanriot chém trước, rồi 

đến Couthon, đến em Robespierre, đến Saint-Just. Robespierre lên cuối cùng. Ông 

cũng không nói gì. Nhưng khi lên đao phủ dứt cái băng buộc quai hàm, Robespierre 

đã kêu lên một tiếng vì quá đau. 

Sự sụp đổ cửa Robespierre đã để lại nhiều đổi thay báo hiệu một chuyển hướng quan 

trọng trong trào lưu cách mạng. Robespierre đã tượng trưng cho một cực độ của cao 

trào cách mạng, và các tầng lớp đều bị huy động toàn lực để tiến tới chế độ mới. Nhưng 

sau 4 năm trời căng thẳng, phần lớn dân chúng đều mệt mỏi. Tuy cuộc cách mạng có 

đem lại nhiều kết quả đáng kể cùng sự vinh quang cho đất nước, nhưng dần dần, đa số 

cùng thấy chán cảnh máu xương. Những cánh máu xương diễn ra trong cuộc chống 

ngoại xâm, người dân vẫn có thể tiếp tục chịu đựng. Nhưng đối với cảnh máu xương 

gây ra bởi khủng bố và tương tàn, nhiều khi người dân không nhìn thấy nguyên nhân 

và tí cách cần thiết. Thêm vào đó, có sự lo sợ cho chính mình hoặc người thân thích. 

Cho nên, cái chết của Robespierre đã phá vỡ bầu không khí căng thẳng lo sợ, và gần 
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như đem lại niềm hân hoan cởi mở cho dân chúng Paris. “Robespierre đã chết rồi! Sự 

khủng bố cũng chấm dứt!” Dân Paris tụ họp nhau trên các nẻo đường, một số đông 

chạy tới các nhà ngục để chờ những tù nhân được phóng thích. Họ ôm nhau, họ hôn 

hít, mừng quá hoá khóc. Nhiều chính trị phạm trước kia trốn tránh cũng dần dần lộ 

diện. Những dư đảng Girodins cũng ra mặt. Ngay đến phe Bảo hoàng cũng xuất hiện 

lẻ tẻ, cùng những vị tu sĩ không chịu tuyên thệ. Trên đà phản ứng, dân chúng còn đi xa 

hơn nữa. Một số thanh niên mệnh danh là Muscadins rủ nhau tụ tập ngoài phố, tay cầm 

gậy, đón đánh những người Jacobins cũ. Các thanh niên này ăn mặc đồng phục, áo cắt 

ngắn, quần chẽn, tóc loà xoà hai bên thái dương, nhưng cạo trọc đầu san gáy, theo mốt 

những tử tù bị ra pháp trường trong thời khủng bố. Bọn họ phá tượng Marat, rồi phá 

nốt hội quán Jacobins. 

Tại nghị trường, khuynh hướng cách mạng ôn hoà đã gần như toàn thắng, và gồm phần 

lớn những nghị sĩ lìinh nguyên phái. Phái Montangnards còn sót lại một vài người, 

nhưng đều nom nớp như rắn không đầu. Sau ngày 29-7, công việc đầu tiên của Quốc 

ước hội nghị là tước hết quyền hành của Uỷ ban cứu quốc, chỉ để lại cho Uỷ ban quyền 

điều khiển ngoại giao và quân sự. Hội nghị cũng biểu quyết chấp thuận cho 67 nghị sĩ 

Girondins còn bị cầm tù được trở lại nghị trường sinh hoạt. Ít lâu sau, muốn thoả mãn 

những địa phương sùng đạo, Quốc ước hội nghị đã biểu quyết đạo luật ngày 21-2-1795 

ban hành sự tự do tín ngưỡng. Chính sách của đa số Quốc hội vẫn là tiếp tục cuộc cách 

mạng, nhưng tiếp tục một cách ôn hoà, nghĩa là chống phái Bảo hoàng cực hữu cũng 

như phái dân chủ cực tả. 

Trong thời gian gian đó, dân Paris ngày càng di sâu vào cuộc sống cởi mở phóng túng. 

Ngày nào Paris cũng như có dạ hội. Bất cứ chỗ nào, dân chúng tụ tập nhảy đầm. 

Thérésie Carbarus đã lấy Tallien, và nàng đã trở thành một thứ hoàng hậu của cuộc 

sống phóng túng, Thời bấy giờ, cũng như mấy năm trước, dân Paris vẫn hay noi gương 

cổ Hy Lạp và La Mã. Nhưng bây giờ họ không còn noi theo những gương sáng đạo 

đức cùng những vị anh hùng thời trước. Họ chỉ noi theo cái nếp sống khoái lạc của thời 

cổ. Nàng Cabarrus đã tung ra nhiều mốt quần áo đàn bà nhẹ và mỏng như y phục các 

vị nữ thần Hy Lạp. Còn đàn ông phần lớn đều để tóc theo kiểu Muscadins đo nhắc nhở 

chiếc gáy bị cạo của những tử tù dưới thời khủng bố. Một số các bà trí thức và nhan 

sắc đều mở những phòng khách. Lui tới phòng khách có đủ hạng người: từ các nghị sĩ 

cho tới những phần tử Bảo hoàng! Ngôn ngữ tự đo, và nhiều khi, người ta còn dám 

trào phúng cả cách mạng nữa. Bầu không khí chung còn được tạm ổn, vì lúc đó, các 

đạo quân cách mạng vẫn tiếp tục chiến thắng trên các chiến trường Âu châu. 

Nhưng tới mùa xuân 1795, nạn đói lại trở lại hoành hành. Do chiến tranh cùng kinh 

phí nặng nề, đồng tiền vẫn sụt giá. Thêm vào đó, một số người đầu cơ chiến tranh đã 

trở thành quá giàu có, cảnh tượng mâu thuẫn giữa đời sống huy hoàng của bọn chúng 

với đời sống của dân nghèo lại càng khiến dân Paris công phẫn. Nên trong khoảng 

tháng 4 và 5-1795 dân Paris lại nổi loạn hai lần nữa, vào ngày 1-4 và 20-5, khẩu hiệu 

của dân nổi loạn là: “Bánh mi, và sự ban hành hiến pháp 1793”. Dân chúng biểu tình 

võ trang tới vây Quốc hội. Song vì thiếu người cương quyết lãnh đạo (phái 

Montagnards và Paris Công xã đã tan tác) nên trong cả hai lần khởi loạn, Quốc ước 

hội nghị đã tìm cách dẹp yên, hoặc bằng hứa hẹn, hoặc bằng quân đội. Có thể nói rằng 

hai vụ khởi loạn thất bại này là những hiện tượng tranh đấu cuối cùng của khuynh 

hướng dân chủ cực đoan. Sau đó, khuynh hướng ấy đã bắt buộc phải im lặng trong 

mấy chục năm trời, cho đến 1830 mới lại có sự nổi dậy của dân chúng. Trong những 

vụ khởi loạn nói trên, cũng cần ghi nhận rằng đó là lần đầu tiên chính quyền cách mạng 

đã sử dụng quân đội để đàn áp dân chúng khởi loạn. Sự can thiệp của quân đội vào đời 

sống chính trị rồi đây sẽ mở màn cho kỷ nguyên Napoléon. Sau hai vụ khởi loạn nói 

trên. Quốc ước hội nghị đã lợi dụng sự chiến thắng để diệt trừ nốt những phần tử 
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Montagnards quá khích. Một số lớn bị lưu đày, còn một số ít như Fouquier Tinvill (cựu 

công cáo uỷ viên) bị chặt đầu. Tại các tỉnh, những phần tử ôn hoà cũng nhiều khi hợp 

tác với Bảo hoàng để diệt trừ cho hết các phần tử dân chủ quá khích. Đây cũng là một 

đợt khủng bố mới, được mệnh danh là khủng bố trắng (Terreur blanche), trái lại với 

những đợt khủng bố trước kia. 

Lợi dụng sự chuyển hướng khuynh hữu của cách mạng, phe Bảo hoàng ngày càng trở 

lại hoạt dụng ráo riết. Vua Louis XVII đã chrết ở ngoại quốc, nhưng có Louis XVIII 

thay thế. Ngày 25-6-1795, một đội quân bảo hoàng 3.500 người được một chiếc tầu 

Anh đưa về đổ bộ tại miền Bretagne. Một số khá đông dân chúng đã hưởng ứng. Nhưng 

rốt cuộc, cách mạng quân dưới quyền chỉ huy của tướng Hoche đã tiêu diệt đội quân 

bảo hoàng. Tuy nhiên, vụ đổ bộ nói trên đã báo hiệu cho những trận tấn công liên tiếp 

sau này của phe Bảo hoàng. 

Rồi tháng 10-1795, trước khi mãn nhiệm kỳ, Quốc ước hội nghị ban hành một bản hiến 

pháp mới. Hiến pháp mới có tính cách ôn hoà. Theo bản hiến pháp, quyền hành pháp 

sẽ được giao cho một Chấp chính ban gồm 5 uỷ viên. Cứ mỗi năm, Chấp chính ban 

phải thay một uỷ viên mới. Như thế, để tránh nạn độc tài cá nhân. Quyền lập pháp được 

giao cho hai viện: Thượng nghị viện và hạ nghị viện. Cứ mỗi năm, bầu lại một phần 

hạ nghị sĩ. Các nghị sĩ đều được bầu theo thề thức tuyển cử giới hạn: chỉ được đi bầu 

những kẻ nào có một tối thiếu của cải. Đồng thời với bản hiến pháp, Quốc ước hội nghị 

cũng ban hành một đạo sắc lệnh quy định rằng trong số những nghị sĩ sẽ được bầu, hai 

phần ba bắt buộc phải được chọn lựa trong những nghị sĩ cũ của Quốc ước hội nghị. 

Biện pháp đó có mục đích muốn gìn giữ một đa số cộng hoà trong hai viện tương lai. 

Bản hiến pháp mới được đưa ra để dân chúng duyệt y bằng sự đầu phiếu. Tại nước 

Pháp bấy giờ có chừng 5 triệu người có quyền đầu phiếu. Nhưng chỉ có gần 1 triệu 

người đi bỏ thăm. Bản hiến pháp đã được công nhận bằng 914.8.13 phiếu thuận chống 

lại với 41.892 phiếu nghịch. Vì quá nhiều người không đi bầu, nên cuộc đầu phiếu vừa 

xong, đã có người lên tiếng muốn hủy bỏ việc đầu phiếu. Dư luận trở thành sôi nổi. 

Phái Bảo hoàng công kích dữ dội hiến pháp. Tới ngày 5-10-1795, phái Bảo hoàng tổ 

chức một vụ âm mưu đảo chính. Họ tập họp một lực lượng võ trang chừng 20.000 

người tại Paris, trong khi Quốc ước hội nghị chỉ có 5.000 binh sĩ. Nhưng trong các 

tướng tá, có viên tướng trẻ tuổi là Bonaparte. Bonaparte tổ chức cuộc phòng thủ Quốc 

hội. Nên cuộc tấn công của phái Bảo hoàng đã bị thảm bại. Bắt đầu từ đó, uy danh của 

Bonaparte lừng lẫy trong dân chúng và quân đội. Sau vụ âm mưu ngày 4-10, Quốc ước 

hội nghị đã gần như giao cho Bonaparte phụ trách phòng thủ Paris. 

Tới ngày 26-10-1795. Quốc ước hội nghị, sau bao nhiêu sóng gió, đã mãn nhiệm kỳ 

để nhường chỗ cho những nghị viện mới tuyên trạch theo bản hiến pháp 1795. 

Chú thích: 
(1) Về điểm này, các sự gia bất đồng ý kiến, có người cho rằng Robespierre tự tử hụt. 

Có người cho rằng viên cảnh binh Merda đã bắn trúng Robespierre. 
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   Chương 1 (E)  

5) Chấp chính ban 
   

Ngày 2-11-1795, Chấp chính ban nhậm chức cùng với hai viện dân biểu. Chấp chính ban 

gồm 5 uỷ viên, trong đó có Barras và Carnot. Carnot là chủ tịch. Nhưng trong lịch sử Pháp, 

có lẽ không có thời nào mà ngân khố lại trống rỗng, và những người trong chính quyền lại 

thối nát như thời Chấp chính ban. Ngân khố trống rỗng vì kinh phí chiến tranh, và vì dân 

chúng đã quá kiệt quệ. Chính quyền trở thành thối nát, vì giữa thoái trào cách mạng, ai nấy 

đều muốn vơ vét đồng tiền tài chính để sôdng theo khoái lạc chủ nghĩa, Fouché, Barras, 

Tallevrand là những tay thối nát hơn cả. Fouché làm đủ mọi việc để kiếm tiền, nhất là đi đôi 

với các công ty lớn. Còn Barras và Talleyrand kiếm tiền hằng cách bán tin tức cho địch 

quân. Chính quyền đã vậy, ở ngoài dân chúng ăn chơi cũng không kém. Lúc bấy giờ, một 

bầu không khí điên cuồng sa đoạ bao trùm dân chúng Paris và Pháp. Quá mệt mỏi vi chiến 

tranh cũng như quá căng thẳng bởi giông tố cách mạng, người dân Pháp lúc đó không còn 

thiết gì hết, chí mong được yên ổn ăn chơi. Tại Paris, những vụ ly dị rất nhiều. Có người, 

sau khi lấy hai chị em, còn làm đon xin phép cưới cả người mẹ. Hạng nhà giầu lên xe xuống 

ngựa, ăn bận thật sang, để đi đánh cá ngựa và chim đào hát. Trong khi đó, phần lớn dân 

chúng bị kiệt quệ. Do sự trái ngược đó, nên Babeuf đã xuất hiện. Babeuf là chủ bút tờ “Diễn 

đàn dân chúng”. Xuất thân là một anh thư ký đạc điền, ông đã tung ra một chủ nghĩa dân 

chủ còn quá khích hơn bọn Jacobins và Hébertistes: Chủ nghĩa cộng sản. Trước Proudhon, 

Babeuf đã tuyên cáo rằng quyền tư hữu chỉ là một lối chiếm đoạt và ăn cướp. Ông hô hào 

trên mặt báo: “Tất cả xã hội phải được đạp đổ chìm vào sự hỗn mang, thì rồi trong hỗn nmng 

mới thoát thai được một xã hội mới!” Babeuf hay lui tới một hội quán lấy tên Panthéon, và 

cũng muốn âm mưu khởi loạn. Song vụ âm mưu bị Chấp chính ban bóp tan trong trứng, và 

Bonnparte cho quân đội tới đóng cửa hội quán Panthéon. Tuy bên trong rất yếu ớt và thối 

nát, chính quyền thời Châp chính ban vẫn tiếp tục gây những chiến công lẫy lừng trên các 

chiến địa. Lẫy lừng hơn cả những thời kỳ trước. Tuy nhiên, những chiến công không phải 

là do chính quyền tạo nên, mà là do tài năng của Bonaparte. Năm 1796, chủ tịch Carnot phái 

ba đạo quân chia dường đánh tới thành Vienne của nước Áo. Đạo thứ nhất do Moreau chỉ 

huy, đạo thứ nhì do Jourdan, và đạo thứ ba giao cho Bonaparte đánh qua Ý để ngược lên 

Vienne, Bonaparte xuống Nice để nhậm chức trong đạo quân của ông, binh sĩ phần nhiều là 

tân binh, áo quần rách rưới, chân đất, và rất vô kỷ luật. Họ nhiều khi chỉ ăn cướp để nuôi 

thân. Bonaparte mới 28 tuổi. Ông chỉnh đốn quân ngũ trong 15 hôm rồi ra lệnh xuất quân. 

Nhưng trong 13 tháng trời, trong khi hai đạo quân của Moreau và Jourđan đều thất bại, đạo 

quân của Bonaparte đã thắng hết trận này tới trận khác: Montenotte, Millesimo Mondovii, 

Lonato, Caslistione, Bassano, Arcole, Rivoli. Mỗi trận thắng của Bonaparlc đều đem lại một 

số tiền lớn tich thu trong công quỹ các nước. Mặc dầu rất nghèo, Bonaparte vẫn gửi hết 

những số tiền đó về Paris. Trong cuộc tiến quân này, Bonaparte đã kiếm cho Chấp chính 

ban 50 triệu bạc để xung vào ngân khố thiếu hụt. Bởi thế, nên tuy thấy Bonaparle cứng cổ, 

Chấp chính ban vẫn không dám ra lệnh triệu hồi. Rốt cuộc, Giáo hoàng La mã cùng hoàng 

đế Áo đều phải ký hoà ước với Bonaparte để nhượng đất và nạp tiền. Do chuyến xuất quân 

này, uy danh của Bonaparte lẫy lừng khắp Âu châu. Quân đội trở thành tinh nhuệ và coi 

Bonaparte như thần thánh. Và chuyến xuất quân đầu tiên này cũng là một bước tiến dài của 

Bonaparte trên con đường cướp chính quyền tại Pháp. 

Trong khi Bonaparte chiến thắng ở bên ngoài, tình trạng trong nước vẫn tiếp tục rối ren 

thêm. Tới tháng 9-1797, có cuộc tuyển cử để thay thế một phần ba nghị sĩ trong hai viện. 

Phái Bảo hoàng đã hoạt động gắt gao trong vụ tuyển cử. Do sự thoái trào của cách mạng, 

phái Bảo hoàng thâu được nhiều thắng lợi. Một số nghị sĩ Bảo hoàng lọt vào hai viện. Tân 

chủ tịch tại hạ nghị viện là người Bảo hoàng. Một tay bảo hoàng khác, Barthélémy, cũng lọt 
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vào làm uỷ viên của Chấp chính ban. Tình thế trở nên nguy ngập do sự tràn làn của phái 

Bảo hoàng. Nên tới ngày 11-9, đa số ủy viên trong Chấp chính ban, cầm đầu bởi Barras, 

quyết định dùng võ lực tiêu diệt phái Bảo hoàng, Barras lại cầu cứu tới quân đội. Lúc đó, 

Bonaparte đã trở về Paris và phụ trách việc diệt trừ phái Bảo hoàng. Trong đêm ấy, 

Bonaparte sai tướng Angrereau mang 52.000 binh sĩ vây diện Tuileries, Barthélémy cùng 

phái Bảo hoàng đều bị bắt. Phần lớn bị lưu đầy, một số bị giết. Đồng thời, Chấp chính ban 

ra lệnh đóng cửa các báo chí báo hoàng, cũng như trục xuất quý tộc cùng tu sĩ. Một lần nữa, 

quân đội đã can thiệp vào đời sống chính trị, và cũng như lần trước, người chỉ lmy vẫn là 

Bonaparte. Cho nên, đối với đư luận dân chủng, lưỡi gươm của quân đội ngày càng đóng 

một vai trò quyết định, và uy danh của viên tướng bách chiến bách thắng ngày càng lừng 

lẫy. Sau lưng một Chấp chính ban yếu ớt và chia rẽ, dân chúng Pháp đã nhìn thấy thấp 

thoáng bóng dáng của Napoléon! 

Rồi tiếp đến hiệp ước Campo-Formio ký kết với nước Áo, với Giảo hoàng, với vua nước 

Sardaigne và Naples. Trong vụ này, Bonaparte đã thay mặt chính quyền Pháp để đứng điều 

đinh và ký kết. Vua chúa Âu châu phải ký nhượng cho nước Pháp: toàn thể nước Bỉ, xứ 

Palatinat, tính Mayence, Coblentz, và hai phần ba xứ Rhénanie. Hiệp ước Campo-Formio là 

một thắng lợi hết sức lớn lao của Pháp, nhờ tài ba của Bouaparte. Đó cũng là một bước tiến 

của Bonaparte trên đường nắm chính quyền. 

Tới đầu 1798, Bonaparte định thực hiện một mộng tưởng lớn lao: chiếm Ai Cập rồi đưa 

quân sang thẳng Ấn Độ, hoặc kéo qua Thổ Nhĩ Kỳ, tiêu diệt nước Áo rồi trở về Pháp. Với 

kế hoạch ấy, Bonaparte toan tính muốn chặt bớt vây cánh của Anh, và đồng thời gây một 

chiến công không tiền khoáng hậu để có thể nắm chính quyền tại Pháp. Vả lại, theo ý 

Bonaparte, ông cho rằng kẻ thù chính là Anh, và muốn diệt nước Anh, phải diệt những vây 

cánh trước. Ngày 19-3-1798, 300 chiến thuyền chở gần 60.000 binh sĩ cùng 200 kỹ sư và 

bác học, đã xuất phát từ Toulon, dưới quyền chỉ huy của Bonaparte. Một trận bào lớn khiến 

cho đoàn thuyền viễn chinh đi thoát được vòng đai phong toả của hải quân Anh. Rồi 

Bonaparte chiếm Ai Cập, tràn sang Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng tới trước thành Saint Jean d’Acre, 

đoàn quân bị chặn lại. Binh sĩ chết nhiều vì dịch hạch, nên Bonaparte phải trở về Ai Cập. 

Trong khi đó, hải quân Anh đã phá huỷ hết các chiến thuyền của Bonaparte. Nên ông đành 

ở lại Ai Cập chưa tính được chuyện về. 

Cả Âu châu chỉ sợ có Bonaparte. Nay Bonaparte đã đi xa và không có đường về, nên tới 

năm 1799, các nước Âu châu lại liên hiệp để đánh Pháp. Cuộc liên hiệp được thực hiện dễ 

dàng, nhất là vì có nước Anh xui giục. Quân đội Âu châu có tới 300.000, trong khi quân đội 

Pháp chỉ cìn 170.000. Nước Pháp lại bắt đầu thất trận, và bị đe doạ trên các biên giới. Tình 

hình quốc nội càng rối ren hơn nữa. Vị chủ tịch của Chấp chính ban là Sieyès. đứng trước 

hiểm hoạ ngoại xâm và tình thế rối ren trong quốc nội. Sieyès có ý định muốn liên minh 

vớimột viên tướng lãnh trong quân đội để gây dựng một chính quyền mạnh và tập trung. 

Sieyès đã nghĩ đến Joubert, nhưng Joubert mới bị chết… Giữa lúc ấy thì Bonaparte trở về. 

Ông trở về ngày 9-10-1799, và lúc đó, dư luận đã coi ông như người của tình thế. Nước 

Pháp bị ngoại xâm đe doạ, nên dân chúng mong mỏi một cứu tinh, về vấn đề quốc nội, dân 

chúng cũng mong có một người nào đầy uy quyền và bản lĩnh để tái lập sự yên ổn và an 

ninh. Về phía chính quyền, Sieyès đương muốn liên minh với một tay gươm có tài ba và uy 

thế. Nói tóm lại, Bonaparte đã trở về đúng lúc. Sau 47 này lênh đênh trên mặt biển, sự may 

mắn đã khiến cho chiếc tàu lẻ loi của Bonaparte lại lọt qua vòng vây của hái quân Anh, ông 

lên bộ ở hải cảng Fréjus. Suốt dọc đường, dân chúng hoan hò nhiệt liệt, các cửa sổ đều kết 

hoa, các nhà thờ đều rung chuông. Tin tức về tới Paris trước. Thành phố Paris chăng đèn 

đón Bonaparte. Phường nhạc quân đội diễu hành các phố. Tại các rạp hát, khán giả và diễn 

viên đều đứng lên hát bài Marseillaise. Do niềm chờ đợi hân hoan đó, Bonaparte đã bước 

lên điài vinh quang rồi tiến tới cuộc đảo chính ngày 19 Brumaire, thanh toán cả một diễn 

trình cách mạng để thiết lập một chính quyền tập trung của nền đế chế quân phiệt. 
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Chương 2      

Nhiều sử gia thường vẫn so sánh cuộc cách mạng Nga 1917 với cuộc cách mạng Pháp 

1789, để tìm hiểu những điểm tương tự cùng những trạng thái khác biệt. Sự so sánh là điều 

cần thiết, vì cá hai đều là nhũng cuộc cách mạng lớn lao gây ảnh hưởng sâu rộng, và hơn 

nữa, cuộc cách mạng 1789 đã có những ảnh hưởng trực tiếp đối với sự phôi thai của cách 

mạng Nga. Vì chúng ta đều biết rằng cuộc cách mạng 1917 được tiến hành dưới chiêu bài 

của lý thuyết mác xít, và Marx đã một phần xây dựng quan niệm cách mạng của mình trên 

sự nghiên cứu cuộc cách mạng 1789, nhất là nghiên cứu về Paris Công xã. 

Điểm tương tự đầu tiên là cả hai cuộc cách mạng đều nhằm phá huỷ một mục tiêu tương 

tự: đó là nền đế chế tập trung của giòng giõi Bourbons và của Xa hoàng. Nhưng từ 1780 

tới 1917, hơn một thế kỷ đã trôi qua, và trong thời gian đó, nhiều nước đã chảy qua cầu. 

Trong thế kỷ XIX, Pháp đã trải thêm hai cuộc cách mạng nữa (1830, 1848), và cả hai đều 

muốn tiến tới một chế độ dân chủ phổ biến hơn, tuy vẫn còn hàm chứa tính chất cách 

mạng tư sản dân quyền. Rồi tới 1871, Pháp lại trải qua một thời khởi loạn nữa của Paris 

Công xã: tuy ngắn ngủi hpưn, cuộc khởi loạn công xã này lại có sắc thái ác liệt hơn dưới 

thời Quốc ước hội nghị. Tuy nhiên biến chuyển tại Pháp tất nhiên phải gieo vang dội vào 

Âu châu và Nga. Nhưng đồng thời, còn có những biến chuyển khác ớ Âu châu. Trong suốt 

thế kỷ XIX, các nước tiên tiến Âu châu mỗi ngày một trưởng thành trên đường kỹ nghệ 

hoá. Do đó, một giai cấp mới đã xuất hiện đông đảo(giai cấp yhợ thuyền), và gây thành 

những mâu thuẫn sâu rộng hơn như dưới thế kỷ XVIII. Marx đã hô hào cổ võ thợ thuyền, 

đem lại cho giai cấp đó một ý thức về vai trò lịch sử cũng như sự cần thiết đấu tranh giai 

cấp. Khuynh hướng quốc tế hoá sự tranh đấu cách mạng đã bắt đầu, đồng thời, tầng lớp 

nông dân của thế kỷ XIX cũng đầy đủ ý thức hơn lớp dân cày nô lệ của thế kỷ trước. Cho 

nên, cuộc cách mạng 1917, tuy noi theo vết xe 1789, nhưng đã phối hợp thêm với trào lưu 

mới để đi xa hơn nữa. Nó mang nặng sắc thái một cuộc cách mạng lãnh đạo bởi công 

nhân, nông dân, binh sĩ, và đề cao rõ rệt giai cấp đấu tranh. Nó không ngừng lại ở giai 

đoạn tư sản dân quyền tượng trưng bởi Chính phủ Kerensky, mà tiến tới vô sản chuyên 

chính, tượng trưng bởi chính quyền Sô viết của những người Bolsevich, đó tức là cuộc 

cách mạng 1789, nếu phái Marat, Enragés và Hébertistes đã thắng trận và thiết lập chính 

quyền của lớp dân nghèo. Lenine, người lãnh đạo cách mạng 1917, đã luõng lự rất nhiều 

trước ngã ba: ngừng lại ở giai đoạn tư sản dân quyền để phát triển một nền kỳ nghệ tư bản, 

hay tiến thẳng tới vô sản chuyên chính. Mãi về sau, Lenine mới quyết định đốt giai đoạn 

cách mạng. 

Một điểm tương tự thứ hai: cũng như cách mạng 1789, cuộc cách mạng 1917 đã phôi thai 

theo một lịch trình rất dài, và trong lịch trình đó, những phần tử tiền phong đều là tư sản trí 

thức, tiểu tư sản, cùng một số ít quý tộc hoặc sĩ quan. Còn đại đa số quần chúng lúc ban 

đầu, đều chỉ là thụ động. Năm 1825, cuộc khởi loạn đầu tiên là do một số quý tộc và sĩ 

quan võ trang khởi loạn. Sau khi bị thất bại, phong trào lại tắt ngấm. Từ 1830 đến 1870, 

chỉ có những tư tưởng gia và văn nghệ sĩ khua chiêng gióng trống, từ 1870 đến 1878, phát 

sinh phong trào của những nhà trí thức “đi vào quần chúng” để cảnh tỉnh quần chúng. 

Nhưng cuộc cảnh tỉnh cùng gây ít kết quả, vì dám dân cày vẫn triền miên trong thái độ thụ 

động cố hữu từ mấy thế kỷ. Cực chẳng đã, các tay trí thức phải chuyển hướng, đề cao sự 

khủng bố cá nhân làm chiến lược căn bản. Họ vác bom, vác súng để thủ tiêu những yếu 

nhân của chế độ Nga hoàng. Một đợt khủng bố không tiền khoáng hậu đã mở đầu vào 

1878 và kéo dài tới 1905. Có hàng ngàn vụ khủng bố mưu sát. Từ 1905 trở đi, mới có sự 
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tham dự tích cực của thợ thuyền do những cuộc đình công. Tới 1917, từ tháng 2 đến tháng 

10, thợ thuyền và binh sĩ đã tham dự đông đảo. Tuy nhiên, đa số phần tử lãnh đạo vẫn là 

những tay trí thức hoặc tiểu tư sản. 

Một điểm tương tự thứ ba là cũng như cách mạng 1780, sự phôi thai của cuộc cách mạng 

1917 được thúc đẩy một phần do những bàn tay ngoại kiều. Một số phần tử hoạt động nhất 

là người Do thái. Hội Tam điểm cũng đóng một vai trò trong cách mạng Nga, nhất là trong 

việc truyền bá tư tưởng dân quyền và nhân quyền. Trong cuốn tiểu thuyết “Chiến tranh và 

Hoà bình”, Tolstoi từng mô tả sự hoạt động của hội Tam điểm tại Nga hồi thế kỷ XIX. 

Hơn nữa, trong khi các lãnh tụ cách mạng Nga bôn ba nơi hải ngoại, các ngân hàng Do 

Thái có giúp đỡ tiền nong. Sở dĩ họ làm thế chỉ vì dưới chế cũ, Nga hoàng thường theo 

đuổi chính sách đồng hoá các chủng tộc, và đo đó, chế độ Nga hoàng đã nhiều khi tàn sát 

dân Do Thái. Tháng 1-1917, Jacob Schiff, một tài phiệt Do thái và hội viên Tan điểm, chủ 

ngân hàng tại New York, đã khoe khoang công khai rằng chính ông là người bỏ tiền để 

thổi dậy cuộc cách mạng 1917. Nhiều chủ ngân hàng Do thái khác cũng tham dự việc đó. 

Một điểm tương tự thứ tư là nếu cuộc cách mạng 1789 đã kết thúc bằng nền độc tài quân 

phiệt của Napoléon, cuộc cách mạng 1917 cũng kết thúc bằng chế độ độc tài của Staline. 

Căn cứ vào quân đội và bộ máy công an. Do đó, một số sử gia cho rằng theo một định luật 

thường xuyên, các cuộc cách mạng (khởi đầu bằng dụng tâm giải phóng) đều hay đưa tới 

chế độ độc tài. Nói rằng đó là một định luật thiết tưởng có điều quá đáng. Chỉ có thể nói 

rằng đó là một sự kiện thường xảy ra khi cách mạng bước tới giai đoạn thoái trào. Tuy 

nhiên, ta khó có thể đem so sánh nền độc tài quân phiệt của Napoléon với chế độ Staline. 

Chế độ Napoléon là một chế độ thuần tuý quân phiệt, và tuy có tính chất độc đoán lập 

quyền, nhung nó thường thẳng thắn nhìn nhận tính chất độc đoán tập quyền ấy. Chế độ 

Napoléon cũng có cao vọng chinh phục các nước khác, nlurng nó không hề có cao vọng về 

ý thức hệ, hoặc muốn che đậy sự chiếm đoạt đất đai dưới một chiêu bài danh nghía. Trái 

lại, độc tài chế của Staline có những tính chất lắt léo hơn nhiều. Bên trong là một chế độ 

thuần tuý khủng bố, căn cứ vào quân đội, tổ chức công an. Guồng máy cai trị và guồng 

máy Đảng. Nhưng bề ngoài. Staline và đồng bọn vẫn khôỏn khéo khai thác các khẩu hiệu 

cũ của trào lưu xã hội chủ nghĩa, và vẫn triệt để sử dụng những chiêu bài giải phóng. Sự 

nghiên cứu sau đây về chế độ Sô viết, cũng như về chính sách khủng bố phát minh bởi các 

lãnh tụ Nga sô và bọn học trò Trung cộng, khiến aiú nấy cũng giặt mình kinh sợ. Phải 

chăng chế độ Sô viết là một vụ lường gạt chính trị có một không hai trong lịch sử? Hay 

phải chăng hàng ngũ Sô viết quả thực là một đoàn quân giải phóng đóng vai trò tiền phong 

để xây dựng một thiên đường cho nhân loại ngày mai? Thực ra, dư luận thế giới và nhất là 

Tày phương, đã phải đợi hơn năm trời mới thấu hiểu được một phần thực chất của chế độ 

Staline. Và tới ngày nay, những điểm bí ẩn của chế độ vẫn là những cái bẫy lớn khiến 

nhiều phần tử đo dự không hiểu phải bộc lộ thái độ nào cho thích hợp, chống đối hay là 

noi theo 

A - Nhận định về tâm hồn dân Nga 

Cho nên, muốn am hiểu cách mạng Nga sô, và trước khi trình bầy về lịch trình biện chứng 

của nó thiết tưởng cần nhận định qua về một vài khía cạnh tâm hồn của dân tộc Nga. Nếu 

cuộc cách mạng vô sản đầu tiên đã xảy ra ở một nước khác, như Đức, Pháp hay Ý, chắc 

rằng những trạng thái của cách mạng dễ nhận đinh hơn. Vì người Nga thực ra, không 

giống như người Đức, nhất là không như người Pháp và Ý. Tâm hồn người Pháp và Ý là 

tâm hồn dân la tinh, sáng sủa và hợp lý, ít có những trạng thái trái ngược nên dễ nhận định 

hơn. Đành rằng tiềm thức cũng người dân nào cũng có những trạng thái phi thường hoặc 
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trái ngược, nhưng tương đối, tính chất các dân tộc khác vẫn còn dễ nhận xét. Trái lại, 

người dân Nga sinh sống trên một khoảng đất bao la nửa Âu, nửa Á, đầy sa mạc băng 

tuyết hoặc cánh đồng cỏ mịt mù, đầy những ngọn núi trùng trùng điệp điệp nên tâm hồn họ 

thường không có mực thước nào hết. Dù đi về tả hay về hữu, đi lên hoặc đi xuổng, người 

dân Nga dễ đi tới chỗ cục đoan. Họ có thể trở thành một vị thánh, hay có thể trở nên một 

tên sát nhân. Đặc chất của họ là: cực đoan và trái ngược. Chỉ riêng trong một người, đã có 

những trạng thái trái ngược lẫn nhau, và trạng thái nào cũng có thể đi tới cực đoan được. 

Một phóng viên Pháp (1) bị tù đày tại Nga sô năm 1945 lúc trở về nước đã viết rằng: “Khi 

giao tiếp với người Nga, ta đừng nên ngạc nhiên là một điều gì hết! Vì mọi sự trái ngược 

đều có thể xảy ra. Tâm hồn họ là thế. Họ có thể buổi sáng ôm một người hôn hít, nhưng tới 

buổi trưa, họ có thể giết người ấy. Rồi buổi tối, họ sẽ hối hận ôm thây người chết khóc lóc 

và cầu Chúa cho người chết được sống lại. Và mỗi việc làm kể trên của họ đều là thành 

thực cả”. 

Tâm hồn cố hữu của người dân Nga là một tâm hồn hết sức tín ngưỡng. Do tín ngưỡng, 

tiềm thức của họ hay có khuynh hướng thèm khát sự thống khổ. Đối với họ, tưởng chừng 

như đau khố có thể cứu chuộc và làm thánh sạch con người! Đỏ là một khuynh hướng mà 

sau đây, ta sẽ nhận thấy trong tâm hồn của nhiều phần tử cách mạng Nga, nhất là các phần 

tử ly tưởng như những lãnh tụ của phong trào “Đi vào dân chúng”. Tuy nhiên, mặc dầu 

đầy tín ngưũng cố hữu, người Nga vẫn dễ dàng đi tới tâm trạng trái ngược, tức là noi theo 

vô thầnn chủ nghĩa đề trở thành những phần tử tiền phong của cách mạng. Một tay anh 

hùng cách mạng, Kaliayev, trước khi xách trái bom đi ném quận công Serge, đã dừng lại 

trước một tượng Chúa bầy bán hè phố, lấy tay làm dấu thánh giá. Khi ném bom rồi, bị bắt 

đưa lên đoạn đầu đài. Kaliavey lại từ chối không chịu nhận lỗi rửa tội của vị tu sĩ! Cho 

nên, khi đọc những tiểu thuyết của Dostoievsky, độc giả ngoại quốc thường lấy làm lạ 

trước những nhân vật như Raskolnikov, Kirilov…Vì mặc dầu là một sát nhân. 

Raskolnikov vẫn còn giữ được tâm hồn của một kẻ đầy thánh hạnh. Độc giả ngoại quốc, 

lúc mới đọc, thường cho rằng những nhân vật đó là quái đản huyễn hoặc, không phản 

chiếu mực thước trung bình của tâm hồn Nga. Nhưng trái lại, người dân Nga là thế. Đành 

rằng không phải người nào cũng cực đoan và trái ngược như những nhân vật của 

Dostoievsky, nhưng trên đại cương, họ đều cực đoan và trái ngược. Jean Rounnault có ghi 

thêm rằng: “Kể cũng hơi khó phân tích tâm hồn người Nga. Bởi với đa số dân chúng, khí 

hậu tâm hồn của họ gồm những trạng thái sau đây: hào hiệp, niềm nở và thắm thiết hồn 

nhiên một cách trẻ con, đầy sinh lực, nhiều sức khỏe, nhiều điên cuồng. Tính chất cao 

thượng thường trộn lẫn với những tính chất xấu xa ghê gớm. Nên người dân Nga thường ở 

trên hoặc dưới kích thước trung bình của nhân loại. Họ có ý thức về quyền lực, về bác ái, 

nhưng họ khôngq có ý thức về công lý. Nhất là họ thích say sưa, và sự say sưa đó không 

có giới hạn nào. Say sưa về rượu vodka, say sưa về cao vọng, say sưa quyền lực, say sưa 

với lòng khiêm nhượng và tự hạ mình! Có lẽ điểm quyến rũ của dân tộc Nga nằm ở trong 

khả năng say sưa. Và mỗi người Nga là một thi sĩ không biết mình là thi sĩ. Cần ghi thêm 

rằng vì sinh trưởng trên một khoảng đất biên địa nửa Âu, nửa Á, tâm hồn người dân Nga 

thường bị chia sẻ trước ảnh hưởng của Âu châu: nửa muốn chống đối, nửa bị quyến rũ bởi 

Âu châu. Tuy nhiên, trong đáy lòng dân tộc, người dân Nga vẫn thầm nuôi một cao vọng 

khủng khiếp: cao vọng muốn đem lại một thông điệp lớn lao cho nhân loại và trở thành 

một dân tộc cứu thế. Trong những tiểu thuyết của Dostoievsky hoặc Tolstoi, nhiều nhân 

vật, mỗi khi nói tới nước Nga và dân tộc Nga, đều bộc lộ một niềm cảm động chân thành 

sâu đậm đối với nước non đồng chủng, đồng thời đều triệt để tin tưởng rằng rồi đây, dân 

tộc Nga sẽ mang lại một Phúc âm mới mẻ cho nhân loại. Một phần do những cao vọng 

thầm kín đó, phần do kích thước quá khồ (kích thước hạ nhân hay kích thước siêu nhân) 

của tâm hồn người dân Nga, nên sau này, trên khoáng đất bao la ấy, mối có thể nẩy nở một 
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chế độ tàn bạo khủng khiếp như chế độ Sô viết của Staline. Đứng trên tâm lý mà xét, có lẽ 

tâm trạng Staline cũng có đôi chút tương tự với tâm trạng của nhân vật sát nhân 

Raskolnikov, nghĩa là muốn làm một cuộc thí nghiệm để đẩy bản năng bạo tàn cùng ý chí 

quyền lực của con người tới một cực độ không thể vượt xa hơn nữa. Camus từng nói rằng 

đặc điểm của người dân Nga là ở chỗ họ càng suy tư bao nhiêu, họ lại càng bị khích động 

bấy nhiêu. Cho nên, những ý kiến trừu tượng, đối với một người dân khác, thường chỉ là 

những ý kiến vu vơ, nhưng đem du nhập tâm hồn người Nga, ý kiến trừu tượng đó sẽ biến 

thành thực tại cụ thể. Sau rốt, cũng cần nhận định rằng đa số dân Nga đều ít có năng khiếu 

đối với kỹ thuật máy móc, và không ưa thích cho lắm. 

B - Nguyên nhân 

Đối với cuộc cách mạng 1917, thiết tưởng không cần trình bầy dài giòng về những nguyên 

nhản, vì mọi người đều biết rõ những nguyên nhân đó. Trên đại thể, chế độ Nga hoàng 

cũng là một chế độ phong kiến, gồm một tầng lớp quý tộc đè nén và bóc lột những dân cày 

nô lệ. Nhưng khác với tình trạng Pháp của thế kỷ XVIII, nước Nga thời tiền cách mạng 

không có một tầng lớp tu sĩ bóc lột nặng nề dân chúng. Dân Nga phần lớn cũng theo đạo 

Cơ đốc, nhưng Giáo hội là một tổ chức khác biệt không phụ thuộc vào La Mã. Mực độ tổ 

chức, chặt chẽ giữa các hàng giáo phẩm cũng thua kém đối với Giáo hội La Mã, sự thâu 

gom những của cải cũng ít, nên sự bóc lột ít nặng nề. 

Nhưng trái lại, sự bóc lột bởi hoàng tộc Nga hoàng cùng quý tộc lại sâu dầy hơn ở nước 

Pháp thời trước. Một quý tộc bậc trung tại nước Nga hồi đó cũng sống cuộc đời rất vương 

giả. Và tài sản của quý tộc thường được ước lượng theo nhân số của bọn dân cày nô lệ. Tỷ 

dụ như người ta thường nói: ông hầu tước X, có một tài sản 10.000 nô lệ. Sự bóc lột nặng 

nề có lẽ là do mực độ chậm tiến của người dân Nga cùng lòng tín ngưỡng sâu dầy của họ 

đối với Thượng đế: một khi Thượng đế đã an bài như vậy, chắc là phải đúng, và chúng ta 

nên phục tòng là hơn. Cần nói thêm rằng, dưới thời Nga hoàng, đế quốc Nga gồm rất 

nhiều chủng tộc: ngoài dân Nga, còn có tới hơn 20 chủng tộc khác, có phong tục và ngôn 

ngữ khác nhau. Phần lớn đều khá lạc hậu. Chính sách của Nga hoàng là muốn đồng hoá 

họ. Nên các Nga hoàng đã nhiều lần ra lệnh buộc các chủng tộc phải học tiếng Nga tại nhà 

trường, hoặc dùng tiếng Nga trong công văn để dần dần tập trung quyền hành. Các biện 

pháp ấy đã gây nhiều công phẫn. Nên trong cuộc cách mạng Nga, có nhiều phần tử thuộc 

chủng tộc khác tham dự. So với cuộc cách mạng 1789, cách mạng Nga đã phải đặt vấn đề 

chủng tộc trên một phạm vi lớn lao hơn nhiều. Và sau khi cách mạng thành công, chính 

quyền cách mạng đã đặt riêng một bộ, gọi là bộ coi về các vấn đề chủng tộc, do Staline lúc 

đó làm uỷ viên nhân dân. 

C. Diễn trình biện chứng của cách mạng 

Cũng như phần lớn các cuộc đại cách mạng khác, cách mạng Nga đã được tiếp diễn trên 

một lịch trình dài non một thế kỷ, và gồm nhiều đợt tấn công. Mỗi đợt tấn công đều có 

những đặc tính của nó, về thành phần cơ cấu, về chiến lược chiến thuật hoặc mục tiêu cách 

mạng. Đồng thời, có sự chuẩn bị lâu dài trên tổ chức thực tế, cũng như về những trào lưu 

tư tưởng. 

Chú thích: 

(1) Jean Rounnault - tác giả cuốn “Mon ami Vassia” 
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1) 1825: Phong trào Décabristes 
Cuộc tấn công đầu tiên là sự khởi loạn của một phong trào, sau được mệnh danh là bọn 

Décabristes. Phong trào này được chuẩn bị từ 1820, và khởi loạn vào tháng 12-1825. Họ võ trang 

khởi loạn. Phong trào gồm một số quý tộc và sĩ quan. Người cầm đầu tên là Pestel. Không có 

dân chúng. Phong trào được phôi thai một phần do cuộc xâm lăng của Napoléon vào những 

năm 1809-1810: mùa đông giá lạnh của xứ Nga cùng tài ba của tướng Kutuzov đã đánh tan đạo 

quân bách chiến bách thẳng của Napoléon. Vì đẩy lui được Napoléon, nên binh sĩ cùng sĩ quan 

Nga chợt nhận thấy rằng họ cũng là những tay anh hùng. Nhưng khi giặc yên rồi, họ trở về quê, 

lại thấy mình bị bóc lột. Nhất là trong khi tranh chiến, đi đánh nhau ở nước, họ đã được ra khỏi 

khung khổ của chế độ Nga hoàng, và nhận thấy tại các nước khác, người dân không đến nỗi bị 

bóc lột như tại nước họ. Đồng thời, binh sĩ của Napoléon, khi xâm nhập lãnh thổ Nga, cũng gieo 

rắc những tư tưởng tự do bình đẳng trong óc người Nga. Do đó, một số sĩ quan đã muốn ra tay 

lay đổ chế độ. Về phía quý tộc, có một số quý tộc có lý tưởng nhân đạo, muốn thực sự giải phóng 

cho dân Nga. Họ cũng tương tự như Mirabeau, hoặc những quý tộc Pháp đã liên minh với thứ 

dân, và trong đêm 4-8-1790, đã khước từ những quyền của quý tộc… Cho nên, phong trào 

Décabristes là một phong trào rất lý tưởng, lý tưởng đến nỗi ngây thơ. Họ nói trước khi khởi 

loạn: “Có lẽ chúng mình sẽ chết, nhưng chết đẹp đẽ”. Đó là quan niệm “không thành công thì 

thành nhân” của những con người cách mạng trong buổi đầu có quá nhiều lý tưởng. Họ cùng 

đưa ra một chương trình cách mạng: truất bỏ quyền hành của quý tộc, tổ chức nền tảng quốc 

gia theo một kiễu mẫu dân chủ toàn diện, bỏ đế chế, tổ chức một Liên bang gồm các chủng tộc 

trong đó, các địa phương đều có quyền tự trị rộng rãi v.v… Họ đã khởi nghĩa ở kinh đô Saint-

Pétersbourg, nhưng bị thảm bại. Tháng chạp 1825, những khẩu thần công của Nga hoàng đã 

làm tan tác đám quân khởi nghĩa. Những kẻ sống sót đều bị đi Siberie, có 5 người bị treo cổ! 

2) 1830 trở đi: tư tưởng Pháp-Đức đột nhập - Hư vô chủ nghĩa 
 

Tới năm 1830, ảnh hưởng văn hoả Pháp xâm nhập vào nước Nga. Những tư tưởng gia cách 

mạng như phái Encyclopédistes, những tiểu thuyết Pháp, những sách truyền bá xã hội chủ nghĩa 

Pháp như kiểu Saint Simon, Fourier đều được thịnh hành tại Nga. Do đó, người dân Nga, nhất 

là lớp tư sản trí thức, đều tiêm nhiễm tư tưởng của cách mạng 1789 cũng như tư tưởng xã hội 

chủ nghĩa theo kiểu Pháp. Văn hoá Pháp thịnh hành đến nỗi nhiều người Nga thường hay nói 

chuyện với nhau bằng tiếing Pháp, coi đó là một sự biểu lộ văn hoá. Tuy nhiên, trên dải đất Nga, 

có rất ít người Pháp. Trừ một số ít sang kinh doanh buôn bán, hoặc những có gái quý tộc Pháp 

bị sa sút phải sang ngồi dậy trẻ em tại các gia đình quý tộc Nga. 

Tới 1840, khi người dân Nga đã có ít nhiều ý thức cách mạng do ảnh hưởng văn hoá Pháp, thì 

nền tư tưởng Đức (nhất là Schelling, Hégel) lại tràn vào mạnh mẽ. Tư tưởng Đức làm át hẳn tư 

tưởng Pháp. Thực ra, từ những thế kỷ trước, dân Nga vẫn chịu nhiều ảnh hưởng của dân Đức. 

Trường Đại học đầu tiên lập tại nước Nga là Đại học Moscou, lập vào 1750 bởi những người 

Đức, và có nhiều môn dậy bằng tiếng Đức. Hơn nữa, đã từ mấy thế kỷ trước, dân Đức sang đất 

Nga rất nhiều để làm nghề hoặc kinh doanh buôn bán. Cho nên, khi tư tưởng của Hégel và thơ 

của Schelling tràn vào, người trí thức Nga đã say mẻ hết sức, khiến quên cả tư tưởng Pháp. Họ 

say mê triết học Hégel đến nỗi có người mang cả bộ Luận lý của Hégel để cố dịch thành thơ. Lúc 

ban đầu, phái trí thức đều coi triết thuyết Hégel như một thứ chân lý thiên khải! (?) - Nhưng 

chết một nỗi là trên phương diện xã hội, triết thuyết Hégel đã đi tới một kết luận bảo thủ trái 

với hoài vọng cách mạng của phái trí thức Nga. Vì thuyết của Hégel đã nêu cao tiêu ngữ: “Tất cả 

những gì có thật, đều có lý”. Trong những sự kiện có thật, có cả chế độ xã hội đương thời. Nếu 
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chế độ xã hội đương thời là có thật, tin theo Hégel, nó tất nhiên phải có lý. Đã nhận là có lý, làm 

sao có thể đánh đổ được chế độ ấy! Cho nên, kết luận suy diễn ở thuyết Hégel, phái trí thức Nga 

dần dằn mới nhận thấy sự trải ngược với hoài bão cách mạng. Họ đâm ra ngấn ngơ. Nhưng vì 

chót mang trong người bầu nhiệt huyết muốn giải phóng cho dân chúng, nên phái trí thức Nga 

đã dần dần bước từ quan niệm lý trí độc tôn của Hégel tới một chủ nghĩa trái ngược: đó là hư 

vô chủ nghĩa. Từ 1840 cho đến 1870, trào lưu hư vô chủ nghĩa phôi thai và lan tràn. Nó sẽ trở 

thành nguyên nhân sâu xa của những phong trào cách mạng tiếp theo. Hầu hết các tay trí thức 

thời đó đều trải qua giai đoạn biến chuyển nói trên, từ Hégel đến hư vô chủ nghĩa. Lúc đó, những 

tư tưởng gia Nga tiền phong của cách mạng khá nhiều, nhưng thiết tưởng chỉ cần kể tới mấy tay 

cự phách sau đây: 

Biélinski: sinh vào cuối thế kỷ 18, và chết vào 1848, tức là năm mà Marx tung ra bản tuyên ngôn 

của đảng cộng sản. Một trong những tư tưởng gia có nhiều ảnh hưởng từ 1840 đến 1850. Vốn 

có đầu óc cách mạng, Biélinski trước kia chịu ảnh hưởng của nền tư tưởng cách mạng Pháp. Tới 

khi đọc Hégel, ông cũng tưởng chừng như tìm thấy chân lý: “Bây giờ tôi mới hiểu rằng không có 

gì là tình cờ và ngẫu nhiên hết. Tôi đã giã từ tư tưởng Pháp”. Từ đó, ông gần như chuyển sang 

sự chấp nhận chế độ xã hội đương thời, và chấp nhận một cách thành thực?” Trong một thời 

gian, ông ép mình chấp nhận cái thế giới trước mắt, và ông tự an ủi cho rằng có lẽ những đau 

khổ của con người rồi đây sẽ trở thành cái vinh quang của nó. Nhưng chỉ được một thời gian! 

Dần dần, tâm hồn hào hiệp của ông lại không chịu nổi những cảnh lượng đè nén bóc lột dưới 

chế độ Nga hoàng, có lẽ ông chỉ có thể chịu nổi những đau khổ của riêng mình, còn như đứng 

trước đau khổ của kẻ khác, ông vẫn thấy bất nhẫn. Ồng từng viết: “Tôi không muốn cái thứ hạnh 

phúc đơn độc của riêng tôi, một khi lôi còn thấy trước mắt những đồng chủng bị đau khổ”. Rồi 

từ đó, ông lại từ bỏ quan niệm của Hégel để trở lại tâm trạng nổi loạn trước kia. Nhưng lần này, 

sự nổi loạn đi xa hơn nữa, và ông bắt đầu đặt nền tảng của hư vô chủ nghĩa. Ỏng viết: “Cá nhân 

con người không thể nào thừa nhận lịch sừ trên diễn trình tự nhiên của nó. Từ nay trở đi, sự 

phủ nhận hết thẩy thực tại sẽ là phương châm của tôi. Và những vị anh lùing tôi hằng sùng kính 

đều là những người đã từng đả phá chế độ cũ: Luther, những tư tưởng gia Bách khoa Pháp, 

những tay cách mạng khủng bố, và Byron trong cuốn Cain”. Lời Biélinski, hư vô chủ nghĩa bắt 

đầu được gieo rắc trong lớp trí thức Nga thời đó. 

Herzen, Pisarey: tiếp theo Biélinski, Herzen và Pisarey đã phát triển thêm hư vô chủ nghĩa. Họ 

đem lại cho hư vô chủ nghĩa một sắc thái vô thần, và đồng thời làm sâu rộng thái độ khẳng định 

trước kia của Biélinski. Tới lúc đó (1850-1880), nềntư tưởng duy vật của Buchner, cùng thuyết 

tiến hoá của Darwin đã du nhập nước Nga. Giới thanh niên đều dần dần chấp nhận quan niệm 

vô thần. Những ai không chịu công nhận Darwin, hoặc còn muốn nói tới tính chất bất tử của linh 

hồn đều bị coi là kẻ phản bội. Herzen vả Pisarey đã nhuốm thêm cho hư vô chủ nghĩa một mầu 

sắc hoàn toàn khoa học thực nghiệm. Rồi từ những cứ điểm đó, họ tiến tới thái độ khước từ hết 

thẩy: khước từ mọi truyền thống tư tưởng, mọi luân lý, khước từ các tôn giảo, triết học, các 

quan niệm thẩm mỹ, họ khước từ cả đến những tập quán cùng sự lịch thiệp trong việc giao tế 

xã hội, vì cho rằng tất cả những thứ đó đều trái với lý trí và khoa học. Tóm lại, ở giai đoạn này, 

hư vô chủ nghĩa thường được thâu tóm trong thái độ khước từ có tính cách hoàn toàn vị kỷ. Sự 

xiển dương lòng vị kỷ cá nhân, cũng như sự khước từ luân lý, khiến có lần Pisarey đã đặt lên vấn 

đề gay cấn như sau: người ta có quyền giết bố mẹ không? Và Pisarey trả lời: tại sao không, nếu 

quả thực tôi mong muốn điều đó (?!) - Tuy nhiên, với Herzen và Pisarev, hư vô chủ nghĩa còn ở 

trên hình diện lý trí, và phải đợi tới những người sau như Bakounine, chủ nghĩa đó mới được 

chuyền sang xã hội và hành động. 
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Bakounine: Bakounine là người đầu tiên đã du nhập hư vô chủ nghĩa sang lãnh vực hành động. 

Ông cũng là người đầu tiên đã mang lại cho thái độ hư vô một tác phong trắng trợn trong sự 

tranh đấu chính trị. Trước kia, Bakounine cũng say mê tư tưởng Hégel, và trong một thời gian, 

nhận thái độ bảo thủ. Nhưng sau đó, ông ly khai với Hégel và bước sang hư vô chủ nghĩa. Ông 

đã đào sâu chủ nghĩa đó bằng cách đề xướng tính chất tự do của con người. Mộng tưởng lớn 

lao của ông là thực hiện một thứ giáo hội đại đồng và thực sự dân chủ của nền tự do con người. 

Tự do đã trở thành tôn giáo của ông. Đối với ông, chỉ cần có tự do, còn luân lý không đáng kể, 

ông cho rằng lịch sử loài người chỉ có hai trạng thái, hai nguyên động lực: tự do và sự đè nén 

bóc lột. Tự do được tượng trưng bởi cách mạng, còn đè nén bóc lột được tượng trưng bởi bộ 

máy nhà nước. Hai trạng thái đó không sao có thể điều hoà được, và mỗi bên đều phải tranh 

đấu đến cùng để tiêu diệt bên kia. Ông từng viết: “Nhà nước tức là tội ác. Dù bé nhỏ và hiền 

lành đến đâu, bộ máy nhà nước vẫn giữ ngyên tính chất tội ác ấy”. (trích dẫn bởi Camus trong 

L'homme révolté, trang 197). 

Cho nên, cách mạng tượng trưng cho trạng thái hoàn thiện. Muốn làm cho Thiện chiến thẳng, 

cần phải tranh đấu quyết liệt, không thương xót, không cần luân lý. Trong cuộc tranh đấu này, 

phải tiêu diệt hết thảy những vết tích cũ của xã hội, ông cho rằng: “Sự đarn mê hủy diệt là một 

sự đam mê đầy sáng tạo”. Khi nghiên cứu về cuộc cách mạng Pháp 1848, ông hết lời ca ngại sức 

huỷ diệt của cách mạng, và coi sự hủy diệt như một cuộc dạ hội liên hoan. Tóm lại, cách mạng 

là một trạng thái liên hoan đầy hy vọng, và nhiệm vụ của chiến sĩ là phải xô đổ xã hội cũ vào giữa 

sự hỗn mang của một cơn hồng thủy. Do lòng chiêm ngưỡng sự huỷ diệt, ông thường xưng tụng 

một số lãnh tụ cách mạng Nga thời trước, nửa làm cách mạng nửa ăn cưởp như Stenka Razine 

hoặc Pougatchev. Vì những người đó đã tranh đấu quyết liệt, mà không cần tới một chủ nghĩa 

gì hết, cốt nhằm đạt tới một lý tưởng tự do thuần tuý. Bakounine từng viết: “Một cuộc sống đầy 

giông tố, đó là điền cần thiết cho chúng ta. Rồi thiết lập một thế giới mới, một thế giới không 

luật lệ, một thế giới tự do”. Cũng do những câu đó mà sau này, nhiều người coi Bakounine như 

chủ trương vô chính phủ. 

Tuy nhiên, cũng như nhiều lãnh tụ Nga khác, những ý kiến của Bakounine vẫn hàm chứa mâu 

thuẫn. Tuy coi nhà nước là hiện thàn của tội ác, và cho rằng thế giới tương lai phải là một thế 

giới không luật lệ, Bakounine lại chủ trương rằng muốn xây dựng tương lai, phải có một tổ chức 

độc tài. Xã hội chủ nghĩa của ông là một thứ xã hội chủ nghĩa có nhiều tỉnh cách chuyên chế. 

Vào 1861, khi dự thảo quy chế của Hội Huynh đệ Quốc tế, ông quy định rằng cá nhân phải phục 

từng tuyệt đối Ban chấp hành trung ương. Ít nhất là trong thời gian hành động. Đối với nước 

Nga, ông thường hô hào cần có một chính quyền độc tài và mạnh cho một nước Nga giải phóng. 

Vì ông nghĩ rằng đối với loài người, chỉ có sự sợ hãi là động lực đem lại nhiều hiệu quả hơn hốt… 

Những điểm trên đây của Bakounine sẽ ảnh lurỏng nhiều tới quan niệm của Lenine về bộ máy 

nhà nước, và ảnh hưởng cả đến Staline trong sự thành lập một độc tài chế không hạn định trên 

thời gian. Trong cuốn tiểu thuyết “Les possé Jés”, có lẽ Dostoievsky đã nhìn vào Bakounine khi 

mô tả nhân vật Chigalev. Vì cũng như Bakounine, Chigalev là một tư tưởng gia say mê tự do đến 

điên cuồng. Nhưng sau khi suy tư rất lâu, Chigalev di đến một kết luận rất tuyệt vọng. Chigalev 

cho rằng muốn xây dựng thiên đường nhân loại, không có cách nào khác là phải thiết lập chế độ 

độc tài vô hạn định: “Lấy xuất phát điểm ở tự do vô hạn định, tôi đã đi tới độc tài vô hạn định”. 

“Đó là con đường ngắn nhất để thực hiện tự do. Rồi đây, chỉ còn một phần mười nhân loại sẽ 

được phép có cá tính và được sử dụng quyền hành. Thiểu số đó sẽ có một uy quyền không giới 

hạn đối với chín phần mười kia, còn đa số này sẽ dần bị lột hết cá tính, trở thành như một đàn 

cừu. Họ sẽ trở lại trạng thái thơ ngây vui sướng của người thời cổ sừ, nhưng ngay ở nơi thiên 

đường đó, họ vẫn phải làm việc!”. Chigalev cho rằng chín phần mười nhân loại đó, tuy phải làm 

theo mệnh lệnh, nhưng họ thường sung sướng. Trái lại, thiểu số một phần mười kia, tuy có cá 
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tính và danh vọng, nhưng họ lại đau khổ vì phải gánh trách nhiệm hành hạ đầy ải kẻ khác! Tóm 

lại, nhân loại của Chigalev chĩ gồm hai hạng: một hạng thống trị có cái sung sướng là thoả mãn 

được ý chí quyền lực của mình, nhưng họ sẽ là hạng người đau khố vì phải đầy ải kẻ khác, còn 

như đa số, tuy phải tuân lệnh và bị đầy ải, nhưng trái lại, họ không bị bắt buộc phải hành hạ kẻ 

khác! Cho nên, viễn tượng xã hội của Chigalev quả thực là tuyệt vọng, vì nó gồm hai hạng người 

(đao phủ và tội nhân) đều cùng tuyệt vọng cả. Có thể kết luận rằng Bakounine là nhà tư tưởng 

gia đã linh cảm được phần nào cuộc diễn tiến sau này của nước Nga dưới chế độ Staline. 

Netchaiev, Tkatchev: Tới 1806, trong giới trí thức Nga thấy xuất hiện một nhân vật đặc biệt: 

Netchaiev. Cuộc đời của Netchaiev rất ngắn, vì xuất hiện năm 1866, ông đã chết trong ngục tối 

vào 1882. Trong khoảng 16 năm ấy, Netchaiev ngồi tù mất 12 năm. Tuy nhiên, Netchaiev đã để 

lại một vết xe không thể xoá mờ trong trào lưu cách mạng Nga. Thực ra, trên đường hành động, 

vì thời gian ngắn ngủi, nên Netchaiev cũng không gây được nhiều thành tích. Song tác phong 

của ông đã đưa tới một quan niệm hành động có ảnh hưởng nhiều tới người Bolsevich sau này. 

Đó là một tác phong hành động sắt đá và hoàn toàn phi luân lý. So với Netchaiev, Bakounine chỉ 

mới phi luân lý trên lý thuyết. Trái lại, Netchaiev đã áp dụng quan niệm đó vào đời sống và hành 

động. Trong lúc các phần tử cách mạng còn triền miên trong tư tưởng hoặc sa lầy trong tình 

cảm. Netchaiev đã chủ trương hành động và tiêu diệt tình cảm. Trong các tiểu tổ ông hoạt động, 

Netchaiev đều đặt thành quy luật: người chiến sĩ cách mạng phải tự coi như đã lãnh sẵn án tử 

tù. Họ không có quyền có một đời sống cá nhàn, không thể có một liên hệ tình cảm, không yêu 

một vật gì hoặc một ai hết. Người chiến sĩ phải trút bỏ hết tên tuổi của mình. Tất cả đời sống 

phải tập trung vào sự đam mê duy nhất: cách mạng. Để bù lại những hy sinh ấy, ngưởi chiến sĩ 

lãnh đạo phải có, tất cả quyền năng hành động. Họ có quyền dùng bạo lực và dối trá. Kẻ lãnh 

đạo còn có quyền coi người khác như những vật dụng, và coi những đảng viên dưới quyền mình 

như một thứ vốn liếng có thể mang tiêu xài. Những chủ trương trên đây, có lẽ trong lịch sử các 

tay lãnh đạo đều thường nghĩ như thế cả, nlurng duy có Netchaiev là dám nói ra. Netchaiev còn 

cho rằng người lãnh đạo có quyền khủng bố kẻ rụt rè, và lường gạt kẻ dễ tin. Muốn chặt cầu của 

bọn do dự, phải đẩy họ vào một tình trạng bất khả vãn hồi, tỷ dụ như giết người. Còn đối với 

dân chúng, mặc sức muốn dối trá sao cũng được, miễn có lợi cho cách mạng! Netchaiev từng 

chủ trương rằng muốn cho cách mạng chóng chín mùi, cần phải xúi đẩy chế độ Nga hoàng tới 

sự hà hiếp bóc lột hơn nữa. Còn về việc ám sát, Netchaiev không chủ trương ám sát những phần 

tử địch bị dân chúng ghét hơn hết, vì phải để những phần tử đó làm tăng gia sự bóc lột! 

Những tác phong sắt đá của Netchaiev còn đi xa hơn nữa. Từ trước tới đây, người ta chỉ dám 

nói tới việc dùng bạo lực và dối trá đối với kẻ địch hoặc dân chúng. Riêng Netchaiev đã dám 

mang sử dụng bạo lực và dối trá ngay đối với những đồng chí của mình. Nếu cần tố cáo hoặc hy 

sinh một đồng chí, hoặc cần tự tay giết một đồng chí để có lợi cho cách mạng, người chiến sĩ 

cũng không được ngần ngại. Cho nên, Netchaiev đã chặt đứt hết các tình cảm: tình gia đình, trai 

gái, tình bạn, và ngay cả đến tình chiến hữu. 

Qua quãng đòi ngắn ngủi của ông, Netchaiev đã lạnh lùng áp dụng những chủ trương nói trên. 

Quen biết với Bakounine ở Genève, Netchaiev được Bakounine phái về nước vào 1866. Lúc đó, 

ở ngoại quốc, chưa hề có một tổ chức cách mạng. Nhưng về tới nước, Netchaiev liền hội họp 

một số tiểu tổ, tự giới thiệu là đặc phải viên của Liên hiệp Cách mạng Âu châu. Rồi Netchaiev tổ 

chức một đảng, mệnh danh là đảng “Cái búa”, viết lấy quy chế. Ông cũng nói gạt rằng Liên hiệp 

Cách mạng Âu châu là một tổ chức rất mạnh, có phương tiện tài chính vô giới hạn. Đảng hoạt 

động được ít lâu, thì Ivanov, một sinh viên hoạt động cùng tiểu tổ, tỏ ý hoài nghi rằng chưa chắc 

đã có một tổ chức trung ương, và có lẽ Netchaiev đã bịa đặt điều đó để tự gán cho mình vai trò 

lãnh tụ mà thôi. Netchaiev liền quyết định giết Ivanov. Ồng nêu vấn đề trong tiểu tổ. Có kẻ chất 
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vấn: “Chúng mình có quyền gì để giết một đồng chí?” - Netchaiev trả lời: “Đây không phải là 

quyền mà là nhiệm vụ”. Sau đó, Netchaiev giết Ivanov, rồi trốn ra ngoại quốc. Nhưng bị dẫn độ, 

và kết án 25 năm tù. Netchaiev chết trong ngục. Ồng quả là người đầu tiên đã mở đường cho 

quan niệm hành động sau này của phe bolsevích. Cuộc mưu sát Ivanov đã gây nhiều giao động 

trong hàng ngũ, khiến cho Dostoievsky đã dùng đề tài ấy viết cuốn tiểu thuyết “Les Possédés” 

mô tả nhân vật Verkhovensky giết Kirillov… 

Tkatchev là một đồng chí gần gũi với Netchaiev, và có những quan niệm tương tự. Tuy nhiên, 

Tkatchev thường lưu tâm hơn tới vấn đề tố chức đảng, cùng kỹ thuật cướp chính quyền. Ông 

cũng là kẻ thù của luân lý và nghệ thuật. 

Trên phương diện tổ chức đảng, ông là người đầu tiên đề xướng việc tổ chức thành những tiểu 

tổ ít người, có tính cách hoàn toàn bí mật, và các tiểu tổ chỉ có liên lạc với cấp trên mà thôi. Ở 

cấp trên, Tkatchev chủ trương tập trung quyền hành trong tay một thiểu số lãnh đạo. Sau này, 

Lenine đã lấy của Tkatchev những ý kiến trên để thiết lập guồng máy đảng: bí mật tuyệt đối, lựa 

chọn kỹ càng các đảng viên, huấn luyện thành những tay cách mạng chuyên nghiệp. 

Cần ghi thêm rằng Tkatchev là người đã đề nghị tiêu diệt tất cả những người Nga quá 25 tuổi, 

cho rằng những thế hệ đó quá cằn cỗi không lãnh hội nổi những tư tưởng mới. 

Trên đây là những tư tưởng gia cự phách, hoặc những tay hành động cừ khôi đã mở đường cho 

cách mạng trong thời gian 1830-1875. Đồng thời với những người đó, còn có bao nhiêu văn 

nghệ sĩ khác đã cổ xuý và truyền bá tư tưởng cách mạng: Pouchkine, Gogol, Tourguéniev, 

Dostoievsky, Tolstoi, Gorki… Tuy nhiên, thời gian đó chỉ là thời chuẩn bị tư tưởng cách mạng. 

Chưa có hành động thực sự, hoặc ít có hành động. Phải từ 1875 trở đi, tư tưởng cách mạng mới 

chín mùi, và những đợt tấn công mới liên tiếp mở màn. 

3) Xã hội cách mạng đảng và chiến lược khủng bố - tâm trạng tuẫn đạo của các 

phần tử khủng bố 
Vào năm 1875, các phần tử cách mạng đều chuẩn bị bị bước vào hành động. Hầu hết các nhóm 

lúc bấy giờ đều chịu ảnh hưởng của hư vô chủ nghĩa, và tuyệt đối phủ nhận chế độ cũ. Tuy nhiên, 

khi bước vào hành động, các nhóm liền bắt đầu có những sắc thái và khuynh hướng khác biệt. 

Từ 1870, đã thấy phôi thai một phong trào của giới trí thức, mệnh danh là phong trào “Đi vào 

dân chúng”. Các phần tử cách mạng trí thức đều rời bỏ gia đình, nghề nghiệp, địa vị, đi về những 

thôn quê hoặc xóm thợ để truyền bá tư tưởng mới. Họ bắt đầu bằng những công tác xã hội để 

thừa dịp tuyên truyền cách mạng. Nhưng sau một thời gian hoạt động, họ nhận thấy khó thể 

lay chuyền được tâm trạng thụ động cố hữu của người dân Nga, nhất là người dân quê. Do đó, 

một nhóm người, lấy tên là nhóm “Ý Dân”, đã chuyên sang chiến lược khác: chiến lược khủng 

bố. Từ đó trở đi, trong gần 30 năm trời, các phần tử cách mạng ấy đã cầm bom và súng để tiêu 

diệt những tay sai đắc lực của chế độ Nga hoàng. Họ đã nhiều lần tổ chức việc ám sát Nga hoàng. 

Nhóm “Ỷ Dân” dần dần chuyền thành một tổ chức đảng -đảng Xã hội Cách mạng, và cho tới 

1917, Xã hội Cách mạng đảng còn đóng một vai trò quan hệ trên chính trường nước Nga. 

Chỉnh sách khủng bố bắt đầu vào năm 1878. Năm đó, có một vụ án lớn xét xử 193 người của 

phong trào “Đi vào dân chúng”. Sau vụ án, một cô gái trẻ tuổi, Vera Zassoulitch, đảng viên của 

nhóm “Ý Dân”, đã trả thù bằng cách bắn chết viên đại tướng Trépov, thống đốc thành Saint 

Pétersbourg. Bị đưa ra toà án, Véra Zassoulitch lại được các vị bồi thẩm tha bổng. 

Hành động của nàng đã mở màn cho một thời kỳ liên tiếp đầy khủng bố cùng sự tàn sát trả thù 

của địch. Cũng vào năm ấy, một đảng viên khác của nhóm “Ý Dân” đã lưu hành một cuốn sách 
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nhan đề là “Mạng đổi mạng”, để chính thức hoá chính sách khủng bố. Nga hoàng Alexandre II 

đã lập tức trả lời bằng sự thiết lập một tổ chức công an đặc biệt (Okhrana) để diệt trừ bọn cách 

mạng khủng bố. Trong thời gian đó, trên nhiều nước Âu châu (Đức, Ý, Pháp, Tây Ban Nha) cũng 

phát hiện những trào lưu khủng bố. Tới 1881, nhóm “Ý Dân” thành công trong vụ ám sát 

Alexandre II. Nhưng thủ phạm, Téliabov, cùng các đồng chí đều bị treo cổ. Rồi từ đó cho đến 

1905, xảy ra tới hàng ngàn vụ khủng bố. Nguyên trong năm 1892, đã có tới mấy trăm vụ. Đến 

năm 1905, trước khi cách mạng bột phát, một phần tử cách mạng, Kaliayev, đã ném một trái 

bom giết chết quận công Serge. Những năm 1892-1905 là những năm cao trào nhất của chính 

sách khủng bố. 

Ngày nay, các sử gia đều công nhận rằng các phần tử khủng bố trên đây đều là những con người 

rất đặc biệt của trào lưu cách mạng Nga. Họ đều là đảng viên Xã hội Cách mạng, đều là những 

tay trí thức trẻ tuổi, và chịu ảnh hưởng của hư vô chủ nghĩa. Phần lớn thường chấp nhận quan 

niệm vỏ thần. Tuy nhiên, có một vài phần tử (Kaliayev) trong thâm tâm còn tin ở Thượng đế, 

nhưng bề ngoài, họ vẫn không chấp nhận những lễ nghi của Giáo hội… Song toàn thể đều có 

một đặc điểm chung: họ đi vào khủng bố với tâm trạng những kẻ tuẫn đạo. Họ dùng bạo lực, 

nhưng họ không giống Netchaiev. Vì trong khi Netchaiev chủ trương rằng: “Mọi phương tiện 

đều tốt, miễn đạt tới cứu cánh”, thì những phần tử khủng bố của đảng Xã hội Cách mạng lại 

quan niệm khác biệt. Họ dùng bạo lực, vì bạo lực là cần thiết để thực hiện công lý xã hội, nhưng 

trong thâm tâm, họ vẫn cho rằng dùng bạo lực là một trọng tội. Họ cũng khác với những người 

Bolsevich sau này, vì người Bolsevich thường giống Netchaiev và Tkatchev. Tóm lại, họ là những 

con người lý tưởng, cao thượng, kính trọng sinh mạng kẻ khác, và trên lương tâm không muốn 

chấp nhận sự chém giết khủng bố. Nhưng họ đã lựa chọn sự chém giết khủng bố, vì họ nghĩ rằng 

chỉ còn một con đường đó mới có thể đạp đổ chế độ Nga hoàng. Họ coi khủng bố như một hành 

động vì công lý, và những tay sai của Nga hoàng đều là kẻ có tội. Nhưng mỗi khi ám sát xong 

một người, họ lại nghĩ rằng chính họ cũng là kẻ phạm tội. Mặc dầu việc khủng bố là một hành 

động công lý. Để rửa sạch trọng tội của mình, họ thấy cần phải trả giá, nghĩa là phải chết. Chết 

để đem đời mình bù lại sinh mạng của kẻ bị ám sát. Cho nên, mỗi khi giết người xong, họ thường 

chịu hoặc mong mỏi cái chết. Chết để rửa sạch tội đối với lương tâm! Tâm trạng chia sẻ giầy vò 

ấy lại càng đau đớn hơn nữa, vì họ là những con người vô thần. Họ không còn mong gì sau này, 

sẽ có một sự phán xét cuối cùng của Thượng đế để minh oan cho họ. Họ đành chọn cái chết để 

minh oan trước lương tâm mình, và minh oan với hậu thế lịch sử. Hầu hết các tay anh hùng ấy, 

khi ra trước toà án, đều nhận cải chết, và thường chí kêu gọi đến hậu thế và lịch sử, không hề 

kêu gọi đến Thượng đế. Tính cách siêu nhiên của họ chỉ nằm trong lương tâm và lịch sử. Cần ghi 

rằng tâm trạng nói trên không phải là tâm trạng lẻ loi của một hai người, mà là tâm trạng chung 

của toàn thể. Cho nên, họ có lần mệnh danh đảng của họ là một tổ chức hiệp sĩ huynh đệ. Do 

tâm trạng tuẫn đạo ấy, nên Camus đã mệnh danh họ là những Đấng cứu thế bạo tàn (!) 

Để minh chứng tâm trạng trên đây, chỉ cần đơn cử một vài tỷ dụ. Năm 1881, Jéliabov là người 

đứng chủ mưu tổ chức vụ ám sát Alexandre II. Chàng chính là người chủ mưu, nhưng do một sự 

tình cờ, chàng lại bị bắt 48 giờ trước vụ ám sát. Tuy nhiên, các đồng chí của chàng vẫn thi hành 

mệnh lệnh, và Nga hoàng đã bị ám sát. Các đồng chí đều bị bắt và đưa ra treo cổ. Đáng tẽ 

Jeliabov có thể tránh tội ấy, vì bị bắt trước vụ mưu sát. Nhưng chàng đã tự ý xin được treo cổ 

với các đồng chí. Một phần tử khác Savinkov nhận được lệnh phải đặt mìn làm đổ một chuyến 

tầu của Dô đốc Doubassov. Nhưng Savinkov đã phản đối, vì cho rằng việc giết mìn xe lửa sẽ làm 

chết lây nhiều kẻ vô tội. Kaliayey vác bom đi ném quận công Serge. Nhưng lần đầu tiên, quận 

công Serge ngồi xe ngựa eó hai đứa trẻ ngồi cạnh. Kaliayev không ném trái bom, vì sợ hai đứa 

trẻ bị chết lây. Chàng đợi mấy ngày sau, lúc quận công đi xe một mình, chàng mới ném bom giết 

Serge. Bị bắt ngồi trong tù, chàng viết nhật ký: “Từ lúc trái bom nổ, tôi không hề có ý muốn tiếp 
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tục cuộc sống nữa, dù là bằng cách nào”… Cần ghi thêm rằng những người trên đây không bao 

giờ chịu nhận mình là kẻ sát nhân, vì họ đã lấy cái chết của họ để bù lại cái chết của kẻ kia và 

rửa tội rồi… Có thể nói rằng những phần tử cách mạng thời đó đã sống tới cực độ tâm trạng cao 

cả nhưng chia sẻ của con người nổi loạn, muốn dùng bạo lực để sảng tỏ công lý, nhưng lại thấy 

mình phạm tội do bạo lực. Tâm trạng của họ nhắc nhở tới tâm trạng của Saint-Just, Danton. Tuy 

không nói rõ ra, nhưng Saint-Just và Danton đều có tâm trạng tương tự. Có lẽ vì thế, mà Saint-

Just và Danton đã gần như chờ đợi cái chết: có lẽ họ cũng cho rằng chỉ có cải chết của họ mới 

trả giá cho những hành động công lý mà trước kia họ đã làm khi quyết nghị đưa kẻ khác lên 

đoạn đầu đài… Cũng cần nói trước ngay rằng những phần tử cách mạng lý tưởng trên đây (đảng 

Xã hội Cách mạng) sẽ không phải là những người chiến thắng sau này vào 1917. Vì những kẻ 

tuẫn đạo thường chỉ là người đặt nền móng cho Giáo hội mới. Họ không bao giờ được nắm 

quyền trong Giáo hội. Họ là linh hồn, nền tảng, họ là lý do cùng minh chứng. Nhưng quyền hành 

sẽ về tay kẻ khác thâu lượm, về những kẻ thủ từ ngồi giữ đền chùa của Giáo hội cách mạng, 

những lãnh tụ khôn ngoan lọc lừa, biết quý mạng mình hơn mạng kẻ khác… 

 

4) Sự phôi thai của phong trào xã hội dân chủ có khuynh hướng mác-xít - 

các lãnh tụ Bolsevich và Mensevich 

      

Từ 1875 đến 1905, có thế nói rằng chỉ có đảng Xã hội Cách mạng là hoạt động tích cực hơn cả, do 

hàng ngàn vụ khủng bố. Nhưng vào khoảng 1880, chủ nghĩa mác xít, phát sinh từ Đức, đã dần dần 

du nhập nước Nga. Nhiều phần tử cách mạng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Phái trí thức cách mạng 

Nga trước kia vốn chịu ảnh hưởng của xã hội chủ nghĩa Pháp theo kiểu Saint Simon, Fourier. Nay 

lại thêm xã hội chủ nghĩa của Marx! Hai khuynh hướng ấy pha trộn lẫn nhau để cấu thành một 

phong trào được mệnh danh là: phong trào xã hội dân chủ. Phong trào phôi thai từ khoảng 1885, 

nhưng mãi đến những năm cuối thế kỷ XIX, mới kết tập thành đảng Xã hội Dân chủ. Riêng trên 

phương diện chiến lược, khuynh hướng hội dân chủ đã khác biệt với đảng Xã hội Cách mạng. Vì 

họ không chủ trương khủng bố cá nhân, muốn chú trọng tuyên truyền và tổ chức quần chúng. 

Vào khoảng 1895, để tránh sự khủng bố và tù đầy trong nước, một số lãnh tụ xã hội dân chủ đã 

xuất ngoại. Họ thường cư trú tại mấy kinh đô: Paris, Londres, Genève, Bruxelles. Lúc đó, đảng Xã 

hội dân chủ tại nước Đức và nước Áo cũng đã khá mạnh, nhưng các tay lãnh tụ Nga không lấy căn 

cứ điểm ở Berlin hoặc Vienne, vì có lẽ ở hai tĩnh đó có nhiều tổ chức mật vụ của Nga hoàng Trong 

các tay lãnh tụ xã hội dân chủ xuất ngoại lúc đó, ta phải kề tới: Plékhanov, Martov, Lenine. Được 

ít lâu sau, có thêm những người như: Kamenev, Zinoviev, Vera Zassoulitch và Axelrod. Tới 1902, 

có thêm Trotsky xuất ngoại. Mấy người đó đã họp thành một ban biên tập xuất bản một tờ báo 

lấy tên là “Tia Sáng” (Iskra). Bằng báo chí hoặc bằng những buổi diễn thuyết tố chức tại những 

nơi có nhiều người Nga xuất ngoại, họ truyền bá tư tưởng cách mạng. Đồng thời, liên lạc với trong 

nước để lưu hành các sách báo… Trong nhóm trên đây, có Vera Zassoulitch trước kia vốn là đảng 

viên của Xã hội cách mạng đảng (người đã ám sát viên thống đốc Trépov), nhưng lúc đó đã xuất 

ngoại và hợp tác với những phần tử cách mạng mác xít. Trong số những người còn lại, Plékhanov 

là tay lý thuyết gia mác xít kỳ cựu hơn cả, vì ông là người đầu tiên đã truyền bả chủ nghĩa mác xít 

trong giới cách mạng Nga. Axelrod là một phần tử đã hoạt động nhiều trong đảng Xã hội dân chủ 

của Đức. Martov sau này sẽ cầm đầu phái Mensevich. Còn Kamenev, Zinoviev, Boukharine sẽ trở 

thành những cộng sự viên đắc lực của Lenine. Trong thời gian tiền cách mang, Staline chỉ hoạt 
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động trong nước và không hề xuất ngoại. Riêng về Lenine và Trotskv, thiết tưởng cần nhận định 

rõ rệt hơn, vì họ là đệ nhất vĩ nhân của cuộc cách mạng 1917: 

Lenine: sinh vào khoảng 1870, và chết vào 1924. Người ta thường coi Lenine như vị tị tổ của cách 

mạng Nga, và là tay lý thuyết gia cùng chiến lược gia đã biết mang áp dụng chủ nghĩa mác xít vào 

cách mạng. Ỏng có viết nhiều sách về triết học, về cách mạng. Nhưng thực ra, tư tưởng triết học 

của ông không có gì đặc sắc. Điểm đặc sắc nhất của ông nằm trong những quan niệm chiến lược, 

hành động hoặc tổ chức đảng được trình bầy trong mấy cuốn: “Những căn bệnh ấu trĩ của phong 

trào cộng sản”, “Chúng ta làm gi?”, “Nhà nước và cách mạng”. Vốn là người Nga lai ít chút máu 

Do thái, tâm trạng Lenine chỉ gồm một niềm căm hờn sâu độc đối với chế độ Nga hoàng. Người 

anh ruột của Lenine bị xử tử vì tội đồng loã trong một cuộc âm mưu ám sát Nga hoàng, nên Lenine 

sớm rẽ vào con đường cách mạng, và bị đi đày ba năm tại Sibérie. Sau đó, ông xuất ngoại… Lenine 

vốn là tín đồ của chủ nghĩa mác xít, nên nhiều người thường lầm tưởng rằng ông chỉ chịu ảnh 

hưởng của Marx và Engels. Nhưng xét kỹ, nền tư tưởng Marx-Engels chỉ thấm nhuần một phần 

cá tính Lenine. Vì thấy tư tưởng mác xít là một xã hội chủ nghĩa nhằm mục tiêu giải phóng và có 

tính chất khoa học, nên Lenine đã bị quyến rũ, nhất là trong lúc ban đầu. Tuy nhiên, trong thâm 

tâm, ông thường bận tâm nhiều về số mệnh lớp dân cày nô lệ của nước Nga hơn là tầng lớp thợ 

thuyền vô sản. Có thể nói rằng tâm hồn của ông là tâm hồn một người dân Nga thuần tuý, với tất 

cả kích thước quá độ của nó: cách mạng cực đoan, đam mẽ và gan dạ, ông là một người vừa thực 

tiễn lại vừa có tâm hồn thần bí, có trí tưởng tượng dồi dào nhưng cũng có tầm mắt rất bén sắc và 

thực tế. Khi đã nhằm một mục tiêu, ông như người say mê muốn thực hiện đến cùng mục tiêu 

đó. Lời phê bình của Joseph de Maistre: “Nếu ta đem một sở thích của người Nga chôn vùi trong 

một thành trì kiên cố, sở thích đó sẽ làm nổ tung thành trì”, có thể áp dụng vào Lenine. Cho nên, 

trên đường hành động, ông rất ít có thắc mắc lương tâm… Vốn là một tâm hồn Nga thuần tuý, 

nên giữa nhiều khúc quanh của cao trào cách mạng, ông là người thường trực cảnn thấy những 

nguyên vọng bàng bạc của dân chúng Nga. Trái lại, đối với những khía cạnh tâm hồn của người 

Tày phương, ông rất hay lầm lẫn. Đồng thời, cũng như nhiều người dân Nga, Lenine có cao vọng 

muốn mang lại một thứ Phúc âm mới cho nhân loại. 

Ngoài Marx và Engels, ông còn chịu ảnh hưởng của phái cách mạng Jacobins Pháp. Quan niệm 

hành động của Lenine một phần noi theo kiểu mẫu của người Jacobins. Ngay từ 1903, ông đã 

tuyên bố muốn xây dựng một chủ nghĩa Jacobins theo kiểu Nga. Ỏng chủ trương một đường lối 

cứng rắn không thoả hiệp, một quan niệm tổ chức chặt chẽ và bí mật của những người cách mạng 

chuyên nghiệp. Nhưng ông vượt xa hơn phái Jacobins Pháp, vì người Jacobins còn tin ở đạo đức 

và Thượng đế, trong khi chủ nghĩa của Lenine có tính cách vô thần và đạt tới mực độ phi luân lý. 

Tuy nhiên, trong Lenine, ảnh hưởng Jacobins cũng không phải là ảnh hưởng quyết định. Trên hành 

động và chiến thuật, Lenine có lẽ đã chịu nhiều ảnh hưởng hơn hết của Netchaiev, Tkatchev và 

Bakounine, nhất là Bakounine, Vì những người này đều là những tâm hồn Nga, có nhiều khía cạnh 

rất đồng điệu với tâm hồn Lenine. Một phần khá lớn trong quan niệm hành động của Lenine đều 

lấy ở Netchaiev, Tkatchev như đã phác lược ở trên. Riêng về quan niệm xây dựng chính quyền 

cách mạng, Lenine đã gần như hoàn toàn lấy ở Bakounine. Trước kia, chính Bakounine là người 

chủ trương thành lập một chính quyền độc tài cùng những ủy ban cho công nhân và dân cày, và 

nhất là phải chia ruộng cho dân cày. Nên vào tháng 10-1917, Lenine đã tung ra những khẩu hiệu 

tương tự: “Sô viết, ruộng đất và hoà bình”. Ngoài ra, Lenine còn chịu ảnh hưởng của Clausewitz 

trên phương diện quân sự. Clausewitz vốn là một danh tướng nước Phổ, sau bỏ sang giúp Nga 

hoàng vào thời tranh chiến với Napoléon. 

Trong khi xuất ngoại, vốn quan tâm về vấn đề dân cày, Lenine đã nghiên cứu nhiều về những vụ 

nổi loạn của dân cày, nhất là vụ nổi loạn của nông dân Đức vào thế kỷ XVI, cầm đầu bởi Thomas 
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Munzer. Vụ nổi loạn đó đã thất bại, vì Thomas Munzer thiếu kỹ thuật quân sự. Lenine cũng thâm 

cảm thấy rõ rệt trình độ quá chậm tiến của lớp nông dân Nga. Do đó, ông nẩy ra ý kiến phải bổ 

xung bằng một qui mô tổ chức chặt chẽ có tính cách quân sự, khiến người dân cày có thể chiến 

thắng. Nên Lenine đã khảo cứu nhiều về Clausewitz. Và chiến lược cách mạng sau này tại Nga sô 

sẽ căn cứ nhiều vào Hồng quân. Cũng vì thế mà Lenine đã mang tầng lớp binh sĩ, thêm vào nông 

dân và thợ thuyền làm nòng cốt cho cách mạng. 

Trên phương diện chiến lược cách mạng, cần ghi rõ rằng trong những năm tiền cách mạng, Lenine 

rất do dự trước vấn đề không biết có nên đốt giai đoạn đề tiến thẳng tới cách mạng vô sản, hay 

nên ngừng lại một thời gian ở cách mạng tư sản dân quyền để chờ đợi sự phát triển của kỹ nghệ? 

Vì trên lý thuyết, Marx và Engels đã dậy rằng chỉ tại những nước tiền tiến về kỹ nghệ, tầng lớp thợ 

thuyền mới đông đảo và đủ ý thức đế hoàn thành cách mạng vô sản. Trái lại, nước Nga vốn là một 

nước chậm tiến về kỹ nghệ cũng như nông nghiệp, và điều đó, Lenine ý thức hơn ai hết. Chinh 

ông đã từng viết: “Vấn đề ruộng đất tại nước Nga đã đặt cho các tầng lớp xã hội bài toán cần giải 

quyết: phải tiêu diệt những vết tích của thời nô lệ phong kiến, thay đổi lại những hình thức tư 

hữu điền địa, dọn đường cho một chế độ tư bản đề khuếch trương những năng lực sản xuất, và 

do đó, mở đường cho cuộc tranh đấu giai cấp có tính cách tự do và công khai”. Ngay cho đến 

tháng 2-1917, khi cách mạng đã bùng nổ lại Nga, Lenine lúc đó ở Thuỵ Sĩ vẫn còn cho rằng đó là 

một cuộc cách mạng tư sản dân quyền. Nên ngày 26-3-1917, trong bức thư ngỏ giã từ thợ thuyền 

Thuỵ Sĩ, Lenine viết: “Nước Nga là một nước nông nghiệp, và là một nước chậm tiến nhất tại Âu 

châu, nên xă hội chủ nghĩa không thể chiến thắng ngay được tại đó. Tuy nhiên, tính chất nông 

nghiệp của nền kinh tế Nga, cùng những khoảnh ruộng đất bao la của bọn quý tộc, có thể nhóm 

khởi một cuộc cách mạng tư sản dân quyền hết sức rộng lớn, và làm cho cuộc cách mạng Nga trở 

thánh màn giáo đầu cho cách mạng xã hội chủ nghĩa”. 

Đến đầu tháng 4, Lenine bỏ Thuỵ Sĩ về Nga. Nhưng từ tháng 4 đến tháng 10-1917, nhận thấy chính 

quyền cách mạng tư sản quá yếu ớt hỗn độn, lại chứng kiến sự tham dự tích cực của tầng lớp thợ 

thuyền, Lenine đã chuyển hướng, quyết định thực hiện ngay một cuộc cách mạng thứ hai có tính 

cách vô sản. 

Trotsky: Trơsky là một người Do thái gốc Nga. Bị đày đến Sibérie hai lần, và hai lần vượt ngục. 

Xuất ngoại và gặp Lénine năm 1902, ông kém Lénine 10 tuổi. Trong thời gian xuất ngoại, đi khắp 

các nước Âu châu và sang cả Mỹ. Năm 1905, trở về Nga, được bầu làm chủ tịch Uỷ ban Sô viết 

thợ thuyền của thành Pétrograd, tức là Cơ quan chỉ huy cách mạng. Năm 1917, cũng được bầu 

làm chủ tịch Uỷ ban Sô viết Pétrograd. Cò thề nói Trotsky là tay cừ khôi và có công lao nhất trong 

cách mạng, sau Lénine. Nhưng khác với Lénine, ông ít có tâm hồn Nga, và thấm nhuần nhiều tính 

chất Tây phương. Đương đi học, bỏ ngang theo cách mạng, say mê chủ nghĩa mác xít. Từ đó, ông 

tìm kiếm học hỏi lấy và hành động. Nhưng sở học của ông thường thu gọn trong tư tưởng mác 

xít. Trong khi nền tư tưởng ấy chỉ thấm nhuần được một phần cá tính Lénine, nó đã ăn sâu trong 

tâm não của Trotsky. Ông chỉ biết có chủ nghĩa mác xít, và từ trước đến sau, vẫn bênh vực lập 

trường đó trên những quan niệm rất chính thống. Vì là mác xít, chính thống, nên bao giờ ông cũng 

nhằm vào giai cấp thợ thuyền, chủ trương dùng giai cấp đó để thực thi cách mạng thường trực, 

không những cho nước Nga, và cho toàn thế giới. Viết hay, nói rất giỏi, làm việc quả quyết và mau 

lẹ, giữ vững sài gòn lối, nhận xét tinh tế và nhanh chóng về thời cuộc, ông đóng một vai trò rất 

quan hệ trong các giai đoạn cách mạng. Vốn không phải là một nhà quân sự, nhưng chỉ trong một 

thời gian ngắn, trí thông minh cùng sự gan dạ đã khiến ông dùng binh rất giỏi và đánh bại những 

vụ khởi loạn của các tướng lãnh Nga hoàng. Từ 1918 đến 1921, ông dẹp yên nước Nga. Tóm lại, 

đứng trên phương diện chủ nghĩa, có lẽ chỉ có Trotsky là chính thống mác xít hơn hết. Những 
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người khác như Lénine và Staline chỉ dùng chủ nghĩa mác xít một cách và víu và nhiều khi mâu 

thuẫn… 

Trên phương điện tâm lý, Trotsky là một tay trí thức có pha ít nhiều nông dân tính. Người thẳng 

thắn, quả quyết, tuy cương nghị nhưng còn nhân đạo tính. Một người có lý tưởng. Vì ông là người 

nhiệt huyết và lý tưởng, nên ông chỉ có thể làm một chiến sĩ cách mạng rất lợi hại. Nhưng về chính 

trị, ông lại ít năng khiếu, cho nên, khi cách mạng chưa thành hoặc gặp khó khăn, vai trò của Trotsky 

rất trội. Tới khi cách mạng thành rồi và tình thế tương dối vững chắc, cách mạng đã chuyển sang 

chính trị, và vai trò của ông bị lu mờ dần, để rốt cuộc tới 1927, bị Staline trục xuất ra nước ngoài 

(1).Vì ông là con người lý tưởng, nên ông thường am hiểu cải tốt trong con người, không am hiểu 

cái xấu trong con người, ông dễ tin người và ít đa nghi. Cách mạng là một công cuộc trong đó, cần 

huy động nhiều tới những lương năng tốt của con người. Trong khi chính trị thường sử dụng tới 

những góc cạnh xấu xa, quắt quéo, đen tối trong con người! Trái lại, Staline là người không biết 

khai thác những điều tốt của con người, nhưng rất giỏi trong sự khai thác những khía cạnh xấu xí 

của người. Nên trong giai đoạn cách mạng, Staline chỉ đóng những vai trò ở hậu trường. Tới giai 

đoạn chính trị, Staline đã chiến thắng, và thực ra, cũng ít gặp sức đề kháng của phải đối lập… Nếu 

xét cho kỹ những nguyên nhân chia rẽ giữa Trotsky - Staline, có lẽ sự khác biệt về đường lối chỉ 

có một phần, còn một phần là do những đố kỵ trên cá tính và tâm hồn. Trotsky tuy là người dân 

Nga nhưng nhiều Tây phương tính, thẳng thắn và nhân đạo. Trong khi Staline, tuy là người 

Géorgien, nhưng cũng có thứ tâm hồn cực đoan, mông lung, man rợ, quắt quéo của một thứ 

người Nga pha trộn tính chất Á châu. 

______________________ 

Chú thích: 

(1) Rồi bị ám sát tại Mexico. Thủ phạm vụ hạ sát là Jacson Mornard, chân tay của Staline 

Cần ghi thêm rằng vi chính thống mác xít, nên Trotsky bao giờ cũng chủ trương quốc tế chủ nghĩa 

triệt để. Ông cho rằng các biên giới quốc gia cần phải xoá bỏ để tiến tới một liên bang vô sản. 

Năm 1914, khi chiến tranh xảy ra, Đảng Xã hội dân chủ Đức đã rời bỏ quốc tế chủ nghĩa để trở lại 

lập trường dân tộc và chủ chiến. Trotsky đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích các lãnh tụ Đức. Đem so 

sánh, quốc tế chủ nghĩa của Lénine cũng không được vững chắc bằng Trotsky, vì trong con người 

Lénine, còn có nhiều tính chất dân tộc. 

Trong những năm cuối thế kỷ XIX và chớm sang thế kỷ XX, phái mác xít ở ngoại quốc vẫn hoạt 

động đều bằng báo chí và diễn thuyết. Đồng thời, vẫn liên lạc với trong nước. Ở quốc nội, những 

phần tử mác xít cũùng kết hợp để tuyên truyền và tổ chức quần chủng. Tuy nhiên, trong những 

năm đó, sự hoạt động của phái mác xít còn lẻ tẻ và ít vang dội. Trái lại, sự hoạt động của đảng Xã 

hội cách mạng vẫn giữ ưu thế trên sân khấu cách mạng, do sự tổ chức liên tiếp hàng trăm vụ 

khủng bố. Lúc đó, phong trào Xã hội dân chủ (tức là mác xít) cũng chưa có sự chia rẽ chính kiến. 

Nhóm Tia Sáng vẫn hoạt động, do sự cộng tác giữa Lénine và Martov, Plékhanov. Nhưng dần dần, 

Lénine tiến tới một lập trường cứng rắn không muốn thoả hiệp. Ông đôi khi phê bình Martov là 

người nhiều khả năng trí tuệ, nhưng tinh tình mềm yếu, thiếu cương quyết. Còn đối với 

Plékhanov, Lénine thường coi như một lý thuyết gia có tiếng tăm, nhưng lỗi thời, và không có khả 

năng hành động. 

Tới 1903 có một cuộc khoáng đại hội nghị của đảng Xã hội dân chủ nhóm họp tại Bruxelles. Nhưng 

vi có sự phả hoại của mật vụ Nga hoàng, hội nghị đảng phải chuyển sang Londres. Tại hội nghị 

này, đã xảy ra sự chia rẽ chính kiến rõ rệt. Phe Lénine chủ trương bất hợp tác với những phần tử 

cách mạng tư sản, muốn xây dựng một chủ nghĩa Jacobins vô sản. Phái Martov chủ trương hoà 
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hoãn, có ý muốn thoả hiệp với khuynh hướng cách mạng tư sản dân quyền. Hai bên đả kích nhau 

kịch liệt, nhưng phái Lénine được đa số hơn. Từ đó, phái Lénine được mệnh danh là phái Bolsevich 

(đa số). Phái Martov được mệnh danh là Mensevich (thiểu số). Chủ nghĩa Jacobins của Lénine 

muốn tiến tới một tổ chức tập quyền, và đề cao vai trò lãnh đạo của vô sản trong cách mạng. Lúc 

đó, Trotsky còn đứng giữa, không theo phái nào. Ông mới có 23 tuổi, và ngạc nhiên đau đón trước 

sự xung đột chính kiến. Ít lâu sau, Lénine đi xa hơn nữa, đề nghị khai trừ Vera Zassoulitch và 

Axelrod ra khỏi ban biên tập Tia Sáng, vì cho rằng sau này, những phần tử đó sẽ lảm cản trở cách 

mạng vì quá nhiều tình cảm. Đảng Xã hội dân chủ trải qua cơn khủng khoảng đầu tiên vào năm 

đó. 

5) Cách mạng xảy non 1905 
Nhưng cũng từ năm 1903, tình trạng nước Nga bắt đầu biến chuyển. Nhiều cuộc đình công, hoặc 

nổi loạn của dân cày đã xảy ra liên tiếp. Các trường đại học cũng sôi nổi. Những phần tử cách 

mạng tư sản dân quyền nhảy ra hoạt động hăng hái. Tới năm 1905, chiến tranh Nga Nhật bùng 

nổ. Sự thảm bại của nước Nga khiến tình thế ngả nghiêng hơn. Ngày chủ nhật 9-1-1905, thợ 

thuyền tại thành Saint-Pétersbourg (ức Pétrograd) đã họp chừng 100.000 người di biểu tình. Họ 

mang cờ cùng tượng Chúa đi diễu phố, đòi hỏi những quyền tự do và sự triệu tập một Qnòc hội 

lập hiến. Nhưng Nga hoàng đã truyền quân lính xả súng bắn vào đảm biểu tình, làm mấy trăm 

người chết, cả nước Nga đều xúc động. Ở ngoại quốc, khi hay tin đó, Trotsky sốt ruột lẻn về nước 

trước tiên, bằng một tờ thông hành giả. Tuy nhiên, vì e ngại phản ứng của dân chúng. Nga hoàng 

Nicolas II đã chịu cho triệu tập một Quốc hội Tư vấn lấy tên là Douma. Lẽ dĩ nhiên là trong Quốc 

hội đó, hầu hết đều là những đại biểu đại điền chủ, quý tộc và tư bản. 

Tới tháng 10-1905, cuộc tổng đình công xảy ra. Mở đầu bằng cuộc đình công của thợ in tại 

Moscou, rồi lan dần ra toàn quốc. Chưa bây giờ tại nước Nga lại có một cuộc đình công lớn như 

vậy, khiến mọi sinh hoạt đều bị ngưng trệ. Cuộc tổng đình công kéo dài từ ngày 10-10 đến 17-10, 

thì Nga hoàng đành nhượng bộ. Một bản tuyên ngôn lập hiến được tung ra ngày đó. Song sự 

nhượng bộ cũng chỉ là một kế hoãn binh của Nga hoàng. Tuy nhiên, các phần tử cách mạng, nhất 

là lớp thợ thuyền đã lợi dụng cơ hội bầu ngay Uỷ ban Sô viết thành Pétrograd để lãnh đạo cách 

mạng. Cứ 500 người thợ lại có một đại biểu. Nhưng trong Uỷ ban Sô viết này, đa số thuộc về phái 

Xã hội cách mạng và Mensevich hoặc những phần tử không mầu sắc. Phái Bolsevich bị thiểu số. 

Vị chủ tịch đầu tiên là một luật sư trẻ tuổi - Khroustalev. Trotsky lúc đó có chân trong Uỷ ban. Sau 

khi Khroustalev bị bắt, Trotsky được bầu làm chủ tịch. Uỷ ban Sô viết đã xuất bản một tờ báo lấy 

tên Natchalo, phát hành tới nửa triệu số, rồi tháng 11-1905, Lénine mới về đến Pétrograd. Ông 

không tham dự trực tiếp vào Uỷ ban Sô viết, nhưng ngầm chỉ huy những phần tử Bolsevich đứng 

ở trong Uỷ ban. Uỷ ban Sô viết hoạt động được 52 ngày. Tới 3-12-1905, Nga hoàng dem quân đội 

vây trụ sở của Uỷ ban Sô viết, và tất cả các đại biểu đều bị bắt. Riêng Léniue và Martov trốn được 

sang Phần Lan. Trong tháng 12-1905, Moscou cũng lập Sô viết thợ thuyền. Khi Nga hoàng gửi 

quân tới, hai bên có xung đột ngoài phổ trong một tuần lễ. Nhưng Uỷ ban Sô viết Moscou cũng 

thất trận. 

Cuộc cách mạng xảy non của tháng 10-1905 và sự thắng lợi nhất thời của tầng lớp thợ thuyền đã 

khiến Trotsky càng tin tưởng ở vai trò của lởp công nhân. Do đó, Trotsky phát triển thêm thuyết 

cách mạng thường trực do công nhân lãnh đạo. Tới ngày 19-9-1906, vụ án Uỷ ban Sô viết được 

đem ra xét xử. Các bị cáo đều có luật sư tận lực bào chữa. Trong vụ án, Trotsky đã diễn thuyết rất 

dài, biện minh về quyền nổi loạn của dân chúng và thuyết cách mạng thường trực. Rốt cuộc, tất 

cả đều bị kết án lưu đày, nhưng miễn khổ sai. 
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Trên con đường lưu đày tới Sibirie, Trotsky lại vượt ngục, trốn sang Phần Lan, rồi sang kinh thành 

Vienne. Lénine và Martov vẫn ở Phần Lan. Tháng 4-1906, phái Bolsevich và Mensevich mở một 

cuộc hội nghị chung ở Stockholm để tính chuyện thống nhất đảng, nhưng không thành. Sau đó, 

họ chuyển sang Londres, rồi về sau đi Geneve. Ở trong nước, Nga hoàng đã thừa thế tìm mọi cách 

tiêu diệt cách mạng. Nhưng đảng Xã hội cách mạng vẫn tiếp tục hoạt động và khủng bố dữ dội. 

Năm 1906, họ tổ chức 983 vụ mưu sát lớn, và năm 1907, 71 vụ mưu sát. Các phần tử cách mạng 

tư sản dân quyền cũng tìm cách hoạt động. Năm 1907, có cuộc bầu lại Quốc hội Douma, nhiệm 

kỳ hai. Một số phần tử cách mạng tư sản dân quyền đã lọt vào Quốc hội hoạt động. Năm 1908, 

Trotsky xuất bản tờ Sự thật (1) ở thành Vienne. Năm 1910, đảng Xã hội cách mạng trải qua một 

cơn khủng khoảng do vụ Azev. Azey là trưởng ban ám sát của Xã hội cách mạng đảng trong mười 

mấy năm trời. Nhưng tới 1909, mới thấy phát giác rằng Azey đi tay đôi. Y vừa tổ chức những vụ 

mưu sát cho đảng, lại vừa lấy tiền của mật vụ Nga hoàng để chi điểm các đồng chí. Vụ Azey đã 

gây nhiều hoang mang cho các đảng viên Xã hội cách mạng, khiến sự hoạt động của đảng bị kém 

sút trong một thời gian. Từ 1905 tới 1914, bị thất trận với nước Nhật, Nga hoàng đã xúc tiến việc 

kỹ nghệ hoá. Thành Pétrorad đã trở nên một trưng tâm kỹ nghệ, và tầng lớp thợ thuyều ngày một 

đông đảo. Vì đã rút kinh nghiệm do cuộc cách mạng 1905, thợ thuyền Pétrograd sẽ trở thành một 

nguồn động lực chính trong cuộc cách mạng 1917. 

6) Cách mạng bùng nổ: từ tháng 2 đển tháng 10-1917 - Kérensky đến Lénine 
Ngày 2-8-1914, Đức khai chiến với Nga. Vốn có giải biên thuỳ rất dài, nên Nga đã phải huy động 

tới hàng triệu thanh niên nông dân, hoặc xung vào nhân công kỹ nghệ, hoặc đưa vào quân đội ra 

mặt trận. Những năm 1914-1916 lại là những năm thất trận liên tiếp của nước Nga. Hết mặt trận 

này tới mặt trận khác bị phá vỡ. Quân số nhiều, nhưng thiếu huấn luyện, quân nhu và quân trang 

cũng thiếu. Tinh thần quân đội hết sức sút kém, phần vì chán ghét chế độ Nga hoàng, phần vì binh 

sĩ toàn là những nông dân nhớ tiếc nơi đồng ruộng và không chịu nổi đời sống quân ngũ. Nơi hậu 

tuyến, việc đồng áng thiếu người phụ trách, sự tiếp tế các đô thị ngày cang thiếu thốn. Nên từ 

mùa đông 1915, các đô thị, nhất là Pétrograd, bắt đầu chịu nạn đói kém. Về phía thợ thuyền, họ 

vừa bị đói, vừa uất ức trước cuộc sống huy hoàng của những chủ nhân ông làm giầu về kỹ nghệ 

chiến tranh. Tâm trạng phản chiến ngày càng lan rộng trong các lớp dân nghèo, đào sâu thêm bởi 

luận điệu tuyên truyền của phe cách mạng. Nên cuộc chiến tranh 1914 đã trở thành một duyèn 

cớ chính và ngẫu nhiên của cách mạng 1917. Chinh Lénine cũng công nhận rằng nếu không có 

chiến tranh, chắc cách mạng chưa thể sớm bùng nổ như vậy! 

Tình thế dần dẫn tới sự bùng nổ cách mạng. Nhưng trước khi bùng nổ, tình trạng của các lực 

lượng ra sao? Một bên là chế độ cũ, do Nicolas II cầm đầu. Nga hoàng là một ông vua không có 

cá tính, dễ nghi ngờ và bướng bỉnh, nhưng thiếu cương quyết. Bên cạnh là một bà Hoàng thái 

hậu, vốn là công chúa nước Đức, tới lúc cao tuổi đâm có tính đồng bóng, chỉ tin bọn thuật sĩ và 

tướng số. Bà hết sức tin cậy một tôn nông dân dốt nát tham lam là Kaspoutine. Y chỉ biết say mê 

chè rượu và đàn bà, nhưng nhờ những thủ thuật khoe khoang bịp bợm, Raspoutine đã khiến 

Hoàng thải hậu coi y như một vị thần nhà Trời sai xuống để cứu thế. Nhờ Hoàng thái hậu, 

Raspoutine thường lui tới trong cung và triều đình, và vây cánh của y có rất nhiều thế lực. Trong 

hoàng tộc, có quận công Michel là em vua. Người thẳng thắn, cương trực, nhưng không được tín 

nhiệm. Ngoài ra, trong triều đình, có một số lớn những đại thần, đều là quý tộc, chủ trương giữ 

đến cùng nền quân chủ. Có một số công hầu lại là người Đức. Những quý tộc đó họp thành một 

khối, mệnh clanh là Hắc khối để bảo vệ nền quân chủ. Dưới nữa, có Hội đồng bộ trưởng, nhưng 

họ chỉ là người thừa hành. Bộ máy mật vụ và công an còn cứng cáp, nhưng quân đội đã bị chia sẻ. 

Guồng máy hành chính tại các tỉnh cũng không vững vàng gì. Chỉ riêng các viên thống đốc là trung 
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thành với quân chủ. Còn các cấp bậc dưới đều để nghe theo luận điệu tuyên truyền của cách 

mạng. 

Ở giữa Nga hoàng và phe cách mạng, có Quốc hội Douma. Lúc đó, Quốc hội gồm 430 nghị sĩ. Phía 

cực có 65 nghị sĩ triệt để bảo hoàng, phần lớn là quý tộc. Rồi đến một khối mệnh danh là Quốc 

gia cấp tiến, gồm 120 nghị sĩ, không có khuynh hướng rõ rệt. Rối tới một khối nữa, mệnh danh là 

khối Liên hiệp tháng 10, gồm 98 nghị sĩ. Sau khi ban hành bản tuyên ngôn lập hiến ngày 17-10-

1905, khối này ra đời, với mục đích bảo vệ những quyền tự do ban bố trong bản tuyên ngôn, hầu 

hết đều là những thương gia và kỹ nghệ gia lớn muốn đòi hỏi tự do kinh doanh. Đi xa nữa, tới 

những đại biểu của đảng Dân chủ lập hiến, gồm 107 đại biểu. Phần lớn đều là những tay tư sản 

chủ trương một chính thể tự do. Người lãnh đạo là giáo sư Milioukov. Họ muốn đánh đổ đế chế 

và thành lập một chế độ dân chủ như kiểu Tây phương. Rồi tới cánh cực tả gồm: 9 đại biểu Xã hội 

Lao động, 6 đại biểu Mensevich, 5 đại biểu Bolsevich. Những đại biểu Xã hội Lao động đều là 

những người đảng viên của đảng Xã hội cách mạng, nhưng vì đảng Xã hội Cách mạng không được 

công nhận trên pháp lý, nên họ đã đổi danh để ứng cử. Người lãnh đạo nhóm này là Kérensky. 

Kérensky là một luật sư rất nổi danh, có tài hùng biện, ông có một bộ mặt đau khổ và đam mê, 

khiến những người phái yếu hay bỏ phiếu cho ông. Sau này, Kérensky sẽ đóng một vai trò rất 

quan hệ trong những cuộc cách mạng 1917. Tới cuối năm 1916, 5 nghị sĩ Bolsevich bị Chính phủ 

Nga hoàng bắt dần, rồi đày đi Siberie. 

Về phần các đảng phái, ta phải kể trước hết tới đảng Dân chủ Lập hiến. Phần lớn đảng viên đều 

là tư sản trí thức, có nhiều ảnh hưởng trong những năm tiền cách mạng. Chủ trương ôn hoà, lãnh 

tụ là giáo sư Milioukov, cầm đầu nhóm đó trong Quốc hội. Vì đảng này có nhiều ảnh hưởng trong 

giới Tư sản trí thức, nên đảng Xã hội Cách mạng và phái Mensevich thường muốn liên hiệp với 

họ. Đảng Xã hội Cách mạng lúc đó còn nhiều ảnh hưởng. Nhưng sau vụ Azev, họ chán chuyện 

khủng bố, và chuyển sang những hình thức tranh đấu khác, tỷ dụ như tranh đấu trong Quốc hội. 

Họ ít có ảnh hưởng tới tầng lớp thợ thuyền. Các lãnh tụ đảng là Kérensky và Victor Tchernov. Phái 

Mensevich lúc đó có nhiều ảnh hưởng hơn phái Bolsevich. Nên trong những tháng đầu của 1917, 

họ đóng một vai trò quan hệ hơn phái Bolsevich. Các lãnh tụ: Martov, Axelrod, Tsérételli. Nhưng 

lúc đó, Martov và Axelrod đều ở Paris. Phái Bolsevich lúc bấy giờ cũng bị tan tác nhiều phần. Các 

lãnh tụ trong Ban chấp hành trung ương chỉ có: Lénine, Zinoviev, Kamenev, rồi 1916, Kamenev 

trở về nước, bị bắt đầy đi Sibérie. Staline lúc đó cũng ở Sibérie. Lénine và Zinoviev ở Genève. Các 

nghị sĩ Bolsevich cùng bị đi Sibérie. Vào năm 1916, ở trong nước, chỉ có một văn phòng của Ban 

chấp hành trung ương, gồm 15 người, trong đó có Molotov, lúc đó mới 20 tuổi. Văn phòng đặt 

trụ sở ở Pétrograd. Một mặt liên lạc với Lénine, mặt khác liên lạc với các tổ chức thợ thuyền trong 

nước. Nhưng so với Mensevich, ảnh hưởng của phái Bolsevich trong năm 1916 còn thua sút nhiều 

phần. Trotsky lúc đó cũng đứng trong đám người mác xít ở giữa Bolsevich và Mensevich. Khi chiến 

tranh bùng nổ vào tháng 8-1914, ông còn ở Vienne. Cuộc thế chiến khiến ông khấp khởi mừng 

thầm. Bị trục xuất khỏi Áo, ông sang Paris. Hợp tác với Martov ra tờ nhật báo Naché Slovo (Tiếng 

nói của chúng tôi). Tới tháng 9-1915, có cuộc hội nghị các đảng Xã hội quốc tế, họp tại Zimmenvald 

bên Thuỵ Sĩ. Tất cả đều tới đó. Về phía Nga, có Lénine và Zinoviev đại biểu cho phải Bolsevich. 

Martov đại biểu cho Mensevich. Victor Tchernov đại biểu cho đảng Xã hội Cách mạng. Trotsky đại 

biểu cho tờ Naché Slovo. Hội nghị thảo luận sôi nổi về vấn đề thiết lập một tổ chức quốc tế cho 

khuynh hướng xã hội chủ nghĩa. Phần lớn đều chủ trương muốn chấn hưng lại tổ chức Đệ nhị 

Quốc tế. Chỉ có Lénine và Trotsky muốn phá bỏ Đệ nhị Quốc tế, tiến tới Đệ tam Quốc tế. Ít lâu 

sau, lãnh sự Nga hoàng tại Paris đã yêu cầu Chính phủ Pháp trục xuất Trotsky. Trotsky bèn sang 

Tây Ban Nha, rồi sang Mỹ. Boukharin ở bên đó, rồi khi cách mạng bùng nổ tại Pétrograd, cả hai 

người cùng lần lượt trở về nước Nga vào tháng 1-1917. 
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Vậy cuộc cách mạng 1917 đã xảy ra như thế nào? Điều nhận xét đầu tiên là cuộc cách mạng này 

đã xảy ra do sự nổi dậy tự nhiên của các tầng lớp dân chúng, dưới sự thúc đẩy của tình thế. Trong 

những bước tiến đầu, nó không có sự lãnh đạo của các đảng phái, vì phần lớn các lãnh tụ còn 

đương tan tác, Khi cách mạng bùng nổ, các lãnh tụ đều bị bất ngờ và lúc đó, họ mới lục tục kéo 

về nước. Ngay đến Lénine, khi đó ở Thuỵ Sĩ, lúc hay tin, cũng cho rằng đó là một cuộc cách mạng 

tư sản dân quyền mà thôi. Riêng có Trotsky đã nghĩ trước rằng, với chiến tranh, thế nào cách 

mạng cũng xảy ra. Tất nhiên, các tầng lớp dân chúng đều đã được các đảng phái khích động từ 

lâu, và cuộc cách mạng xảy non 1905 đã là một trường thi nghiệm lớn lao cho dân chúng nước 

Nga rồi. 

Cuộc cách mạng 1917 đã xảy ra do hai nguyên nhân chính: nạn đói kém nặng nề tại các đô thị, và 

tâm trạng phản chiến của binh sĩ và nông dân. Ngay từ cuối 1916, đã có nhiều vụ biểu tình đòi 

ngưng chiến và bánh mì. Binh sĩ ngày càng đào ngũ đông đảo. Họ là những nông dân muốn trở về 

ruộng đất, và gia đình họ ở thôn xóm cũng muốn cho chồng con trở về cày cấy ruộng đất. Tại các 

đô thị, nhất là Petrograd Moscou, người ta thường thấy hàng đám biểu tình đòi bánh mì và đập 

phá các tiệm bánh. Đối với các đám biểu tình, Nga hoàng hay dùng võ lực để đàn áp. Trong hai 

tháng đầu của 1917, có tới hàng ngàn người dân biểu tình bị bắn chết. Nên tới cuối tháng 2, cuộc 

cách mạng xảy ra rất nhanh chỏng, và chỉ trong 10 ngày trời, chế độ Nga hoàng đã bị lật đổ. 

Ngày 23-2-1917, lại có nhiều cuộc biểu tình đòi bánh mi. Cũng ngày đó, ở Pétrograd, có vụ đình 

công rất lớn gồm 210.000 thợ trong số 400.000 thợ của tỉnh đó. Tiếng súng lại nổ giữa cảnh sát 

và đám người biểu tình. Tới ngày 25-2, tình thế trầm trọng hơn nữa, Nga hoàng ra lệnh cho quân 

đội tới đàn áp. Nhưng quân đội phần lớn là những tân binh nông dân, không chịu tuân lệnh. Tới 

ngày 26-2, một đơn vị quân đội bỏ theo dân chúng biểu tình. Tin đó đã khiến nhiều đơn vị khác 

dần dần bắt chước. Thấy tình thể quá nguy ngập, nên vào buổi trưa hôm ấy, Quốc hội Douma đã 

nhóm họp một phiên cấp bách, để tìm những giải pháp làm êm dịu sự căng thẳng giữa chính 

quyền Nga hoàng và dân chúng. Sau khi bàn cãi, Quốc hội đã bầu ra một ủy ban lâm thời, uý ban 

này có nhiệm vụ di giàn xếp giữa hai bên. Nhưng tới ngày 27-2, các giới thợ thuyền Pétrograd, noi 

theo truyền thống của cách mạng 1905, đã tự ý bầu lên một Ban chấp hành của Uỷ ban Sô viết 

thợ thuyền thành Petrograd. Ban chấp hành được thợ thuyền võ trang hộ tống tới chiếm một 

phần trong toà nhà trụ sở của Quốc hội Douma. Họ cũng lấy nơi đó làm trụ sở. Một phần do sự 

uy hiếp của Ban chấp hành Sô víết, phần vì thấy tình thế có thể biến chuyển lớn, nên tới ngày 28-

2, Uỷ ban lâm thời của Quốc hội đã tự ý chấm dứt nhiệm vụ dân xếp. Rồi Uỷ ban lâm thời tuyên 

cáo, tự chuyển thành Chính phủ Lâm thời của nước Nga. Như thế là ngay ở trong điện Tauride, 

kể từ ngày 28-2 trở đi, đã có hai Cơ quan tự nhận là có thẩm quyền. Một là Chính phủ lâm thời, 

tự nhận mình là Chính phủ. Hai là Ban chấp hành Sô viết, tuy không nhận mình là Chính phủ, 

nhưng có lực lượng vì do tầng lớp thợ thuyền bầu lên. Kérensky có chân trong Ban chấp hành Sô 

viết. Một đằng trực tiếp thoát thai ở phong trào dân chúng cách mạng, một đằng thoát thai ở 

Quốc hội Douma. Từ đó trở đi, trong 7, 8 tháng trời, tình trạng lưỡng đầu chế đó vẫn tiếp tục một 

cách khập khiễng. 

Về phía Chính phủ lâm thời, chủ tịch là ông hoàng Lvov. Lãnh tụ của đảng Dân chủ Lập hiến, 

Milioukov, giữ bộ ngoại giao. Bộ quốc phòng được giao cho một phần tử có khuynh hướng hưởng 

bảo thủ: Goutchkov. Nhưng vì e sợ thế lực của Ban chấp hành Sô viết, nên Chính phủ lâm thời đã 

mời Ban chấp hành Sô viết cử người tham dự Chính phủ. Kérensky được cử sang giữ bộ tư pháp. 

Ít lâu sau, Goutchkov từ chức, nên Kérensky lại giữ bộ quốc phòng. 

Sau khi có Chính phủ lâm thời tự thành lập, những binh sĩ hải quân trong hạm đội đóng ở cảng 

Kronstadt đã lập tức nổi loạn, chém giết mấy vị thủy sư đề đốc cùng các sĩ quan. Các binh lính 
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ghét các sĩ quan, vì các cấp trên đều chủ chiến. Cuộc nổi loạn ở Kronstadt lại dấy thêm phong trào 

cách mạng tới chỗ không thể lùi. Tới ngày 2-3, Chỉnh phủ lâm thời, mặc dầu gồm nhiều phần tử 

bảo thủ, đã trở nên quyết liệt hăng hái trước tình thế. Chính phủ lâm thời phái một phải đoàn tới 

uy hiếp Nga hoàng phải thoái vị. Một số tướng lãnh ở các mặt trận, như ông hoàng Nicolas, cũng 

đánh điện về yêu cầu thoái vị. Nga hoàng đành tuân theo, và nhường ngôi cho quận công Michel. 

NNhưng ngay ngày hôm sau, quận công Michel cũng thoái vị nốt, trước sự uy hiếp của Chính phủ 

lâm thời. Nên chỉ trong có mấy ngày, ngai vàng của nước Nga đã bị lật đổ. 

Chính phủ lâm thời thành lập được ít ngày, thì những phần tử cách mạng trước kia bị lưu đầy tại 

Sibérie lục tục trở về. Trong số những Bolsevich bị lưu đầy, có Kamenev và Staline trở về vào 

những ngày đầu tháng ba. 

Về phía những Mensevich bị lưu đầy, có Tséretelli trở về Pétrograd. Trong Uỷ ban Sô viết của 

thành Pétrograd lúc đó, phần đông đều là Mensevich. Do đó, Tséretelli vừa trở về đã được bầu 

vào Ban chấp hành Sô viết, rồi được cử sang làm bộ trưởng nội vụ trong Chính phủ lâm thời. Còn 

Kaminev và Staline, khi trở về Pétrograd, đã bắt liên lạc với văn phòng Ban chấp hành trung ương 

Bolsevich để tập hợp lại các đảng viên. Đối với Uỷ ban Sô viết và Chính phủ lâm thời, Staline và 

Kamenev có thái độ trông chờ, chưa biết quyết định lập trường ra sao. Cả tháng 3-1917 trôi qua 

trong tình trạng nửa chừng như vậy. Duy có Kérensky, trong thời gian đó, đã cố kết lực lượng để 

theo đuổi chính sách liên hiệp với các phần tử cách mạng tư sản dân quyền của đảng Dân chủ Lập 

hiến. 

Tới ngày 3-4, Lénine cùng với Martov và một số đồng chí Bolsevich lẫn Mensevich đã đi nhờ một 

chuyến xe lửa bọc sắt của Đức, từ Genève trở về Pétrograd. Nhưng khi tới Pétrograd, Lénine cũng 

chưa biết quyết định thái độ ra sao. Ông vẫn nghĩ rằng giai đoạn này là giai đoạn của cách mạng 

tư sản dân quyền, nên trong suốt tháng 4 và 5, Lénine chỉ tập họp các đồng chí Bolsevich, và lưu 

tâm quan sát tình thế. Tới đầu tháng 5, Trosky từ Mỹ trở về Pétrograd. 

Tình thế chính trị lúc đó tại Pétrograd, cũng như tại các tỉnh khác, được thâu gồm trong ba lực 

lượng: một bên là Chính phủ lâm thời, gồm một số đông phần tử cách mạng tư sản dân quyền, ở 

giữa có Uỷ ban Sô viết, gồm đa số những phần tử xã hội chủ nghĩa Mensevich và đảng viên Xã hội 

cách mạng có khuynh hướng muốn thoả hiệp với các phần tử cách mạng tư sản, một bên là những 

tầng lớp quần chúng (dân cày và thợ thuyền) muốn đòi hỏi không phải một sự đổi thay chính 

quyền, mà đòi hỏi sự ngưng chiến, sự chia ruộng đất, và sự thiết lập một chế độ dân chủ tự do. 

Sau khi nắm bộ quốc phòng, vào ngày 18-1-1917, Kérensky ra lệnh mở cuộc phản công tại mặt 

trận Galicie. Nhưng cuộc phản công lại thất bại. Nên 100.000 thợ thuyền và binh sĩ lại biểu tình 

trong phố, nêu cao khẩu hiệu: “Đả đảo bọn tư bản! Chính quyền phải trở về Uỷ ban Sô viết!”. Tuy 

có cuộc biểu tình này, Chính phủ lâm thời vẫn chưa bị lung lay cho lắm. Lénine mới về, chưa dám 

tỏ thái độ gì. Tới khi Trotsky trở về, ông lên tiếng chỉ trích tình trạng mâu thuẫn của lưỡng đầu 

chế giĩra Chính phủ và Uỷ ban Sô viết. Ông cho rằng, do sự lưỡng lập, cả Chính phủ cùng Uỷ ban 

đều bị dồn vào thế bất lực. Đồng thời, ông cũng chỉ trích nhiều về chính sách muốn thoả hiệp của 

đa số trong Uỷ ban. Tuy nhiên, Trotsky cũng như I.énine, vẫn không dám hô hào một giải pháp 

quyết liệt. Họ nhìn tình thế, và cho rằng riêng ở Pétrograd thợ thuyền và binh sĩ có thể thắng 

được, nhưng ở các tỉnh thì không chắc. Do đó, họ còn chờ đợi. Từ đây trở đi, Trotsky nghiêng dần 

về phe Bolsevich. 

Rồi ngày 2-7-1917, một cuộc nổi loạn tự động của dân chúng, vượt ra ngoài dự định của các lãnh 

tụ, đã bùng nổ tại Pétrograd. Trong khi các lãnh tụ đều phản đối sự nổi loạn, một số những Uỷ 

ban thiết lập tại các nhà máy, các đơn vị quân đội đã tự ý khuấy động quần chúng khởi loạn. Thợ 
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thuyền đổ xô ra phố, theo sau có binh sĩ võ trang, đã kéo tới bao vây điện Tauride, hô khẩu hiệu: 

“Đả đảo những tân bộ trưởng tư bản! Chính quyền về tay Sô viết!” Mấy toán hải quân cũng đổ 

bộ nổi loạn theo. Chính phủ lâm thời, cũng như các đảng cách mạng, đều bị bất ngờ trước cuộc 

khởi loạn. Lénine và Trotsky cũng cho rằng chưa đến lúc, vì e ngại tình thế ở các tỉnh. Nên các 

phần tử cách mạng đã chia nhau len tới vào dám biểu tình, khuyến cáo thợ thuyền và binh sĩ nên 

bình tĩnh. Một số thợ thuyền chừng 30.000 người bao vây điện Tauride trong mấy ngày. Rồi do 

sự khuyến cáo của các phần tử cách mạng, cũng như do đo trời mưa và mệt nhọc, đám biểu tình 

đã dần dần tan vỡ. 

Sau ngày 5-7, Chính phủ lâm thời đã lập lức lợi dụng cơ hội để phản công các phần tử cách mạng, 

nhất là phe Bolsevich. Họ tổ chức bắt bớ hoặc đuổi đánh ngoài phố những người Bolsevich. Họ 

hô hào khẩu hiệu: “Hãy đem trôi sông bọn, Do Thái và Bolsevich”. Vì trước kia Lénine có đi nhờ 

một toa xe lửa của Bộ Tổng tham mưu Đức để trở về Nga, nên Chính phủ lâm thời tung tin cho 

rằng Lénine và đồng bọn là tay sai và ăn tiền của Bộ Tổng tham mưu Đức. Do đó, Lénine và 

Zinoviev đành tạm trốn sang đất Phần Lan. Ngày 24-7, Trotsky, Kamenev bị bắt bỏ ngục. 

Cũng ngày 24-7-1917, Kérensky được chỉ định để thành lập một Chính phủ lâm thời mới, do 

Kérensky làm chủ tịch. Chính phủ này có sắc thái cấp tiến hơn Chính phủ trước, gồm đa số bộ 

trưởng có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa, liên hiệp với những phần tử Dân chủ Lập hiến. Sự thất 

bại của cuộc biểu tình võ trang vừa qua khiến phái hữu này nhiều tham vọng. Lúc đó, Kérensky 

đã rời trụ sở Chính phủ về Điện Mùa đông, dễ cách biệt với trụ sở của Uỷ ban Sô viết. Bộ Tổng 

tham mưu Nga, chỉ huy bởi đại tướng Kornilov, cũng đặt trụ sở gần điện Mùa đông. Đảng Dân 

chủ Lập hiến đề ra kế hoạch muốn liên kết với bộ Tổng tham mưu để thực hiện một chính quyền 

mạnh, và đem lại an ninh. Họ muốn đưa đại tướng Kornilov ra đứng đầu Chính phủ, vì Kornilov 

và Bộ Tổng tham mưu còn nắm được một số quân đội trong tay. Kérensky cùng các bộ trưởng 

khác lương tự chưa biết quyết định ra sao. Ngày 26-8, Kornilov ra lệnh cho sư đoàn kỵ mã xứ 

Caucase trở về Pétrograd. Đồng thời, các báo chí hữu phái tiếp tục bôi nhọ phe Bolsevich là bọn 

ăn tiền của Đức. Tại Pétrograd, dân chúng lo sợ, và nhiều người cho rằng Kornilov sắp thắng tới 

nơi. 

Nhưng hành động của Kornilov đã trở thành một sự thách đố đối với phe cách mạng. Uỷ ban Sô 

viết đã thành lập một Ban bảo vệ cách mạng. Thợ thuyền Pétrograd vội vã thành lập một đoàn vệ 

quân chừng 10.000 người. Đồng thời, thợ thuyền công binh xưởng cũng kiếm đươc một ít súng 

tay và sủng thần công. Uỷ ban Sô viết ra lệnh cho thợ thuyền hoả xa phải bóc những đường ray 

xe lửa. Sư đoàn thiết kỵ vì thế không trở về Pétrograd được. Uỷ ban Sô viết lại phái người đi tuyên 

truyền các đơn vị quân đội trong thành Pétrograd. Những đơn vị này dần dần nghe theo và tự 

động giải tán. Kornilov trở thành một vị tướng không quân, rồi bị bắt. Được ít lâu, Kornilov cũng 

vượt ngục. Sau này, ông cầm quân ở miền nam nước Nga để đánh lại quân cách mạng. 

Sự thất bại của Kornilov và đảng Dân chủ Lập hiến đã khiến đảng Bolsevich phục hồi lực lượng. 

Dân chúng ngày càng ghét chiến tranh, và càng đói kém, khiến họ ngày một nghiêng về giải pháp 

cực đoan. Đầu tháng 9-1917, Trotsky, Kamenev đều được ra khám. Lénine và Zinoviev còn ở Phần 

Lan. Nhưng đảng Bolsevich đã họp đại hội đảng để bầu Ban chấp hành trung ương mới. Phe 

Trotsky lúc đó đã đi hẳn với đảng Bolsevich. Ban chấp hành mới gồm 15 uỷ viên, trong đó có: 

Lénine, Zinoviev, Trotsky, Kamenev, Staline và Boukharine v.v… Đồng thời, tại Ban chấp hành Sô 

viết của Pétrograd cũng có cuộc bầu lại: 13 Bolsevich, 3 Mensevich, 6 xã hội cách mạng. Phái 

Bolsevich lần này chiếm được đa số, đưa Trotsky lên làm chủ tịch Sô viết Pétrograd. Lúc đó, sự 

thất bại của phái hữu, cùng sự do dự của Chính phủ lâm thời Kérensky đã khiến Lénine chuyển 

hướng. Từ giữa tháng 9 trở đi, mặc dầu còn ở Phần Lan, Lénine luôn luôn gửi thông điệp tới Ban 
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chấp hành trung ương, thúc giục phải võ trang khởi loạn để chiếm chính quyền. Trotsky cũng công 

bố một bản tuyên ngôn chương trình của đảng gồm những điểm chính sau đây: 

1) Truất hữu các ruộng đất không bồi thường. 

2) Thợ thuyền được quyền kiểm soát các xí nghiệp sản xuất. 

3) Võ trang thợ thuyền để thành lập Hồng quân. 

4) Giải tán Quốc hội Douma. Triệu tập Quốc hội lập hiến 

5) Các chủng tộc có quyền tự quyết. 

6) Chế độ ngày làm việc 8 giờ v.v… 

Trong thời gian đó, Chính phủ Kérensky chỉ doạ nạt xuông, không quyết định một biện pháp nào 

hết. Cũng như phái Girondins dưới thời cách mạng Pháp, phái Kérensky nhiều tài hùng biện hơn 

là tài hành động! Tới đầu tháng 10, quân Đức lại tấn công chiếm được tỉnh Riga. Tình thế càng trở 

nên rối ren. Dân chúng ngày càng thất vọng, vì không thấy chia đất, cũng như không thấy Chính 

phủ triệu tập Quốc hội lập hiến. Tại nhiều miền quê, dân cày đã nổi loạn. Phái Bolsevich ngày càng 

thắng thế, và chiếm đa số trong Uỷ ban Sô viết của các đô thị lớn. Tới ngày 10-10, Lénine từ Phần 

lau trở về Pétrograd. Ra trước Ban chấp hành trung ương, Lénine đặt ngay vấn đề võ trang khởi 

loạn. Lúc đầu, đại đa số Ban chấp hành chỉ muốn tranh đấu một cách hoà bình và hợp pháp. 

Nhưng dần dần Lénine thắng thế, và Ban chấp hành quyết nghị việc nổi loạn. Tới ngày 12-10, có 

cuộc khoáng đại hội nghị những Uỷ ban Sô viết miền Bắc. Trotsky tới thuyết trình, và hội nghị 

quyết định liệu tập hội nghị toàn quốc vào cuối tháng 10. Đảng Bolsevich liền thành lập một Uỷ 

ban quân sự cách mạng, do Trotsky làm chủ tịch. Uỷ ban quân sự lập tức tổ chức những toán vệ 

quân thợ, và lấy khí giới tại các công binh xưởng. Tới ngày 23-10, binh sĩ trong pháo đài Pierre et 

Paul, có nhiều súng thần công và 100.000 súng trường, cũng ngả theo phái Bolsevich. Như thế, 

đảng Bolsevich đủ người và súng để khởi loạn. 

Tới những ngày hệ trọng 23, 24, và 25 tháng 10-1917, Chính phủ Kérensky cũng biết rõ tin tức của 

vụ khởi loạn, và ra lệnh cho một số đơn vị ngoài mặt trận phải trở về. Nhưng các đơn vị đều bất 

động. Lúc đó, Chính phủ lâm thời ở điện Mùa đông. Còn đại bản doanh Bolsevich đặt trụ sở tại 

trường Smolny, gần khu thợ thuyền. Nhà trường Smolny trước kia là trường học của các cô con 

gái quý tộc. Điện Mùa đông chỉ được bảo vệ bằng mấy trung đội các học sinh sĩ quan cùng một ít 

lính kỵ Cosaques. Đại bản doanh Smolny thì tấp nập toàn những vệ quân thợ thuyền, kẻ ra người 

vào, lúc nào cùng thường trực canh gác. Trời đã sang đóng, gió rét và mưa phùn. Các lãnh tụ 

Bolsevich đều ở cả trong bản doanh. Lénine ở một căn buồng con, tối rải chăn xuống đất, nằm 

ngủ với Trotsky. Staline cũng luôn tới đó nhưng không thường trực. Kamenev hoạt động rất hăng. 

Trong 3 đêm ngày liền, đảng Bolsevich phái những toán vệ quân đi tuần tiễu khắp tỉnh. Họ chú 

trọng canh gác xung quanh điện Mùa đông để dò xét tình hình, cứ tối đến, nhiều tốp thợ đốt lửa 

ởxung quanh bản doanh, vừa sưởi vừa trực. Tuy nhiên, dân chúng Pétrograd vẫn sống yên tĩnh 

như ngày thường. Các cửa tiệm, trường học, nhà hát vẫn tiếp tục mở cửa. Nhiều đơn vị quân đội 

dần theo phe khởi loạn. 

Tới sáng 25-10, tại trường Smolny, Đại hội Sô viết toàn quốc khai mạc: 650 đại biểu, cả Bolsevich 

lẫn Mensevich, lẫn đảng viên xã hội cách mạng. Kamenev ngồi ghế chủ tịch. Đến buổi chiều, những 

khẩu thần công của pháo đài Pierre et Paul bắt đầu nhả đạn. Họ bắn về phía điện Mùa đông, 

nhưng bắn chỉ thiên đe doạ. Hội nghị Sô viết tiếp tục họp. Tiếng súng càng khiến cuộc thảo luận 

gay go. Phái Mensevich nhất định phản đối cuộc khởi loạn. Martov lớn tiếng yêu cầu Trotsky phải 

ra lệnh ngửng bắn để tránh sự đổ máu, hoặc phải chứng minh sự cần thiết nổi loạn. Trotsky trả 
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lời “Một cuộc khởi loạn của quảng đại quần chúng khỏi cần phải chứng minh. Chúng ta đã luyện 

ý chí cách mạng của thợ thuyền và binh sĩ. Chúng ta đã luyện ý chí của quần chúng để nhằm vào 

vụ khởi loạn. Chúng ta đã thắng, và nay lại có người khuyên chúng ta phải bỏ sự thắng trận để 

điều đình. Nhưng điều đình với ai? Với ai?”. Hai bên lăng mạ lẫn nhau. Phái Mensevich bỏ cuộc 

họp. Có một số phần tử xã hội cách mạng cũng tán thành nguyên tắc khởi loạn. 

Đã tới gần nửa đêm, nhưng Chính phủ lâm thời vẫn chưa chịu qui hàng, mặc dầu tiếng súng thần 

công. Lénine, ngồi trong căn buồng nhỏ, thỉnh thoảng lại chửi rủa và ra lệnh: “Phải hành động đi 

chứ! Tại sao chưa chiếm điện Mùa đông? Các đồng chí đều đáng bị xử bắn!” Trotsky luôn luôn 

đứng cạnh máy điện thoại để nghe báo cáo và ra huấn lệnh. Gian bên cạnh, Hội nghị Sô viết vẫn 

họp. Các toán vệ quân thợ thuyền và binh sĩ đã vây chặt điện Mùa đông. Nhiều binh sĩ sốt ruột! 

Người chỉ huy cuộc bao vây là Ovséenko. Trong điện Mùa đông tối hôm đó, chỉ còn một số bộ 

trưởng. Kérensky không có mặt, nên các bộ trường đều do dự không biết đánh hay hàng. Sủng 

thần công của đồn Pierre et Paul vẫn nổ trên trời. Phe khởi loạn phái người đưa tối hậu thư. Các 

đơn vị bảo vệ điện Mùa đông không có vẻ gì muốn kháng cự. Vệ quân cách mạng dần dần len tới 

cả vào trong điện. Hai bên sát nách nhau, mà vẫn không có tiếng súng nổ… Chừng 2 giờ khuya, 

Ovséenko dẫn một tiểu đội hộ tống, vào thẳng phòng họp của các bộ trưởng. Ông lấy tay gạt 

những lưỡi lê chắn cửa phòng, rồi bước vào. Các bộ trưởng ngồi yên trên ghế. Ovséenko lên tiếng 

tuyên bố bắt giữ các bộ trưởng. Không có ai kháng cự, và các bộ lnrởng bị đưa ra ngoài đem giam 

vào khám… 

Tới 3 giờ khuya, Kamenev chính thức báo tin cho Đại hội Sô viết rằng Chính phủ lâm thời đã sụp 

đổ, và các bộ trưởng đã bị bắt. Hàng tràng vỗ tay nổi dậy. Các đại biểu ôm nhau nhảy múa. Có kẻ 

mừng quá hoá khóc. Hội nghị tiếp tục họp đến 6 giờ sáng mới giải tán. 

Trong suốt ngày 26-10, Ban chấp hành trung ương thảo luận về sự thành lập Chính phủ Sô viết. 

Đến chiều tối, Đại hội Sô viết lại nhóm họp, chủ tịch vẫn là Kamenev. Sau lời giới thiệu của 

Kamenev, Lénine ra mắt Đại hội. Câu nói đầu tiên của ông là: “Các đồng chí, ngay từ giờ này, 

chúng ta bắt đầu xây dựng chế độ xã hội chủ ngiĩa”. Do lời đề nghị của Lénine, Đại hội Sô viết lập 

tức biểu quyết hai đạo sắc lệnh khẩn cấp: 

- Đại hội Sô viết đề nghị với các Chính phủ và các dân tộc cùng ký kết tức thời một bản hoà ước. 

Hoà ước sẽ không có một điều khoản nào về tiền bồi thường hoặc chiếm cử đất đai hết. 

- Đại hội Sô viết biểu quyết đạo sắc lệnh điền địa: Tất cả ruộng đất tư hữu của hoảng tộc, quý tộc, 

giáo hội đều bị bãi bỏ, và đặt dưới quyền sử dụng của những Uỷ ban nông dân. Chế độ tiểu tư 

hữu ruộng đất vẫn được tôn trọng. 

Sau đó, Ban chấp hành đảng Bolsevich tuyên bố bản danh sách Chính phủ, được mệnh danh là 

Hội đồng các uỷ viên nhân dân: Lénine ngồi ghế chủ tịch, Rykov giữ bộ nội vụ, Trotsky giữ bộ ngoại 

giao, Ovséenko cùng hai hạ sĩ quan phụ trách Bộ quốc phòng, Staline giữ bộ Dân tộc… Zinoviev 

phụ trách các báo chí chính quyền, còn Kamenev ngồi ghế chủ tịch của Ban chấp hành Đại hội Sô 

viết… 

Các tỉnh cũng dần dần theo gương Pétrograd để thành lập chính quyền Sô viết. Riêng tỉnh Kazan 

đã lập Sô viết trước Pétrograd. Tại Moscou, hai bên đánh nhau tới 10 ngày trời, rồi chính quyến 

Sô viết mới được thành lập. Tới đầu tháng 11, ở hầu khắp đế quốc Nga, đảng Bolsevich đã thẳng 

trận, và đâu đầu cũng có Uỷ ban Sô viết. Và cuộc cách mạng Bolsevich đã chuyển sang giai đoạn 

mới: giai đoạn chính quyền. 
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Một trong những công việc đầu tiên của chính quyền Sô viết là xúc tiến việc điều đình với Đức để 

ngưng chiến. Trotsky lại đảm nhận việc đó. Ngày 3-3-1918, phái đoàn Sô viết ký hoà ước Brest-

Litovsk, với những điều kiện khá nặng nề về đất đai và tiền bồi khoản. Tuy nhiên, vì lo ở trong 

nước, nên phái đoàn đã nhắm mắt ký. 

Từ mùa hạ 1918, chính quyền Sô viết trải qua một cơn khủng hoảng trầm trọng, phần do nổi loạn, 

phần do sự chia rẽ ở ngay trong nội bộ đảng Bolsevich. Hoà ước Brest-Litovsk, với những điều 

kiện quá nặng nề, là một trong những nguyên nhân chính của nổi loạn. Ở phía nam nước Nga, tại 

những miền lân cân sông Volga, các phần tử bảo hoàng, dưới quyền chỉ huy của các tướng lãnh 

cũ (Denikine, Kolchadt), nổi lên đánh chiếm các tỉnh. Miền núi Oural, các phần tử bảo hoàng cũng 

liên kết với một toán hàng quân Tiệp khắc để dấy loạn. Quân liên hiệp Anh-Pháp cũng đổ bộ tại 

Mourmansk. Tại phía bắc, một đạo quân bảo hoàng, dưới quyền tướng Ioudénitch, lăm le tiến 

vào Pétrograd… Ngay đến một số những phần tử của đảng Xã hội cách mạng (cánh hữu), bất mãn 

với chính quyền Sô viết và hoà ước Brest-Litovsk, cũng nỗi lên khuấy động nông dân miền Tambov. 

Tại xứ Ukraine, nhiều toán dân cày cũng nổi loạn… Trong nội bộ của đảng Bolsevich, cũng có sự 

chia rẽ trầm trọng. Từ khi có chính quyền, vốn người thực tế, Lénine muốn tiến những bước chậm 

chạp trên đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhưng cánh cực tả của đảng Bolsevich (gồm những 

lãnh tụ như Boukharine, Piatakov, Lomov, Ouritsky, Béla Kun, Inés Armand…) lại muốn tiến mạnh 

tới xã hội chủ nghĩa. Họ đòi lập lức xã hội hoả các kỹ nghệ sãn xuất, và tiếp tục chiến tranh để 

đánh đổ đế chế Đức. Một số những phần tử thuộc cánh tả của đảng Xã hội cách mạng, trước kia 

ngả theo đảng Bolsevich, nay cũng tán thành lập trường của phe Boukharine. Họ kết án Lénine là 

đầu cơ chủ nghĩa. 

Để làm êm dịu phái cực tả, Lénine phải chịu thi hành ngay mấy hiến pháp. Ngày 1-5-1918, một 

đạo sắc lệnh bãi bỏ quyền thừa kế. Ngày 30-6-1918, một đạo sắc lệnh khác quốc hữu hoá các xí 

nghiệp lớn. Ngày 24-8, quyền tư hữu các nhà đất tại đô thị cũng bị bãi bỏ… Sở dĩ Lénine ban hành 

những sắc lệnh nói trên, phần do sự đòi hỏi của phái cực tả, phần do những nhu cầu cấp thiết của 

cuộc chiến tranh chống nổi loạn. Tình thế lúc bấy giờ thật là nguy ngập, Các mặt trận đều bị để 

đoạ. Những phần tử hữu khuynh của Xã hội cách mạng đảng đã nhiều lần tổ chức những vụ mưu 

sát Lénine và Trotsky. Họ đều không tán thành chính sách vô sản chuyên chế! Ngay đến đđảng Xã 

hội cách mạng Đức cùng một khuynh hướng mác xít, mà cũng có nhiều lãnh tụ không tán thành 

chính sách vô sản chuyên chính của Lénine! Một lý thuyết gia dân chủ xã hội Đức, Karl Kautsky, 

đã lưu hành một cuốn sách chỉ trích Lénine, và nhất là Trotsky về chính sách khủng bố. Trong cuốn 

“Terrorismr et Coinmunisme”, Trotsky trả lời Kautsky, viện lẽ rằng không có cuộc cách mạng nào 

là không đổ máu. Nhất là trong cuộc chiến tranh chống nổi loạn, lại càng cần phải sắt đá hơn nữa! 

Để chống với nổi loạn đe doạ khắp nơi, Lénine đưa Trotsky qua giữ Bộ quốc phòng. Trong gần ba 

năm trời, Trotsky đặt bản doanh trong một toa xe lửa bọc sắt, chở đầy đủ dụng cụ và nhân viên, 

chạy khắp các mặt trận để chống đỡ. Rốt cuộc, Trotsky đã dẹp yên các vụ nổi loạn. 

Năm 1919 cũng là một năm quan hệ trong lịch sử chính quyền Sô viết. Vào cuối 1918, nhiều đơn 

vị quân đội Đức cũng noi theo gương quân đội Nga, đã từ chối không chịu tiếp tục chiến tranh.. 

Nhiều đơn vị cũng lập những ủy ban cách mạng và trưng cờ đỏ. Nhưng lúc bấy giờ, đảng Xã hội 

dân chủ Đức bị chia rẽ: chỉ có một số lãnh tụ (Rosa Luxembourg, Karl Liebknecht, Karl Radek) 

muốn thúc đẩy binh sĩ và thợ thuyền thực hiện đến cùng cuộc cách mạng. Còn đa số đảng Xã hội 

dân chủ dưới quyền lãnh đạo của Fritz Ebert và Nóske, lại không muốn chủ trương cách mạng vô 

sản triệt để. Họ muốn bắt tay với những tầng lớp tư sản, đại tư bản và quân phiệt của Đức để 

cùng sát cánh phục hồi nền vinh quang của nước Đức! Thái độ của họ cũng tương tự như Kérensky 

muốn thoả hiệp với tầng lớp tư sản và quân phiệt Kornilov. Tháng 1-1919 thợ thuyền Berlin nổi 
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loạn. Nhưng Noske đã để mặc cho phái quân phiệt thẳng tay đàn áp. Trong vụ này, Rosa 

Luxembourg và Karl Liebknecht đều bị bắt và đem giết. Và cuộc khởi loạn của binh sĩ và thợ thuyền 

Đức đã bị thảm bại. 

Khi vụ biến cố xảy ra tại Đức, Lénine và các đồng chí đều thấp thỏm kỳ vọng. Vì Lénine vẫn mong 

mỏi cách mạng vô sản bùng nổ tại Đức. Ông cho rằng nước Nga tuy nhiều tài nguyên và đông dân, 

nhưng còn chậm tiến. Nếu có thêm tầng lớp vô sản Đức, cùng những năng lực kỹ thuật của họ, 

thì chắc rằng vị trí của cách mạng vô sản tại Âu châu sẽ vững vàng hơn nhiều! Ông vẫn nơm nóp 

lo sợ sự bao vây của các nước tư bản. Sự thảm bại của vô sản Đức đã khiến Lénine thất vọng. Ông 

cho rằng danh hiệu xã hội dân chủ đã bị đảng Xã hội dân chủ Bức bôi nhọ. Do đó, vào 1919, ông 

muốn nối lại với truyền thống của Bản tuyên ngôn đảng cộng sản mà Marx-Engcls đã công bố vào 

1848. Nên đảng Xã hội dân chủ Bolsevich đã được đổi danh là Đảng Cộng sản. Ông cũng cho rằng 

Đệ nhị Quốc tế đã tan vỡ. Vì trong cuộc thế chiến 1914, nhiều đảng Xã hộị đã đi theo chiến tranh. 

Nên tới tháng 2-1919, Lénine triệu tập tại điện Kremlin một Quốc tế mới lấy tên Đệ tam Quốc tế. 

Đệ tam Quốc tế nêu cao khẩu hiệu “Vô sản các nước, hãy liên hiệp lại!”. Tại hội nghị đầu tiên đó, 

có các đảng Xã hội Pháp, Ý, Na Uy, một phái Xã hội của Đức, những đại diện nghiệp đoàn của Hoa 

kỳ, Tây Ban Nha cũng đến họp. Đệ tam Quốc tế là một tổ chức được thiết lập để trả lời cho vụ nổi 

loạn xảy non của thợ thuyền Đức trong tháng 1-1919. 

Tới mùa xuân 1921, chính quyền Sô viết lại trải qua một cơn khủng hoảng nữa, khiến Lénine phải 

thay đổi hẳn chính sách. Lúc đó, nhiều vụ nổi loạn đã bị dẹp yên. Nhưng lần này, cuộc khủng 

hoảng là do sự bất mãn của quần chúng, nhất là dân cày, đối với chính sách Sô viết. Vào năm 

1918, chính quyền Sô viết đã quốc hữu hoá các xí nghiệp lớn, và hủy bỏ quyền tư hữu nhà cửa và 

thổ cư tại các đô thị. Tại các vùng quê, chế độ tư hữu nhỏ về ruộng đất vẫn còn tồn tại. Nhưng 

trong 3 năm nội chiến, để tiếp tế cho các đô thị và Hồng quân, chính quyền Sô viết đã trưng dụng 

hầu hết huê lợi ruộng đất cùng những thực phẩm khác. Các tiểu nông, tuy có ruộng phải cày cấy, 

nhưng không được ăn huê lợi, cũng trở thành như không có ruộng. Tại các đô thị, vì các kỹ nghệ 

bị quốc hữu hoá, tầng lớp chủ nhân trở thành làm công cho Chính phủ, nên cũng lơ là không chịu 

săn sóc công việc. Vào năm 1920, năng xuất của kỹ nghệ đã tụt xuống, chỉ còn một phần tư so với 

những năm tiền chiến. Kỹ nghệ mỏ còn kém sút hơn nữa… Các dân cày tại các miền Ukraine, Volga 

lại bắt đầu nổi loạn. Ở nhiều nơi, dân chúng nêu khẩu hiện đòi lập những Uỷ ban Sô viết, trong 

đó, không có đảng viên cộng sản. Tới 1-3-1921, binh sĩ hải quân và thợ thuyền tại hải cảng 

Kronstadt cũng nổi loạn theo dân cày. Vụ nổi loạn này rất đáng sợ, vì hải quân giữ cả một hạm 

đội và nhiều khí giới. Trotsky phải tới tận nơi điều đình nhưng không xong. Lúc cuối cùng, Trotsky 

đành ra lệnh cho tướng Toukhachevsky tiến đánh. Vụ nổi loạn của hải quân bị dẹp tan, nhưng hai 

bên đều bị thiệt hại nặng nề. 

Vụ nổi loạn Kronstadt khiến Lénine quyết định nhượng bộ. Ngày 123-1921 có cuộc hội nghị thứ 

10 của đảng cộng sản. Lénine ra trước hội nghị yêu cầu áp dụng chính sách mới: chính sách “Tân 

kinh tế” để thoả mãn nông dân. Chính sách đó gồm mấy điều: 

- Bãi bỏ sự trưng dụng thực phẩm và huê lợi, và chỉ đánh một thứ thuế theo tỷ lệ. 

- Tự do buôn bán. 

- Tự do kinh doanh đối với những xí nghiệp nhỏ. 

Các tư bản ngoại quốc được quyền đầu tư tại nước Nga (với điều kiện). 
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Trotsky cũng tản thành chính sách Tân kinh tế. Nên mặc dầu có nhiều phe phản đối, hội nghị Đảng 

đã chấp thuận chính sách. Sự chuyển hướng của chính quyền Sô viết đã khiến những vụ nổi loạn 

nông dân được tạm thời ổn định. 

Cũng trong năm 1921, cần kể tới một biến chuyển quan trọng nữa: đó là vụ xứ Géorgie. Xứ 

Géorgie vốn là một nước ở trong đế quốc Nga hoàng trước kia. Đó là quê hương của những tay 

lãnh tụ Mensevich như Tsérételli, hoặc Bolsevich như Staline. Tại xứ đó, những tổ chức thợ 

thuyền ngả theo phe Mensevich. Nên khi đảng Bolsevich nắm chính quyền tại nước Nga, nhiều 

lãnh tụ Mensevich trở về hoạt động tại Géorgie. Xứ Géorgie tự tuyên bố độc lập, ly khai với Liên 

bang Sô viết. Vì bản tuyên ngôn chương trình của đảng Bolsevich có ghi rõ quyền dân tộc tự quyết, 

nên Lénine và Trotsky đành chấp nhận sự ly khai của xứ Géorgie. Họ thầm mong rằng chẳng bao 

lâu nữa, dân chúng Géorgie sẽ chuyển hưởng trở về với Liên bang Sô viết. Nhưng Staline, lúc đó 

giữ bộ chủng tộc, đã ngầm ra lệnh cho đệ nhị lộ quân của Hồng quân tiến đánh xứ Géorgie. Xứ 

này lại bị sát nhập bằng binh lực, và từ đó trở đi, vẫn xảy ra những vụ đổ máu. Vì Staline đã tự ý 

ra lệnh, nên vụ Géorgie đã khiến cho Lénine nghi kỵ Staline. 

Từ lúc chính quyền Sô viết chuyển sang Tân kinh tế, sự bang giao với Tây phương cùng bớt căng 

thẳng. Một số các nước đã trao đổi nhân viên ngoại giao. Ngay đến Anh, tuy chưa công nhận Nga 

sô, nlnrng đã chịu tiếp những phái đoàn Nga, về phương diện quốc nội, tình thế được yên ổn, 

nhưng nội bộ đảng Bolsevich lúc đó đã một phần rớt vào thơ lại chủ nghĩa. Vả lại, trong bất cứ 

một guồng mày chính quyền cách mạng nào, cũng có nhiều kẻ Iưu manh đầu cơ, hoặc phiêu lưu 

chủ nghĩa. Lénine rất lo về điểm đó. Nên tới cuối 1921, Trung ương đảng đã quyết định một cuộc 

thanh trừng khổng lồ. Trong tổng số đảng viên chừng 600.000 người, có tới 150.000 người bị khai 

trừ. Nhưng lúc đó còn ở dưới thời Lénine và Trotsky, nên sự khai trừ chưa có những hậu quả khốc 

liệt. Những kẻ bị khai trử khỏi Đảng thường chỉ bị đẩy ra ngoài guồng mảy chính quyền, nhưng 

họ có thể kiếm công việc khác. Hoặc nhiều khi, cùng chỉ bị đổi di làm một chức vụ ở những miền 

xa mà thôi. Hồi đó, Lénine và Trotsky chưa giết các đồng chí, hoặc chưa lưu đầy các đồng chí. Phải 

đợi đến Staline, mới thấy du nhập quan niệm của Netchaiev về sự tương tàn giữa anh em đồng 

chí. 

 

 

7) Staline hay sự phản bội cách mạng 

 
Từ khoảng giữa 1921 sang đầu 1922, nhất là sau vụ Staline tự ý giải quyết vấn đề Géorgie bằng 

võ lực, Lénine đã thấy e ngại nhiều về tương lai của đảng và cách mạng. Một mặt, ông e ngại 

rằng guồng máy Đảng sẽ ngả dần vào lề lối quan liêu thơ lại, không còn đủ sinh lực để theo 

đuối những mục tiêu xa xôi mà bản tuyên ngôn chương trình trước kia đã vạch ra. Trong vụ 

giải quyết vấn đề Géorgie bởi Staline, ông cũng nhìn thấy sự phản bội đối với chương trình. 

Trong nội hộ Đảng, nhất là tại Ban chấp hành trung ương, Lénine e ngại sẽ có sự chia rẽ, và 

nguyên nhân chia rẽ là do Staline. Nhưng Staline, trước kia, vào 1917, lại chính là người do 

Lénine đưa ra và đề nghị với các đồng chí giao cho bộ chủng tộc. Tới ngày nay, nhiều sử gia 

còn bàn cãi không hiểu tại sao Lénine lại đưa Staline lên địa vị ấy? Phải nhận rằng từ tháng 2 

cho đến tháng 10-1917, vai trò của Staline tương đối khá nhỏ nhoi. Có lẽ vì Staline là người 

Géorgien, nên Lénine muốn giao cho bộ chủng tộc chăng? Hay Lénine nhớ tới công lao của 

Staline trong thời cách mạng bí mật, khi Staline tổ chức những vụ ăn cướp đè lấy tiền cho 

Đảng? Có điều chắc chắn là sau vụ Géorgie, Lénine đâm nghi kỵ và có lẽ hối hận đã đưa Staline 

giữ bộ đó. 
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Tới đầu 1922, trong Đại hội thứr II của Đảng, Staline lại khéo vận động để được đề cử giữ 

chức Bí thư Đảng. Dưới thời Lénine, bí thư Đảng chỉ là một chức vụ có tính chất thừa hành, 

phụ thuộc vào Ban chấp hành trung ương. Nên Lénine cũng chấp thuận việc để cử đó, có lẽ 

ông nghĩ rằng ông còn sống, chắc Staline chưa thể giở trò gi! 

Nhưng không may cho đảng Bolsevich là tới tháng 5-1922, Lénine bất ngờ làm bệnh. Tới tháng 

7, ông bình phục được. Ít lâu rồi lại đau. Tới tháng 12-1922, tự biết mình không sống lâu được, 

Lénine đã ngồi tự tay thảo một tờ di chúc chính trị. Trong tờ di chủc, Lénine đã cân nhắc từng 

chữ để tỏ bầy ý kiến về người đồng chí quan hệ nhất trong Ban chấp hành. Ông cho rằng 

Zinoviev và Kamenev là những người rất có năng lực, nhưng không vững tâm trong lúc khó 

khăn. Boukharine rất thông minh, nhưng kém tài hành động. Piatakov chỉ là người có tài cai 

trị. Staline tàn bạo, thiếu trung thực, và dễ lạm dụng quyền hành. Còn Trotsky được coi như có 

năng lực và cá tính hơn cả, nhưng quá tự tin! Trong bản di chúc đó, Lénine không nói rõ muốn 

giao quyền cho ai cả, nhưng sự nhận định về từng người của ông có vẻ thuận lợi cho Trotsky. 

Ông cũng nhìn thấy sự khác biệt cá tính giữa Trotsky và Staline. Nên trong tờ di chúc, ông nói 

rõ ràng những tương quan giữa hai người có thể gây chia rẽ. Sau cùng, Lénine yêu cầu nên mở 

rộng Ban chấp hành, để cơ quan tối cao đó có tính cách dân chủ và tránh chia rẽ. Đồng thời, 

trong mấy buổi gặp gỡ với Trotsky. Lénine cũng nhấn mạnh cần lành mạnh hoá tổ chức Đảng 

và cơ cấu chính quyền, để tránh tính chất quan liêu thơ lại. 

Sự lâm bệnh của Lénine đã khiến Staline quyết tâm mưu việc thoán đoạt. Ngoài Lénine, Staline 

chỉ còn sợ có Trotsky là người nhiều công lao và ảnh hưởng. Trong thời gian đó, Staline tìm 

cơ hội, liên minh với mấy yếu nhân khác (trong đó có Dzerjinsky, chủ tịch Công an vụ), rồi lợi 

dụng ngay chức tổng bí thư, tổ chức lại guồng máy đảng và chính quyền tại xứ Géorgie để làm 

hậu thuẫn cho mình. Khi hay tin, Lénine quyết định sẽ đưa vấn đề Géorgie ra trước hội nghị 

Đảng, do chính chính sách sai lầm của Staline. Nhưng tới giữa 1923, Lénine lại lâm trọng bệnh. 

Lần này, ông nằm liệt giường luôn cho tới khi chết vào tháng 1-1924. Không may hơn nữa là 

trong lúc ấy, Trotsky đi bẳn vịt giời, cùng bị sốt ngă nước. Suốt mùa thu và mùa đông 1923, 

Trotsky sốt liên miên, cũng nằm bẹp một chỗ. Giữa hai người, chỉ có mấy cô nữ thư ký tâm 

phúc, đưa qua đưa lại những bức thư ngắn để dặn dò công việc. Nhưng vì cả hai đều không 

đứng dậy được, nên rốt cuộc không phản ứng được kịp thời. Trong thời gian đó, Staline đã liên 

minh với Zinoviev vả Kamenev, lập thành một tam đầu chế, muốn hạ Trotsky và thay Lénine, 

họ chia phiên bao vây giường bệnh của Lénine. Họ tìm cách đẩy các bạn hữu thân tín của 

Trotsky đi đảm nhiệm chức vụ ở nơi xa. Họ chưa dám đả kích Trotsky ra mặt, vì còn sợ ảnh 

hưởng cũ. Nhưng họ lần lần thay đổi từng người một trong bộ máy đảng, bằng những người 

thân tín của họ. Với tư cách Tổng bí thư, Staline đã thay dần các bí thư địa phương. Những 

người này lại thay đổi các cấp dưới. Bộ máy ngày càng biến hoá theo hướng định của Staline. 

Tới tháng 1-1921, Trotsky vẫn chưa khỏi bệnh. Bác sĩ khuyên ông nên về miền Nam dưỡng 

bệnh. Ông mang vợ con xuống Tiflis. Tới ngày 21-1, ông nhận được điện tín báo tin Lénine 

chết tại Moscou. Bức điện tín do Staline gửi. Nhung trong bức điện, Staline yêu cầu Trotsky 

tiếp tục dưỡng bệnh cho khỏe, vỉ việc ma chay đã có người lo. Staline còn nói dối rằng đám 

tang sẽ cử hành vào thứ bảy tới, trong khi chính ra là chủ nhật. Vì đương ốm, lại thấy cận ngày, 

Trotsky bèn không trở về. 

Tới khi Trotsky trở về Moscou, tình thế đã ngả một phần lớn sang tay Staline và tam đầu chế. 

Tuy nhiên, Trotsky vẫn tin tưởng ở ảnh hưởng cũ của mình đối với đảng viên và Hồng quân. 

Ông cùng tin vào năng lực làm việc của mình, cùng tài hùng biện để thuyết phục kẻ khác. 

Trong một thời gian, ông cố chèo chống, cho người đi hoạt động tại những tiều tổ thợ thuyền 

ở Moscou và Pétrograd, để tố cáo những lỗi lầm của Staline. Một số tiểu tổ còn hoan nghênh 

Trotsky, nhưng phần đông đều thụ động. Vì trong thời gian 1917-1924, một lớp người cũ đã 

qua đi, thay thế bằng người mới. Thay thế một cách tự nhiên, hoặc thay thế bằng thủ đoạn của 

Staline, bọn đảng viên mới đâu có hiểu gì về chính trị và chính sách, đâu có biết tới uy danh 

của Trolsky! Hồi tới mùa thu 1921, sốt rét lại vật vã Trotsky. Staline và đồng đảng đã lợi dụng 
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cơn bệnh của Trotsky để công khai hoá việc lấn công. Tại Moscou và nhiều tính, có hàng nghìn 

cuộc hội nghị bí mật trong các tiểu tổ. Trong các hội nghị, những người của Staline phản tuyên 

truyền Trotsky. Sau cuộc chuẳn bị đó, Staline dùng nhiều báo chí trên khắp nước để tố cáo chủ 

nghĩa tờ-rốt- kít. Lúc đó. Stalinedx nắm được Đảng và công an vụ, chỉ còn sợ một người về 

phía Hồng quân thời. Nhưng về phía này, Vorochilov cùng ngả theo rồi! Nên vào cuối 1924, 

các báo chí càng lớn tiếng tố cáo chủ nghĩa tờ-rốt-kít. Thực, ra, lúc bấy giờ, cũng chưa ai hiểu 

và biết định nghĩa chủ nghĩa Tờ-rốt-kít ra sao! Chính Trotsky cũng nói rằng không bao giờ ông 

có ý xiển dương một chủ nghĩa nào hết! 

Những tới tố cáo của phe Staline phần lớn chi là lời vu cáo. Tuy nhiên ông đã thành công. Sự 

thành công một phần là do tính kiên nhẫn không bờ bến, cùng những thủ đoạn lặt lường cũng 

không bờ bến của Staline. Nhưng nó còn có những nguyên nhân khác nữa. Nguyên nhân chính 

là sự thoái trào của cách mạng. Từ 1922 trở đi, cách mạng Nga cũng thoái trào như dưới thời 

Thermidor của cách mạng Pháp. Dân chúng đều mệt mỏi quá rồi Họ trải gần 4 năm chiến tranh 

với Đức, một năm trời cuồng nhiệt để làm bùng nổ cách mạng, ba năm nổi loạn, mấy vụ đói 

kém, ấy là không kể những cố gắng thường xuyên để xây dựng xã hội chủ nghĩa! Ngay đến 

những chiến sĩ kỳ cựu cũng thấy mệt mỏi. Những cuộc cách mạng xảy ra tại Đức, tại Bảo, 

Hung, đã khiến các chiến sĩ thất vọng về khuynh hướng Quốc tế của cách mạng, họ bắt đầu 

muốn nghĩ tới họ, sống một cách yên thân! Thêm vào đó, có những phần tử đầu cơ muốn toạ 

hưởng. Trotsky và Lénine tượng trưng cho sự căng thẳng của cách mạng. Nên các cấp cán bộ 

dễ vểnh tai để nghe theo luận điệu của tam đầu chế. Họ đâu có ngờ rằng rồi đây, Staline sẽ dẫn 

họ vào con đường đầy ải gàấ nghin lần. Chỉ có đầy ải mà không có vinh quang! 

Dần dần, trong ban thường trực của Chấp hành trung ương, Trotsky bị cô lập hẳn. Zinoviev, 

Kamenev, Boukharine, Rykov, Tomsky, và ngay đến cả những uỷ viên dự khuyết như Molotov, 

Dzerjinsky cũng ngả về phe Staline hết. Trừ ra còn một mình Trotsky! Ngày 2-1-1925, ban 

thường trực cất chức Trotsky ở bộ Quốc phòng. Tới tháng 5, Trotsky bị hạ tầng phụ trách một 

cơ quan trông nom về kỹ nghệ điện tử. Trong thời gian này, Zinoviev và Kamenev muốn trục 

xuất ngay Trotsky ra khỏi đảng. Nhưng Staline thận trọng hơn, muốn đi từ từ. Tới tháng 12-

1925, có Đại hội thứ 14 của Đảng. Hầu hết đại biểu đều là người của Staline. Cuộc đảo chánh 

của Staline đã thành tựu - đảo chính một cách vô hình. Lần đầu tiên, Staline đọc bán thuyết 

trình trước Đại hội thay cho Lénine trước kia. 

Nhưng trong Đại hội này, thái độ tiếm quyền và quá lố của Staline đã khiến Zinoviev và 

Kamenev bất mãn. Cuối 1925, Zinoviev và Kamenev lại ngả về Trotsky (?!). Mất hai ngưới 

ấy, Staline bám chặt lấy Boukharine và những người khác. Tuy nhiêu, bộ ba cọc cạch Trotsky, 

Zinoviev, Kamenev cũng không xoay trở được tình thế, vả lại, trong thâm tâm, Trotsky vẫn 

khinh hai người kia. 

Tới mùa xuàn 1926 xảy ra một vụ khác tương tự như vụ Géorgie. Đó là vụ cách mạng Trung 

Quốc. Năm đó, bùng nổ cuộc xung đột Quốc - Cộng trong cách mạng Trung Hoa, Staline không 

chịu tuân theo những truyền thống quốc tế của Đảng. Ông ra lệnh cho Đảng cộng sản Tàu phải 

phải sát nhập Quốc dân đảng. Tại Thượng Hải, thợ thuyền muốn dấy loạn, Nhưng Staline cấm 

không cho lập Sô viết và không được dấy loạn. Òng tin có thể nắm giữ được Tưởng Giới Thạch 

và Quốc dân đảng;. Ông phái nhiều người sang Trung Quốc như Borodine, Gallen. Nhưng lần 

này, Staline đã bị họ Tưởng trở giáo! Trong tháng 3-1927, Tưởng Giới Thạch dùng võ lực tước 

hết khí giới, va tàn sát phe cộng sản tại Thượng Hải. 

Sự thất bại của Staline trong chính sách đối với cách mạng Trung Hoa khiến phái Trotsky ngóc 

dầu và khắp khởi hy vọng. Nhưng hy vọng ngắn ngủi, vì Staline đã nắm nội bộ quá vững. Ngày 

7-11-1927 là ngày kỷ niệm thứ 10 cuộc cách mạng Bolsevich. Tại công trường Moscou, có tổ 

chức cuộc đại lễ, có nhiều đơn vị Hồng quân tham dự. Trotsky và Zinoviev hy vọng rằng tới 

hôm đó, sẽ có thể diễn thuyết để lay động dân chúng và quân đội. Một số người của Trotsky 

lẫn vào dân chúng hô khẩu hiệu: “Đả đảo Staline”. Nhưng Staline đã bố trí công an và mật vụ. 

Và những người của Trotsky đều bị bắt. 



 66    Cách Mạng Và Hành Động  - Nghiêm Xuân Hồng                                  www.vietnamvanhien.net 

Một tuần lễ sau, Trotsky và Zinoviev bị khai trừ ra khỏi Đảng. Tới tháng 1-1928, Trotsky và 

gia đình bị bắt đầy sang Sibérie. Cách mạng Nga đã bước vào giai đoạn Thermidor do Staline! 

*** 

Kỷ nguyên Staline thực là một cơn ác mộng kinh hoàng cho người dân Nga. Một cơn ác mộng 

kẻo dài hàng chục năm, không tiền khoáng hậu trong lịch sử, đầy máu và nước mắt, đầy những 

vụ phản bội hoặc vu cáo cũng như đầy những lời nhận tội giả tạo của phe đối lập bị thất thế!… 

Từ 1928 tới 1945, chính sách tàn bạo cũng như thái độ lật lườag, quỉ quyệt và nhiều khi có vẻ 

mâu thuẫn của Staline đã khiến ông ta trở thành một con người bí hiểm dưới mắt các chánh 

khách Tày phương. Vì không hiểu Staline, nên sau này, chính giới Tày phương, nhất là người 

Mỹ, đã phạm nhiều lỗi lầm nặng nề trong sự giao thiệp với Staline. Tuy nhiên, với thời gian, 

các nước Tày phương cùng dần dần am hiểu một vài phần. Thực ra, xét cho kỹ, trong suốt một 

quãng đời cô độc và đầ ý chí quyền lực, Staline chỉ ấp ủ mấy dụng tâm chính sau đây: 

- Xây dựng một chế độ quyền lực độc tôn của riêng mình, và để xây dựng chế độ ấy, tất cả mọi 

biện pháp đều được dùng đến. Tuy nhiên, vì chế độ Staline là một biến thể thoái trào của cách 

mạng, nên ông vẫn cần tiếp tục sử dụng chiêu bài cách mạng, cùng lý thuyết Marx-Lénine. Sự 

sử dụng đó chỉ có thể có lợi cho Staline. Do đó, cách mạng và lý thuyết đã trở thành công cụ, 

không còn là lý tưởng. Song muốn hạ lý tưởng xuống làm công cụ, Staline cần diệt trừ tất cả 

nhũng phần tử nào còn giữ đôi chút lý tưởng cách mạng. Nhất là những cựu đồng chí của 

Lénine và Trotsky! Vì những người này là những người có thể nhìn thấy rõ hơn hết dụng tâm 

của Staline, và đối với dân chúng, họ còn là những thần tượng cũ. Một mặt khác, phải tạo 

những lớp người mới, lớp người không biết gì về lý tưởng cách mạng trước kia, chỉ biết vâng 

lời để đổi lấy một địa vị tương đối ấm no trong một nước Nga luôn luôn đói rách! Về điểm này. 

Staline quả đã đưa kỹ thuật dịch sử con người tới một mực độ cực kỳ tinh vi. Trong thâm ý của 

ông, muốn giữ chắc guồng máy Đảng và chính quyền, phải luôn luôn có sự thanh trừng. Một 

sự thanh trừng liên tục và bắt buộc, dù rằng những kẻ kia không có tội! Có thanh trừng luôn 

luôn, guồng máy mới tránh đtrọe sự cằn cỗi, sự chia sẻ. Mặt khác, đối với dân chúng, phải gây 

một bầu không khí thường trực lo ngại sợ sệt, chi phối bởi một tổ chức mật vụ phổ biến và một 

chế độ hiến pháp rất co rãn, cần phải tiêu diệt không những kẻ thù địch, mà cả những kẻ có thể 

trở thành thù địch. Nên có người đã mệnh danh chính sách Staline là chính sách khủng bố để 

ngăn ngừa. Và phải thừa nhận rằng Staline quả là một đại kỳ thuật gia trên phương diện làm 

hạ giá con người. Trong phần hai, chúng ta sẽ có dịp trở lại những kỹ thuật đó. 

- Đồng thời với chế độ quyền lực độc tôn, Staline còn có dụng tâm theo đuổi một chính sách 

đại đế quốc cho nước Nga, tương tự như mộng tưởng của các vị Nga hoâng ngày trước. Tuy là 

người Géorgien, nhưng Stalin không hề có mặc cảm chủng tộc của những người Géorgiens, và 

ông đã tự đồng hoá với người Nga hơn cả người Nga vậy, ông trị vì nước Nga cũng như 

Bonaparte, vốn người Corse đã trị vì nước Pháp… Nhưng làm thế nào cho nước Nga được 

hùng mạnh đề có thể xâm lược nước khác khi thời cơ đến? Nước Nga vốn là nước chậm tiến. 

Vậy cần kỹ nghệ hoá thật gấp rút. Nhưng muốn kỹ nghệ hoá phải có tiền và nhân công. Tiền: 

Staline không thể trong đợi ở sự giúp đỡ của các nước khác, vì những nước đó đều theo chế độ 

tư bản thù địch! Vậy phải lấy tiền ở trong nước, tức là lấy ở dân. Muốn lấy tiền ở dân, cần tập 

thể hoá ruộng đất. Tại sao vậy? Vì nước Nga chỉ có ruộng đất là tài nguyên chính, và có tập 

thể hoá ruộng đất, thì chính quyền mới thu hoạch được hết huê lợi, chỉ cần phân phát lại cho 

người dân một phần nhỏ để vừa đủ ăn mà thôi. Còn như nếu để dân chúng tự do canh tác, thì 

người dân nào, khi gặt lúa về rồi, cũng không muốn đóng thuế!… Với số huê lợi ấy, Staline có 

thể mong đổi lấy ngoại tê, mua các máy móc và lập xí nghiệp. Hoá nữa, sự tập thể hoá ruộng 

đất còn có một lợi điểm khác: rút bớt số nhân công cần thiết trong việc canh tác, để chuyển họ 

tới đô thị làm việc trong các xí nghiệp. Nhưng nước Nga vốn quá chậm tiến, và chương trình 

kỹ nghệ lại cần quá nhiều nhân công! Mà dùng nhân công thường thì phải trả lương! Do đó, 

Staline đã nghĩ tới việc gây những đám nhân công khổ sai. Đám nhân công khổ sai là những 

người dân bị bắt bớ lưu đày. Họ làm việc 11 giờ một ngày, lại không phải trả lương, cho nên, 
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sự khủng bố tại nước Nga, Tầu và các nước chư hầu, ngoài nguyên nhân chính trị, còn có lý do 

kinh tế nữa. Bởi thế, lẽ dĩ nhiên là tầng lớp tiểu nông Nga phải trở thành kẻ thù chính của chính 

sách Staline. 

Ngoài ra, trong công cuộc kỹ nghệ hoá, nước Nga vốn chậm tiến, nên việc kỹ nghệ hoá phái 

gặp nhiều trục trặc. Muốn minh chứng cho những trục trặc đó và giữ uy tin cho mình, Staline 

bèn phát minh một tội trạng mới: tội phá hoại, để đổ lỗi cho các cấp dưới. Do đó, lại có sự 

khủng bố. 

Vì khủng bố nhiều quá, nên Staline cũng lo ngại. Càng lo ngại lại càng cần khủng bố. Tới khi 

Hitler nắm chính quyền tại Đức, Staline nhận thấy sẽ có chiến tranh, lại càng lo ngại hơn trước. 

Ông thừa hiểu rằng chiến tranh dễ đưa đến cách mạng hoặc đảo chánh, tỷ dụ như cuộc chiến 

tranh 1905 và 1914 đã lật đổ Nga hoàng Nicolas II. Lần này, ông e ngại nhất ở hồng quân. Nên 

ông cần phải giết những tướng lãnh có uy danh trong quân đội. Do đó, mới có vụ án các tướng 

lãnh bị thanh trừng. Đồng thời, Staline nhận thấy cần vỗ về và kích thích dân chúng bằng tinh 

thần ái quốc, để một khi có chiến tranh, dân chúng mới có tinh thần chiến đấu. Do đó, ông đã 

chấm dứt với chính sách quốc tế của đảng Bolsevich, và trở về với lập trường đại đế quốc Nga 

của các Nga hoàng ngày trước. Vì có sự chuyển hướng ấy, nên Staline đã ký một tạm ước với 

Đức xã vào năm 1939, tạm ước đã làm sửng sốt các nước dân chủ Tây phương! 

Từ năm 1928 trở đi, những việc xảy ra tại Nga sô chỉ là sự áp dụng trên thực tế của trình tự lý 

luận trên đây của Staline. Năm đó, Trotsky, kẻ thù số một, đã bị lưu đày. Được ít lâu, Trotsky 

bị trục xuất qua Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đi một vài nước khác, không tìm được chỗ dung thân, sau 

đành phải sang Mexico. Nhưng Staline vẫn theo rõi, và từ đó trở đi, khuynh hướng Tờ- rốt-kít 

đã trở thành một tội trạng chính mà Staline thường sử dụng để thanh toán các đồng chí cũ. 

Zinoviev, Kamenev còn được dung ở trong nước, chưa bị đi đầy. Staline vốn là người thận 

trọng và kiên nhẫn, muốn tiến từng bước một. 

Tại cuộc hội nghị Đảng thứ 15, Staline gần như toàn thắng. Trước các đại biểu, ông đọc một 

bài diễn văn dài 7 tiếng đồng hồ. Ông chỉ trích bọn hữu khuynh, bọn phản động, cốt ám chỉ 

Zinoviev, Kamenov và Boukharine…, rồi ông nói tới sự cần thiết tập thể hoá ruộng đất, và đề 

nghị lập một kế hoạch ngũ niên cho kỹ nghệ. 

Tới tháng 10-1928, kế hoạch ngũ niên được ban hành, và lập tức bắt đầu thực hiện. Năm đó là 

năm thịnh vượng nhất của dân chúng Nga trong suốt kỷ nguyên cách mạng. Từ khi có chính 

sách Tân kinh tế, trải 7 năm trời, dân chúng Nga chịu khó làm ăn góp nhặt. Dân cày chịu cầy 

ruộng, những xí nghiệp nhỏ chịu hoạt động. Dân có tiền nên chính quyền đã thu được thuế. 

Đồng thời, chính quyền giữ nhiều độc quyền xí nghiệp, nhất là độc quyền chế rượu vodka. 

Rượu vodka đã làm giầu rất nhiều cho ngân khổ. Do đó, Staline mới có tiền bắt đầu kế hoạch 

ngũ niên. 

Tới 1929, Staline triệt để thi hành chính sách tập thể hoá ruộng đất. Ông khai chiến với bọn 

tiểu nông giàu (tức Koulak). Trong mấy năm trời, cuộc chiến tranh này tiếp diễn khốc liệt, và 

là một cuộc thử thách quyết định của Staline. Dân quê không chịu cày cấy, không chịu giao 

lúa. Họ giấu lúa vào rừng, giấu lúa xuống giếng. Họ cũng không chịu giao những gia súc như 

ngựa, trâu, bỏ, cừu, lợn. Thường khi, họ giết gia súc để ăn thịt hơn là chịu giao cho chính quyền. 

Số lượng gia súc sụt hẳn đi. Và chính quyền cũng không có máy cày để thay thế. Để phản ứng 

lại, Staline diệt dân cày một cách hết sức đã man. Có những dân cày từng miền lớn đã bị lưu 

đày. Liên tiếp trong 7 năm trời, những sử gia ước tính rằng, theo ngay thống kê của Chính phủ 

Sô viết, có tới 5 triệu gia đình, tức 2,5 triệu người bị lưu đày dùng làm nhân công khổ sai. Tại 

các xí nghiệp, những thợ thuyền cũng bị hành hạ không kém. Năm 1932 lại là năm mất mùa, 

dân chúng đói kém. Thợ thuyền bị lương hạ lại phải làm quá sức. Nhiều kẻ bỏ trốn xí nghiệp. 

Nên Staline lập ra chế độ giấy thông hành trong nước. Đi từ tỉnh nọ tới tỉnh kia, phải có giấy 

thông hành. Lại lập chế độ liên gia để kiểm soát. Những bước tiến của kế hoạch ngũ niên do 

đó bị trục trặc rất nhiều. Staline lại đặt ra nhiều tội trạng mới (tội phá hoại, tội gián điệp cho 

ngoại quốc) để trừng trị thợ thuyền cùng chuyên viên. Do đó, vào năm 1930, có vụ án rất lớn 
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của các nhân viên cao cấp phụ trách xí nghiệp. Tuy nhiên, phải nhận rằng nhưng biện pháp tàn 

ác của Staline đã khiến nền kỹ nghệ Nga tiến những bước khá mạnh. Nhưng để đổi lấy những 

tiến bộ gấp rút của kỹ nghệ, hàng chục triệu người Nga đã bị đầy ải, giết chóc, cơ cực không 

thể tả nổi. Tất cả cố gắng của dân Nga, trong thời kỳ đó, đã dồn vào kỹ nghệ. Những xí nghiệp 

đều nhằm vào việc chế tạo những máy móc dụng cụ, không hề chế tạo vải vóc, đồ ăn. Nên rốt 

cuộc, người dân Nga có máy bay, có tầu bè, nhưng không có thực phẩm! Các nhân công khổ 

sai cũng thường dồn vào kỹ nghệ, nên sự canh tác kém sút. Về nạn khan thực phẩm, dân Nga 

đã lưu hành một câu chuyện hài hước như sau: “Có hai người thợ, mỗi người lái một chiếc máy 

bay, gặp nhau trên không, họ hỏi nhau: anh đi đâu đấy? Một người nói: tôi đi tới Kiev đề mua 

một miếng bơ. Ngưới kia bảo: còn tôi tới tỉnh Odessa để mua một đôi vớ”. Sự cơ cực của dân 

chúng đã khiến trong một bữa tiệc tại điện Kremlin, người vợ của Staline ngỏ ý kêu than cho 

dân chúng. Khi tiệc tan, Staline và vợ cãi nhau. Đến đêm, vợ Staline tự sát bằng súng lục. 

Không kể sự đói kém và lưu đày trên đây, toàn thể dân Nga còn bị sống trong một không khí 

khủng bố thường xuyên. Người công dân Nga có thế bị bắt do những tội trạng của một kẻ khác. 

Khi một công chức quan hệ bị bắt, gia đinh của họ cũng bị, các bè bạn cũng vậy. Vì khẩu hiệu 

của điện Kremlin là: “trong trường hợp nghi ngờ, thà bắt còn hơn!”. Một người công dân Nga 

cũng có thể bị bắt, nếu không chịu tố cáo hàng xóm, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Họ còn có thể 

bị bắt vì một việc làm từ mười mấy năm trước, mặc dầu khi đó, hành động ấy không cấu thành 

tội trạng. Họ có thể bị đưa đi an trí vì làm việc quá hăng hái, cũng như làm việc kém hăng hái. 

Tỷ dụ như những cán bộ của chiến dịch tập thể hoá ruộng đất: họ thi hành triệt để các chỉ thị, 

nhưng tới khi Staline quyết định thoái bộ ông đã đổ lỗi cho cán bộ, chém đầu họ làm vật hy 

sinh để vỗ về dân chúng. Luật pháp tại Nga sô cũng đặc biệt: các tội trạng đều được định nghĩa 

một cách co rãn rộng rãi, khiến ai cũng có thể bị tội. Nguyên tắc thông thường của luật pháp 

đã bị đảo ngược: người nào cũng có tội hết, trừ phi người ấy chứng minh được rằng mình vô 

tội. Khi bị bắt, không ai có thể phản kháng trước một cơ quan nào hết. Không thể xin xử trước 

toà, không thể xin có một luật sư biện hộ! Họ thường được xét xử kín bởi một ban, gồm ba 

nhân viên mật vụ, rồi đưa đi lưu đầy, hoặc xử bắn. Có thế nói rằng tổ chức mật vụ là cơ quan 

tối thượng và có toàn quyền. Trong xí nghiệp, trường học, nông trường công sở, những tổ chức 

liên gia, nhà ga xe lửa, những đơn vị quân đội, trại giam, toà án, nhà hát, đều có nhân viên mật 

vụ. Nên đời sống tại Nga sô bị thường xuyên chi phối bởi mật vụ, và người nào cũng phải tố 

cáo lẫn nhau… Nhưng tới năm 1934, vì thấy tình thế quả căng thẳng. Staline đã phải nới tay 

một phần cho dân chúng. Những biện pháp thi hành đã bớt gay gắt. Tới 1936, Staline lại ban 

bố bản hiến pháp. Người soạn thảo là Boukharine. Bản hiến pháp này đã ban hành một vài thứ 

bảnh vẽ: trả lại quyềa thừa kế cho người dân, những tu sĩ cũng được đi bầu, và một lá thăm của 

nông dân cũng ngang giá trị với lá thăm của một thợ thuyền. Nhưng sở dĩ Staline tạm thời 

nhượng bộ dân chúng, chỉ là vì ông muốn được rảnh tay để tấn công mặt khác, ông muốn vỗ 

về dân chúng, để có thì giờ lau chùi guồng máy Đảng, và triệt hạ các đồng chí cũ, cùng những 

đảng viên cách mạng có uy tín. 

______________________ 

Chú thích: 

(1) Trước kia, 1 lá thăm của thợ thuyền bằng 5 lá thăm nông dân 

Ngày 1-12-1934, một thanh niên cộng sản lên là Nicolavev đã dùng súng hạ sát Serge Kirov, 

một uỷ viên trung ương của đảng Cộng sản Nga. Cuộc mưu sát này khiến Staline lo ngại về số 

phận của mình. Ông đích thân tới tận nơi dễ hỏi cung Nicolavev. Chàng thanh niên này cùng 

tất cả gia đình, bè bạn đều bị xử bắn. Từ đó, Staline lưu tâm tới việc lau chùi guồng máy Đảng. 

Trong Đảng, ông e ngại nhất các đồng chí cũ. Ngoài ra, ông sợ sự phản bội của Hồng quân và 

cơ quan mật vụ N.K.V.D. Với sự nắm quyền của Hitler tại Đức, chiến tranh có thể xảy ra. Và 

nếu có chiến tranh, Hồng quân sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Do đó, Staline quyết định 

phải thanh trừng trước. Nên những năm 1934-1938 là kỷ nguyên của sự thanh trừng nội hộ, kỷ 

nguyên của những vụ án lạ lùng khiến cho thế giới phải bàn tán mãi. 
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Sau khi Trotsky bị loại, Boukharine cũng đâm lo sợ. Mặc dầu trước kia, trong lúc liên minh 

cùng chống Trotsky, Staline đã có lần cười, vỗ vai Boukharine nói nịnh: “Tới với đông chí, 

chúng ta là những ngọn Hymalaya. Còn bọn kia đều là đồ bỏ!”. Boukharine vốn là một tay trí 

thức rất giỏi về triết học và lý thuyết mác xít, cũng như giỏi về kinh tế học. Ông là tác giả cuốn 

“A.B.C” của chủ nghĩa mác xít. Ông lại là đồng chí cựu trào của Lénine, và trẻ tuổi hơn cả 

trong đám. Nhưng Boukharine vốn là người dễ để lộ tâm tính, không sâu sắc về chính trị. Sau 

khi Trotsky bị loại, Boukharine rất bất mãn về thái độ muốn độc tôn của Staline, ông nhiều lần 

lên tiếng phản đối. Đã có lần ông họp với Zinoviev và Kamenev, định âm mưu hạ Staline. 

Nhưng cuộc âm mưu không thành, vì thiếu lực lượng, và bại lộ sớm. Staline biết chuyện đó, 

song ông vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội thanh toán. Tới 1932, Staline kiếm cớ lưu đày Zinoviev và 

Kamenev. Nhưng sau một thời gian, hai người này lại được trở về phục chức trong Đảng… 

Tới 1936, Staline, sau khi đã vỗ yên dân chúng và nẳm vững guồng máy, ông mới quyết định 

thanh toán. Và tại Moscou, mới liên tiếp mở màn những vụ án lịch sử: 

- Ngày 19-8 -1936, tại Moscou, mở vụ án của 15 người: Zinoviev, Kamenev, Smirnov, 

Evdokimov, Bakaev, Dreitser, v.v… Ngần ấy người đều bị xử bắn. 

- Tháng 1-1937, lại có vụ án 17 người: có Piatakov, cựu uỷ viên nhân dân, Radek, Sokolnikov, 

Serebriakov, vv… Trong hai vụ án trên, những tội phạm đều là những tay Bolsevich cừ khôi. 

Tội trạng nêu ra trong bản cáo trạng của công cáo uỳ viên Vychinsky đều tả phá hoại kinh tế, 

hoặc liên lạc với Trotsky để mưu phản. Ngần ấy người đều bị xử bắn. Và mỗi người lại kéo 

thêm xuống hố gia đình bạn bè, đồ đệ hoặc cộng sự viên. 

- Tháng 6-1937, có vụ án các tướng lãnh hồng quân. Người chỉ huy hồng quản lúc đó là thống 

chế Toukhachevskvy đảng viên kỳ cựu, rất có tài dùng quân. Năm 1920. Toukhatchevsky mới 

có 27 tuổi, nhưng đã cầm một đạo quân cách mạng, đánh đuổi quân Ba Lan, và tiến thẳng vào 

kinh đô Ba Lan. Những chuyên viên quân sự lúc đó đều coi Toukhatchevsky như một Napoléon 

của cách mạng Nga. Nên Staline rất e ngại uy danh của Toukhachevsky. Vụ án này khác với 

hai vụ án trước, đã được xử kín. Tờ công báo Moscou có loan tin đem ra phiên xử, nhưng 

không ai được dự thính. Chỉ biết rằng Toukhachevsky cùng 7 đại tướng khác, bị mang bắn. Họ 

bị buộc tội thông đồng với Hitler. Tờ công báo cũng đăng tải thêm rằng các tướng lãnh đều thú 

tội, nhưng không ai biết thật hư. Chỉ biết rẳng Toà án quân sự đặc biệt gồm 8 vị sĩ quan cao 

cấp, nhưng sau đó, 3 vị bồi thầm cũng bị mang bắn. Còn các người khác đều câm miệng. Sau 

vụ án này, các đơn vị hồng quân đều bị thanh lọc: chừng 30.000 sĩ quan bị bắn. 

Tới tháng 3-1938, lại có vụ án 21 người, trong đó có Yagoda, Rykov, Boukharine, Krelensky, 

Yakovsky v.v… Yagoda là cựu thủ lãnh của tổ chức mật vụ, Rykov cựu ủy viên nhân dân giữ 

bộ nội vụ dưới thời Lénine. Công cáo uỳ viên vẫn là Vychinsky. Họ cũng bị buộc tội âm mưu 

với Trotsky để làm phản. Đều bị xử bắn. 

Trên đây là những vụ án đẫm máu, kỳ quặc và lẫy lừng của chế độ Sô viết dưới thời Staline. 

Ngày nay, nhiều sử gia hoặc quan sát viên đã tìm thấy bằng chứng chắc chắn rằng các tội trạng 

nêu lên thường là bịa đặt. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất là trong những vụ án đó, hầu hết các 

bị can đều thú tội trước Toà. Có một hai người phản đối chối tội, nhưng sau một đêm suy nghĩ, 

họ lại ra trước Toà nhận tội. Lạ lùng hơn nữa là công cảo ủy viên buộc tội thì ít, nhưng các bị 

can lại nhận tội nhiều. Tấn tuồng thật là quái đản, khiến dư luận các nước đã bàn tán rất nhiều. 

Koestler, trong cuốn tiểu thuyết “Ngày Và Đêm” đã lấy đề tài trung tâm ở vụ ản Boukharine. 

Plisnier, trong tập truyận “Faux Pasport” (chuyện Iégor) cũng lấy bị can Piatakov làm đề tài. 

Sau này, còn có nhiều người viết về những vụ án tại Hung gia lợi… Các tiểu thuyết gia nói trên 

đều phân tách tâm lý, muốn hiểu tại sao các lãnh tụ cừ khôi Bolsevich đã phải hạ mình, nhận 

sự ô nhục, nhận sự phản bội, và thú tội. Tại sao thế, một khi các tội trạng đều bịa đặt?! Đành 

rằng trong nhiều trường họp, có sự tra tấn, sự doạ nạt bắt bớ gia đinh, hoặc sự hứa hẹn sẽ phóng 

thích! Song trong một số trường họp điển hình, các nguyên nhân trên đây không đủ giải thích. 

Còn có những khía cạnh tâm trạng khác mà sau đây trong phần II, khi bàn luận tới kỹ thuật 

khủng bố Sô viết, chúng ta sẽ có dịp nghiên cứu. Đó là những khía cạnh tâm trạng đặc biệt của 
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thời đại: tâm trạng của những kẻ tuẫn đạo trên con đường ô nhục. Staline quả đã phát minh ra 

nhiều kỹ thuật hạ giá con người, từ trước không hề thấy trong lịch sử. 

Đồng thời với sự thanh trừng lãnh tụ, còn có sự thanh trừng các cản bộ cấp dưới. Mỗi đơn vị 

Đảng, trong một thời gian gần như nhất định, cần thanh trừng một số cán bộ nhất định là bao 

nhiêu. Mặc dầu những kẻ bị thanh trừng không có tội! Vì Staline quan niệm răng sự thanh 

trừng là cần thiết để giữ vệ sinh cho guồng máy Đảng và chính quyền. Nếu trong một phiênhọp 

thanh trừng, những phần tử bị thanh trừng chưa đủ số, cần phải họp lại để loại cho đủ số… Sự 

thanh trừng cấp dưới còn cần thiết vì lý do khác: một khi nhiều lãnh tụ bị buộc tội âm mưu 

phản động, lẽ dĩ nhiên các lãnh tụ đó phài có kẻ đồng mưu. Nên cần thanh trừng cấp dưới để 

những lời buộc tội các lãnh tụ có vẻ hợp lý đối với dư luận dân chúng… Vả lại, đối với Staline, 

thanh trừng càng nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêuu, ông thích những cái gì khổng lồ, cốt có 

lượng và không cần phẩm. Ngay đến vấn đề sản xuất cũng vậy, cốt sao có số lượng sản xuất 

khổng lồ để lập thống kê. Mặc dầu nhiều khi, những hàng hoá sản xuất kém về phẩm. 

Từ khi Hitler lên chính quyền, Staline e ngại chiến tranh, ông rất quan tâm tới việc tại sao 

những người như Hitler lại được dân chúng hoan hô nhiệt liệt đến thế! Trong khi chính ông lại 

bị dân chúng oản ghét và không chịu hoan hô. Nếu trong đời có một người mà Staline thầm 

khâm phục, người ấy là Hitler. Nhiều nhân chứng cho biết rằng Staline đã theo rõi rất kỹ những 

đường lối và phương pháp của Hitler… Có lẽ một phần vì nhìn gương Hitler, nên từ 1934, 

Staline đã quay về cổ xuý tinh thần dân tộc. Có lẽ ông toan tính rằng nếu có chiến tranh, dân 

Nga sẽ đánh hăng hơn nếu tinh thần dân tộc được đề cao. Vả lại, chủ trương dân tộc sẽ có lợi, 

vì nước Nga sẽ có thế thôn tính những đất đai khác. 

Như thế, Staline quyết định chấm dứt với truyền thống giai cấp đấu tranh. Ngày 1-3-1936, ông 

tuyên bố: “Nước Nga Sô viết không còn có giai cấp, vì biên giới giai cấp đã bị xoá bỏ”. Từ đó 

trở đi, những khẩu hiệu tuyên truyền được thay đổi, lịch sử nhiều khi phải viết lại. Các kiều 

mẫu anh hùng dân tộc, trước kia bị thoá mạ, nay được lôi ra để để cao: Ivan le Terrible, Pierre 

le Grand hoặc tướng Kutuzov người đã đánh bại Napoléon… Còn những tay anh hùng khác, 

thứ anh hùng nổi loạn đề cao bởi Hakounine, như Pougatchev, Stenka- Razine", đều bị xếp cất. 

Vì Staline thù ghét những tên nổi loạn… 

Với sự chuyển hướng trên đây, ta không lấy làm lạ rằng tới 1939, Sialine đã ký hiệp ước với 

Hitler. Một mặt, ông công khai giao dịch với Tây phương, một mặt khác, ông thò tay ký lén 

với Hitler. Hiệp ước Nga-Đức đã đem lại cho Staline một nửa Ba lan và mấy mảnh đất đai 

khác. Trước kia, Staline vẫn tuyên bố: “Tôi không có ý định chiếm một tấc đất nào của nước 

khác”. Nhưng rồi ông đã thôn tính một nửa Âu châu. Trong trận chiến tranh thứ hai, nghị lực 

xuất chúng của Staline, cũng như sự khờ khạo của các chính khách Mỹ đã khiến Staline chiến 

thắng lớn lao và mở rộng thế lực. Và sau trận chiến tranh thứ hai, Nga Sô viết của Staline đã 

nghiễm nhiên trở thành một đại cường quốc! 

7) Staline hay sự phản bội cách mạng 



 71    Cách Mạng Và Hành Động  - Nghiêm Xuân Hồng                                  www.vietnamvanhien.net 

 

      

ừ khoảng giữa 1921 sang đầu 1922, nhất là sau vụ Staline tự ý giải quyết 

vấn đề Géorgie bằng võ lực, Lénine đã thấy e ngại nhiều về tương lai của 

đảng và cách mạng. Một mặt, ông e ngại rằng guồng máy Đảng sẽ ngả dần 

vào lề lối quan liêu thơ lại, không còn đủ sinh lực để theo đuối những mục 

tiêu xa xôi mà bản tuyên ngôn chương trình trước kia đã vạch ra. Trong vụ 

giải quyết vấn đề Géorgie bởi Staline, ông cũng nhìn thấy sự phản bội đối 

với chương trình. Trong nội hộ Đảng, nhất là tại Ban chấp hành trung ương, 

Lénine e ngại sẽ có sự chia rẽ, và nguyên nhân chia rẽ là do Staline. Nhưng 

Staline, trước kia, vào 1917, lại chính là người do Lénine đưa ra và đề nghị 

với các đồng chí giao cho bộ chủng tộc. Tới ngày nay, nhiều sử gia còn 

bàn cãi không hiểu tại sao Lénine lại đưa Staline lên địa vị ấy? Phải nhận rằng từ tháng 2 cho 

đến tháng 10-1917, vai trò của Staline tương đối khá nhỏ nhoi. Có lẽ vì Staline là người 

Géorgien, nên Lénine muốn giao cho bộ chủng tộc chăng? Hay Lénine nhớ tới công lao của 

Staline trong thời cách mạng bí mật, khi Staline tổ chức những vụ ăn cướp đè lấy tiền cho 

Đảng? Có điều chắc chắn là sau vụ Géorgie, Lénine đâm nghi kỵ và có lẽ hối hận đã đưa Staline 

giữ bộ đó. 

Tới đầu 1922, trong Đại hội thứr II của Đảng, Staline lại khéo vận động để được đề cử giữ 

chức Bí thư Đảng. Dưới thời Lénine, bí thư Đảng chỉ là một chức vụ có tính chất thừa hành, 

phụ thuộc vào Ban chấp hành trung ương. Nên Lénine cũng chấp thuận việc để cử đó, có lẽ 

ông nghĩ rằng ông còn sống, chắc Staline chưa thể giở trò gi! 

Nhưng không may cho đảng Bolsevich là tới tháng 5-1922, Lénine bất ngờ làm bệnh. Tới tháng 

7, ông bình phục được. Ít lâu rồi lại đau. Tới tháng 12-1922, tự biết mình không sống lâu được, 

Lénine đã ngồi tự tay thảo một tờ di chúc chính trị. Trong tờ di chủc, Lénine đã cân nhắc từng 

chữ để tỏ bầy ý kiến về người đồng chí quan hệ nhất trong Ban chấp hành. Ông cho rằng 

Zinoviev và Kamenev là những người rất có năng lực, nhưng không vững tâm trong lúc khó 

khăn. Boukharine rất thông minh, nhưng kém tài hành động. Piatakov chỉ là người có tài cai 

trị. Staline tàn bạo, thiếu trung thực, và dễ lạm dụng quyền hành. Còn Trotsky được coi như có 

năng lực và cá tính hơn cả, nhưng quá tự tin! Trong bản di chúc đó, Lénine không nói rõ muốn 

giao quyền cho ai cả, nhưng sự nhận định về từng người của ông có vẻ thuận lợi cho Trotsky. 

Ông cũng nhìn thấy sự khác biệt cá tính giữa Trotsky và Staline. Nên trong tờ di chúc, ông nói 

rõ ràng những tương quan giữa hai người có thể gây chia rẽ. Sau cùng, Lénine yêu cầu nên mở 

rộng Ban chấp hành, để cơ quan tối cao đó có tính cách dân chủ và tránh chia rẽ. Đồng thời, 

trong mấy buổi gặp gỡ với Trotsky. Lénine cũng nhấn mạnh cần lành mạnh hoá tổ chức Đảng 

và cơ cấu chính quyền, để tránh tính chất quan liêu thơ lại. 

Sự lâm bệnh của Lénine đã khiến Staline quyết tâm mưu việc thoán đoạt. Ngoài Lénine, Staline 

chỉ còn sợ có Trotsky là người nhiều công lao và ảnh hưởng. Trong thời gian đó, Staline tìm 

cơ hội, liên minh với mấy yếu nhân khác (trong đó có Dzerjinsky, chủ tịch Công an vụ), rồi lợi 

dụng ngay chức tổng bí thư, tổ chức lại guồng máy đảng và chính quyền tại xứ Géorgie để làm 

hậu thuẫn cho mình. Khi hay tin, Lénine quyết định sẽ đưa vấn đề Géorgie ra trước hội nghị 

Đảng, do chính chính sách sai lầm của Staline. Nhưng tới giữa 1923, Lénine lại lâm trọng bệnh. 

Lần này, ông nằm liệt giường luôn cho tới khi chết vào tháng 1-1924. Không may hơn nữa là 

trong lúc ấy, Trotsky đi bẳn vịt giời, cùng bị sốt ngă nước. Suốt mùa thu và mùa đông 1923, 

Trotsky sốt liên miên, cũng nằm bẹp một chỗ. Giữa hai người, chỉ có mấy cô nữ thư ký tâm 

phúc, đưa qua đưa lại những bức thư ngắn để dặn dò công việc. Nhưng vì cả hai đều không 

đứng dậy được, nên rốt cuộc không phản ứng được kịp thời. Trong thời gian đó, Staline đã liên 

minh với Zinoviev vả Kamenev, lập thành một tam đầu chế, muốn hạ Trotsky và thay Lénine, 

họ chia phiên bao vây giường bệnh của Lénine. Họ tìm cách đẩy các bạn hữu thân tín của 

Trotsky đi đảm nhiệm chức vụ ở nơi xa. Họ chưa dám đả kích Trotsky ra mặt, vì còn sợ ảnh 
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hưởng cũ. Nhưng họ lần lần thay đổi từng người một trong bộ máy đảng, bằng những người 

thân tín của họ. Với tư cách Tổng bí thư, Staline đã thay dần các bí thư địa phương. Những 

người này lại thay đổi các cấp dưới. Bộ máy ngày càng biến hoá theo hướng định của Staline. 

Tới tháng 1-1921, Trotsky vẫn chưa khỏi bệnh. Bác sĩ khuyên ông nên về miền Nam dưỡng 

bệnh. Ông mang vợ con xuống Tiflis. Tới ngày 21-1, ông nhận được điện tín báo tin Lénine 

chết tại Moscou. Bức điện tín do Staline gửi. Nhung trong bức điện, Staline yêu cầu Trotsky 

tiếp tục dưỡng bệnh cho khỏe, vỉ việc ma chay đã có người lo. Staline còn nói dối rằng đám 

tang sẽ cử hành vào thứ bảy tới, trong khi chính ra là chủ nhật. Vì đương ốm, lại thấy cận ngày, 

Trotsky bèn không trở về. 

Tới khi Trotsky trở về Moscou, tình thế đã ngả một phần lớn sang tay Staline và tam đầu chế. 

Tuy nhiên, Trotsky vẫn tin tưởng ở ảnh hưởng cũ của mình đối với đảng viên và Hồng quân. 

Ông cùng tin vào năng lực làm việc của mình, cùng tài hùng biện để thuyết phục kẻ khác. 

Trong một thời gian, ông cố chèo chống, cho người đi hoạt động tại những tiều tổ thợ thuyền 

ở Moscou và Pétrograd, để tố cáo những lỗi lầm của Staline. Một số tiểu tổ còn hoan nghênh 

Trotsky, nhưng phần đông đều thụ động. Vì trong thời gian 1917-1924, một lớp người cũ đã 

qua đi, thay thế bằng người mới. Thay thế một cách tự nhiên, hoặc thay thế bằng thủ đoạn của 

Staline, bọn đảng viên mới đâu có hiểu gì về chính trị và chính sách, đâu có biết tới uy danh 

của Trolsky! Hồi tới mùa thu 1921, sốt rét lại vật vã Trotsky. Staline và đồng đảng đã lợi dụng 

cơn bệnh của Trotsky để công khai hoá việc lấn công. Tại Moscou và nhiều tính, có hàng nghìn 

cuộc hội nghị bí mật trong các tiểu tổ. Trong các hội nghị, những người của Staline phản tuyên 

truyền Trotsky. Sau cuộc chuẳn bị đó, Staline dùng nhiều báo chí trên khắp nước để tố cáo chủ 

nghĩa tờ-rốt- kít. Lúc đó. Stalinedx nắm được Đảng và công an vụ, chỉ còn sợ một người về 

phía Hồng quân thời. Nhưng về phía này, Vorochilov cùng ngả theo rồi! Nên vào cuối 1924, 

các báo chí càng lớn tiếng tố cáo chủ nghĩa tờ-rốt-kít. Thực, ra, lúc bấy giờ, cũng chưa ai hiểu 

và biết định nghĩa chủ nghĩa Tờ-rốt-kít ra sao! Chính Trotsky cũng nói rằng không bao giờ ông 

có ý xiển dương một chủ nghĩa nào hết! 

Những tới tố cáo của phe Staline phần lớn chi là lời vu cáo. Tuy nhiên ông đã thành công. Sự 

thành công một phần là do tính kiên nhẫn không bờ bến, cùng những thủ đoạn lặt lường cũng 

không bờ bến của Staline. Nhưng nó còn có những nguyên nhân khác nữa. Nguyên nhân chính 

là sự thoái trào của cách mạng. Từ 1922 trở đi, cách mạng Nga cũng thoái trào như dưới thời 

Thermidor của cách mạng Pháp. Dân chúng đều mệt mỏi quá rồi Họ trải gần 4 năm chiến tranh 

với Đức, một năm trời cuồng nhiệt để làm bùng nổ cách mạng, ba năm nổi loạn, mấy vụ đói 

kém, ấy là không kể những cố gắng thường xuyên để xây dựng xã hội chủ nghĩa! Ngay đến 

những chiến sĩ kỳ cựu cũng thấy mệt mỏi. Những cuộc cách mạng xảy ra tại Đức, tại Bảo, 

Hung, đã khiến các chiến sĩ thất vọng về khuynh hướng Quốc tế của cách mạng, họ bắt đầu 

muốn nghĩ tới họ, sống một cách yên thân! Thêm vào đó, có những phần tử đầu cơ muốn toạ 

hưởng. Trotsky và Lénine tượng trưng cho sự căng thẳng của cách mạng. Nên các cấp cán bộ 

dễ vểnh tai để nghe theo luận điệu của tam đầu chế. Họ đâu có ngờ rằng rồi đây, Staline sẽ dẫn 

họ vào con đường đầy ải gàấ nghin lần. Chỉ có đầy ải mà không có vinh quang! 

Dần dần, trong ban thường trực của Chấp hành trung ương, Trotsky bị cô lập hẳn. Zinoviev, 

Kamenev, Boukharine, Rykov, Tomsky, và ngay đến cả những uỷ viên dự khuyết như Molotov, 

Dzerjinsky cũng ngả về phe Staline hết. Trừ ra còn một mình Trotsky! Ngày 2-1-1925, ban 

thường trực cất chức Trotsky ở bộ Quốc phòng. Tới tháng 5, Trotsky bị hạ tầng phụ trách một 

cơ quan trông nom về kỹ nghệ điện tử. Trong thời gian này, Zinoviev và Kamenev muốn trục 

xuất ngay Trotsky ra khỏi đảng. Nhưng Staline thận trọng hơn, muốn đi từ từ. Tới tháng 12-

1925, có Đại hội thứ 14 của Đảng. Hầu hết đại biểu đều là người của Staline. Cuộc đảo chánh 

của Staline đã thành tựu - đảo chính một cách vô hình. Lần đầu tiên, Staline đọc bán thuyết 

trình trước Đại hội thay cho Lénine trước kia. 

Nhưng trong Đại hội này, thái độ tiếm quyền và quá lố của Staline đã khiến Zinoviev và 

Kamenev bất mãn. Cuối 1925, Zinoviev và Kamenev lại ngả về Trotsky (?!). Mất hai ngưới 
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ấy, Staline bám chặt lấy Boukharine và những người khác. Tuy nhiêu, bộ ba cọc cạch Trotsky, 

Zinoviev, Kamenev cũng không xoay trở được tình thế, vả lại, trong thâm tâm, Trotsky vẫn 

khinh hai người kia. 

Tới mùa xuàn 1926 xảy ra một vụ khác tương tự như vụ Géorgie. Đó là vụ cách mạng Trung 

Quốc. Năm đó, bùng nổ cuộc xung đột Quốc - Cộng trong cách mạng Trung Hoa, Staline không 

chịu tuân theo những truyền thống quốc tế của Đảng. Ông ra lệnh cho Đảng cộng sản Tàu phải 

phải sát nhập Quốc dân đảng. Tại Thượng Hải, thợ thuyền muốn dấy loạn, Nhưng Staline cấm 

không cho lập Sô viết và không được dấy loạn. Òng tin có thể nắm giữ được Tưởng Giới Thạch 

và Quốc dân đảng;. Ông phái nhiều người sang Trung Quốc như Borodine, Gallen. Nhưng lần 

này, Staline đã bị họ Tưởng trở giáo! Trong tháng 3-1927, Tưởng Giới Thạch dùng võ lực tước 

hết khí giới, va tàn sát phe cộng sản tại Thượng Hải. 

Sự thất bại của Staline trong chính sách đối với cách mạng Trung Hoa khiến phái Trotsky ngóc 

dầu và khắp khởi hy vọng. Nhưng hy vọng ngắn ngủi, vì Staline đã nắm nội bộ quá vững. Ngày 

7-11-1927 là ngày kỷ niệm thứ 10 cuộc cách mạng Bolsevich. Tại công trường Moscou, có tổ 

chức cuộc đại lễ, có nhiều đơn vị Hồng quân tham dự. Trotsky và Zinoviev hy vọng rằng tới 

hôm đó, sẽ có thể diễn thuyết để lay động dân chúng và quân đội. Một số người của Trotsky 

lẫn vào dân chúng hô khẩu hiệu: “Đả đảo Staline”. Nhưng Staline đã bố trí công an và mật vụ. 

Và những người của Trotsky đều bị bắt. 

Một tuần lễ sau, Trotsky và Zinoviev bị khai trừ ra khỏi Đảng. Tới tháng 1-1928, Trotsky và 

gia đình bị bắt đầy sang Sibérie. Cách mạng Nga đã bước vào giai đoạn Thermidor do Staline! 

*** 

Kỷ nguyên Staline thực là một cơn ác mộng kinh hoàng cho người dân Nga. Một cơn ác mộng 

kẻo dài hàng chục năm, không tiền khoáng hậu trong lịch sử, đầy máu và nước mắt, đầy những 

vụ phản bội hoặc vu cáo cũng như đầy những lời nhận tội giả tạo của phe đối lập bị thất thế!… 

Từ 1928 tới 1945, chính sách tàn bạo cũng như thái độ lật lườag, quỉ quyệt và nhiều khi có vẻ 

mâu thuẫn của Staline đã khiến ông ta trở thành một con người bí hiểm dưới mắt các chánh 

khách Tày phương. Vì không hiểu Staline, nên sau này, chính giới Tày phương, nhất là người 

Mỹ, đã phạm nhiều lỗi lầm nặng nề trong sự giao thiệp với Staline. Tuy nhiên, với thời gian, 

các nước Tày phương cùng dần dần am hiểu một vài phần. Thực ra, xét cho kỹ, trong suốt một 

quãng đời cô độc và đầ ý chí quyền lực, Staline chỉ ấp ủ mấy dụng tâm chính sau đây: 

- Xây dựng một chế độ quyền lực độc tôn của riêng mình, và để xây dựng chế độ ấy, tất cả mọi 

biện pháp đều được dùng đến. Tuy nhiên, vì chế độ Staline là một biến thể thoái trào của cách 

mạng, nên ông vẫn cần tiếp tục sử dụng chiêu bài cách mạng, cùng lý thuyết Marx-Lénine. Sự 

sử dụng đó chỉ có thể có lợi cho Staline. Do đó, cách mạng và lý thuyết đã trở thành công cụ, 

không còn là lý tưởng. Song muốn hạ lý tưởng xuống làm công cụ, Staline cần diệt trừ tất cả 

nhũng phần tử nào còn giữ đôi chút lý tưởng cách mạng. Nhất là những cựu đồng chí của 

Lénine và Trotsky! Vì những người này là những người có thể nhìn thấy rõ hơn hết dụng tâm 

của Staline, và đối với dân chúng, họ còn là những thần tượng cũ. Một mặt khác, phải tạo 

những lớp người mới, lớp người không biết gì về lý tưởng cách mạng trước kia, chỉ biết vâng 

lời để đổi lấy một địa vị tương đối ấm no trong một nước Nga luôn luôn đói rách! Về điểm này. 

Staline quả đã đưa kỹ thuật dịch sử con người tới một mực độ cực kỳ tinh vi. Trong thâm ý của 

ông, muốn giữ chắc guồng máy Đảng và chính quyền, phải luôn luôn có sự thanh trừng. Một 

sự thanh trừng liên tục và bắt buộc, dù rằng những kẻ kia không có tội! Có thanh trừng luôn 

luôn, guồng máy mới tránh đtrọe sự cằn cỗi, sự chia sẻ. Mặt khác, đối với dân chúng, phải gây 

một bầu không khí thường trực lo ngại sợ sệt, chi phối bởi một tổ chức mật vụ phổ biến và một 

chế độ hiến pháp rất co rãn, cần phải tiêu diệt không những kẻ thù địch, mà cả những kẻ có thể 

trở thành thù địch. Nên có người đã mệnh danh chính sách Staline là chính sách khủng bố để 

ngăn ngừa. Và phải thừa nhận rằng Staline quả là một đại kỳ thuật gia trên phương diện làm 

hạ giá con người. Trong phần hai, chúng ta sẽ có dịp trở lại những kỹ thuật đó. 
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- Đồng thời với chế độ quyền lực độc tôn, Staline còn có dụng tâm theo đuổi một chính sách 

đại đế quốc cho nước Nga, tương tự như mộng tưởng của các vị Nga hoâng ngày trước. Tuy là 

người Géorgien, nhưng Stalin không hề có mặc cảm chủng tộc của những người Géorgiens, và 

ông đã tự đồng hoá với người Nga hơn cả người Nga vậy, ông trị vì nước Nga cũng như 

Bonaparte, vốn người Corse đã trị vì nước Pháp… Nhưng làm thế nào cho nước Nga được 

hùng mạnh đề có thể xâm lược nước khác khi thời cơ đến? Nước Nga vốn là nước chậm tiến. 

Vậy cần kỹ nghệ hoá thật gấp rút. Nhưng muốn kỹ nghệ hoá phải có tiền và nhân công. Tiền: 

Staline không thể trong đợi ở sự giúp đỡ của các nước khác, vì những nước đó đều theo chế độ 

tư bản thù địch! Vậy phải lấy tiền ở trong nước, tức là lấy ở dân. Muốn lấy tiền ở dân, cần tập 

thể hoá ruộng đất. Tại sao vậy? Vì nước Nga chỉ có ruộng đất là tài nguyên chính, và có tập 

thể hoá ruộng đất, thì chính quyền mới thu hoạch được hết huê lợi, chỉ cần phân phát lại cho 

người dân một phần nhỏ để vừa đủ ăn mà thôi. Còn như nếu để dân chúng tự do canh tác, thì 

người dân nào, khi gặt lúa về rồi, cũng không muốn đóng thuế!… Với số huê lợi ấy, Staline có 

thể mong đổi lấy ngoại tê, mua các máy móc và lập xí nghiệp. Hoá nữa, sự tập thể hoá ruộng 

đất còn có một lợi điểm khác: rút bớt số nhân công cần thiết trong việc canh tác, để chuyển họ 

tới đô thị làm việc trong các xí nghiệp. Nhưng nước Nga vốn quá chậm tiến, và chương trình 

kỹ nghệ lại cần quá nhiều nhân công! Mà dùng nhân công thường thì phải trả lương! Do đó, 

Staline đã nghĩ tới việc gây những đám nhân công khổ sai. Đám nhân công khổ sai là những 

người dân bị bắt bớ lưu đày. Họ làm việc 11 giờ một ngày, lại không phải trả lương, cho nên, 

sự khủng bố tại nước Nga, Tầu và các nước chư hầu, ngoài nguyên nhân chính trị, còn có lý do 

kinh tế nữa. Bởi thế, lẽ dĩ nhiên là tầng lớp tiểu nông Nga phải trở thành kẻ thù chính của chính 

sách Staline. 

Ngoài ra, trong công cuộc kỹ nghệ hoá, nước Nga vốn chậm tiến, nên việc kỹ nghệ hoá phái 

gặp nhiều trục trặc. Muốn minh chứng cho những trục trặc đó và giữ uy tin cho mình, Staline 

bèn phát minh một tội trạng mới: tội phá hoại, để đổ lỗi cho các cấp dưới. Do đó, lại có sự 

khủng bố. 

Vì khủng bố nhiều quá, nên Staline cũng lo ngại. Càng lo ngại lại càng cần khủng bố. Tới khi 

Hitler nắm chính quyền tại Đức, Staline nhận thấy sẽ có chiến tranh, lại càng lo ngại hơn trước. 

Ông thừa hiểu rằng chiến tranh dễ đưa đến cách mạng hoặc đảo chánh, tỷ dụ như cuộc chiến 

tranh 1905 và 1914 đã lật đổ Nga hoàng Nicolas II. Lần này, ông e ngại nhất ở hồng quân. Nên 

ông cần phải giết những tướng lãnh có uy danh trong quân đội. Do đó, mới có vụ án các tướng 

lãnh bị thanh trừng. Đồng thời, Staline nhận thấy cần vỗ về và kích thích dân chúng bằng tinh 

thần ái quốc, để một khi có chiến tranh, dân chúng mới có tinh thần chiến đấu. Do đó, ông đã 

chấm dứt với chính sách quốc tế của đảng Bolsevich, và trở về với lập trường đại đế quốc Nga 

của các Nga hoàng ngày trước. Vì có sự chuyển hướng ấy, nên Staline đã ký một tạm ước với 

Đức xã vào năm 1939, tạm ước đã làm sửng sốt các nước dân chủ Tây phương! 

Từ năm 1928 trở đi, những việc xảy ra tại Nga sô chỉ là sự áp dụng trên thực tế của trình tự lý 

luận trên đây của Staline. Năm đó, Trotsky, kẻ thù số một, đã bị lưu đày. Được ít lâu, Trotsky 

bị trục xuất qua Thổ Nhĩ Kỳ. Ông đi một vài nước khác, không tìm được chỗ dung thân, sau 

đành phải sang Mexico. Nhưng Staline vẫn theo rõi, và từ đó trở đi, khuynh hướng Tờ- rốt-kít 

đã trở thành một tội trạng chính mà Staline thường sử dụng để thanh toán các đồng chí cũ. 

Zinoviev, Kamenev còn được dung ở trong nước, chưa bị đi đầy. Staline vốn là người thận 

trọng và kiên nhẫn, muốn tiến từng bước một. 

Tại cuộc hội nghị Đảng thứ 15, Staline gần như toàn thắng. Trước các đại biểu, ông đọc một 

bài diễn văn dài 7 tiếng đồng hồ. Ông chỉ trích bọn hữu khuynh, bọn phản động, cốt ám chỉ 

Zinoviev, Kamenov và Boukharine…, rồi ông nói tới sự cần thiết tập thể hoá ruộng đất, và đề 

nghị lập một kế hoạch ngũ niên cho kỹ nghệ. 

Tới tháng 10-1928, kế hoạch ngũ niên được ban hành, và lập tức bắt đầu thực hiện. Năm đó là 

năm thịnh vượng nhất của dân chúng Nga trong suốt kỷ nguyên cách mạng. Từ khi có chính 

sách Tân kinh tế, trải 7 năm trời, dân chúng Nga chịu khó làm ăn góp nhặt. Dân cày chịu cầy 
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ruộng, những xí nghiệp nhỏ chịu hoạt động. Dân có tiền nên chính quyền đã thu được thuế. 

Đồng thời, chính quyền giữ nhiều độc quyền xí nghiệp, nhất là độc quyền chế rượu vodka. 

Rượu vodka đã làm giầu rất nhiều cho ngân khổ. Do đó, Staline mới có tiền bắt đầu kế hoạch 

ngũ niên. 

Tới 1929, Staline triệt để thi hành chính sách tập thể hoá ruộng đất. Ông khai chiến với bọn 

tiểu nông giàu (tức Koulak). Trong mấy năm trời, cuộc chiến tranh này tiếp diễn khốc liệt, và 

là một cuộc thử thách quyết định của Staline. Dân quê không chịu cày cấy, không chịu giao 

lúa. Họ giấu lúa vào rừng, giấu lúa xuống giếng. Họ cũng không chịu giao những gia súc như 

ngựa, trâu, bỏ, cừu, lợn. Thường khi, họ giết gia súc để ăn thịt hơn là chịu giao cho chính quyền. 

Số lượng gia súc sụt hẳn đi. Và chính quyền cũng không có máy cày để thay thế. Để phản ứng 

lại, Staline diệt dân cày một cách hết sức đã man. Có những dân cày từng miền lớn đã bị lưu 

đày. Liên tiếp trong 7 năm trời, những sử gia ước tính rằng, theo ngay thống kê của Chính phủ 

Sô viết, có tới 5 triệu gia đình, tức 2,5 triệu người bị lưu đày dùng làm nhân công khổ sai. Tại 

các xí nghiệp, những thợ thuyền cũng bị hành hạ không kém. Năm 1932 lại là năm mất mùa, 

dân chúng đói kém. Thợ thuyền bị lương hạ lại phải làm quá sức. Nhiều kẻ bỏ trốn xí nghiệp. 

Nên Staline lập ra chế độ giấy thông hành trong nước. Đi từ tỉnh nọ tới tỉnh kia, phải có giấy 

thông hành. Lại lập chế độ liên gia để kiểm soát. Những bước tiến của kế hoạch ngũ niên do 

đó bị trục trặc rất nhiều. Staline lại đặt ra nhiều tội trạng mới (tội phá hoại, tội gián điệp cho 

ngoại quốc) để trừng trị thợ thuyền cùng chuyên viên. Do đó, vào năm 1930, có vụ án rất lớn 

của các nhân viên cao cấp phụ trách xí nghiệp. Tuy nhiên, phải nhận rằng nhưng biện pháp tàn 

ác của Staline đã khiến nền kỹ nghệ Nga tiến những bước khá mạnh. Nhưng để đổi lấy những 

tiến bộ gấp rút của kỹ nghệ, hàng chục triệu người Nga đã bị đầy ải, giết chóc, cơ cực không 

thể tả nổi. Tất cả cố gắng của dân Nga, trong thời kỳ đó, đã dồn vào kỹ nghệ. Những xí nghiệp 

đều nhằm vào việc chế tạo những máy móc dụng cụ, không hề chế tạo vải vóc, đồ ăn. Nên rốt 

cuộc, người dân Nga có máy bay, có tầu bè, nhưng không có thực phẩm! Các nhân công khổ 

sai cũng thường dồn vào kỹ nghệ, nên sự canh tác kém sút. Về nạn khan thực phẩm, dân Nga 

đã lưu hành một câu chuyện hài hước như sau: “Có hai người thợ, mỗi người lái một chiếc máy 

bay, gặp nhau trên không, họ hỏi nhau: anh đi đâu đấy? Một người nói: tôi đi tới Kiev đề mua 

một miếng bơ. Ngưới kia bảo: còn tôi tới tỉnh Odessa để mua một đôi vớ”. Sự cơ cực của dân 

chúng đã khiến trong một bữa tiệc tại điện Kremlin, người vợ của Staline ngỏ ý kêu than cho 

dân chúng. Khi tiệc tan, Staline và vợ cãi nhau. Đến đêm, vợ Staline tự sát bằng súng lục. 

Không kể sự đói kém và lưu đày trên đây, toàn thể dân Nga còn bị sống trong một không khí 

khủng bố thường xuyên. Người công dân Nga có thế bị bắt do những tội trạng của một kẻ khác. 

Khi một công chức quan hệ bị bắt, gia đinh của họ cũng bị, các bè bạn cũng vậy. Vì khẩu hiệu 

của điện Kremlin là: “trong trường hợp nghi ngờ, thà bắt còn hơn!”. Một người công dân Nga 

cũng có thể bị bắt, nếu không chịu tố cáo hàng xóm, bạn bè hoặc đồng nghiệp. Họ còn có thể 

bị bắt vì một việc làm từ mười mấy năm trước, mặc dầu khi đó, hành động ấy không cấu thành 

tội trạng. Họ có thể bị đưa đi an trí vì làm việc quá hăng hái, cũng như làm việc kém hăng hái. 

Tỷ dụ như những cán bộ của chiến dịch tập thể hoá ruộng đất: họ thi hành triệt để các chỉ thị, 

nhưng tới khi Staline quyết định thoái bộ ông đã đổ lỗi cho cán bộ, chém đầu họ làm vật hy 

sinh để vỗ về dân chúng. Luật pháp tại Nga sô cũng đặc biệt: các tội trạng đều được định nghĩa 

một cách co rãn rộng rãi, khiến ai cũng có thể bị tội. Nguyên tắc thông thường của luật pháp 

đã bị đảo ngược: người nào cũng có tội hết, trừ phi người ấy chứng minh được rằng mình vô 

tội. Khi bị bắt, không ai có thể phản kháng trước một cơ quan nào hết. Không thể xin xử trước 

toà, không thể xin có một luật sư biện hộ! Họ thường được xét xử kín bởi một ban, gồm ba 

nhân viên mật vụ, rồi đưa đi lưu đầy, hoặc xử bắn. Có thế nói rằng tổ chức mật vụ là cơ quan 

tối thượng và có toàn quyền. Trong xí nghiệp, trường học, nông trường công sở, những tổ chức 

liên gia, nhà ga xe lửa, những đơn vị quân đội, trại giam, toà án, nhà hát, đều có nhân viên mật 

vụ. Nên đời sống tại Nga sô bị thường xuyên chi phối bởi mật vụ, và người nào cũng phải tố 

cáo lẫn nhau… Nhưng tới năm 1934, vì thấy tình thế quả căng thẳng. Staline đã phải nới tay 
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một phần cho dân chúng. Những biện pháp thi hành đã bớt gay gắt. Tới 1936, Staline lại ban 

bố bản hiến pháp. Người soạn thảo là Boukharine. Bản hiến pháp này đã ban hành một vài thứ 

bảnh vẽ: trả lại quyềa thừa kế cho người dân, những tu sĩ cũng được đi bầu, và một lá thăm của 

nông dân cũng ngang giá trị với lá thăm của một thợ thuyền. Nhưng sở dĩ Staline tạm thời 

nhượng bộ dân chúng, chỉ là vì ông muốn được rảnh tay để tấn công mặt khác, ông muốn vỗ 

về dân chúng, để có thì giờ lau chùi guồng máy Đảng, và triệt hạ các đồng chí cũ, cùng những 

đảng viên cách mạng có uy tín. 

______________________ 

Chú thích: 

(1) Trước kia, 1 lá thăm của thợ thuyền bằng 5 lá thăm nông dân 

Ngày 1-12-1934, một thanh niên cộng sản lên là Nicolavev đã dùng súng hạ sát Serge Kirov, 

một uỷ viên trung ương của đảng Cộng sản Nga. Cuộc mưu sát này khiến Staline lo ngại về số 

phận của mình. Ông đích thân tới tận nơi dễ hỏi cung Nicolavev. Chàng thanh niên này cùng 

tất cả gia đình, bè bạn đều bị xử bắn. Từ đó, Staline lưu tâm tới việc lau chùi guồng máy Đảng. 

Trong Đảng, ông e ngại nhất các đồng chí cũ. Ngoài ra, ông sợ sự phản bội của Hồng quân và 

cơ quan mật vụ N.K.V.D. Với sự nắm quyền của Hitler tại Đức, chiến tranh có thể xảy ra. Và 

nếu có chiến tranh, Hồng quân sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Do đó, Staline quyết định 

phải thanh trừng trước. Nên những năm 1934-1938 là kỷ nguyên của sự thanh trừng nội hộ, kỷ 

nguyên của những vụ án lạ lùng khiến cho thế giới phải bàn tán mãi. 

Sau khi Trotsky bị loại, Boukharine cũng đâm lo sợ. Mặc dầu trước kia, trong lúc liên minh 

cùng chống Trotsky, Staline đã có lần cười, vỗ vai Boukharine nói nịnh: “Tới với đông chí, 

chúng ta là những ngọn Hymalaya. Còn bọn kia đều là đồ bỏ!”. Boukharine vốn là một tay trí 

thức rất giỏi về triết học và lý thuyết mác xít, cũng như giỏi về kinh tế học. Ông là tác giả cuốn 

“A.B.C” của chủ nghĩa mác xít. Ông lại là đồng chí cựu trào của Lénine, và trẻ tuổi hơn cả 

trong đám. Nhưng Boukharine vốn là người dễ để lộ tâm tính, không sâu sắc về chính trị. Sau 

khi Trotsky bị loại, Boukharine rất bất mãn về thái độ muốn độc tôn của Staline, ông nhiều lần 

lên tiếng phản đối. Đã có lần ông họp với Zinoviev và Kamenev, định âm mưu hạ Staline. 

Nhưng cuộc âm mưu không thành, vì thiếu lực lượng, và bại lộ sớm. Staline biết chuyện đó, 

song ông vẫn kiên nhẫn chờ cơ hội thanh toán. Tới 1932, Staline kiếm cớ lưu đày Zinoviev và 

Kamenev. Nhưng sau một thời gian, hai người này lại được trở về phục chức trong Đảng… 

Tới 1936, Staline, sau khi đã vỗ yên dân chúng và nẳm vững guồng máy, ông mới quyết định 

thanh toán. Và tại Moscou, mới liên tiếp mở màn những vụ án lịch sử: 

- Ngày 19-8 -1936, tại Moscou, mở vụ án của 15 người: Zinoviev, Kamenev, Smirnov, 

Evdokimov, Bakaev, Dreitser, v.v… Ngần ấy người đều bị xử bắn. 

- Tháng 1-1937, lại có vụ án 17 người: có Piatakov, cựu uỷ viên nhân dân, Radek, Sokolnikov, 

Serebriakov, vv… Trong hai vụ án trên, những tội phạm đều là những tay Bolsevich cừ khôi. 

Tội trạng nêu ra trong bản cáo trạng của công cáo uỳ viên Vychinsky đều tả phá hoại kinh tế, 

hoặc liên lạc với Trotsky để mưu phản. Ngần ấy người đều bị xử bắn. Và mỗi người lại kéo 

thêm xuống hố gia đình bạn bè, đồ đệ hoặc cộng sự viên. 

- Tháng 6-1937, có vụ án các tướng lãnh hồng quân. Người chỉ huy hồng quản lúc đó là thống 

chế Toukhachevskvy đảng viên kỳ cựu, rất có tài dùng quân. Năm 1920. Toukhatchevsky mới 

có 27 tuổi, nhưng đã cầm một đạo quân cách mạng, đánh đuổi quân Ba Lan, và tiến thẳng vào 

kinh đô Ba Lan. Những chuyên viên quân sự lúc đó đều coi Toukhatchevsky như một Napoléon 

của cách mạng Nga. Nên Staline rất e ngại uy danh của Toukhachevsky. Vụ án này khác với 

hai vụ án trước, đã được xử kín. Tờ công báo Moscou có loan tin đem ra phiên xử, nhưng 

không ai được dự thính. Chỉ biết rằng Toukhachevsky cùng 7 đại tướng khác, bị mang bắn. Họ 

bị buộc tội thông đồng với Hitler. Tờ công báo cũng đăng tải thêm rằng các tướng lãnh đều thú 

tội, nhưng không ai biết thật hư. Chỉ biết rẳng Toà án quân sự đặc biệt gồm 8 vị sĩ quan cao 

cấp, nhưng sau đó, 3 vị bồi thầm cũng bị mang bắn. Còn các người khác đều câm miệng. Sau 

vụ án này, các đơn vị hồng quân đều bị thanh lọc: chừng 30.000 sĩ quan bị bắn. 
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Tới tháng 3-1938, lại có vụ án 21 người, trong đó có Yagoda, Rykov, Boukharine, Krelensky, 

Yakovsky v.v… Yagoda là cựu thủ lãnh của tổ chức mật vụ, Rykov cựu ủy viên nhân dân giữ 

bộ nội vụ dưới thời Lénine. Công cáo uỳ viên vẫn là Vychinsky. Họ cũng bị buộc tội âm mưu 

với Trotsky để làm phản. Đều bị xử bắn. 

Trên đây là những vụ án đẫm máu, kỳ quặc và lẫy lừng của chế độ Sô viết dưới thời Staline. 

Ngày nay, nhiều sử gia hoặc quan sát viên đã tìm thấy bằng chứng chắc chắn rằng các tội trạng 

nêu lên thường là bịa đặt. Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất là trong những vụ án đó, hầu hết các 

bị can đều thú tội trước Toà. Có một hai người phản đối chối tội, nhưng sau một đêm suy nghĩ, 

họ lại ra trước Toà nhận tội. Lạ lùng hơn nữa là công cảo ủy viên buộc tội thì ít, nhưng các bị 

can lại nhận tội nhiều. Tấn tuồng thật là quái đản, khiến dư luận các nước đã bàn tán rất nhiều. 

Koestler, trong cuốn tiểu thuyết “Ngày Và Đêm” đã lấy đề tài trung tâm ở vụ ản Boukharine. 

Plisnier, trong tập truyận “Faux Pasport” (chuyện Iégor) cũng lấy bị can Piatakov làm đề tài. 

Sau này, còn có nhiều người viết về những vụ án tại Hung gia lợi… Các tiểu thuyết gia nói trên 

đều phân tách tâm lý, muốn hiểu tại sao các lãnh tụ cừ khôi Bolsevich đã phải hạ mình, nhận 

sự ô nhục, nhận sự phản bội, và thú tội. Tại sao thế, một khi các tội trạng đều bịa đặt?! Đành 

rằng trong nhiều trường họp, có sự tra tấn, sự doạ nạt bắt bớ gia đinh, hoặc sự hứa hẹn sẽ phóng 

thích! Song trong một số trường họp điển hình, các nguyên nhân trên đây không đủ giải thích. 

Còn có những khía cạnh tâm trạng khác mà sau đây trong phần II, khi bàn luận tới kỹ thuật 

khủng bố Sô viết, chúng ta sẽ có dịp nghiên cứu. Đó là những khía cạnh tâm trạng đặc biệt của 

thời đại: tâm trạng của những kẻ tuẫn đạo trên con đường ô nhục. Staline quả đã phát minh ra 

nhiều kỹ thuật hạ giá con người, từ trước không hề thấy trong lịch sử. 

Đồng thời với sự thanh trừng lãnh tụ, còn có sự thanh trừng các cản bộ cấp dưới. Mỗi đơn vị 

Đảng, trong một thời gian gần như nhất định, cần thanh trừng một số cán bộ nhất định là bao 

nhiêu. Mặc dầu những kẻ bị thanh trừng không có tội! Vì Staline quan niệm răng sự thanh 

trừng là cần thiết để giữ vệ sinh cho guồng máy Đảng và chính quyền. Nếu trong một phiênhọp 

thanh trừng, những phần tử bị thanh trừng chưa đủ số, cần phải họp lại để loại cho đủ số… Sự 

thanh trừng cấp dưới còn cần thiết vì lý do khác: một khi nhiều lãnh tụ bị buộc tội âm mưu 

phản động, lẽ dĩ nhiên các lãnh tụ đó phài có kẻ đồng mưu. Nên cần thanh trừng cấp dưới để 

những lời buộc tội các lãnh tụ có vẻ hợp lý đối với dư luận dân chúng… Vả lại, đối với Staline, 

thanh trừng càng nhiều bao nhiêu, càng tốt bấy nhiêuu, ông thích những cái gì khổng lồ, cốt có 

lượng và không cần phẩm. Ngay đến vấn đề sản xuất cũng vậy, cốt sao có số lượng sản xuất 

khổng lồ để lập thống kê. Mặc dầu nhiều khi, những hàng hoá sản xuất kém về phẩm. 

Từ khi Hitler lên chính quyền, Staline e ngại chiến tranh, ông rất quan tâm tới việc tại sao 

những người như Hitler lại được dân chúng hoan hô nhiệt liệt đến thế! Trong khi chính ông lại 

bị dân chúng oản ghét và không chịu hoan hô. Nếu trong đời có một người mà Staline thầm 

khâm phục, người ấy là Hitler. Nhiều nhân chứng cho biết rằng Staline đã theo rõi rất kỹ những 

đường lối và phương pháp của Hitler… Có lẽ một phần vì nhìn gương Hitler, nên từ 1934, 

Staline đã quay về cổ xuý tinh thần dân tộc. Có lẽ ông toan tính rằng nếu có chiến tranh, dân 

Nga sẽ đánh hăng hơn nếu tinh thần dân tộc được đề cao. Vả lại, chủ trương dân tộc sẽ có lợi, 

vì nước Nga sẽ có thế thôn tính những đất đai khác. 

Như thế, Staline quyết định chấm dứt với truyền thống giai cấp đấu tranh. Ngày 1-3-1936, ông 

tuyên bố: “Nước Nga Sô viết không còn có giai cấp, vì biên giới giai cấp đã bị xoá bỏ”. Từ đó 

trở đi, những khẩu hiệu tuyên truyền được thay đổi, lịch sử nhiều khi phải viết lại. Các kiều 

mẫu anh hùng dân tộc, trước kia bị thoá mạ, nay được lôi ra để để cao: Ivan le Terrible, Pierre 

le Grand hoặc tướng Kutuzov người đã đánh bại Napoléon… Còn những tay anh hùng khác, 

thứ anh hùng nổi loạn đề cao bởi Hakounine, như Pougatchev, Stenka- Razine", đều bị xếp cất. 

Vì Staline thù ghét những tên nổi loạn… 

Với sự chuyển hướng trên đây, ta không lấy làm lạ rằng tới 1939, Sialine đã ký hiệp ước với 

Hitler. Một mặt, ông công khai giao dịch với Tây phương, một mặt khác, ông thò tay ký lén 

với Hitler. Hiệp ước Nga-Đức đã đem lại cho Staline một nửa Ba lan và mấy mảnh đất đai 
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khác. Trước kia, Staline vẫn tuyên bố: “Tôi không có ý định chiếm một tấc đất nào của nước 

khác”. Nhưng rồi ông đã thôn tính một nửa Âu châu. Trong trận chiến tranh thứ hai, nghị lực 

xuất chúng của Staline, cũng như sự khờ khạo của các chính khách Mỹ đã khiến Staline chiến 

thắng lớn lao và mở rộng thế lực. Và sau trận chiến tranh thứ hai, Nga Sô viết của Staline đã 

nghiễm nhiên trở thành một đại cường quốc! 

 

 
 

Chương 3 

Cũng như nước Nga, Trung Quốc có một dân số đông đảo, đông đảo gấp hơn ba lần nước Nga. 

Cũng như nước Nga, Trung Quốc bao gồm một khoảng lục địa mênh mông tới 12.000.000 cây số 

vuông, tức là hơn cả Âu châu. Nhưng cũng như nước Nga, Trung Quốc nằm trong tình trạng chậm 

tiến. Còn chậm tiến hơn nước Nga nhiều, nhất là về phương diện kỹ nghệ. Từ 1905, nước Nga đã 

phát triển được khá nhiều xí nghiệp, trong khi tại Trung Quốc, chỉ có vỏn vẹn một ít xí nghiệp của 

ngoại quốc tại các tô giới mà thôi. Nên trong khoảng thời gian 1911-1949, tầng lớp thợ thuyền chỉ 

là tối thiểu số tại Trung Quốc, và rất ít giác ngộ. Tầng lớp nông dân là tối đại đa số… Cũng như ở 

Nga, dân chúng Trung Quốc rất quen thuộc với chế độ tập quyền của nhà vua, vì để chế đã tồn tại 

ở Trung Quốc từ 40 thế kỷ. Tuy nhiên, phải nhận rằng đơn vị thôn xã tại Trung Quốc vẫn sinh hoạt 

một cách tương đối biệt lập và dân chủ. Bao trùm lên trên dân chúng, tự thời xa xưa, vẫn có nền ý 

thức hệ Khổng-Mạnh, tin tưởng ở trời đất, ở tính hiểu sinh và lòng thiện, với quan niệm luân lý cổ 

truyền trung hiếu tình nghĩa. Pha trộn với Phật giáo, ý thức hệ Khổng-Mạnh đã trở hành một chủ 

nghĩa của nền trật tự xã hội, thường khuyên răn dân chúng phải vâng lời chịu đựng. Nó không phải 

là một chủ nghĩa nổi loạn. 

Nhưng mặc dầu những tính chất trên đây, cuộc cách mạng vô sản đã bột phát ra thành công tại 

Trung Quốc, về cuộc cách mạng vô sản này, có mấy đặc tính cần nhận định ngay. Điểm thứ nhất là 

cuộc cách mạng của họ Mao không phải thắng lợi do sự phát khởi tự nhiên và nhiệt liệt của quần 

chúng. Cuộc cách mạng Nga sô đã bùng nổ phần lớn do sự bột phát của quần chúng, nhất là quần 

chúng thợ thuyền ở Pétrograd. Họ tự động lập Sô viết thợ thuyền hoặc dân cày. Tại Trung Quốc, 

tầng lớp thợ thuyền rất ít nổi loạn, nếu không nói là không có. Đã không nổi loạn, nên cũng không 

có Sô viết tự động thành lập. Dân cày cũng ít nổi loạn, vì phần đồng đều ít học, và đều thầm nhuần 

lễ giáo Khổng-Mạnh. Có thể nói rằng tại Trung Quốc, chỉ có khuynh hướng cách mạng tư sản dân 

quyền là có sự phát động bồng bột và nhiệt liệt mà thôi. Đó là dưới thời vận động cách mạng của 

Tôn Dật Tiên, và những tầng lớp hoạt động sôi nổi là tầng lớp tiểu tư sản và trí thức. 

Vậy Mao Trạch Đông đã thành công bằng gì? Ta có thể trả lời ngay rằng: bằng võ lực và quân đội. 

Ngày thành lập nền Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, bộ trưởng lao động Lý Lập Tam đã nói rõ trong 

bài diễn văn: “ Cuộc cách mạng của chúng ta có đặc điểm là được phôi thai đo sự chiếm cứ đât đai 

bởi quân đội nhân dân giải phóng, không phải phôi thai do sự khởi loạn của tầng lớp thợ thuyền”. 

Đó là đặc điểm thứ hai: Thực hiện cách mạng bằng Hồng quân. Nên tất cả tiến trình cách mạng của 

đảng Cộng sản Trung Hoa gần như thâu tóm trong lịch trình xung đột bằng binh lực, tiếp diến trong 

gần 30 năm giữa họ Mao và họ Tưởng. Lẽ dĩ nhiên là song hành với nguyên nhân binh lực trên đây, 

phải còn nhiều lý do chiến thuật khác: kỹ thuật tổ chức Đảng, chiến lược và chiến thuật đấu tranh, 

cũng như chính sách khủng bố. Tuy nhiên, trong các nguyên nhân chiến thắng, cầu kể thêm một 

trường hợp rất thuận lợi cho họ Mao: đó là cuộc chiến tranh Hoa Nhật. Do chiến tranh, họ Tưởng 

không kịp thì giờ tiêu diệt họ Mao, và Mao Trạch Đông đã lợi dụng cuộc chiến tranh kháng Nhật để 
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nuôi dưỡng lực lượng. Lénine đã nói: “Cniến tranh là bà rnụ của cách mạng”. Và Mao Trạch Đông 

đã biết áp dụng lời nói đó trong thời kỳ kháng Nhật của Trung Quốc. 

Điểm đặc biệt thứ ba của cuộc cách mạng vô sản Trung Hoa là sự hỗ trợ của Nga sô. Hai nước Nga 

- Hoa vẫn có một giải biên thùy chung dài hàng mấy ngàn cây số. Và trong khi các nước Tây phương 

còn ngẩn ngơ chưa dám can thiệp vào Trung Quốc, thì Nga sô đã sớm quyết định một chính sách o 

bế và nắm giữ. Lénine, khi còn bôn ba hải ngoại, đã từng nói: “Con đường tới Paris, phải đi qua Bắc 

Kinh và Calcutta”. Tuy nhiên, khi nắm được chính quyền, Lénine quá bận rộn vì nội bộ, nên không 

kịp thì giờ nghĩ tới Trung Hoa. Vả lại, lúc đó, chịu ảnh hưởng của thuyết mác xít, Lénine còn mỏi 

mắt trông chờ những cuộc cách mạng tại Đức và Tày phương. Nên ông chỉ phái một ít người sang 

tiếp xúc với Tôn Dật Tiên. Khi chính quyền sang tay Staline, Staline bắt đầu nghĩ đến Á đông, nhất 

là Trung Quốc. Nhưng ông vốn là một người không chính thống mác xít, lại thận trọng tinh toán và 

rất ghét phiêu lưu chủ nghĩa. Lúc đầu, Staline cũng do dự về thái độ đối với đảng Cộng sản Trung 

Quốc. Đã hơn một lần, Staline hy sinh các đồng chí Trung Quốc cũng như các đồng chí Tây Ban Nha, 

để giữ vững quyền lợi cho mình ông thường hy sinh chủ nghĩa quốc tế cho quyền lợi quốc gia. Từ 

1924 đến 1942, Sialine giúp đờ rất ít về vật chất cho đảng Cộng sản Trung Hoa, ông thường chỉ can 

thiệp để giàn xếp giữa hai bên Quốc-Cộng, mỗi khi cộng sản yếu thế. Nhưng từ 1942 trở đi, sau khi 

chiến thắng ở Stalingrad, và nhận thấy cộng sản Trung Hoa đã đủ lông đủ cánh, Staline mới quyết 

định tích cực giúp đỡ. Từ đó trở đi, Staline và họ Mao đã đồng mưu lập kế để giành giật mảnh dư 

đồ Trung Quốc. 

Vì cuộc xung đột Quốc-Cộng tại Trung Quốc đã diễn ra trong ngót 30 năm, nên sự nghiên cứu rất 

lợi ích cho sự tìm hiểu chiến lược chiến thuật, cùng nguyên tắc hành động của phe vô sản Bolsevich. 

Trong chương này, sẽ chỉ lược thuật những sự kiện chính đã xảy ra. Phần II sẽ bình luận về chiến 

lược chiến thuật cùng các nguyên tắc hành động đó. 

A- Diễn trình cách mạng 

Như nhiều người đều biết, vị tị tổ cách mạng Trung Quốc là bác sĩ Tôn Dật Tiên. Triều đình Trung 

Hoa thời đó là triều đình Mãn Thanh, có vua Quang Tự còn nhỏ tuổi, bà mẹ là Từ Hi Thái hậu, lễ 

tướng là Viên Thế Khải, đóng đô tại Bắc Kinh. Từ trận chiếu tranh nha phiến 1842, các nước Tây 

phương lần xâm nhập Trung Quốc, cắt xén những tỏ giới, và ký những hiệp ước bất bình đẳng. Năm 

1896, nước Nga cũng uy hiếp Trung Hoa, đòi được quyền lập một con đường xe lửa trên đất Mãn 

Châu, cũng chiếm một giải đất dài theo dọc đường xe lửa. Tới 1905, thua trận nước Nhật, Nga 

hoàng phải nhượng một nửa đường xe lửa phía dưới cho Nhật, chỉ còn giữ phần phía trên. 

Triều đình hủ nát của nhà Mãn Thanh đã làm cho dân Trung Hoa, nhất là tầng lớp tư sản và trí thức, 

hết sức oán ghét. Sự oán ghét càng chồng chất trước sự nhượng bộ liên tiếp của triều đình đối với 

các nước Táy phương. Bác sĩ Tôn Dật Tiên đã đứng lên khởi xướng cách mạng. Trong mấy chục 

năm, ông bôn ba hải ngoại ngõ hào cách mạng. Cuộc cách mạng tư sản dân quyền bùng nổ năm 

Tân Hợi (1911) dưới lá cờ của Tam dân chủ nghĩa. Năm đó, dân chúng Nam Xương. Vũ Hán, Nam 

Kinh đã theo phong trào cách mạng nổi dậy chiếm cứ mấy tỉnh đó. Chính phủ cách mạng được 

thành lập tại Nam Kinh. Ngày 1-1 1912, Tôn Dật Tiên được bầu làm tổng thống Trung Hoa Dân quốc. 

Một Quốc hội đầu tiên cũng được bầu ra. 

Trong khi ấy, triều đình Mãn Thanh vẫn ở Bắc Kinh: tể tuớng Viên Thế Khải nắm được một phần 

quân đội. Ông lợi dụng cơ hội, uy hiếp đòi bà Từ Hi phải giao toàn quyền cho mình. Rồi ông bắt vua 

Quang Tự thoái vị. Ngày 12 2-1912, Viên Thế Khải cũng tuyên bố lập chính thể cộng hoà tại Bắc 

Kinh. Rồi ông mở cuộc giao thiệp với Nam Kinh. Kết quả là Tôn Dật Tiên đã từ chức nhường chỗ cho 
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Viên Thế Khải. Ngày 1-3-1912, Viên Thế Khải được cử làm Tổng thống. Tuy nhiên, trong thâm tâm, 

họ Viên theo đuổi mộng làm vua, ông dùng binh lực uy hiếp cách mạng và Quốc hội. Tôn Dật Tiên 

phải bỏ trốn. Tới 1915, Viên Thế Khải cho bầu lại Quốc hội. Tới tháng 12-1915, Quốc hội bỏ phiếu 

tái lập đế chế. Viên Thế Khải lên ngôi. Nhưng tới tháng 6-1916, họ Viên chết bệnh. 

Trong thời kỳ của họ Viên, nhiều tỉnh đã nổi dậy, nhất là những tỉnh miền nam. Nhiều tướng lãnh 

quân phiệt mỗi người hùng cứ một phương. Viên Thế Khải chết đi, Trung Quốc lại băi bỏ đế chế, 

lập nền cộng hoà, do Lý Nguyên Hồng làm Tổng thống. Kinh đô vẫn ở Bắc Kinh. Nhưng Trung Quốc 

đã bước vào giai đoạn sứ quân, mà chính quyền trung ương không thể nào kiểm soát trên thực tế. 

Lúc đó, Tôn Dật Tiên đã trở về Quảng Đông, vốn là một tỉnh tiền phong của cách mạng. Ông tổ chức 

lại Đảng, lấy danh hiệu mới là Quốc dân đảng Trung Hoa. Tưởng Giới Thạch gia nhập hàng ngũ cách 

mạng từ đó. Tuy nhiên, ngay tại Quảng Đông, vẫn còn một số tướng lãnh quân phiệt không chịu 

theo họ Tôn. Họ nổi loạn, mấy lần dem binh lực đuổi Tôn Dật Tiên. Nhưng Tôn Dật Tiên vẫn củng 

cố được lực lượng của mình tại Quảng Đông. Tới 1921, Quốc hội lại yêu cầu Tôn Dật Tiên ra làm 

Tổng thống. Nhưng Chính phủ Bắc Kinh còn tồn tại. Tới mùa thu 1921, Tôn Dật Tiên mang quân lên 

sông Dương Tử, đánh chiếm Thượng Hải. Thấy thế lực của mình đã vững, Tôn Dật Tiên quyết định 

một mình lên Bắc Kinh, nói chuyện với Bắc Kinh tính việc bình định Trung Quốc. Ông tới Bắc Kinh 

vào tháng 12-1923. Hơn hai tháng sau, ông mất tại Bắc Kinh. Từ đó trở đi, quyền hành của Tôn Dật 

Tiên trong Quốc dân đảng lọt vào tay Tưởng Giới Thạch. 

Sinh thời, từ 1920 tới 1921. Tôn Dật Tiên đã mở cuộc bang giao với Nga sô. Cũng như những nhà 

cách mạng khác tại các nước còn chậm tiến. Tôn Dật Tiên tất nhiên nghĩ tới sự hỗ trợ của một nước 

mạnh. Năm 1917, cách mạng Nga sô cùng chiêu bài giải phóng của họ đã gây một luồng tin tưởng 

mạnh mẽ tại các dân tộc Á đông. Tôn Dật Tiên cũng chia sẻ niềm tin tưởng ấy, cho rằng Nga sô có 

dụng tâm thực sự giải phóng các dân tộc. Nhất là tới 1918, Tchitcherine, bộ trưởng ngoại giao Nga 

sô đã tuyên bố trả cho Trung Quốc các đất đai tại Mãn Châu và Mông Cổ, mà không đòi một bồi 

khoản gì hết! Trên đã bồng bột đầu tiên, có lẽ đảng Bolsevich Nga cũng có dụng tâm giải phóng. 

Tuy nhiên, lời tuyên bố vẫn còn nằm ở giai đoạn hứa hẹn. Từ 1919, Nga sô gửi nhiều phái viên sang 

gặp Tôn Dật Tiên, trong đó có Joff, vẫn còn là chuyện giao hảo và hứa hẹn giúp đỡ, chưa có gì thực 

tế. 

Tới 1921, một số trí thức Trung Hoa, say mê chiêu bài giải phóng của chủ nghĩa mác xít, đã thành 

lập đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong những năm đầu hoạt động, chỉ kết hợp được chừng mấy 

ngàn đảng viên. Lúc đó, Lý Lập Tam, ở Trung ương đảng. Mấy năm sau, Mao Trạch Đông mới xuất 

hiện tại chi bộ cộng sản tỉnh Quảng Đông. Tuy nhiên, Nga sô vẫn làm lơ với cộng sản Trung Quốc, 

và vẫn giao thiệp với Tôn Dật Tiên. 

Tới tháng 1-1923, Nga sô bước vào giai đoạn Tân kinh tế. Joff tới gặp Tôn Dật Tiên tại Thượng Hải. 

Ông căn cứ vào chính sách Tân kinh tế để quả quyết với Tôn Dật Tiên: các giới chính quyền Nga sẽ 

cũng quan niệm rằng chủ nghĩa cộng sản không thích hợp với hoàn cảnh Trung Quốc, và ngay tại 

Nga sô, cũng chưa được đem áp dụng. Nên Tôn Dật Tiên và Joff đã ký một hiệp ước, theo đó, Nga 

sô hứa tận tâm giúp đỡ Quốc dân đảng của họ Tôn để thực hiện clnrơng trình cách mạng. Đồng 

thời, Moscou hứa sẽ buộc đảng Cộng sản Trung Hoa phải sát nhập Quốc dân đảng, dưới sự lãnh 

đạo của Tôn Dật Tiên. Sau đó mấy tháng, theo lời mời của Joff, Tôn Dật Tiên phái Tưởng Giới Thạch 

sang Nga sô xem xét tình hình. Họ Tưởng tới Moscou vào tháng 9-1923, và trở về vào cuối tháng 

11-1923. Lúc ấy, Lénine bị ốm liệt giường, nên Tưởng không được gặp. Ông gặp phần lớn những 

lãnh tụ khác. Nhưng Tương đã tế nhận thấy hai khuynh hướng trong đảng Bolsevich Nga sô. Một 

khuynh hướng gồm các lãnh tụ phần đông là người Do thái, có ý muốn thực tâm giúp đỡ. Còn 



 81    Cách Mạng Và Hành Động  - Nghiêm Xuân Hồng                                  www.vietnamvanhien.net 

khuynh hướng của Staline muốn chống lại. Khi trở về, Tưởng báo cáo với Tôn Dật Tiên. Nhưng Tôn 

cho rằng Tưởng đã quá đa nghi và bi quan. 

Ít lâu sau, để thực hiện hiệp ước ký kết, đảng Cộng sản Trung Hoa đã sát nhập Quốc dân đảng, dưới 

quyền lãnh đạo của Tôn Dật Tiên. Tám lãnh tụ cộng sản được bầu vào Ban chấp hành trung ương 

của Quốc dân đảng, trong đó có Mao Trạch Đông. Ban chấp hành trung ương gồm 8 tiểu ban: ban 

tổ chức, ban tuyên truyền, thanh niên, thợ thuyền, nông dân, quân sự, ngoại giao, phụ nữ. Các lãnh 

tụ cộng sản đã len lỏi vào mấy ban, nhất là ban thợ thuyền và ban nông dân. Họ lợi dụng cơ hội để 

tổ chức dân chúng, đặt người vào những vị tri then chốt, lũng loạn những phần tử cách mạng, hoặc 

tuyên truyền bôi nhọ những người quốc gia có uy tín. Những mâu thuẫn nặng nề đã bắt đầu phôi 

thai, thì tháng 3-1921, Tôn Dật Tiên mất ở Bắc Kinh. 

Họ Tưởng lên thay thế họ Tôn. Vốn là vị sĩ quan trông coi trường quân sự Hoàng phố tại Quảng 

Đông, nên họ Tưởng đã sớm nghĩ tới việc dùng binh lực để tiễu trừ các sứ quân và thống nhất Trung 

Hoa, ông chỉnh đốn quân đội, rồi tới tháng 2-1926, khởi cuộc Bắc phạt. Lúc đó, Chính phủ Bắc Kinh 

còn tồn tại, và các sứ quân miền Bắc đều vào phe với Bắc Kinh để chống lại miền nam. Ở ngay miền 

nam, đảng Cộng sản vẫn tiếp tục hoạt động ngấm ngầm trong dân chúng và ngay trong nội bộ Quốc 

dân đảng. Binh lực của Tưởng Giới Thạch vào 1926, so với binh lực các tay quân phiệt miền Bắc, chỉ 

bằng một phần nửa. Tuy nhiên, nhờ sự huấn luyện tinh thục, cùng tài cầm quân của họ Tưởng, 

nhưng nhất là nhờ dư âm vang dội của cách mạng, họ Tưởng đã chiến thắng liên tiếp. Cuối 1926, 

ông chiếm Hán Khẩu. Mấy tháng sau, chiếm Thượng Hải, rồi Nam Kinh. Lúc ông chiếm Thượng Hải, 

đảng Cộng sản dự định chuẩn bị thợ thuyền để lập Sô viết và võ trang khởi loạn. Nhưng Staline đã 

ra lệnh cấm lập Sô viết, và cấm khởi loạn. Có lẽ vì Staline cho rằng chế độ Sô viết chưa thể thành 

tựu tại Trung Hoa, hay Staline muốn về vãn Quốc dân đảng để mong sử dụng? Có điều chắc chắn 

là trong dịp này, họ Tưởng đã choi Staline một vố khá đau. Ông lập tức tước khí giới bọn thợ thuyền 

Thượng Hải, rồi đập tan những tổ chức cộng sản tại tỉnh đó. Tới tháng 4-1927, một Chính phủ cách 

mạng miền nam được thành lập tại Nam Kinh. Tới tháng 12-1927, đảng Cộng sản Trung Hoa, để trả 

thù vụ Thượng Hải, đã phát khởi một vụ bạo động tại Quảng Châu. Nhưng họ Tưởng cũng dẹp tan 

vụ bạo động này, và đảng Cộng sản thất trận nặng nề. Tình thế đã khá vững tại miền nam, nên 

Tưởng lại tiến quân Bắc phạt, ông chiếm Bắc Kinh vào tháng 6-1928. Các tay quân phiệt, sợ uy họ 

Tưởng, đều lần lượt xin qui thuận. Tuy nhiên, họ còn được giữ những quân đội của họ. Tới ngày 

10-10-1928, Tưởng Giới Thạch được chính thức bầu làm Tổng thống Trung Hoa Dân quốc. Nước 

Trung Hoa, trên danh nghĩa và đại thể, đã được thống nhất. Nhưng trên thực tế, họ Tưởng mới 

hoàn toàn kiểm soát được 5 tỉnh trung nguyên trong số 18 tỉnh của nước Tầu. 

Sau mấy lần thất bại, đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức lại nội bộ vào 1928. Lý Lập Tam được đưa 

lên nắm quyền Đảng. Vốn là tay lãnh tụ có quan niệm cứng nhắc về chủ nghĩa mác xít, Lý Lập Tam 

thẳng tay tổ chức nhiều vụ khởi loạn thợ thuyền tại Tràng Sa và Vũ Hán. Song những vụ nổi loạn 

đều thất bại. Tới 1931, Staline truất quyền Lý Lập Tam, và giao cho Mao Trạch Đông. Từ đó trở đi, 

vì bận rộn về nội bộ Nga sô, Staline gần như thả lỏng diây cương cho Mao tự toan tính. Khác với Lý 

Lập Tam, Mao Trạch Đông g chủ trương ngấm ngầm tổ chức quần chúng, ăn sâu vào các tầng lớp 

vô sản, để gây lấy những căn cử địa. Với sự giúp đỡ của Chu Đức, họ Mao dần tổ chức được một 

khu vực tại tỉnh Giang Tây. Ông chia ruộng đất, tổ chức đảng và dân chúng, rồi lập khu vực Giang 

Tây thành một nước Cộng hoà Sô viết đầu tiên của Trung Quốc. 

Trong thời gian đó, Tưởng Giới Thạch vẫn còn bận chinh phạt các sứ quân, nay qui thuận, mai khởi 

loạn. Năm 1929, họ Tưởng lại phải Bắc phạt một lần thứ hai. Tuy nhiên, ông rất lưu tâm tới việc tổ 

chức những tỉnh đã bình định, ông khuếch trương các xí nghiệp, nhất là các đường giao thông. Tới 

1934, tình thế đã tạm ổn định về phía các sứ quân. Tưởng Giới Thạch bèn mang đại quân tấn cùng 
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căn cứ địa Giang Tây của họ Mao. Bị bao vây khắp mặt, họ Mao phải tử chiến để tìm đường rút lui. 

Cuộc Vạn Lý Trường Chinh bắt đầu: họ khởi hành từ Giang Tây, vòng xuống phía nam, sang phía 

tây, ngược lên phía bắc. Họ Tưởng xua quân đuổi theo. Sau 235 ngày vừa đánh vừa chạy, quân đội 

họ Mao lên tới Diên An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, một tỉnh ở miền Bắc, tiếp giáp với Cam Túc và Nội 

Mông, gần biên giới Siberie. Lúc đó, quân đội họ Mao chỉ còn chừng 10.000 người, khí giới rất ít. 

Nếu ngay lúc đó, họ Tưởng mang quân bao vây Diên An, chắc rằng Mao Trạch Đông bị tiêu diệt. 

Nhưng có lẽ vì thấy Mao đã kiệt quệ, lại thấy cuộc xâm lăng của người Nhật lấp ló mở màn, nên 

Tưởng Giới Thạch đã không chú trọng tới việc tận diệt cộng sản. Đó là điều lỗi lầm đầu tiên, khiển 

sau này họ Tưởng hết sức ân hận. 

Tới tháng 12-1936, vì thấy Mao lại rục rịch phục hồi lực lượng tại Diên An, nên Tưởng Giới Thạch 

ra lệnh cho một tay quân phiệt miền bắc, Trương Học Lương, phải tìm cách tiễu trừ. Trương Học 

Lương là con của Trương Tác Lâm, một quân phiệt cự phách coi địa hạt Mãn Châu. Sau khi Làm 

chết, Lương nối dõi cha. Nhưng Trương Học Lương còn trẻ tuổi nông nổi, nên không phải là địch 

thủ của họ Mao. Khi Trương Học Lương toan cất quân tiến đánh, họ Mao đã cho người tới cầu hoà, 

đồng thời thuyết phục họ Trương về sự cần thiết phải liên kết đảng phái để chống với hoạ xâm lăng 

sắp tới của quân đội Nhật Bản. Trương bùi tai nghe theo, vì ông đã sẵn có lòng tức giận bởi rằng 

Tưởng Giới Thạch muốn độc tôn Quốc dân đảng và tiêu diệt các đảng phái khác. Nên Trương do dự 

không chịu cất quân. Tưởng Giới Thạch nhận thấy có sự khác thường trong thái độ của Trương. 

Ông một mình lên Tây An xem xét tình hình. Trươ'ng Học Lương đã thừa dịp cầm tù họ Tưởng, định 

thuyết phục Tưởng về chính sách đoàn kết. Nhưng họ Tưởng nhất định không chịu. Rốt cuộc, 

Trương đành phải trả tự do cho Tưởng Giới Thạch sau 20 ngày giam giữ… Khi trở về Nam Kinh, có 

lẽ Tưởng cũng nghĩ tới việc phải mang quân tiêu diệt họ Mao. Nhưng tình trạng quốc tế đã khẩn 

trương, không còn thì giờ nữa. Hoạ xâm lăng đã tới nơi, và chiến tranh Hoa-Nhật sắp bùng nổ. Cuộc 

chiến tranh này quả là một cơ hội vô cùng may mắn cho họ Mao. Nhờ đó, họ Mao tránh được sự 

tiêu diệt, ông lại có thể lớn tiếng hô hào đoản kết kháng Nhật, và lợi dụng chiến tranh để nuôi 

dưỡng thực lực đã quá kiệt quệ của mình. Ngay từ 1905, Nga hoàng đã phải nhượng cho Nhật Bản 

một khúc đường xe lửa cùng một dải đất tại phía nam Mãn Châu. Người Nhật đã khai thác đất đó, 

mở mang rất nhiều xí nghiệp, với dụng tâm lấy mảnh đất ấy làm bàn dạp xâm lăng Trung Quốc. 

Nhưọng địa ấy lại thuộc địa hạt quản đốc của sứ quân Trương Tác Lâm và con là Trương Học Lương. 

Về phía người Nga, họ chỉ còn giữ lại khúc đường xe lửa và dải đất ở miền bắc Mãn Châu. Sau khi 

cách mạng thành công, chính quyền Nga sô đã tổ chức nơi đó thành một căn cứ tại Viễn đông. Tuy 

nhiên, vì bận việc nội bộ, nên Nga sô chưa kịp thì giờ để khuếch trương như người Nhật tại phía 

nam. Trương Tác Lâm rồi đến Trương Học Lương đã nhiều lần đụng độ với quân đội Nga và quân 

đội Nhật tại những miền đó. 

Ngay từ những năm đầu, dã tâm xâm lăng của người Nhật đã xuất hiện rõ rệt. Tưởng Giới Thạch 

cũng nhìn thấy nguy cơ, nhưng vì chú trọng việc bình định và tổ chức nội bộ, nên họ Tưởng đành 

hoãn công việc đối ngoại. Tới tháng 9-1931, nhân một vụ gây hấn với Trương Học Lương, quân đội 

Nhật Bản chiếm đánh chớp nhoáng thành Phụng Thiên. Tới 1931, người Nhật lại chiếm thêm tỉnh 

Jchol - một tỉnh kế cận với Mãn Châu, rồi thâu gồm mấy mảnh đất ấy lập thành một nước Mãn 

Châu mới. Họ đem vua Quang Tự trước kia, đặt lên ngôi, lấy danh hiệu là Phục Hy, để cai quản xứ 

Mãn Châu. Thâm ý của người Nhật là muốn chiếm thêm mấy tỉnh miền bắc nữa, để lập thành một 

khoảng đế quốc rộng lớn của Nhật Bản. 

Trước sự xâm lăng liên tiếp của Nhật Bản, Tưởng Giới Thạch vẫn nuốt hận, chưa dám phản ứng rõ 

rệt, vì còn e sợ nội bộ. Nhưng họ Mao đã lợi dụng tình thế ngay từ 1931-1932, ông lớn tiếng kết án 

họ Tưởng là phản quốc, hèn nhát, hô hào lòng ái quốc của các tầng lớp quần chủng. Do đó, họ Mao 
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lấy được ít nhiều uy tín với tầng lớp thanh niên ái quốc, nhất là giới trí thức và sinh viên. Nhưng họ 

Mao cũng không làm gì hơn là hô hào miệng, hoặc tổ chức những cuộc biểu tình chống Nhật. 

Tới đầu 1937, sau vụ Tây An, muốn đánh lạc sự lưu tâm của họ Tưởng đối với cộng sản, Mao Trạch 

Đông đã hô hào nhiều về hiểm hoạ xâm lăng của Nhật. Ông lớn tiếng đề nghị lập một mặt trận 

thống nhất giữa các đảng phái để đồng tâm hiệp lực chống Nhật. Lúc đó, tại Trung Hoa, có một tổ 

chức chính trị khác lấy tên là Liên minh Dân chủ. Phần lớn đảng viên đều là phần tử tri thức. Họ có 

khuynh hướng dân chủ, ái quốc, muốn đứng giữa dàn xếp những vụ xích mích Quốc-Cộng. Họ bị họ 

Mao lợi dụng để gỡ những thế nguy cho phe Cộng. Trước sự hô hào của đảng phái, Tưởng Giới 

Thạch cũng phải chấp nhận việc hợp tác với đảng Cộng sản để chống Nhật. Có lẽ trong thâm tâm, 

ông vẫn còn một phần tin tưởng rằng dù sao người cộng sản vẫn là người Trung Hoa, và vẫn có lòng 

yêu nước. Do đó, một giai đoạn hợp tác thứ hai giữa Quốc-Cộng đã mở màn năm 1937. 

Và những biến cố về sau ngày càng chứng minh cho họ Tưởng thấy rằng mình đã tính lầm, và người 

cộng sản chỉ là người cộng sản không còn là người Trung Hoa nữa! 

Tới tháng 7-1937, quân đội Nhật Bản công khai tấn công những đơn vị quân đội Trung Quốc tại Lư 

Câu kiều, gần Bắc Kinh. Ngay tới lúc đó, họ Tưởng vẫn chưa dám quyết đánh, vì thấy quân đội của 

mình võ trang kém xa quân đội Nhật Bản. Ông vẫn thử điều đình, nhưng Nhật Bản đặt những điều 

kiện quá nặng nề, đòi lấy Bắc Kinh cùng mấy tỉnh miền bắc. Họ Tưởng đành bước vào vòng chiến. 

Để trả thù vụ Lư Câu kiều, ông mang quân đánh phá các xí nghiệp Nhặt tại Thượng Hải. Người Nhật 

liền cho quân xuống phía nam, chiếm Thượng Hải, Nam Kinh. Chính phủ Tưởng rời kinh đô về Trùng 

Khánh, để tổ chức trường kỳ kháng chiến. Trước khi khởi chiến, người Nhật tưởng rằng chỉ cần 

đánh mấy tháng là Chính phủ Trung Quốc phải đầu hàng. Họ ngạc nhiên thấy đánh mãi mà không 

hết kháng chiến. Tới cuối 1938, Nhật chiếm Hán Khẩu, Quảng Châu, cùng các đường xe lửa từ bắc 

chí nam. Chiến lược của Tưởng Giới Thạch là đánh đổi không gian lấy thời gian, tạm rút vào Tứ 

Xuyên để tổ chức lực lượng và trường kỳ kháng chiến. Người Nhật đã chiếm miền duyên hải, khiến 

họ Tưởng mất đường giao thông ra biển. Nên tới đầu 1939, Mỹ đề nghị giúp tài chánh họ Tưởng 

sửa con đường Miến Điện làm đường tiếp tế. Tới tháng 10-1939, người Nhật xâm nhập sâu vào lục 

địa. Nhưng càng đi sâu vào, lực lượng Nhật càng bị loãng ra, và càng vấp phải du kích quân. Nên tới 

cuối 1939, Tưởng Giới Thạch đã thắng trận lớn đầu tiên tại tỉnh Trường Sa. 

Đối với đảng Cộng sản Trung Hoa, cuộc chiến tranh Hoa-Nhật là cơ hội ngàn năm một thủa. Từ mấy 

năm trước, họ đã lợi dụng tình hình Hoa-Nhật căng thẳng, để đóng vai ái quốc ái quan. Tới khi chiến 

tranh bùng nổ, họ hô hào đoàn kết khảng Nhật. Lẽ dĩ nhiêu là Tưởng Giới Thạch không thể từ chổi 

việc họp Inc. Trong cuộc họp lác thứ hai này, đảng Cộng sản không còn sát nhập Quốc Dân đảng 

như lần trước. Họ giữ những cơ cấu tổ chức biệt lập, và Chính phủ của họ. Tưởng công nhận đảng 

Cộng sản là một đảng hợp pháp. Trái lại, quân đội cộng sản phải sát nhập vào quân đội của Chính 

phủ, sát nhập từng đơn vị và đặt dưới quyền chĩ huy của Chính phủ. Những tỉnh chiếm cứ bởi đảng 

Cộng sản như Thiêm Tây đều phải thủ tiêu những cơ quan cai trị của cộng sản, và đặt dưới quyền 

một vị thống đốc do Chính phủ bồ nhiệm. Song trong cuộc hợp tác này, đảng Công sản vẫn là kẻ 

thủ lợi, vì ngay từ bước đầu, họ đã có dụng tâm lũng đoạn và lợi dụng. Trên phương diện quân sự, 

họ Mao chỉ cốt lợi dụng chiến tranh để nuôi dưỡng lực lượng võ trang của mình. Ngay từ cuối 1937, 

Mao đã hội họp bí mật các cán bộ trung kiên và ra huấn lệnh: các đơn vị quân sự cộng sản phải 

giành 70% cố gắng để tuyên truyền chủ nghĩa, 20% cố gắng để thi hành những chỉ thị của Chính 

phủ, nhưng phải cố làm sai đi để lấy lợi cho Đảng, còn 10% cố gắng để kháng Nhật. Từ đó trở đi, 

mặc dầu vẫn hô hào đánh Nhật, quân đội cộng sản tìm hết cách tránh những cuộc giao phong lớn, 

chỉ chú trọng đột kích những đơn vị nhỏ của Nhật Bản để lấy khí giới mà thôi. Quân đội cộng sản 

được đặt dưới quyền chỉ huy của Chính phủ, nhưng vẫn giữ những đơn vị riêng. Đội quân Diên An 
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được tổ chức thành Đệ bát lộ quân, rồi vận động xin phép Đại bản doanh để phụ trách du kích chiến 

tại những miền đông bắc nước Tầu. Ít lâu sau, Mao Trạch Đông tổ chức thêm lộ quân nửa, lấy tên 

là Đệ tứ lộ quân, để phụ trách ở những miền gàn Trung nguyên. Những lộ quân đó theo đuổi hai 

mục đích chính: tuyên truyền và kiếm khí giới. Họ mua chuộc những người có thể mua chuộc được, 

và đánh cưởp những kho khí giới có thể đánh cướp được. Nhiêu khi họ đào hố để chặn đương tiếp 

tế của quân đội Chính phủ. Hơn nữa, họ dùng người phi báo cho quân đội Nhật biết tin tức vận 

chuyển của quân đội Chính phủ, để nhờ tay người Nhật diệt bớt lực lượng quốc gia. Các tướng lãnh 

hoặc sĩ quan có huynh hướng chống cộng, thường bị họ tìm cách phao vu bôi nhọ. Họ tuyên truyền 

trong dân chúng để lấy thêm quân tình nguyện, lấy tin tức, tài chính, cùng mọi thứ khí giới có thể 

có được. 

Trên phương diện chính trị, Mao Trạch Đông theo dáng gương mẫu Staline, khôn khéo đeo những 

mặt nạ khác để lôi cuốn dân chúng và đánh lừa dư luận quốc tế. Năin 1939, Staline ký hiệp ước với 

Đức, rồi đến 1943, sau trận Stalingrad, Staline tuyên bố giải tán Quốc tế cộng sản. Trên đất Trung 

Hoa, từ khi khăng chiến, họ Mao cũng ra lệnh cho các cán bộ không được nhắc tới giai cấp đấu 

tranh, và chính sách tập thể hoá ruộng đất. Năm 1939, ông tuyên bố với nhiều ký giả ngoại quốc: 

“Nhiệm vụ cấp thiết của chúng tôi là giải phóng lãnh thổ Trung Hoa. Đó là giai đoạn hiện tại của 

cách mạng Trung Quốc. Lực lượng cách mạng gồm trước hết là những nông dân, nhưng cũng lấy 

các địa chủ và tầng lớp tư bản. Những lực lượng đó hợp thành Mặt trận Quốc gia Thống nhất”. Tới 

1940, họ Mao tung ra thuyết “Tân Dân chủ”. Ông tuyên bố cần áp dụng cho Trung Hoa một chính 

sách mới, một chính sách dân chủ thực sự, khác với truyền thống mác xít, để duy trì những giá trị 

cố hữu của Trung Hoa. Luận điệu lường gạt của Mao đã được đảng Cộng sản các nước, theo mật 

lệnh của Staline, cổ xuý hăng hái để ảnh hưởng vào dư luận. Nên cho tới cuối chiến tranh, dư luận 

tại các nước Tây phương đã bị đánh lừa và tin rằng họ Mao chỉ là một lãnh tụ cách mạng cấp tiến, 

gần Khổng Tử hơn là Lénine, không chủ trương Sô viết và tập thể hoá, mà chỉ muốn quân phân một 

cách đồng đều những ruộng đất mà thôi. Jean Escarra, một ký giả chuyên về Trung Quốc, vào 1940, 

đã viết: “Tôi có cảm tưởng rằng đảng cộng sản Trung Quốc đã tiến hoá nhiều trong những năm gần 

đây, Chủ nghĩa mác xít gần như bị từ bỏ. Tôi đã gặp nhiều yếu nhân cộng sản. Họ đều chủ trương 

một chương trình cách mạng vừa phải, có tính cách dân chủ, rất cấp tiến về phương diện kinh tế, 

nhưng hoàn toàn thoát ra khỏi nền ý thức hệ bạo động và độc đoán của chủ nghĩa mác xít”. Nói 

cho đúng, sự tuyên truyền của họ Mao thật hết sức khôn khéo. Cũng do đó, nên sau khi cuộc chiến 

tranh Hoa-Nhật chấm dứt, Tưởng Giới Thạch muốn dùng quân đội thừa thắng của mình đề tiêu 

diệt họ Mao, Mỹ đã phản đối việc nội chiến. Và khi nội chiến búng nổ, Chính phủ Truman đã bỏ rơi 

họ Tưởng. 

Tới 1941, lực lượng của hok Mao đã khá mạnh mẽ. Ông đã tổ chức được những đạo quân hùng 

mạnh, võ trang đầy đủ, lập những căn cứ vững chắc tại Thiểm Tây, Cam Túc, ông đã tung quân đội 

xâm nhập khá sâu vào trung nguyên, và gây ảnh hưởng trong quần chúng. Có lẽ tới năm đó, Staline 

mới tin tưởng ở Cộng sản Trung Quốc và quyết tâm giúp đỡ. Cũng vào thời gian ấy, trước khi giải 

phóng Stalingrad, Staline và họ Mao đã cùng nhau tính toán những kế hoạch của thời kỳ hậu chiến. 

Do sự lấn đất thường xuyên của Đệ bát và Đệ tứ lộ quân, sự đụng chạm giữa quân cộng sàn và quân 

Chính phủ xảy ra luôn luôn, nên Tưởng Giới Thạch đã phải rải quân lập một vòng đai để cô lập hoá 

quân cộng sản lại mấy tỉnh miền Bắc. Tháng 1-1911, Tưởng xuất quân, mở chiến dịch trừng phạt 

đối với Đệ tứ lộ quản. Tưởng bắt được cả bộ tham mưu Đệ tứ lộ quân. Nhưng có lẽ vì vẫn tin rằng 

người cộng sản còn là người Trung Hoa, nên ít lâu sau. Tưởng lại phóng thích Bộ tham mưu Đệ tứ 

lộ quân… 
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Trong thời gian đó, chiến cuộc Hoa-Nhật cũng dần biến chuyển. Tháng 4-1910, người Nhặt lập 

Chính phủ bù nhìn Ưông Tinh Vệ tại Nam Kinh. Quân đội Nhật tiến về phía nam. Tháng 7-1940, họ 

uy hiếp Anh, buộc đóng cửa con đường Miến Điện trong 3 tháng. Tháng 9-1940, chính quyền Pháp 

tại Đông Dương phải mở cửa đón quân Nhật, Các đường tiếp tế cho Trùng Khánh đều bị chặn. 

Nhưng tới tháng 10-1940, Mỹ và Anh mở lại con đường Miến Điện. Nga sô vẫn giữ thái độ thụ động. 

Mỹ và Anh bắt đầu cho Tưởng Giới Thạch vay tiền và khí giới. Nên tới tháng 10-1941, Tưởng lại 

thắngư một trận lớn thứ hai lại tỉnh Tràng Sa. 

Mấy tháng sau, Nhật Bản tấn công Trân Châu cảng: và chiếm Hương Cảng. Mỹ và Anh phải nhảy 

vào vòng chiến. Nhưng trong đợt chiến thắng đầu tiên, người Nhật đã chiếm Tân Gia Ba (Singapore) 

và Ngưỡng Quang (Malaysia). Con dường Miến Điện lại bị cắt vào khoảng giữa 1942. Mỹ phải lập 

cầu không vận để tiếp tể cho Trùng Khánh, và đồng thùi gửi một phái đoàn quân sự tới Trùng Khánh 

để cùng tính việc kháng Nhặt. 

Vì đã mở rộng chiến trường, nên người Nhật phải kẻo nhiều quân xuống Đông Nam Á và Thái Bình 

Dương. Tại Trung Hoa, Nhật Bản đành chỉ giữ những vị trí cũ. Tưởng Giới Thạch lợi dụng tình thế 

để tổ chức quân đội. Tới tháng 11-1943, Tưởng bắt đầu tổng phản công, đẩy lui dần quân Nhật. Bắt 

đầu từ đó, uy danh của Chính phủ Tưởng Giới Thạch nổi dậy trên quốc tế. Mỹ và Anh phải ưng 

thuận huỷ bỏ tô giới. Tại hội nghị quốc tế Le Caire và Dumbarton Oaks, Tưởng Giới Thạch đóng một 

vai trong tứ cường, cạnh Roosevelt, Churchill và Staline… Giờ chiến thắng sắp tới!. Đầu 1945, Đồng 

minh chiếm lại Miến Điện. Quân đội Tưởng đuổi Nhật tới ven biển tỉnh Chiết Giang. Ngày 6-8-1945, 

trái bom nguyên tử đầu tiên tàn phá Hiroshima. Ngày 8-8, Nga sô vội vã khai chiến với Nhật, tiến 

quân vào Mãn Châu. Ngày 9-8, trái hom nguyên tử thứ nhì tàn phá Nagasaki. Ngày 15-8, nước Nhật 

đầu hàng. Trong những tháng tiếp, các cường quốc Tây phương đều ký kết huỷ bỏ những tô giới 

tại Trung Quốc. Tưởng Giới Thạch đã chiến thắng một cách vinh quang! Sau ngày chiến thắng, ông 

tuyên bố chấm đứt giai đoạn quân chính, để bước sang giai đoạn huấn chính và hiến chính bằng 

cách bầu một Quốc hội lập hiến. Nhưng ngày chiến thắng của họ Tưởng đối với Nhật cũng là ngày 

mở màn cho kế hoạch bành trưởng của đảng Cộng sản Trung Hoa. 

Trên giải đất mông mênh của Trung Quốc vào 1945, còn lại hai lực lượng đối đầu: Tưởng và Mao. 

Vào 1937, họ Mao ở Diên-an, cai quản một dân số 2.000.000 người, và một quân đội chừng 30.000 

người. Nhưng tới 1945. Mao đã nuôi dưỡng một đạo quân 900.000 người, và kiểm soát gần 

100.000.000 dân số. Ngoài ra, còn có chừng 2.000.000 dan vệ võ trang. Cần nhớ rằng sau 8 năm 

kháng Nhật, toàn thể dân chúng đều chỉ muốn hoà bình ghét nội chiến. 

Khi Nhật đầu hàng, Mao đã có quân đội chiếm cứ sẵn mấy tỉnh miền bắc. Miền bắc vốn là miền kỹ 

nghệ nên quân Nhật đóng nhiều tại đó. Mao đã thừa dịp đầu hàng để tước khí giới quân Nhật tại 

miền bắc. Quân đội Tưởng Giới Thạch, mặc dầu được Đồng minh uỷ quyền tước khí giới Nhật, cũng 

chỉ tước khí giới được ở các tỉnh miền nam và trung nguyên. Ngày 11-9-1945, Mao xuống Trùng 

Khánh để hội đàm về các vấn đề trong nước. cuộc hội đàm kéo dài một tháng không đem lại kết 

quả gì. Nhưng trong thời gian ấy, quân Mao vẫn tiến thêm vào các tỉnh miền bắc. Dụng tâm của 

Mao là chiếm cả miền bắc, và tiến trước tới Mãn Châu, vì Mãn Châu là trung tâm kỹ nghệ chiến 

tranh. Lúc đó, quân đội Nga đã vào Mãn Châu, tước khí giới Nhật, rỡ các nhà may. Họ giao khí giới 

Nhật cho Trung Cộng, còn các nhà máy thì đem về nước… Tưởng Giới Thạch cũng nhìn thấy mánh 

lới của cộng sản. Ông vội vã dùng tàu bay chở quân đội lên Mãn Châu. Nhưng Quốc quân tới chậm! 

Quân Nga đã tước khí giới của Nhật và cứ rút đến đâu, họ lại nhường chỗ cho quân Trung cộng. 

Cuộc đụng độ nội chiến xảy ra tại Mãn Châu. Quân Tưởng thắng mấy trận lớn, đánh giết cộng quân 

chạy về phía bắc. Ít lâu sau, Tưởng mang quân tiến đến vây Diên An. Nhưng lúc đó, tưởng Marshall 

đã đứng ra can thiệp để hoà giải giữa hai bên. 
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Ngay từ mấy năm trước, khi còn kháng Nhật, Mỹ đã phái tướng Stiwell phụ trách chiến trường 

Đông Nam Á và liên lạc với Trùng Khánh lo để giúp đỡ người Trung Hoa trong công cuộc kháng 

Nhật. Tuy hoạt động mấy năm lại Trung Quốc, nhưng Stiwell cũng không nhận rõ được xuý đò của 

Mao Trạch Đông, vì họ Mao đã khôn khéo che đậy bằng những chiêu bài khác. Chỉnh Stiwell là 

người đã đề nghị với Chính phủ Mỹ nên võ trang thêm máy sư đoàn Trung cộng, rồi phái họ đi đánh 

Nhật… Sau Stiwell lại tới tướng Wedemeyer. Wedemeyer có vẻ am hiểu hơn về những xuý đồ của 

Trung cộng, nhưng ông mới làm việc được ít lâu thì người Nhật đầu hàng. Nhật đã đầu hàng rồi, 

Chính phủ và nhân dân Mỹ lại muốn xoa tay đối với thời cuộc Trung Quốc, và chỉ coi vấn đề Quốc-

Cộng như chuyện nội bộ của Trung Quốc mà thôi. Nước Mỹ, vốn là một dân tộc được sống dân chủ 

từ ngót hai thế kỷ, nên tất nhiên người Mỹ không thể hiểu những lắt léo của tình trạng nội chiến 

gây ra bởi chiêu bài đấu tranh giai cấp. Nhất là trong thời gian đó, đảng Cộng sản Mỹ đã nhận được 

huấn lệnh của Staline phải gây dư luận chống nội chiến tại Trung Quốc. Nên tháng 12-1945, Tổng 

thống Truman đã phái tướng Marshall làm đặc phái viên sang Trung Quốc, đề dàn xếp giữa hai phe 

Quốc - Cộng. Nên khi xảy ra cuộc nội chiến tại Mãn Châu, Marshall đứng ra yêu cầu hoà giải. Họ 

Tưởng nể người Mỹ nên phải nhận lời, còn họ Mao lúc đó yếu thế đã vội nắm lấy cơ hội. Rồi hai 

bên ký kết ngừng bắn. Nhưng chí được ít lâu, cuộc xung đột lại tiếp diễn. Trong khoảng hai năm 

trời, Marshall hoà giải mấy lần, và mỗi lần, sự hoà giải đều ngắn ngủi. Mỗi khi có sự vi phạm, bên 

nọ đổ lỗi cho bên kia. Nhưng phe Trung cộng khôn khéo hơn, đã vận động khiến Marshall có cảm 

tưởng rằng những vi phạm đều là do chủ trương hiếu chiến của họ Tưởng. Nên rốt cuộc, Marshall 

bỏ về, khuyên Truman đừng giúp Tưởng. 

Trong những năm 1946-1947 và một phần 1948, Mao đã xếp đặt được nhiều công việc, và đạt được 

mấy mục tiêu. Về phía Mỹ, ngay từ đầu 1945, đảng Cộng sản Trung Hoa đã khích động dân chúng 

đòi quân đội Mỹ phải rút lui. Mặt trận Dân chủ Liên minh đã phụ hoạ theo. Trong năm 1946, xảy ra 

nhiều vụ phụ nữ Tàu tố cáo linh Mỹ cưỡng hiếp. Trong một số vụ này, có bàn tay đảng Cộng sản 

xếp đặt. Họ Mao đã vin vào những vụ đó để khích động dân chúng đả đảo người Mỹ, và chặt vây 

cánh của Tưởng Giới Thạch. Kết quả là các don vị Mỹ đã phải rút khỏi đất Tàu… Mặt khác, Staline 

tích cực giúp khí giới cho Trung cộng, không kể số khí giới đã tước được của Nhật ở Mãn Châu và 

miền bắc. Sau khi bị thất trận trong cuộc nội chiến tại Mãn Châu vào cuối 1915, họ Mao đã khôn 

khéo hơn. Ông cố điều động quân đội nắm giữ chặt chẽ các vùng thôn quê, nhường cho Tưởng 

những thành thị, ông tính việc tổ chức ăn sâu vào quần chúng, và triệt đường tiếp tế của quân đội 

họ Tưởng. Đồng thời, Mao mở những chiến dịch tuyên truyền đánh mạnh vào khuynh hướng cầu 

an của các tầng lớp quần chúng. Lúc bấy giờ, dân Tầu đã quá mệt mỏi vì chiến tranh, ai nấy đều 

muốn hoà bình, và mong mỏi cho chồng con được giải ngũ trở về. Tình thế giằng co kéo dài trong 

hai năm trời, nên quân đội Tưởng đâm nao núng, mất tinh thần. Nhiều kẻ muốn bỏ khí giới, về sống 

với gia đình. Lại thêm có nạn lạm phát dữ dội của tiền quan kim do Chính phủ phát hành. Sau 8 

năm chiến tranh, lạm phát lên tới mực độ kinh khủng. Đồng lương của công chức và quân đội đã 

trở thành nhưng nắm giấy lộn, không đủ nuôi sống binh sĩ. Giữa lúc đó, Mỹ lại ngưng việc tiếp tế 

khí giới và cho vay tiền. Nên tinh thần quân đội ngày cồng sút kém. Trong khi đó, quân Mao chiếm 

giữ các miền thôn quê, có lương thực và triệt được lương của địch. 

Tới đầu 1948, tình thế đã chín mùi cho cuộc xuất quân của Mao. Tưởng Giới Thạch ngày càng bị cô 

lập trên dư luận quốc tế, và chính người Mỹ cũng đâm oán trách họ Tivởng là kẻ hiếu chiến. Tinh 

thần quân đội hoang mang, còn dân chúng chỉ muốn cho cuộc nội chiến chấm dứt, dù ai thắng cũng 

được. Lúc đó, dân chúng Trung Quốc đầu đã hiểu tới chính sách của Staline và họ Mao, và khi hiểu 

nổi, thì đã muộn rồi! 
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Mùa xuân 1948, Mao xuất quân tiến vào Trung nguyên. Mùa thu, tiến đánh Mãn Châu và miền bắc. 

Họ Mao chiếm dần Mãn Châu và miền bắc. Ngày 23-1-1949, Bắc Kinh bị thất thủ. 

Khi đã chiếm đóng được các miền ấy, Mao còn áp dụng những biện pháp chính trị rất khôn khéo. 

Tại những vùng chiếm được, trật tự xã hội vẫn được để nguyên như cũ, và không mấy ai bị bắt bớ 

giam cầm. Tự do tín ngưỡng, tự do kinh doanh, tài sản của dân không bị động đến! Những công 

chức và binh sĩ cũ của Tưởng đều được án xá. Nên dân chúng, mặc dầu xôn xao lúc đầu, lại được 

yồn ổn làm ăn. Và tại các tỉnh chưa chiếm đóng, dân chúng không lấy gì làm sợ hãi đối với chế độ 

cộng sản… Giữa năm 1949, Mao ruổi quân về trung nguyên và miền nam. Ngày 1-10-1949, Mao 

tuyên bố thành lập Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa. Đồng thời, ông thành lập Đại hội 

chính trị của nhân đán Trung Hoa, gồm 662 đại biểu: Tống Khánh Linh và các lãnh tụ dân chủ Liên 

minh đều vào đó làm bức bình phong cho Mao. Ngày 27-12-1949, họ Tưởng cùng tàn lực phái chạy 

ra Đài Loan. Lúc đó, dư luận các nước mới bắt đầu nhận thấy rằng bàn cờ thế giới đã bước sang 

một trận thế khác. Sự toàn thắng của họ Mao khiến ta thấy rõ là trong cuộc thế chiến thứ hai, kẻ 

thắng trận không phải là Anh-Mỹ mà kẻ đại thắng chính là Staline. 
 

 

B - Chính sách vô sản chuyên chính tại Trung Quốc 
      

Chính quyền cộng sản mới vững tại Bắc Kinh được mấy tháng, thì họ Mao đã trắng trọn vứt 

bỏ mặt nạ của thời kháng chiến và nội chiến. Đối với các nước ngoài, nhất là Đông Nam Á 

Trung Đông, Bắc Kinh đưa ra những luận điệu trung lập và hoà bình, và Chu Ân Lai đi dự 

hội nghị Á- Phi tại Bandung. Nhưng ở trong nước, đảng Cộng sản đã xuất hiện nguyên hình. 

Từ 1949 đến nay, hết đợt này đến đạt khác, họ Mao đã áp dụng hoàn toàn chính sách khủng 

bố của Staline, để uốn nắn 600 triệu dân Trung Quốc theo một kiều mẫu. Sau mười mấy 

năm trời, nhiều quan sát viên ngoại quốc phải công nhận rằng chính sách của Mao còn khốc 

liệt hơn chính sách của ông thầy Staline một bực! 

Chính sách Mao đã được thực thi làm mấy giai đoạn. Những mục đích theo đuổi cũng y hệt 

như những mục đích của Staline. Giai đoạn đầu đi từ 1949 tới 1952. Giai đoạn nhì từ 1952 

tới 1955. Giai đoạn ba từ 1955 đến những năm gần đây. 

- Trong giai đoạn 1949-52, cộng sản Trung Hoa liên tiếp mở 5 chiến dịch. Chiến dịch đầu 

tiên là chiến dịch Cải cách ruộng đất. Chính quyền chia đất cho dân nghèo canh tác. Kèm 

theo với sự chia đất, có những đọt tố khổ! Chia đất để tạm thời vỗ về dân nghèo trong lúc 

chính quyền chưa được vững. Và tố khổ để diệt các tầng lớp địch! Ngày nay, nhiều người 

đã biết thế nào là tố khổ. Chi cầu ghi rằng chiến dịch tố khổ của Mao đã di xa hơn chiến 

dịch tiêu diệt Koulaks của Staline. Staline thường chỉ bắt bớ lưu đày bọn Koulaks. Nhưng 

Mao đã lập ngay tại chỗ những Toà án nhân dân để tặng cho mỗi phần tử của giai cấp địch 

một viên đạn sau gsy. Toà án nhân dân đúng là một sáng kiến của Mao. Cũng cần ghi rằng 

trong giai đoạn này, chính quyền cộng sản chưa đụng tới các ngành buôn bán và xí nghiệp. 

Họ Mao còn cần cho các xí nghiệp tiếp tục chạy. Vả lại, chính sách khủng bố phải tiến từng 

bước một. 

Sau chiến dịch chia ruộng và tố khổ, đến chiến dịch diệt phản động. Bắc kinh chia thánh 7 

loại phản động: bọn Quốc Dân Đảng cũ, bọu hội viên các đảng bí mật, bọn cộng tác với 

Nhật, bọn tín đồ các tôn giáo, bọn phản động kinh tế, bọn cứng cổ, bọn dân do dự. Hầu hết 

đều bị mang xử tử. 

Sau đó, đến chiến dịch cải tạo tư tưởng. Trong các xí nghiệp, các đơn vị sinh hoạt (hầm mỏ, 

nhà thương, tiệm bườn, công sở, trại đánh cá, các thôn xã, các trường học), cứ mỗi tuần, 

toàn thể dân chúng phải theo mấy buổi họp cải tạo tư tưởng. Chính quyền huy động tới 10 

triệu cán bộ để chỉ huy chiến dịch này. Những giờ họp của mấy trăm triệu dân để cải tạo tư 
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tưởng, nếu đem tính thành nhân công, có thể đủ để đắp con đê suốt dọc bờ hai con sông 

Hoàng hà và Dương tử! 

Chiến dịch thứ tư là chiến dịch tam phản và ngũ phản Tam phản là: chống tham nhũng, 

chống lãng phí, chổng đầu óc quan liêu thơ lại. Ngũ phản là: chống phá hoại, chống trốn 

thuế, chống lãng phí, chống ăn cắp của công, chống hối mại những tin tức mật. Chiến dịch 

này không những nhằm vào việc thanh trừng các nhân viên chính quyền, mà còn nhằm trừng 

trị các công dân tới tiếp xúc với công sở. Do chiến dịch này, họ Mao bắt đầu đụng chạm đến 

guồng máy kinh tế, cùng tầng lớp công thương từ trước đến nay vẫn tương đối được sinh 

hoạt yên ồn. Những kết quả thực là khốc liệt! Trong năm 1952, riêng tại tỉnh Thượng Hải, 

đã có chừng 800.000 người bị cầm tù hoặc lưu đày. Có hàng trăm ngươi tự tử vì sợ hãi! 

Chiến dịch thứ năm là chiến dịch chống đế quốc. Nó được mở màn do trận chiến tranh Cao 

Ly (Triều Tiên), với mục đích khích động quần chúng, và chiêu mộ chí nguyện quân. Trong 

5 chiến dịch trên đây, chỉ có chiến địch này còn được dân chúng hưởng ứng một phần. Vì 

dù sao, người dân Trung Quốc còn được tự hào rằng nước mình đã đạt tới địa vị cường quốc, 

và có thể can thiệp vào nội bộ nước khác. Tuy nhiên, sau trận chiến Cao Ly, trong số tù binh 

chí nguyện quân của Trung cộng, có 85% tự ý chọn tự do: họ xin về Đài Loan sinh sống, và 

không muốn trở lại lục địa! 

- Giai đoạn hai bắt đầu vảo 1952 để kết thúc vảo 1955. Trong khi 5 chiến dịch của giai đoạn 

đầu nhằm mục tiêu thanh trừng chính trị, giai đoạn hai này nhằm cải tổ những cơ cấu kinh 

tế. Giai đoạn này gồm 3 cải tổ, và 3 công tác lớn lao về kinh tế. Ba cải tổ là: thiết lập hợp 

tác xã nông nghiệp, quốc hữu hoá ngành thủ công, quốc hữu hoá các xí nghiệp. Ba công tác 

lớn là: kể hoạch ngũ niên đầu tiên về kỹ nghệ, công tác đắp đê và bảo vệ vệ sinh, sự khai 

khẩn dinh điền những miền biên địa. 

Sự thiết lập hợp tác xã nông nghiệp nhằm mục đích tập trung tất cả việc mua bán nông phẩm 

trong tay những hợp tác xã chỉ huy bởi cản bộ đảng. Do đó, người nông dân, mạc dầu trước 

kia được chia ruộng và phải ra công cầy cấy, vẫn không thể sử dụng nông phẩm của mình. 

Hợp tác xã là bước dầu để chuẩn bị dần tiến tới việc tập thể hoá ruộng đất trong các nông 

trường. Lẽ dĩ nhiên là việc thiết lập hợp tác xã đã gây nhiều mâu thuẫn với nông dân từ trước 

vẫn tin rằng mình sẽ được hưởng dụng ruộng. Việc quốc hữu hoá các ngành thủ công cũng 

gây mâu thuẫn không kém. Trong mỗi ngành thủ công của mỗi địa hạt, đều có một hợp tác 

xà thủ công đứng làm trung gian giữa khách hàng và thợ thủ công. Muốn sửa một đôi giầy 

hoặc hàn một chiếc nồi đồng, người dân cũng phải giao dịch với hợp tác xã để định tiền 

công. Rồi hợp tác xã mới giao lại cho người thợ nhận việc. Những dụng cụ của mọi người 

thợ đều bị truất hữu để trở thành sở hữu của hợp tác xã. Nên một sự sửa chữa lặt vặt đã trở 

thành một thủ tục phiền toái cho người khách hàng, về phía thợ, họ bị bóp chẹt, chỉ được 

lãnh một số tiền công quá ít. Do đó, đã xảy ra nạn thủ công chợ đen, và chính quyền phải 

đặt vấn đề kiểm soát và trừng trị. Việc quốc hữu hoá những xí nghiệp tư nhân cũng gây mâu 

thuẫn sâu rộng. Trong việc này, họ Mao tiến dần từng giai đoạn. Lúc đầu, chính quyền cộng 

sản mời các đại diện xí nghiệp, ngân hàng, cùng tiệm buôn lớn tới họp. Họ giải thích rằng 

theo biện chứng lịch sử, từ nay trở di, các xí nghiệp sẽ trở thành cộng đồng sở hữu của tư 

nhân và nhà nước. Nhà nước sê mua lại một số cổ phần xí nghiệp. Nhưng vì ngân khố không 

sẵn tiền, nên nhà nước sẽ tạm trả bằng quốc trái. Rồi trong thời hạn từ 15 đến 20 năm, nhà 

nước sẽ mua lại quốc trái đó và trả tiền lời. Các tư nhân sẽ tiếp tục giữ trách vụ cũ, cùng tiền 

lương và vẫn được hưởng tiền lãi… Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau, chính quyền đã tim hết cách 

làm khó dễ các tư nhân, và một mặt khác, mở những chiến dịch khuyến cáo để bó buộc tư 

nhân phải tự hiến xí nghiệp. 

Về kế hoạch ngũ niên của kỹ nghệ, Mao đã áp dụng ý nguyên cách thức của Staline: quyền 

ưu tiên cho kỹ nghệ nặng, hy sinh những kỹ nghệ chế tạo thực phẩm, hô hào lao động xung 

phong, ấn định nhiều giờ làm việc, hô hào ganh đua giữa các xí nghiệp… Trong việc thực 

hiện kế hoạch này, có nhiều cố vấn Nga giúp đỡ cho Mao. Việc đắp đê và bảo vệ vệ sinh 
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thường gồm công tác đắp đê cho hai con sông lớn, nhất là sông Hoàng hà. Từ mấy ngàn 

năm nay, người dân Trung Hoa vẫn phải đắp đê cho con sông đó. Nhưng sông Hoàng hà rất 

dài và rộng, cứ mỗi năm lại tha một ít đất phù sa chảy xuống trung nguỵèn. Phù sa ngày 

càng bồi cho lòng sông cao lên. Nên lòng sông bao giờ cũng cao hơn ruộng đất hai bên bờ 

sông. Lòng sông đã cao, mực nước, cũng lên cao, nên để lại càng phải đắp cao nữa! Trong 

nhiều mùa nước, chính quyền cộng sản đã phải huy động tới hàng triệu nhân công khổ sai 

đề giữ đê. Việc khai khẩn dinh điền thường nhằm vào những miền biên địa, nhất là tỉnh Tân 

Cương ở phía tây-bắc, giáp Mỏng cổ và Siberie. Miền đất rộng lớn, hoang vu và xa xôi, nên 

họ Mao phải dùng đến khổ sai nhân công. Những người bị lưu đày phần nhiều bị đưa đến 

Tân Cương. Nên câu nói: “Gửi đi Tân Cương” đã trở thành một ác mộng cho dân Trung 

Hoa. Họ Mao, cũng như Staline, cần khủng bố lưu đày để có nhân cùng khổ sai thực hiện 

các công tác mà không phải trả lương. 

- Giai đoạn ba bắt đầu từ 1955. Nó chỉ gồm một chiến địch: chiến dích tập thể hoá ruộng đất 

và đối phó với dân cày. Nhưng chiến dịch đó được coi là chủ yểu, và ở Nga cũng như ở Tàu, 

người Bolsevich đều gọi nó là cuộc cách mạng thứ hai. Sau khi đã thanh trừng chính trị và 

cải tổ cơ cấu kinh tế, họ Mao mới dám đặt tới vấn đề đó và khai chiến với lớp nông dân. 

Clung như Staline đã khai chiến với bọn koulaks! Trước kia, lúc mới nắm chính quyền, đảng 

Cộng sản chia ruộng. Ngày nay, họ lấy lại… Vì đây là một chính sách sẽ gây mâu thuẫn 

nặng nề, nên Mao đã mở màn bằng nhiều đợựt chiến dịch ý thức hệ để giảng dạy quanh co 

về biện chứng lịch sử cùng nhiệm vụ vinh quang của lớp dân cày. Nhung thực ra, Tầu cộng 

cũng như Nga cộng, họ muốn tập thể hoá vì họ cần tận thu huê lợi để lấy tiền đầu tư vào các 

xí nghiệp! Họ muốn tập thể hoá để giải phóng một số dân cày đem ra tĩnh làm kỹ nghệ! Họ 

muốn tập thể hoá để kiểm soát dân cày, và cũng để có dịp bắt bớ lưu đày làm nhân công khổ 

sai. Vì nhân cống khổ sai là một nhu cầu thiết yếu của chế độ cộng sản. Tuy nhiên, trên 

phương diện kỹ thuật, Trung quốc có rất ít máy cày, nên sự tập thể hoá ruộng đất là một sự 

vô nghĩa. Tổng số huê lợi sẽ bị sút kém nhiều so với tổng sổ huê lợi trước kia khi người dân 

càly còn tự ý chăm chút mảnh đất. Song sự sút kém đó, chỉ có người dân bị thiệt, phải chịu 

kém ăn kém mặc, trong khi nhà nước vẫn vét được nhiều huê lợi hơn để làm việc khác. Do 

chiến địch này, các ruộng đất đều bị đưa vào nông trường làm của công, trừ căn nhà và mấy 

thước vườn hoặc mấy con gà vịt. Lợn và trâu bò cũng bị quốc hữu hoá. Dân cày đều bị sung 

vào nông trường, mỗi người có một cuốn sổ con để ghi số giờ làm việc. Sau mùa gặt, các 

nông trường trước hết phải giao cho nhà nước đủ số huê lợi trưng dụng. Sau đó, mới chia 

cho các nhân viên nông trường. Ngoài ra, còn phải trừ các sự phí. Vì chính sách đã làm mọc 

lên một guồng máy quản trị đông đảo và tốn kém. 

- Tới 1957, còn phải ghi một chiến dịch thanh trừng nữa: chiến dịch “Trăm hoa đua nở”. 

Ngày 27-2-1957, trong một bài diễn văn, Mao đột nhiên tung ra một luận điệu khiến toàn 

quốc phải sửng sốt. Ông tuyên bố: “Đã đến lúc các tầng lớp dân chúng phải phát biểu tất cả 

những ý kiến khác biệt, tương tự như trăm hoa đua nở”. Rồi ông yêu cầu dân chúng lên tiếng 

nói thực ý kiến, và nếu cần, nói thực những lời chỉ trích. Ai nấy đều ngạc nhiên vì lời nói 

của Mao là một sự ly khai lớn lao với chính sách độc khối tứ trước. Ngày 13-4-1957, bài xã 

thuyết tờ Nhân dân nhật báo tại Bắc Kinh lại nói rõ hơn nữa: đảng Cộng sản Trung Hoa 

quan niệm rằng từ trước tới nay, giữa các thành phần xã hội đều có nhiều mâu thuẫn, trong 

mỗi thành phần cũng có những mâu thuẫn nội bộ, và ngay đến giữa Chính phủ và quần 

chúng cũng có mâu thuẫn…Bài báo đó còn công nhận rằng những mâu thuẫn đã trở thành 

nặng nề do lỗi lầm của chính quyền, tỷ dụ như sự thanh trừng máy móc các phần tử chính 

trị, hoặc việc tập thể hoá vội vã về ruộng đất… Nay đã tiến lúc quốc dân cần thẳng thắn phê 

bình để tu chỉnh lại chính quyền và Đảng!… Tiếp theo bài báo trên đây, còn có nhiều sự hô 

hào và mở chiến dịch yêu cầu dân chúng phê bình chính quyền. 

Lẽ dĩ nhiên là các tầng lớp dân chúng trong mấy tháng đầu, đều sửng sốt, e ngại và không 

không ai dám mở miệng nói gì! Nên chính quyền lại phải ra lệnh cho các cán bộ bắt buộc 
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dân chúng phải chỉ trích phê bình. Mãi tới đầu tháng 5, mới có lẻ tẻ một số người lên tiếng 

chỉ trích. Nhưng khi đã có kẻ lên tiếng, thì lập tức nhiều phần tử khác ùa theo như nước lũ. 

Và các báo chí, mặc dầu hoàn toàn trong tay chính quyền, đã đăng tái những ý kiến đối lập 

đó… có nhiều kẻ nói thẳng ngay rừng đảng cộng sản Trung Hoa đã phản bội dân chúng, có 

những dân cày yêu cầu bỏ nông trường, có những sinh viên chúng minh rằng dưới thời Quốc 

dân đảng, dân chúng còn được tự do hơn nhiều, có những cán bộ chỉ trích chính quyền đã 

làm chư hầu của Nga sô! Có những thợ thuyền tuyên bố rằng dưới chế độ cũ, bọn tư bản 

bóc lột ít hơn nhà nước vô sản! Lại có kẻ rải truyền đơn hô hào nổi loạn để lật đô Mao Trạch 

Đông… Trăm hoa đương đua nở như nước vỡ bờ, thì tới ngày 8-6, một bài xã thuyết của 

Nhân dân nhật báo lại đột nhiên tuyên bố: “Nhiều phần tử đã đi quá xa trong việc phê bình”. 

Ngày 24-6-1957, trong một buổi họp Quốc-Cộng, Chu Ân Lai cũng nghiêm khắc cảnh cáo: 

“Chúng ta không thể ban hành quyền tự do cho những kẻ âm mưu lật đổ chế độ”. Tới ngày 

1-7-1957, tờ Nhân dân nhật báo nói trắng ra rằng tất cả chiến dịch Trăm hoa đua nở chỉ là 

một cạm bẫy của Đảng để thanh trừng nốt những phần tử ngấm ngầm phản động còn sót lại 

mà thôi. Từ đó trở đi, chính sách khủng bố lại bây giờ, và hàng chục vạn con người lại biến 

thành nhân công khổ sai đưa sang Tân Cương. 

Dư luận thế giới đã bàn cãi nhiều về chiến dịch “Trăm hoa đua nở”. Có người cho rằng lúc 

đề xướng Trăm hoa đua nở, Mao thành thực muốn cởi dư luận, theo đúng với chính sách cởi 

mở mà Krouchtchev đã tuyên bố tại Nga sô. Nhưng về sau, thấy chính sách đó đưa dến kết 

quả tai hại, nên Mao vội vàng chấm dứt. Nhưng cũng có nhiều người lại cho rằng đúng như 

lời tờ Nhân dân nhật báo, họ Mao ngay từ lúc đầu đã coi chiến địch đó là một cạm bẫy - có 

lẽ thuyết thứ hai có nhiều phần sát với sự thực hơn. Vì trong khi chính quyền Nga sô chỉ chủ 

trương cởi mở đôi chút cho tới sống dân chúng (làm nhẹ bớt khủng bố, mở hé bức màn sắt, 

ban bố cho người dân đôi chút tự do làm ăn), thì cộng sản Trung Quốc lại ầm ĩ yêu cầu dân 

chúng hải chỉ trích thẳng tay những lỗi lầm của chính quyền. Krouchtchev không hề có yêu 

cầu dân chúng phải chỉ trích nnhững lỗi lầm của chính quyền! Hơn nữa, nếu Trăm hoa đua 

nở là một thực tâm cởi mở, không lẽ nào sau khi chấm dứt; họ Mao lại trừng trị một cách 

quá ư tàn ác những kẻ đã lên tiếng đo chính lời yêu cầu của mình. Cho nên, trong vụ này, ta 

thấy rõ rằng người cộng sản Trung Quốc đã đưa chế độ chuyên chính tới một mực độ xảo 

trá mà chính Nga sô cũng chưa sánh kịp. 

Điều nhận xét trên đây lại càng rõ ràng hơn nữa dưới những chính sách về sau của Mao 

Trạch Đông. Tới cuối 1957 và sang 1958, Bắc Kinh còn thi hành thêm một chính sách mới 

nữa, khiến dư luận hoàn cầu bị thêm một phen rùng rợn. Đó là chính sách “Bước tiến vượt 

bực” (còn gọi là Đại nhảy vọt) và sự thành lập những Nhân dân Công xã. Đây là bước tiến 

đi xa hơn sự tập thể hoá ruộng đất. Vì dù sao dưới chính sách tập thể hoá, người dân cày 

Trung Quốc còn được giữ lại căn nhà, mấy thước vườn và mấy con gà vịt. Với Nhân dân 

Công xã, người dân cày Trung Quốc không còn được giữ tơ tóc gì làm của riêng tư. Tất cả 

tài sản đều bị sung vào Công xã, từ nồi chén đũa bát cho tới quần áo. Và mọi người đều bị 

sung vào những trại công cộng (Nhân dân công xã), để sống hoàn toàn tập thể, sinh hoạt 

theo tiếng còi và tiếng kèn, và trở thành những đám quân nhân công đảm nhiệm các công 

tác do cán bộ phân phối. 

Tháng 11-1917, chính quyền tuyên bố chiến dịch “Bước tiến vượt bực”. Mục tiêu của chiến 

dịch là gấp rút tiến hành các công tác, nhất là công tác kỹ nghệ hoá. Tới mùa xuân 1958, 

chính quyền ban hành một đạo sắc lệnh thủ tiêu các nông trường cũ, để lập họp thành những 

đơn vị sinh hoạt lớn hơn, gọi là Nhân dân Công xã. Mỗi công xã gồm từ 10.000 tới 80.000 

người. Để xua dồn dân chúng vào công xã, chính quyền ra lệnh cho các tầng lớp, nhất là dân 

cày, không một người nào được phép rời chỗ ở. Trong khắp nước, tại những ngã ba đường, 

đầu cầu, nhà ga, bến xe, đều có những toán tuần tiễu cảnh sát hoặc công an để khám xét giấy 

tờ và lùng bắt kẻ lẩn trốn. 
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Trong năm 1958, chính quyền đã thiết lập được gần hết những Nhân dân công xã. Trong 

công xã, sự sinh hoạt giống như trại linh. Họ ăn chung, ngủ chung, thức đậy theo tiếng kèn, 

làm việc theo tiếng còi. Có cán bộ phụ trách phân phối công tác cho các đoàn nhân công. 

Ngoài ra, có những giờ học chính trị. Cứ nửa tháng, cũng có tổ chức giải trí, như xem hát 

bóng hoặc diễn kịch… với đời sống ấy, lẽ dĩ nhiên là chế độ gia đình bị tiễu trừ đến gốc rễ, 

cho đến bây giờ, các quan sát viên quốc tế vẫn chưa hiểu rõ ràng trong các công xã, người 

dân Trung quổc đã giải quyết vấn đề sinh lý ra sao! Hoặc các cặp vợ chồng có thể ân ái với 

nhau trong trường hợp nào? Ngoài ra, đời sống công xã được tổ chức theo nhà binh và có 

huấn luyện quân sự. Dân chúng được chia thành từng toán, mới toán chừng 15.000 người. 

Trong 15.000 người đó, chính quyền lại lựa chọn chừng 1.500 người làm dân vệ. Trong 

1.500 dân vệ, lựa chọn lấy 100 người làm nòng cốt, và những người này được võ trang. 

Cũng cần ghi rõ rằng toàn thể dân chúng trong công xã đều phải làm việc, và họ được nuôi 

sống nhưng không được lĩnh lương. 

Dư luận thế giớri đã đặt nhiều câu hỏi về Nhân dân Công xã. Trong chiến dịch này, chắc 

rằng chính quyền cộng sản đã theo đuổi nhiều mục tiêu. Trước hết, họ muốn huy động nhân 

lực đến cùng độ. Trước kia, người dân cày thường chỉ làm việc từng mùa, và tới mùa đông 

giá lạnh, người dân quê hay tự cho phép nghỉ ngơi. Ngoài ra, những phụ nữ trước kia thường 

loanh quanh trong công việc bếp núc. Hơn nữa, người nào cũng để một phần thì giờ đề ăn 

và ngủ… Chính quyền cộng sản nhận thấy rằng những lề lối đó đều là sự lãng phí nhân lực. 

Nên họ tập trung lại để sử dụng đến cùng nhân lực. Dân chúng sẽ không còn tự cho phép 

nghỉ ngơi, không còn để nhiều thì giờ vào sự ăn ngủ. Lý do thứ hai là các công xã sẽ giúp 

chính quyền kiểm soát chặt chề dân chúng, và tiễu trừ đến cùng tình cảm gia đình, vốn rất 

nặng nề trong tâm não người dân Trung Quốc. Lý do thứ ba là lý do kinh tế: việc tập trung 

dân chúng và sự ăn chung sẽ giảm bớt sự lãng phí về thực phẩm! Đồng thời, các công tác 

được tiến hành mau lẹ hơn. Trung Quốc hiện nay đương tôn thờ kỹ nghệ nặng, nhất là kỹ 

nghệ sản xuất thép. Họ muốn có nhiều thép để đúc súng đạn. Với Nhân dân Công xã, Mao 

đã thi hành thêm một chương trình sản xuất: đồng thời với những xưởng lớn, Mao buộc dân 

chúng phải lập rất nhiều những lò nấu thép nhỏ tại các khu vực có cây cối che đậy. Lý do 

thứ tư là một lý do quân sự: Mao chắc e sợ sự đổ bộ của Tưởng Giới Thạch, ông e rằng nếu 

Tưởng đổ bộ vào Hoa Nam, sẽ có nhiều tầng lớp dân chúng phẫn uất nổi dậy đi theo họ 

Tưởng. Cũng vì thế, mà Mao cần tổ chức Nhân dân Công xã để tăng cường binh lực, và 

kiểm soát dân chúng chặt chẽ hơn. Nói tóm lại, chính sách của Trung Cộng, tuy theo đúng 

nhịp điệu của Staline, đã bộc lộ ý chí muốn di xa hơn nữa để huy động triệt để nhân lực, và 

gấp rút đối phó với những tình trạng quá chậm tiến của Trung Quốc. 

 

au Thế chiến thứ hai, nhiều người đã viết về cuộc cách mạng Quốc xãị của Hitler. Phần lớn đều chỉ 

trích hoặc chê bai chủ nghĩa của nhà độc tài áo nâu. Ngay đến nhiều văn hào người Đức, như 

Rauschning trước kia đã từng cộng tác với Hitler, tùng bộc lộ những ý kiến tương tự. Điều đó cũng dễ 

hiểu, vì thực ra, một số lớn tác giả đều đã chịu thảm hoạ binh lửa của cuộc thế chiến, hoặc từng là nạn 

nhân trực tiếp của chế độ Quốc xã, họ không thể quên rằng Hitler đã ràn sát đày ải sáu, bẩy triệu ngưới 

Do Thái, và nhóm mồi lửa khiến cuộc thế chiến bùng nổ. Nên những lời bình luận của họ khó có thể 

gột rửa hết những mặc cảm căm hờn để trở thành khách quan được, đến nỗi ngày nay, còn nhiều tác 

giả cho rằng Hitler là một thứ diên cuồng khát máu, một trạng thái bệnh hoạn thuộc phân tâm học, và 

toàn thể dân Đức, dưới thời Quốc xã, cũng trở nên điên cuồng như Hitler vậy!! 

Tuy nhiên, khi nghiên cứu phong trào Đức Quốc xã, ta không thể không nêu một câu hỏi: nếu quả thực 

Hiller là một tâm trạng bệnh lý, nếu chủ nghĩa của ông không có gì đặc sắc và đáng bị chê bai, vậy tại 

sao Hitler lại được dân chúng Đức tôn sùng thế! Đức vốn không phải là một dân tộc hèn kém, và các 

lãnh tụ chính trị đâu phải là những tay thiếu bản lĩnh? Vậy tại sao các lãnh tụ đều bị đánh bại hoặc 
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phải khuất phục trước Hitler, và tại sao mỗi lần Hitler diễn thuyết, dân Đức lại hoan hô cuồng nhiệt 

đến thế? Sự hoan hô ấy không phải chỉ là xếp đặt, và sự tôn sùng đều được các quan sát viên công 

nhận là thực sự. Tỷ dụ như Heiden đã phải công nhận rằng từ thời Mahomed và Thành Cát Tư Hãn 

đến nay, không có một lãnh tụ chính trị nào có thể khích động quần chúng như Hiller. Sự tôn sùng đó 

khiến nhiều tay lãnh tụ độc tài khác trở thành ghen tị, tỷ dụ như Staline. Vì Staline rất lưu tâm theo 

dõi những hành động của Hitler, và muốn tìm hiểu bí quyết lôi cuốn quần chúng của tay lãnh tụ Quốc 

xã. Vậy tại sao? Chỉ có thể trả lời: Hitler đã đi đúng vào nguyện vọng của nhiều tầng lớp quần chúng 

Đức, và những điều ông hô hào cổ xuý, nó đã bàng lạc từ lâu trong tâm hồn người dân Đức! Trong 

một hoàn cảnh hậu chiến đầy khó khăn và tuyệt vọng, người dân Đức, nhất là thanh niên, lại càng dễ 

ngả theo những lời hô hào của Hiller… 

A. Tinh thần chủng tộc cố hữu củng bản năng quyền lực của dân 

Đức: Clausewitz, Hégel, Nietzsche, Wagner, Chamberlain 

Đức, vào giữa thế kỷ XIX, còn nằm trong tình trạng phân chia thành nhiều tiểu quốc như dưới thời 

Trung cổ. Tuy phần lớn dân chúng đều thuộc chủng tộc Aryen, họ vẫn sống trên nhiều tiểu quốc như: 

Phổ, Hesse, Saxe, Bavieve… Trong các nước đó, có Phổ là lớn hơn cả. Tới thế kỷ XIX, dưới ảnh hưởng 

của cách mạng Pháp (vì cách mạng 1789 đã tập họp các địa phương thành nước Đại Pháp), các nước 

khác ở Âu châu như Ý, Đức, mặc dầu còn nằm dưới đế chế, đã tìm hết cách thống nhất chủng tộc và 

đất đai. Trên lãnh thổ Đức, nước Phổ đã hướng dần phong trào thống nhất, rồi 1871, vị thủ tướng 

nước Phổ, Bismarck, đã tổ chức được nền binh lực hùng mạnh và đồng thời dùng ngoại giao để thống 

nhất được Đức. Từ đó trở đi, nước Đức ngày một cường thịnh, dân số ngày một đông đúc, và các 

ngành kỹ nghệ đều phát triển rất mau lẹ. Những tầng lớp thống trị nước Đức dưới thời Bismarck là 

tầng lớp quý tộc đại địa chủ, và phe binh gia nước Phổ. Trên đầu vẫn có nhà vua. Người Đức vốn có 

tinh thần thượng võ, nên phe binh gia Phổ rất hùng mạnh và tạo nên nhiều vị tướng tài. Sau mấy chục 

năm kỹ nghệ hoá, lại có thêm một tầng lớp thống trị nữa là tầng lớp đại tư bản và đại kỹ nghệ gia. Phe 

binh gia thường liên kết với đại địa chií và đại tư bản kỹ nghệ để hướng dần dân Đức tới sự hùng mạnh 

của dân tộc… Tuy nhiên, đồng thời với sự phát triển kỹ nghệ, tầng lớp thợ thuyền cũng phôi thai đông 

đảo. Nước Đức vốn là quê hương của Marx, nên thợ thuyền Đức được tiêm nhiễm đầu tiên bởi ý thức 

hệ mác xít. Ngay tử năm 1883, dưới thời Bismarck, đảng Xã hội Dân chủ của thợ thuyền Đức đã ra đời. 

Người sáng lập là Lassalle, và từ lúc đầu, Lassalle đã hô hào đấu tranh giai cấp. Nhưng trong những 

bước đầu tiên, đảng Xã hội dân chủ Đức cũng yếu ớt. Tóm lại, tại Đức, lúc đó đã có rõ rệt sự xung đột 

giữa hai lực lượng: lực lượng dân tộc tượng trưng bởi các tầng lớp thống trị và đa số dân chúng Đức, 

và khuynh hướng quốc tế vô sản phi dân tộc tượng trưng bởi tầng lớp thợ thuyền và đảng Xã hội dân 

chủ. 

Vì chủng tộc Aryen vốn là một chủng tộc hùng mạnh, nên trong suốt thế kỷ XIX, đã từng có nhiều 

phong trào xiển dương tinh thần dân tộc lên tới cùng độ. Đồng thời cũng xiển dương một trật tự xã 

hội vững chắc và một chính quyền mạnh để lãnh đạo dân tộc. Trong phái binh gia Phổ, có những người 

như Clausewitz cổ xuý một quan niệm chiến tranh toàn diện để đưa Đức lên đài vinh quang. Chủ nghĩa 

của Clausewitz thường cổ võ chiến tranh và quan niệm rằng “chiến tranh chỉ là sự tiếp tục của chính 

trị với những hình thức khác” và phe binh gia Phổ đều trung thành với chủ nghĩa Clausewitz. Do đó, 

dân tộc Đức dễ có tinh thần kỷ luật và hiếu chiến. Tới cuối thế kỷ XIX. Frederic Von Bernhardi, cũng 

tiếp tục xiển dương chiến tranh, và cho rằng chiến tranh chính là sự thiên trạch những giống nòi hùng 

mạnh, khiến các dân tộc phát triển tất cả tiềm lực của mình. 

Về phía tư tưởng gia và văn hào, ta phải kểẽ tới Hegel, Nielsche, nhất là Wagner… Thuyết của Hegel 

vốn lấy tiểu ngữ: “Tất cả những gì thực tại đều là hữu lý”. Nên thuyết của ông đã trở thành một lập 
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luận cao siêu để biện minh cho trật tự xã hội đương thời. Đồng thời, Hegel có đưa ra quan niệm biện 

chứng về người chủ nhân-ông và nô lệ. Đem suy diễn vào lãnh vực xã hội, nền biện chứng ấy đã đưa 

tới sự chấp nhận hai hạng người trong xã hội, lớp thống trị để ra lệnh, và dân chúng để tuân theo lệnh. 

Thuyết của Nietzsche cũng góp phần xây dựng lớn lao vào phong trào xiển dương chủng tộc. Tuy trong 

thâm tâm, Nietzsche không hề nghĩ tới việc xiển dương chủng tộc, nhưng ông đã đưa ra ý niệm siêu 

nhân với ý chí quyền lực, kèm với chủ trương muốn xiển dương bản năng con người. Ông cho rằng 

thực thể con người bắt nguồn theo những sức mạnh tối tăm và vô biên của vũ trụ. Sự bắt nguồn đó 

đã cấu tạo thành những bản năng mộc mạc mãnh liệt mà ông tượng trưng bằng Thần Dionvsos. Chỉ 

có sự phát triển bản năng mới đưa người tới mực độ siêu nhân, trong khi sự phát triển lý trí chỉ làm 

kém sút cá tinh… Cho nên, quan niệm của Nietzsche đã ảnh hưởng nhiều vào phong trào muốn làm 

cho giống nòi Aryen hùng mạnh. Song người ảnh hưởng lớn lao hơn hết vào chủ nghĩa Đại Đức là 

Wagner, ông là một nhạc sĩ lẫy lừng của thế kỷ XIX, và dân Đức lại rất chuộng nhạc. Ông đã phổ vào 

nhạc thiên tình sử Tristan-Yseut. Trong bản nhạc đó, ông để cao cái chết của Tristan vã ca ngợi hoài 

bão vô biên của linh hồn muốn tiến tới một nơi cực lạc, tiến tới những khoảng trùng đương mênh 

mang siêu thoát. Do đó, ông khích động mạnh mẽ lòng thần bí của người dân Đức luôn ham muốn 

xiển dương tâm hồn bằng sự đối chọi với tử thần. Wagner cũng là người sáng lập ra nhạc viện 

Bayreuth. Nhạc viện đó đã diễn nhiều bản nhạc kịch của ông, tỷ dụ như Siegfried, Les Maìtres 

chanteurs de Nuremberg, và Parsifal. Các bản nhạc ấy đều ca ngọi quan niệm chủng tộc thuần tuý, và 

coi nòi Aryen như một chủng tộc được tuyển lựa bởi Thượng đế đề lãnh đạo nhân loại. Cho nên, sau 

này, ta thường thấy Hitler hết sức ca ngợi Wagner, và coi Bayreuth như nơi trung tâm của nền văn 

hoá chủng tộc… Sau Wagner, còn nhiều tư tưởng gia khác đã tiếp tục phát huy tinh thần chủng tộc. H. 

S. Chamberlain, trong cuốn “Nền móng của thế kỷ XIXí) đã tung ra thuyết chủng tộc. Ông cho rằng 

chủng tộc Aryen phải tiến tới trạng thái thuần tuý của nòi giống, và cần bảo vệ giống nòi khỏi bị pha 

trộn. Bảo vệ bằng cách tiễu trừ những giòng máu ngoại lai, tỷ dụ như giòng máu Do Thái, ông lại cho 

rằng Chúa Jesus không phải người Do Thái, mà chính người Aryen, nên Giáo hội Đức mới là kẻ thừa kế 

chính tông của Chúa. Đồng thời, ông hô hào tiêu diệt hết thảy những chủ nghĩa quốc tế lgiả tạo để làm 

sáng tỏ ý niệm chung tộc. Vậy cần phải tiêu diệt tổ chức Quốc tế Công giáo, Quốc tế tư bản và Quốc 

tế xã hội chủ nghĩa … Tiếp theo đó, lại có những sử gia (như Lamprecht) đã cố chứng minh rằng trong 

hiện trạng thế giới, giống Aryen chỉ chiếm giữ một khoảng không gian không xứng đáng với sứ mệnh 

lịch sử(!) Họ cho rằng các dân tộc la-tinh như Pháp, Ý đều đã đồi bại, còn dân tộc Slave lại thấp kém 

hơn nữa. Vậy giòng giống Đại Đức cần đẩay lui các dân tộc la-tinh về phía tây nam, và đuổi dân Slave 

trở về những miền đồng cỏ của trung tâm châu Ả. Tất cả những chủ nghĩa trên đây đã tiêm nhiễm từ 

lâu vào tiềm thức dân Đức, và cũng vì đó, nên sau này Hiller mới được hoan hô nhiệt liệt đến thế. 

Từ 1871 đến 1911, dân số Đức đã tăng từ 10.000.000 tới gần 70.000.000. Nền kỹ Nghệ cũng phát triển 

rất mạnh. Thợ thuyền ngày một đông đảo hơn lên. Đảng Xã hội dân chủ ngày càng mạnh và chiếm 

thêm ghế tại nghị trường. Nhưng ngay đến người thợ Đức vẫn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của chủ nghĩa 

dân tộc. Hơn nữa, do sự thịnh vượng kinh tế, thợ thuyền cũng được hưởng một mực sống tương đối 

cao. Nên phong trào Xã hội dân clni Đức không thể vươn lên một lập trường thuần tuý giai cấp. Tới 

khoảng năm 1900, nhiều lãnh tụ Xã hội dân chủ như Bernstein đã đưa một quan niệm “xét lại”. Theo 

quan niệm này, đảng Xã hội dân chủ không chủ trương xã hội hoá những cơ cấu sản xuất, và tuyên 

cáo rằng người thợ Đức phải liên kết với tư bản để phụng sự cho tổ quốc. Do đó, nên sang đầu thế kỷ 

XX, khuynh hướng dân tộc vẫn giữ nhiều ưu thế trong dân chúng Đức. Tinh thần dân tộc, xiển dương 

bởi các tư tưởng gia và nghệ sĩ nói trên, đã dần phối hợp với chủ nghĩa quân nhân của phe binh gia 

Phổ để cổ xuý sự hùng cường cho đất nước. Và sau này. Hitler chỉ là người noi theo truyền thống đó 

để tâp hợp lực lượng, và đánh bại các khuynh hướng khác, nhất là Quốc tế vô sản. 
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B - Hoàn cảnh hậu chiến và con đường của Hitler 

Tới đầu 1914, vua Guilaume II và các tầng lớp thống trị đã quyết định gây chiến tranh. Tháng 1, Quốc 

hội bỏ phiếu chuẩn y những ngân khoản quân sự. Đảng Xã hội dân chủ cũng bỏ phiếu chấp thuận. 

Tháng 8, chiến tranh bùng nổ. Từ đó, cho tới dầu 1916, Đức liên tiếp chiến thắng. Nhưng từ 1916, các 

mặt trận đã biến chuyển. Quân đội Đức bắt đầu bị đẩy lui. Pháp đã phản công sau trận Verdun, và Đức 

ngày càng bị phong toả bởi hải quân Anh. Tới giữa 1917, Đức lâm vào tình trạng khó khăn. Bộ Tổng 

tham mưu Đức, tượng trưng cho phe binh gia, đã làm một cố gắng đặc biệt. Họ yêu cầu vua Guillaume 

11 giao quyền chỉ huy tối cao quân đội cho thống chế Hindenburg, phụ là bởi Ludendorff. Nhà vua ưng 

thuận. Ludendorff tổ chức lại quân đội và phản công có hiệu quả. Ông phát triển chiến tranh tầu ngầm 

để phá vòng phong toả, và dánh bại quân Nga ở phía đông, Tới cuối 1917, ông dành hại quân Ý ở 

Caporetto. Tháng 3-1918. Tháng 3-1918 Lénine xin ký hoà ước Brest- Litovsk. Được rảnh tay ở phía 

đông. Ludendorff dồn quân về phía tây. Nhưng Mỹ đã nhảy vào vòng chiến, rồi Pháp lại thắng trận 

trên sông Marne, rồi tháng 8, quân Đúc bị đẩy lui trên khắp các mặt trận, và Đồng minh bắt đầu tiến 

vào Đức… Phe binh gia Đức đành lẩn mặt để nhường chỗ cho một Chính phủ dân chủ đại nghị đứng 

ra điều đình ký hoà ước… Trong nước, dân chúng nổi loạn tại nhiều tỉnh. Các đơn vị quân đội và hải 

quân cũng nổi loạn. Ngày 9-11, nhà vua phải thoái vị để nhường chỗ cho chính thể Cộng hoà. Ngày 11-

11-1918, ký đình chiến. Tới tháng 6-1919, ký hoà ước Versailles. Theo hoà ước này, Đức phải nhường 

hai miền Posnanie và Haute-Silésie cho Ba Lan, đặt miên Sarre dưới quyền kiểm soát của Liên hiệp 

quốc, bị mất các thuộc địa, phải rút quân đội xuống 100.000 người. Đồng thời, phải trả những bồi 

khoản rất nặng nề. Nhưng phe Đồng minh đã phạm một lỗi lớn: Đồng minh vẫn để miền Ruhr cho Đức. 

Và miền Ruhr là miền nhiều hầm mỏ và đại kỹ nghệ! 

Sau cuộc cách mạng 1918 lật đổ để chế Đức bước sang chính thể Cộng hoà. Chính quyền được giao 

cho một Chính phủ lựa chọn theo lối dân chủ đại nghị. Người cầm đầu Chính phủ là Ebert, một lãnh tụ 

xã hội dân chủ, Chính phủ gồm một số yếu nhân xã hội dân chủ, cùng những phần tử tư sản có khuynh 

hướng cộng hoà. Tuy chính thể có thay đổi, nhưng các cơ cấu thống trị cũ vẫn hầu như nguyên vẹn, 

các lãnh tụ xã hội dân chủ trong Chính phủ đều giữ khuynh hướng quốc gia, và thường liên kết với các 

tầng lớp thống trị cũ. Phe binh gia, phe đại địa chủ, đại tư bản kỹ nghệ, tuy ở ngoài chính quyền, vẫn 

ảnh hưởng mạnh mẽ tới đường lối của chính quyền. Nên trong thời gian tới, các tầng lớp thống trị cũ 

sẽ luôn luôn tìm cách đả phá chế độ cộng hoà và giành lại chính quyền. Vả lại, quân đội Đức vẫn nằm 

dưới quyền bộ Tổng tham mưu cũ, do Hindenburg lãnh đạo. Riêng có Ludendorff đã phải bỏ trốn sau 

khi ký kết đình chiến. 

Tình trạng hậu chiến tại Đức thật là thảm hại và hỗn loạn! Nhiều tỉnh bị tàn phá, dân chúng bị đói, thợ 

thuyền thất nghiệp, và giới thanh niên hết sức tuyệt vọng vì không nhìn thấy sinh lộ. Tại Đức hồi đó, 

có hàng mấy triệu binh sĩ, chưa có lệnh giải ngũ, chưa bị giải giới, nhưng cũng không được xếp vào 

một đơn vị quân đội nào hết: Họ trở thành những phần tử lang bạc, vào hết đảng này đảng khác, trong 

tay lại có võ khí! Cho nên, trong thời gian 1918-1933, nhiều đảng phái tại Đức đã tổ chức nổi những 

đạo quân võ trang hùng hậu, khiến chính quyền cũng phải khoanh tay làm ngơ. Tỷ dụ như đảng Quốc 

xã, vào năm 1933, đã tổ chức những đạo quân cảnh vệ cùng những đơn vị xung phong gần 2 triệu 

người. 

Ebert mới nắm chính quyền được mấy tháng đã xảy ra vụ nổi loạn của thợ thuyền cùng một số đơn vị 

binh sĩ. Trước tình trạng hỗn loạn của thời hậu chiến, cánh cực tả xã hội dân chủ đã chuyển sang lập 

trường quá khích. Lúc đó, cách mạng Nga sô đã thành lựu và reo rắc ảnh hưởng vào thợ thuyền Đức. 

Một số đơn vị quân đội hưởng ứng. Cuối tháng 12-1918, thợ thuyền Berlin cùng một số đơn vị quân 

đội võ trang khởi loạn. Thợ thuyền xứ Baviève cũng nổi theo. Song cuộc nổi loạn này bị thảm bại, vì 

đa số thợ thuyền vẫn bất động. Để dẹp bọn khởi loạn, thủ tướng Ébert đã giao bộ quốc phòng cho 



 95    Cách Mạng Và Hành Động  - Nghiêm Xuân Hồng                                  www.vietnamvanhien.net 

Noske - cũng là một lãnh tụ Xã hội dân chủ. Noske tổ chức lại quân đội, rồi ngày 12-1-1919 xua quân 

đánh tan bọn nổi loạn, hai lãnh tụ của phe khởi loạn là Liebknecht và Rosa Luxembourg đều bị giết. 

Đồng thời, Noski phái quân đội về mấy tỉnh đánh tan các tổ chức Sô viết. 

Tới cuối tháng 1-1919, có cuộc bầu cử Quốc hội. Đa số trúng cử vẫn là những phần tử tư sảan có 

khuynh hướng cộng hoà, cùng những phần lứ xã hội dân chủ có khuynh hướng quốc gia. Quốc hội lập 

tức ban bố một bản hiến pháp, xác nhận chính thể cộng hoà, cầm đầu do một vị Tổng thống có nhiều 

quyền hạn, bầu lên với nhiệm kỳ 7 năm. Hơn nữa, Tổng thống còn có quyền giải tán Quốc hội. Bản 

hiến pháp cũng công nhận việc thống nhất các tiểu quốc thành một nước Đức lớn. Ébert vẫn được bầu 

làm Tổng thống. Tuy nhiên, chính thể cộng hoà Đức còn quá non nớt, vìngười dân Đức chưa quen với 

guồng máy đại nghị, và các lực lượng thống trị trước kia còn quá mạnh mẽ. 

Tới tháng 6-1919, chính quyền cộng hoà Đức kỷ kết hoà ước Versailles. Hoà ước vừa ký xong, và chính 

thể cộng hoà chưa kịp trở tay, thì các tầng lớp thống trị cũ đã âm mưu muốn lật đổ nền cộng hoà. Lúc 

đó, các binh sĩ chưa bị giải giới rất nhiều, nêu phe binh gia của đại tư bản đã lợi dụng đám người đó 

để tổ chức thành những đạo quân bí mật và sửa soạn âm mưu. Lúc đó, Ludendoff đã trở về nước, tổ 

chức các binh sĩ thất nghiệp, tuyên truyền nêu cao khẩu hiệu chống Do Thái và chống Bolsevich. Tới 

đầu 1920, một tướng lãnh của phe binh gia Von Luttwitz, đem quân chiếm Berlin và tuyên bố thành 

lập nền độc tài quân sự. Song cuộc khởi loạn đơn độc của Von Luttwitz bị điánh bại. Tuy nhiên, mặc 

dầu dẹp được loạn, chính quyền cộng hoà vân e ngại không dám thẳng tay trừng trị các dư đảng. Do 

đó, lực lượng của phe binh gia và đại tư bản vẫn còn nguyên vẹn, và càng ngày tham vọng giành chính 

quyền của họ càng tăng lên. 

Song cuộc khiởi loạn xảy non của Von Luttwilz đã dậy cho phe binh gia và đại tư bản một bài học. Họ 

hiểu rằng muốn chiến thắng, ngoài lực lượng võ trang bí mật, cần có sự hưởng ứng của quần chúng. 

Nên họ đã lưu tâm tìm một lãnh tụ có thể khích động được quần chúng! 

Cũng vào lúc đó, tiếng tăm của Adoll Hitler bắt đầu vang dậy tại Munich, kinh đô xứ Baviève. 

Hitler vốn là một anh thợ vẽ, người Đức nhưng sinh ở Áo. Trong trận thế chiến, ông đóng lon thượng 

sĩ. Sau khi đình chiến, ông tới Munich, gia nhập đảng Quốc gia thợ thuyền Đức. Đảng này vẫn có liên 

hệ mất thiết với bộ Tham mưu quân đội của xứ Baviève, cũng tổ chức cảnh vệ của xứ đó, mà người 

chỉ huy là Roehm. Chương trình của đảng Quốc gia thợ thuyền Đức là liên kết giai cấp để tranh đấu 

cho tổ quốc. Sau khi gia nhập được ít lâu, Hitler được đưa đi diễn thuyết tại các hội nghị. Ông có tài 

hùng biện tự nhiên, và có linh khiếu khiến ông dễ dàng bắt mạch và khích động thính giả. Cuộc diễn 

thuyết nào của Hitler cũng được hoan hô nhiệt liệt, ông dần trở thành lãnh tụ của đảng Quốc gia thợ 

thuyền. Tới 1921, Hitler đổi tên đảng thành Quốc xã, và công bố chương trình chính trị. Đảng xuất bản 

một tờ nhật báo làm cơ quan tranh đấu. Lúc đó, Roehm liên lạc mật thiết với Hitler và trở thành một 

cộng sự viên đắc lực. Roehm phụ trách liên lạc với các sĩ quan và binh sĩ thất nghiệp, tự tổ chức dần 

thành đạo quân cảnh vệ áo nâu. Tới cuối 1921, Hitler qua Bayreuth, gặp được H. S. Chamberlain. Và 

nền tư tưởng của Chamberlain cũng như của Wagner đã ảnh hưởng mạnh mẽ vào Hitler. Từ đó trở đi, 

Hitler cũng như Ludendorff đã nhiệt liệt hô hào những khẩu hiệu chống Do Thái và chống Bolsevich. 

Dần dần, Hitler có thêm những cộng sự viên cừ khôi: Goering, Goebbels, Himmler… Đảng trở nên hùng 

mạnh vỉ các cộng sự viên đều là những tay tổ chức cừ khôi và chiến lược gia xuất sắc. Song họ đều 

khuất phục trước Hitler, vì chỉ có Hitler mới có tài hùng biện để khích động quần chúng. Do tài hùng 

biện này, cũng như do linh khiếu bắt mạch, Hitler đã lôi cuốn được quần chúng xứ Baviève, khiến uy 

danh của ông vang dội tới Berlin. 

Trong thời gian đó, chính quyền Cộng hoà ngày càng gặp khó khăn. Điều khó khăn hơn hết là sự lạm 

phát tiền tệ, gây ra bởi hoàn cảnh hậu chiến, cùng việc trả những bồi khoản chiến tranh. Đồng tiền 
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ngày càng xuống giá, nên có lúc, Chính phủ Đức không trả nôi tiền bồi thường chiến tranh. Tới tháng 

6-1922, Pháp đem quân chiếm miền Ruhr, quản đốc việc khai thác hầm mỏ đề lấy tiền thay vào bồi 

khoản. Sự sụt giá của tiền tệ càng khiến các tầng lớp trung lưu bị nghèo đi, và hướng vào phong trào 

Quốc xã. Tới 1923, Hitler cho rằng tình thế đã chín mùi, ông quyết định dùng võ lực đảo chính tại 

Baviève, rồi lấy lực lượng Baviève làm hậu thuẫn tiến quân về Berlin, lập một nước Đức thống nhất có 

khuynh hướng quốc gia xã hội. Để thực hiện vụ đảo chính, Hitler bắt liên lạc ngay với thủ tướng xứ 

Baviève, Von Kahr, muốn thuyết phục làm kẻ đồng mưu, vì Von Kahr có khuynh hướng muốn lập lại 

đế chế. Tới đầu tháng 11, Hitler khởi sự. Nhưng tới giờ quyết định, Von Kahr lại thay đổi ý kiến, trở 

giáo chống lại Hitler. Do đó, vụ đảo chính tại Munich bị thất bại, một số đảng viên Quốc xã bị chết. 

Chính Hitler cũng bị thương và cầm tù. 

Hiller bị giam trong ngục hơn một năm trời. Ông lợi dụng thời gian ấy viết cuốn Mein Kampf (Đời tôi), 

trong đó ông bộc lộ những chủ trương chính trị sẽ hướng dẫn nước Đức sau này. Khi ở tù ra, ông đã 

rút được bài học kinh nghiệm về vụ đảo chính Munich: nhận thấy rằng ở một quốc gia còn có một 

quân đội khá mạnh, không thể dùng võ lực để đảo chính được. Từ đó, Hitler quyết làm noi theo một 

con đường khác: phát triển ý thức hệ Quốc xã cùng những tổ chức quần chúng để tranh đấu giành 

chính quyền bằng những phương thức hợp pháp. Tức là bằng lá phiếu của những hiệp ước liên minh 

bí mật! 

Sau cuộc đảo chính xảy non ở Munich, tình thế Đức đã dần trở nên ổn định hơn, và chính quyền Cộng 

hoà có vẻ vững chắc hơn, các đảng phái cùng tạm ngừng nghĩ tới việc gây chính biến. Về phương diện 

tài chính, dưới sự điều khiển của vị chủ tịch Quốc gia ngân hàng là bác sĩ Schacht, chính quyền đã dần 

giảm bớt nạn lạm phát. Tình hình kinh tế cũng lần lần phát triển, khiến chính quyền có thể trả nổi 

những bồi khoản chiến tranh, và giải thoát miền Ruhr khỏi sự chiếm đóng của quân Pháp. Riêng về 

phía đảng Quốc xã, vụ đảo chính xảy non tại Munich cùng sự cầm tù Hitler đã khiến cho đảng bị yếu 

đi. Ngay trong nội bộ, đảng cũng bị chia rẽ: một phe thiểu số cực tả, dẫn đầu bởi Grégor Strasser, đã 

chống đối Hitler và muốn ly khai. Thiểu số này muốn theo khuynh hướng quốc tế để tranh đấu cho xã 

hội chủ nghĩa, và muốn từ bỏ khuynh hướng quốc gia. 

Tới tháng 4-1925, Tổng thống Ébert chết. Người được bầu lên thay là thống chế Hindenburg, tức là 

người đã thống lãnh quân đội dưới thời Guillaume II. Hindenburg vốn tượng trưng cho phe binh gia 

Phổ cùng nền đế chế cũ. Ông lại rất khinh khi chế độ cộng hoà. Nên từ khi nắm chức vị Tổng thống, 

ông nuôi ý định muốn phục hồi lại tổ chức quân đội hùng cường trước kia, cũng như phục hồi ảnh 

hưởng của phe binh gia, ông thường dùng quyền Tổng thống để ban hành những đạo dụ đặc biệt, 

vượt qua mặt Quốc hội. Nên dần dần, chế độ cộng hoà đại nghị, dưới thời Hindenburg, đã chuyển 

thành một chế độ Tổng thống. Quốc hội cũng không dám cưỡng lại, vì đối với dân chúng, Hindenburg 

có rất nhiều uy thế, vả dân chúng vẫn coi Hindenburg như hiện thân của một thời vinh quang của Đức! 

Với Hindenburg, Đức tiến mạnh trèn sự phục hồi các ngành sinh hoạt. Tới 1925, Đức được phép gia 

nhập Hội Quốc Liên. Tới 1928, nền kinh tế Đức đã khả cường thịnh, vượt qua mức sản xuất của năm 

1913. Các bồi khoản chiến tranh đã gần như thanh toán xong. Đảng Quốc xã của Hitler, lúc đó, vẫn còn 

kém sút, phần vì sự chia rẽ nội bộ, phần do tình trạng phục hưng thực hiện bởi chính quyền. Nên tới 

kỳ bầu cử tháng 5-1928, đảng Quốc xã chỉ chiếm được 12 ghế trong Quốc hội. Đa số ghế vẫn thuộc về 

phái xã hội dân chủ ôn hoà, và phái tư sản cộng hoà. 

Nhưng tới 1929, tình thế đã đổi khác hẳn. Năm đó là năm bắt đầu cuộc khủng hoảng kinh tế lớn trên 

thế giới, gây ra hỏi sự phá sản của thị trường chứng khoán tại Mỹ. Đức cùng bị lây khủng hoảng, khiến 

các ngành hoạt động đều sút kém mau lẹ. Tới cuối 1930, Đức có 1 triệu thợ thất nghiệp, và tới 1931 

số thợ thất nghiệp lên tới 5 triệu. Cuộc khủng hoảng kinh tế khiến chính quyền bị lung lay, và uy thế 

các đảng phái đối lập cao vọt lên. Đảng cộng sản cũng được tổ chức lại mạnh mẽ và võ trang. Lực 
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lượng bảo hoàng cũng tổ chức một quân đội bí mật, lấy tên là đội quân mũ sắt. Nhưng trong thời gian 

này, không có đảng nào mà uy thế lại tăng vọt lên như đảng Quốc xã. Lúc đó, Hitler đã khai trừ phe 

Grégor Strasser, và chỉnh đốn lại nội bộ. Goebbels đã tuyên truyền sâu rộng lý tưởng Quốc xã vào các 

tầng lớp quần chúng. Năm 1929, Hitler nghĩ tới việc tổ chức một đạo quân cảnh vệ thật mạnh. Muốn 

có tiền tổ chức, Hitler bắt liên lạc với Hugenberg, người cầm đầu tờ-rớt kỹ nghệ nặng tại Đức, 

Hugenberg tôn thờ chủ nghĩa Đại Đức, muốn nhờ tay Hitler để tiêu diệt cộng sản. Nên Hugenberg đã 

cho Hitler vay rất nhiếu tiền. Do đó, Goering và Roehm có đủ tài chính tổ chức những đoàn cảnh vệ 

xung phong rất hùng mạnh. Thanh thế của đảng Quốc xã nổi lên như cồn. Không có mấy tỉnh là không 

có những cuộc biểu tình Quốc xã. Tiing lớp thanh niên đều nghe theo tiếng gọi Quốc xã, và ngay đến 

các tầng lớp thợ thuyền và trung lưu cũng nghe theo. Đã lấy được quần chúng, Hiller lưu tâm thực 

hiện chương trình đã dự định: chuẩn bị cuộc bầu cử vào Quốc hội hàng xứ, và Quốc hội Đức. Tài diễn 

thuyết của Hitler cùng kỹ thuật tuyên truyền của Goebbels khiến dân chúng hưởng úng cuồng nhiệt. 

Chỉ trong khoảng hai năm trời, Hitler đã trở nên một tay anh hùng của huyền sử, và đa số dân Đức 

đều tin rằng chỉ có Hitler mới cứu vãn được nước Đức. 

Vì các đảng đối lập đều võ trang, nên tình trạng rất dễ chuyển thành nội chiến. Tới tháng 9-1930, cuộc 

hầu cử Quốc hội đã khiến đảng Quốc xã chiếm được 107 ghế. Tổng thống vẫn Hindenburg, và vị thủ 

tướng do ông chỉ định là Bruning. Bruning có ý muốn diệt trừ đảng Quốc xã. Tới tháng 3-1932, nhiệm 

kỳ Tổng thống của Hindenburg chấm dứt, ông đứng ra tái cử. Lần này, Hitler cùng ứng cử Tổng thống. 

Nhưng Hitler chỉ chiếm được 36% số phiếu, bị thua Hindenburg. 

Bruning vẫn làm thủ tướng. Ngày 13-1-1932, Bruning ban hành đạo sắc lệnh giải tán các tổ chức quân 

sự Quốc xã. Nhưng lúc đó, bộ Tổng tham mưu Đức và cả Hindenbourg lại muốn liên kết với Hitler, Nên 

Bruning bị thất bại phải từ chức. 

Đầu tháng 6-1932. Von Papen lên làm thủ tướng, và là người tín nhiệm của phe binh gia và giới đại kỹ 

nghệ. Ông muốn tìm cách lôi kéo các yếu nhân Quốc xã vào tham dự Chính phủ. Nhưng khi đó, Hiller 

đã nuôi những tham vọng quả lớn, và không muốn chia sẻ quyền hành với ai hết. Tháng 7-1932, lại có 

cuộc bầu cử: đảng Quốc xã chiếm 230 ghế. Vì không lôi kéo được Hitler, Von Papen muốn tìm cách 

trừng trị đảng Quốc xã. Kế hoạch của ông cũng thất bại, và tới thủng 11, Von Papen phái từ chức. 

Người thay thế, là tướng Schleicher. Nhận thấy ảnh hưởng của Hitler quá mạnh, nên Schleicher muốn 

tìm cách chế ngự. Ông liên minh chặt chẽ với các lực lượng nghiệp đoàn và xã hội dân chủ đảng, đồng 

thời liên minh với phe công giáo, và đảng của Grẻgor Slrasser. Hitler cũng nhận thấy cuộc liên minh đó 

khá nguy hiểm, nên ông bớt thái độ cứng rắn và tỏ ý thoả hiệp. Ông liên lạc lại chặt chẽ với phe binh 

gia và giới đại tư bản. Tới tháng 1-1933, Schleicher phái từ chức, vì phe đại điền chủ và tư bản tố cáo 

Schleicher có khuynh hướng thân cộng. Ngày 30- 1- 1933, Hindenburg mời Hitler nhận chức Thủ 

tướng. Hitler nhận lời, và Von Papen làm Phó thủ tướng. Hitler đã đạt tới chính quyền bâng những 

phương thức hợp pháp, do sự hưởng ứng của dân chúng, cũng như do sự thoả hiệp với các tầng lớp 

thống trị muốn nhờ tay Hitler để thanh toán chế độ cộng hoà và tiễu trừ hiểm hoạ cộng sản. 

Vừa nắm được chính quyền, Hitler đã hành động thật mau lẹ và quả quyết để biến nước Đức thành 

một guồng máy hùng mạnh phụng sự cho chủ nghĩa Đại Đức. Ông nắm quyền ngày 30-1-1933, và lập 

tức lập Chính phủ: Goering giữ Bộ Không quân, Hugenberf coi bộ Kinh tế, Von Neurath Bộ Ngoại giao. 

Nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, Hitler đa tập trung các quyền hành trong tay, và các bộ trưởng 

đều trở thành người thừa hành. 

Ngay ngày hôm sau, tức là 1-2-1933, Quốc hội bị giải tán. Mấy ngày sau, Chính phủ ban hành một đạo 

sắc lệnh, tự cho quyền đóng cửa các báo chí và cấm hội họp. Ngày 27-2, trụ sở Quốc hội bị đốt cháy, 

và nhân viên công an bắt được lại chỗ một tên thủ phạm, Van Der Lubbe, vốn là đâng viên cộng sản. 
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Hitler liền vin vào cớ đó đề tiễu trừ đảng Cộng sản. Các lãnh tụ cộng sản đều bị giết và lưu đày, còn 

những toán quản võ trang cộng sản đều diệt trừ… Ngày 5-3, có cuộc bầu cử lại. Đảng Quốc xã được 

đa số ghế, một số đảng viên cộng sản cũng lọt vào Quốc hội, nhưng Hitler đã tìm cách bắt giữ hết. Một 

số đại biểu Xâ hội dân chủ cũng bị bắt. Ngày 23-3, Quốc hội đã bỏ phiếu (441 phiếu thuận chống với 

94 phiếu nghịch) giao toàn quyền cho Thủ tướng Hitler. Từ đó, Quốc hội chỉ còn là bù nhìn, và Chính 

phủ giữ cả quyền hành pháp lẫn lập pháp. Cũng từ đó, Hitler thường dùng tới phương thức toàn dân 

đầu phiếu trực tiếp, vốn là một phương thức thường dùng bởi các nhà độc tài. Ngày 7-1, Hitler ban 

hành một đạo luật chấm đứt chế độ hành chánh riêng biệt của các xứ để tập trung các quyền hành về 

trung ương. Đồng thời, Hitler hợp pháp hoá đảng Quốc xã, khiến đảng có quyền tổ chức trong khắp 

các ngành hoạt động của Đức. Trong khoảng non một năm trời, đoàn cảnh vệ Quốc xã, dưới quyền chỉ 

huy của Roehm, đã lên tới gần 2 triệu người võ trang đầy đủ. Ấy là chưa kể những toán quân xung 

phong của Goering cùng tổ chức mật vụ của Himmler. Dưới sự uy hiếp của đảng Quốc xã, lực lượng 

quân sự của các đảng khác đều bị tan rã… Một mặt, Hitler vẫn nhiệt liệt cổ võ quần chúng, một mặt 

khác, ông vẫn dùng những khả năng kỹ thuật và tài chính của phe binh gia và tư bản. Tới tháng 6-1934, 

thế lực của Hitler đả khá vững vàng. Nhưng trong nội bộ, người cộng sự viên lúc đầu của Hitler, Roehm, 

đã trở thành đáng nghi ngại. Roehm cùng bộ hạ được nắm trong tay 2 triệu cảnh vệ, và phái của Roehm 

luôn luôn đòi Hitler phải thực hiện một chương trình cải tổ xã hội có lợi cho thợ thuyền vô sản. Hitler 

đâm nghi ngờ Roehm không trung thành với lý tưởng dân tộc của đảng. Ngoài ra, bộ Tổng tham mưu 

cũng e ngại Roehm, xúi giục Hitler phải diệt trừ hậu hoạ. Nên ngày 30-6-1934, Hitler đã trở tay hành 

động chóp nhoáng… Trong ngày hôm đó, Roehm cùng gần 100 bộ hạ đều bị bắt xử tử. Những thủ túc 

của Grégor Strasser, của Von Kahr, bị nghi ngờ có liên lạc với Roehm cũng đều bị diệt trừ… Hitler đã 

toàn thắng. Tới ngày 2-8-1934, Hindenburg bị bệnh chết. Từ đó trở đi, Hitler kiêm chức vụ Tổng thống 

lẫn Thủ tướng. Và quần chúng Đức đã trở thành một tảng bột mềm trong hai bàn tay Hitler… 

Từ đó, Hitler thẳng tiến tới những mục tiêu đã hoạch định từ trước. Về một phương diện, chính quyền 

Quốc xã ngày càng tuyên truyền phô biển vào quần chúng, khiến mỗi người dân Đức đều có ấn tượng 

sâu xa rằng chủng tộc Aryen là một chủng tộc được lựa chọn để hướng dẫn nhân loại, và mỗi người 

dân Đức đều phải lãnh trách vụ cao cả đó. Phong trào Quốc xũ cũng phát triển một nền đức lý mới về 

sự cần lao, theo đó, cần lao không còn là một công việc thuê mướn theo hợp đồng, và phải được coi 

như sự cống hiến tình nguyện của cá nhân đối với đoàn thề. Khác với dân Pháp, người dân Đức ít có 

tập quán sinh hoạt cá nhân, và thường nặng tình đoàn thể, nên cuộc tuyên truyền Quốc xã cũng phù 

hợp với bản chất của người dân. Nhất là tầng lớp thanh niên, họ đều được huấn luyện tuân theo kỳ 

luật và danh dự, sẵn sàng tự hy sinh để đem lại vinh quang cho đoàn thể. Sự đào luyện cũng thổi vào 

lớp thanh niên một thứ luân lý sắt đá trong cuộc tranh đấu… 

Noi theo Wagner và Chamberlain, Hiller đeo đuổi mộng tưởng tạo nên một chủng tộc Aryen thuần 

nhất và lành mạnh. Ông đã cho thiết lập nhiều trung làm đào tạo, mệnh danh là “Nguồn sống”. Tại các 

trung tâm thí nghiệm đó, đảng Quốc xã lựa chọn những cặp trai gái khỏe mạnh, thuần tuý Aryen, và 

tín đồ nhiệt thành của chủ nghĩa, hy vọng rằng sự giao cấu của những cặp đó sẽ sinh nở những đứa 

trẻ tượng trưng cho chủng tộc mới. Với sự cải tạo chủng tộc ấy, có lẽ Hitler cũng nuôi mộng tưởng 

muốn thành lập một thứ hội kín thần bí của những Con Người mới tương tự như những hội tôn giáo 

dưới thời Trung cổ. Nhưng muốn thuần nhất hoá chủng tộc, lẽ dĩ nhiêu Hitler phải tiễu trừ những mầm 

mống pha trộn, tỷ dụ giòng máu Do Thái, như trước kia Chamberlain đã chủ trương. Ngay từ tháng 4-

1933, Hitler đã ra lệnh tẩy chay các tiệm buôn Do Thái. Lần lần, ông cấm người Do Thái không được 

lập hôn thú với người Aryen. Người Do Thái cũng không được hưởng quyền chính trị, hoặc đảm đương 

một chức vụ nào trong chính quyền. Đi xa hơn nữa, ông đã ra lệnh bắt người Do Thái, hàng mấy chục 

vạn người, đem tập trung vào các trại giam. Đồng thời với sự tiễu trừ Do Thái, Hitler cũng tấn công các 

phe công giáo hoặc tin lành, vì ông cho rằng những hàng ngũ đó đều lệ thuộc vào những tổ chức quốc 

tế nguỵ chỉ có phương hại cho tiền đồ chủng tộc mà thôi. 
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Về một phương diện khác, Hitler gấp rút tổ chức các ngành hoạt động, để có thể tiến tới trạng thái tự 

túc khi chiến tranh xảy ra. Kinh tế nông nghiệp cũng được tổ chức theo hướng mới. Kỹ nghệ nặng 

được cấp bách phát triển, cùng các kỹ nghệ hầm mỏ. Nếu trong nước Đức còn thiếu một thứ nguyên 

liệu chiến tranh nào, Hitler ra lệnh cho các nhà bác học phải chế tạo những nhiên liệu khác thay vào. 

Cũng do sự phát triển kỹ nghệ, nên tới 1937, số thợ thất nghiệp đã rút từ 6 triệu xuống 700.000 người. 

Thợ thuyền không còn có quyền đình công, vì một đạo luật đã tuyên cáo rằng đình công là xúc phạm 

tới đoàn thể. Các thợ thuyền đều lệ thuộc vào Mặt trận Lao công, phụ trách việc phân phối nhân công. 

Về phía phe binh gia, Hitler loại trừ chừng 50 vị sĩ quan cao cấp và tổ chức lại bộ Tổng tham mưu. 

Các guồng máy chiến tranh xếp đặt xong, Hitler bắt đầu thẳng tiến. Từ năm 1933, ông đã tuyên bố rút 

lui ra khỏi hội Quốc Liên. Tới tháng 1-1935, ông lên tiếng đòi mở cuộc toàn dân đầu phiếu đề quyết 

định về miền Sarre. Ông đã thắng cuộc và lấy lại miền Sarre. Ông quay về phía nước Áo, mưu việc thôn 

tính, vì nước Áo có nhiều dân Đức. Từ tháng 7-1934, tổ chức Quốc xã tại Áo đã phái biệt động đội tới 

ám sát Thủ tướng Áo là Dollfuss. Schussnigg lên thay. Tới tháng 2-1938, Hitler ra lệnh cho Schussnigg 

phải cải tổ Chính phủ và nhận một yếu nhân Quốc xã vào giữ bộ nội vụ. Ngày 12-3-1938, quân Đức 

tràn vào Vienne. Nước Áo bị sát nhập. Sau đó ông quay sang Tiệp Khắc, vì Tiệp Khắc cũng có một số 

dân Đức cư ngụ tại miền Sudètes. Vấn đề Sudètes khó nuốt hơn, vì Tiệp Khắc có ký với Pháp và Nga 

một hiệp ước tương trợ. Nhưng Hitler vẫn lên tiếng hăm doạ, đồng thời, tổ chức những cuộc điểm 

binh khổng lồ khiến Tây phương run sợ. Trong khi đó, ông gửi khí giới giúp Franco diệt cộng. Thủ tướng 

Anh N. Chamberlain, vì sợ chiến tranh bừng nổ, đã rủ Thủ tướng Pháp Daladier tới Munich ký hoà ước 

với Hitler vào ngày 30-9-1938. Hoà ước công nhận sự phân chia Tiệp Khắc. Hitler liền nhân cơ hội thôn 

tính cả Tiệp Khắc. Rồi ông quay sang Ba Lan. Ông tuyên bố không có lý gì lãnh thổ nước Phổ lại bị một 

giải đất Ba Lan xuyên qua và cắt làm đôi. Ông hăm gây chiến. Nhưng ông còn e ngại phản ứng của 

Staline. Ngày 23-8, Hitler phái Ribbentrop sang điều đình với Molotov để chia đôi Ba lan. Staline vừa 

ợọ Hitler lại vừa tham đất nên đã ký hoà ước. Sau đó, Staline có tiếp tế nhiều lúa gạo và nhiên liệu 

chiến tranh cho Hitler. Tháng 9-1939, Hitler chiếm Ba Lan, và Staline cũng kéo quân vào. Năm 1940, 

đã yên được mặt đông. Hitler xua quân đánh Pháp. Rồi ông chiếm Na Uy. Thuỵ Điển, Đan Mạch, đánh 

Anh, chiếm Nam Tư và Hy Lạp. Đạo quân cơ giói của Hiller được nổi tiếng bách chiến bách thắng. Tới 

tháng 6-1941, vì không đổ bộ lên được Anh, ông đem quân đánh Nga sô. Chỉ trong 5 tháng trời, ông 

chiếm một giải đất lớn chứa đựng 40% dân số Nga. Giải đất đó cũng sản xuất 65% than và thép của 

nước Nga. Ông kéo quân tới Caucase và gần tới Moscou. Từ đó trở đi, quân Quốc xã bị sa lầy… Nước 

Nhật đã tấn công Trân châu cảng, và nước Mỹ đã nhẩy vào vòng chiến. Tới tháng 5-1945, Đức phải 

đầu hàng. Hiller tự tử cùng với Eva Braun. Trước khi tự tử, ông làm phép cưới Eva Braun. Thây hai 

người đều được hoả thiêu. 

Trong giờ cuối cùng, chỉ có Gocbbels bên cạnh Hitler. Goebbels cũng tự tử với vợ, khi chích thuốc độc 

giết chết 6 đứa con. 

* * * 

Trên đây là những sự kiện về cuộc cách mạng Quốc xã. Thiết tưởng còn cần nhận định xem Hitler là 

người thế nào, và tính chất của cuộc cách mạng Quốc xã ra sao? Có người cho rằng Hitler là con người 

đặc biệt nhiều lúc được mặc khải. Do đó, ông dễ khích động được quần chúng đến mực độ cuồng 

nhiệt. Nhưng có những sử gia khác cho rằng ông có tâm trạng đồng bóng, vì tính khí thất thường và 

hay độc thoại. Một vài nhà phân tâm học lại cho rằng Hitler là một con bệnh. Họ nhắc tới tính tình dễ 

thay đổi của Hitler, lúc bồng bột hung hăng, ngay sau đó lại bơ phờ buồn bã. Họ nhắc thêm tới trường 

hợp những cộng sự viên thân tín của Hiller, vì một số người này thường có những tập quán tình dục 

sa đoạ, tỷ dụ như Roehm có khuynh hướng tình độc tính (homosexuel). Họ cho rằng chính Hitler cũng 

là kẻ sa đoạ về tình dục. Trong đời ông, chỉ có một người đàn bà: bà Bechstein (vợ một kỹ nghệ gia sản 

xuất đàn dương cầm), hơn Hitler 20 tuổi, có Hoffman, con một ông chủ tiệm ảnh. Angela Raubal, con 
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người chị ruột của Hitler, và sau cũng là Eva Braun làm tình nhân của Hitler trong 12 năm trời… Đối 

với mấy người đàn bà này, mấy nhà phân tâm học nói trên đều cố minh chứng rằng Hitler ưa thích 

thứ tình dục tàn ác và sa doạ. Tuy nhiên, các lập luận trên đây đều nằm trong phạm vi giả thuyết. Có 

một điều chắc chắn là Hitler là một ngưỡi ít học. Bình sinh, ông chỉ đọc có mấy cuốn sách: cuốn “Le 

Prince” của Machiavel, cuốn “Chống Machiavel” của Frédéric II và nghiên cứu mấy cuốn sách của 

Nietzsche v.v… Song những người đã có dịp tiếp xúc với Hitler đều nhận rằng ông là một người nhiều 

trí tưởng tượng và sáng kiến, có một ký ức rất giai và rất nhiều trực giác. Nên trong cuộc tranh đấu 

chính trị cũng như lãnh đạo chiến tranh, ông có một tầm mắt rất mau lẹ, sắc bén. Trực giác, của ông 

đã khiến ông dễ nhận những nguyện vọng của dân chúng, và cũng do đó, lời nói của ông rất dễ khích 

động quần chúng Đức. 

Khi viết về cuộc cách mạng Quốc xã, Camus đã kết luận hai điểm: ông cho rằng chủ nghĩa Quốc xã 

muốn xiển dương những bản năng thô sơ của con người, nên phong trào Quốc xã chỉ là một sức sống 

thuần tuý, một sự chuyển động không ngừng để thôn tính và chiếm đoạt. Ông lại cho rằng phong trào 

Quốc xã chưa đáng được mệnh danh là cách mạng, vì phong trào đó chỉ xiển dương một thứ tình tự 

phi lý, mà không căn cứ vào một quan niệm duy lý nào có tính cách phố biến… Những nhận xét của 

Camus có nhiên phần xác đáng. Về điểm đầu tiên, phong trào Quốc xã quả thực là một sức sống thuần 

tuý, luôn luôn phải tìm những mục tiêu để chiếm đoạt hoặc tiêu diệt, cũng do đó, mà Hitler đã phải 

tạo một thứ luân ý tranh đấu sắt đá để nương theo mục tiêu chiếm đoạt. Ông từng viết: “Chúng ta có 

nhiệm vụ phải tàn ác. Chúng ta phải tàn ác với một lương tâm bình thản. Lương tâm chỉ là một sự bịa 

đặt của Do Thái tương tự như lập quán cắt miếng da ở đầu dương vật, nó chỉ là một phương thức làm 

què quặt con người… Không có gì là chân lý cả, trên phương diện luân lý hay khoa học cũng vậy. Nếu 

có kẻ nào trách tôi không giữ lời hứa, hoặc dùng thủ đoạn xảo trù, tôi chỉ trả lời rằng họ có thể làm 

như thế đối với tôi”. 

Cho nên, ở một dân tộc đã hùng mạnh rồi, sự xiển dương bản năng của người cùng tình tự chủng tộc, 

chỉ có thể đưa tới những cuộc chiến tranh chinh phục. Dân tộc đó phải tiến không ngừng tới chỗ toàn 

thắng hoặc tới chỗ tan rã. Nên với chủ nghĩa Quốc xã, lịch sử chỉ có thể viết bằng gươm súng và bạo 

lực. 

Camus cũng cho rằng phong trào Quốc xã căn cứ vào tình tự chủng tộc, tức là một tình tự phi lý, nên 

chưa đáng gọi là cách mạng. Nhiều tư tưởng gia khác cũng đồng ý với Camus và cho rằng phong trào 

Quốc xã là một cuộc cách mạng không có ý thức hệ. Nói cho đúng, Hitler cũng có một ý thức hệ, nhưng 

đó là một ý thức hệ không được bền vững và chặt chẽ cho lắm, đó là một bối cảnh ý thức hệ bàng bạc 

từ lâu trong tâm hồn dân chúng, căn cứ trên những khát vọng của dân tộc, bị thất vọng chua cay do 

cuộc thất trận năm 1918. Hitler đã biết khai thác những tình tự đó, xiển dương thành một thứ chủ 

nghĩa, sở dĩ Hitler khai thác được, vì chính ông là người coi khinh lý trí, và chỉ trọng có tinh cảm, ông 

từng viết: “Tôi chỉ có thể tới gần huyền bí của vũ trụ bằng cách xiển dương những tình tự mà thôi”. Và 

trong khi những cuộc cách mạng Pháp, Nga, Trung Hoa nói trên đều căn cứ phần lớn vào một ý thức 

hệ về quyền lợi giai cấp, Hitler lại căn cứ phong trào của mình trên tình tự dân tộc. Đó có thể là một 

nhược điểm. Tuy nhiên, mặc dầu tất cả những hậu quả thảm hại của chế độ Quốc xã, phải nhận rằng 

Hitler là một tay lãnh tụ cừ khôi, và phong trào Quốc xã là một phong trào lớn lao hùng mạnh. Trên 

thế giới, cho đến ngày nay, chỉ có Hitler và Franco đã thực hiện được công cuộc tiễu trừ cộng sản(1). 

______________________ 

Chú thích: 

(1) Không kể những chiến công mới đây của Magsaysay diệt Phi cộng và của Templer diệt Mã 

cộng 
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Phần II 
      

Trong phần 1, chúng ta đã trình bầy những sự kiện chính trong lịch trình diễn tiến của 4 

cuộc cách mạng lớn trong thời kỳ cận đại và hiện đại: cách mạng Pháp 1789, cách mạng 

Nga 1917, cách mạng vô sản tại Trung Quốc, và cuộc cách mạng Đức xã 1933. Trong cuộc 

cách mạng Pháp, ta đã nhận định diễn trình từ lúc sơ khai do sự triệu tập Quốc dân Đại biểu 

vào tháng 5-1789, rồi tiến tới Quốc hội lập hiến, đến sự sụp đổ của đế chế, tan rã của phải 

Girondins, sự toàn thắng của phải Montagnards dưới quyền lãnh đạo của Robespierre, sự 

khủng bố khốc liệt dưới thời Quốc ước hội nghị, đến phong trào phản ứng trong những ngày 

Thermidor khiến Rabespierre bị lật đổ, để sau cùng đi tới sự thanh toán cách mạng bởi 

Napoléon. Trong cuộc cách mang 1917, chúng ta đã khơi đào những nguyên nhân cùng 

phong trào tiền phong trong suốt thế kỷ XIX, và tìm những người đã khai phá con đường 

cho chính sách sau này của Lénine - Staline. Đồng thời, trình bầy về những phần tử cách 

mạng lý tưởng trong phong trào “Đi về quần chúng”, cũng như phác lược diễn trình cách 

mạng từ tháng 2 đến tháng 10-1917, rồi đến sự sụp đổ của khuynh hướng mác xít chính 

thống của Trotsky cùng sự thắng thế của phái Staline muốn phản bội đường lối cũ và bảo vệ 

quyền lợi cho tân giai cấp lãnh đạo. Chúng ta cùng nhắc tới chính sách khủng bố của chế độ 

Staline, một chính sách khủng bố phòng ngừa, nhằm tàn sát dân chúng đề thực hiện những 

kế hoạch kỹ nghệ và tập thể hoá ruộng đất, cũng như tàn sát những đồng chí còn giữ ít nhiều 

lý tưởng cách mạng. Trong cuộc cách mạng của Mao Trạch Đông, ta đã trình bầy mánh 

khóe khôn khéo của Mao để tránh sự tiêu diệt trong thời kỳ lực lượng vô sản còn yếu ớt, 

cũng như những thủ đoạn lợi dụng cuộc chiến tranh Hoa-Nhật để nuôi dưỡng lực lượng, và 

diễn trình chiến thắng của Mao trong mấy năm hậu chiến. Đồng thời, nhận định rõ ràng 

chính sách của đảng Cộng sản Trung Hoa cũng giống hệt như chính sách Staline, chuyên 

dùng bạo lực dối trá để thanh lọc hảng ngũ và nắm giữ dân chúng, rồi gấp rút tiến hành kế 

hoạch kỹ nghệ và tập thể hoá ruộng đất, khiến bộ máy chính quyền cộng sản ngày một hùng 

cường để dễ thực hiện chính sách tân đế quốc! Do đó, ở Trung Hoa cũng như ở Nga sô, nhà 

nước thường phải dùng tới nhân công khổ sai để thực hiện chính sách. Còn như về cuộc 

cách mạng Quốc xã 1933, chúng ta đã phác lược hoàn cảnh Đức thời hậu chiến, cùng những 

nguyên nhân thành công của Hitler. Đồng thời, ghi rõ rằng, khác với những cuộc cách mạng 

trên được căn cứ trên một ý thức hệ giai cấp, cuộc cách mạng Quốc xã chỉ lấy động lực trong 

sự xiển dương tình tự chủng tộc mà thôi. 

Lẽ dĩ nhiên là trong lịch sử các dân tộc, còn rất nhiều cuộc cách mạng khác, vì mỗi dân tộc 

đều trãi qua ít nhất là một hai cuộc cách mạng. Tại Anh, có cuộc cách mạng 1640, kết thúc 

bằng chế độ độc tài của Cromwell rồi chuyển dần tới sự tái lập đế chế. Ở Pháp, còn có nhiều 

cuộc cách mạng khác: cách mạng 1830, cách mạng 1848, kết thúc bằng nền để chể của 

Napoléon III. Tại Ý, có cuộc cách mạng dân tộc của Mussolini. Tại Tây Ban Nha, có cuộc 

cách mạng vô sản xảy non kết thúc bằng chế độ Franco. Tại Việt nam, có cuộc cách mạng 

1945, nhằm mục tiêu phản đế, được kết thúc bằng nền độc tài vô sản biến miền Bắc thành 

một khoảnh đất chư hầu Trung cộng, tương tự như dưới thời các thái thú Tầu cai trị xưa kia! 

Gần hơn nữa, có nhiều cuộc cách mạng khác như cuộc cách mạng bằng quân lực của Castro 

tại Cuba. Ngoài ra, có phong trào Nasser tại Ai Cập, muốn tự nhận mình là một cuộc cách 

mạng vĩ đại… Nhìn về phía Á đông, ở thời cổ, cũng thấy đầy rẫy những biển cố triều đại, 

có thể mệnh danh hoặc không đáng mệnh danh là cách mạng. Đó là những biến cố mà ta 

thường đọc trong Đông Chu liệt quốc hoặc Tam quốc chí v.v… Trong những vụ biến cố đó, 

nhiều nhà nghiên cứu thường kể tới phong trào của Lưu Bang, coi đó là một phong trào 

nông dân cách mạng lãnh đạo bởi một viên đình trưởng để đánh đổ triệu đại nhà Tần… 

Tóm lại, có thể nói rằng lịch sử nhân loại nhan nhản những biẽn cố được mệnh danh là cách 

mạng, hay muốn tự mệnh danh là cách mạng. Những biến cố thường được thâu tóm trong 

mấy hình thức khai triển: từ những vụ âm mưu nổi loạn trong thâm cung do một nhóm đại 



 102    Cách Mạng Và Hành Động  - Nghiêm Xuân Hồng                                  www.vietnamvanhien.net 

thần hay hoàng tộc chủ trương để thoán đoạt ngôi vàng, đến những cuộc đảo chính thuần 

tuý quân sự, rồi đến những vụ cướp chính quyền nửa bằng quân sự, nửa bằng danh nghĩa. 

Rồi cao hơn hết là những phong trào nhằm sự tuyên truyền và tổ chức quần chúng để khiến 

quần chúng khởi loạn!… Các vụ nổi loạn thâm cung thường đầy rầy dưới các triều đại thời 

cổ, nhưng tới thời cận đại, các cuộc cách mạng thường lấy căn cứ ở phong trào quần chúng. 

Song ngày nay, lại nhiều nước dân trí còn thấp kém (như mấy nước Nam Mỹ), các lãnh tụ 

thường dùng giải pháp quãn sự để giành chính quyền… Tuy nhiên, mặc dầu lịch sử có nhiều 

cách mạug, thiết tưởng sự trình bầy về các cuộc cách mạng lớn trên đây cũng đủ soi sáng 

cho sự tìm hiểu và phác định một phương châm hành động hoặc một thuật hành động của 

thời đại ngày nay. 

*** 

Mục đích chính của cuốn sách này là đặt vấn đề hành động, và cố gắng tìm hiểu những 

phương châm hành động của các ngũ trên thế cờ chính trị ngày nay. Đành rằng đó là một 

vấn đề rất khó, vì những trường hợp p hành động thường muôn hình vạn trạng, nên khó thế 

tiên liệu trước để quy định phương châm. Tuy nhiên, đối với mỗi phong trào hoặc hàng ngũ, 

trên đại thể, người chiến sĩ vẫn thường hàm súc một tác phong, một luân lý tranh đấu, và có 

lẽ một số phương châm hành động. Ngày xưa, dưới thời thượng và trung cổ, những kẻ tranh 

bá đồ vương thường nhắc tới mấy chữ “Vương đạo” hoặc “bá đạo”. Kẻ noi theo vương đạo 

muốn lấy nhân trị người, lấy tín nghĩa dùng người, nhưng cũng phải trau dồi trí dũng để khỏi 

thua người và bị người lừa dối. Những kẻ noi theo bá đạo thường lấy lợi, hoặc tính xấu xa 

khác để dùng người, nhưng họ cũng trau dồi tri dũng. Nhiều tiểu thuyết cổ Trung Hoa, nhất 

là truyện sử hoặc đã sử, đều ngụ nói về hai thuật đó. Tại Tây phương, cũng có người chủ 

trương vương đạo, và có kẻ chủ trương bá đạo. Machiavel, viết sách “Thuật làm chúa” cốt 

để dạy vua chúa làm bá đạo. Cũng có người khác như Frederic II viết cuốn “Chống 

Machiavel” để mong dạy vua chúa làm vương đạo. Gần đây, những phong trào cách mạng 

lớn đều chăm chú trau dồi một thứ tác phong, một luân lý tranh đấu, cùng ít nhiều phương 

châm hành động. Cuộc cách mạng 1789 xiển dương chủ nghĩa Jacobins cùng một nền luân 

lý sắt đá, triệt để tranh đấu và phụng sự, nhưng còn một phần nể nang nhân tính và đức độ 

con người. Tới cuộc cách mạng 1917, Lénine chủ trương tái lập một chủ nghĩa Jacobins 

Nga, sắt đá hơn nữa, không mảy may tình cảm, và không cần nể nang nhân tính và đạo đức. 

Tuy nói thế, nhưng Lénine cũng chưa hẳn là hoàn toàn bá đạo. Vì ông còn noi theo ít nhiều 

lý tưởng cách mạng, và tôn trọng các đồng chí!…Trotsky cũng là một người sắt đá trong 

việc tranh đấu chống kẻ thù cách mạng, nhưng mực độ bá đạo của ông thua kém Lénine… 

Đến Staline, thuật bá đạo mới vươn tới mực độ tuyệt luân và mở đường cho đệ tử họ Mao. 

Từ kim cổ đóng tây, chưa có ai nâng bá đạo lên một mực độ tinh vi và sắt đá như Staline và 

họ Mao. Thuật của họ lên tới mực độ khiến họ coi cái gì cũng là phương tiện, từ con người 

đến lý tưởng cách mạng! Con người thì bị đày đoạ, lý tưởng bị phản bội vả đánh đĩ đến nỗi 

trở thành những chiêu bài thật lắt léo để phụng sự cho dục vọng thống trị của tân giai cấp. 

Đối với những phái mệnh danh là quốc gia, các chiến sĩ cũng thường được trau dồi ít nhiều 

luân lý tranh đấu và hành động. Trước kia, những chiến sĩ theo Tôn Dật Tiên hoặc Tưởng 

Giới Thạch đều hay ghi ở đốc gươm mấy chữ: “không thành công cũng thành nhân”. Và tại 

Việt nam, trong một thời gian gần đây, có lẽ các chiến sĩ quốc gia cũng noi theo tiểu ngữ ấy. 

Như thế, trên luân lý tranh đấu, người quốc gia đã khác biệt với người cộng sản kiểu Staline. 

Vì trong khi người quốc gia nhằm sự thành nhân, người cộng sản kiểu Staline nhằm vào sự 

thành công. Thành công với bất cứ giá nào.Trên phương diện này, người quốc gia đã gần 

vương đạo hơn là bá đạo. Mà có lẽ do chỗ đó, nên luân lý tranh đấu của họ đã kém sắt đá và 

trở thành một trong những nguyên nhân của sự thất bại trước đây. 

Những nhận xét trên đây chỉ cốt minh chứng rằng mặc dầu những trường họp muôn hình 

vạn trạng, các hàng ngũ vẫn thường tạo nêu một luân lý hoặc phương trau dồi hành động, 

sở dĩ tập sách này đã phác lược dài dòng về diễn trình các cuộc cách mạng lớn, chỉ là vì cách 
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mạng là những nút biến chuyển rộng lớn, trong đó, đạo hoặc thuật hành động của con người 

được bộc lộ rõ rệt hơn hết. Vả lại, qua những diễn trình cách mạng, người đọc sử có thể tế 

nhận thấy ít nhiều định luật biện chứng, và sự tế nhận đó có thể trợ giúp cho sự phác định 

phương trau dồi hành động. 

Do đó, trong phần II này, chương 1 sẽ dành cho sự định nghĩa cách mạng, tìm hiểu tính chất 

của cách mạng, cũng như luật tắc trong diễn trình biện chứng. Vì mỗi cuộc cách mạng đều 

hàm chứa ý nghĩa và đầy lời răn dậy. Nó là những trang sử tạo tác bởi con người, nên cũng 

như người, nó đầy rẫy những biểu hiện cao thượng, cũng như đầy rẫy những biểu hiện xẩu 

xa. Nó bao giờ cũng có một phần chân lý lớn hay nhỏ, nhưng cũng thường có một phần ảo 

tưởng. Nên nhiều khi, cao trào cách mạng trở thành thoái trào, rồi bị thanh toán và đưa tới 

độc tài chế. 

Chương 2 sẽ trình bầy các đạo hoặc thuật hành động từ xưa tới nay, từ đông sang tây. Từ 

những thời Đông Chu, Tam quốc đến những cuộc cách mạng ngày nay, từ Machiavel cho 

đến Gandhi. 

Chương 3 sẽ đặt vấn đề bạo lực. Đó là một vấn đề quan yếu, vì từ trước tới nay, từ những 

vụ nổi loạn thâm cung đến những cuộc cách mạng quần chúng, hình như hành động của con 

người thường gắn liền với bạo lực. Tại sao vậy? Phải chăng là bản chất con người không thể 

ly khai với bạo lực? Phải chăng là trong các cuộc cách mạng, không còn cách nào khác để 

chiến thắng ngoài bạo lực? Vấn đề bạo lực này cũng sẽ đưa tới sự tìm hiểu chính sách khủng 

bố Sô viết, cần được nghiên cứu trên cái kỹ thuật tàn khốc và tinh vi, vì đó là một vấn đề 

thời đại. 

Chương 4 sẽ được dành riêng cho sự nghiên cứu chiến lược và chiến thuật của hàng ngũ vô 

sản. Vấn đề rất cấp thiết, vì hàng ngũ của Staline đã du nhập vào cuộc tranh đấu thường 

xuyên những quan niệm chiến lược và chiến thuật khác biệt với quan niệm của Tây phương 

và của phe quốc gia. Thế giới ngày nay đã từng để mấy chục năm trời mới lần lần tìm hiễu 

được ít nhiều về quan niệm đó, và nếu không am hiểu đối phương, làm sao có thể cầm cự 

và chiến thắng được? 

 
 

Chương 1 

      

Ngày nay, qua rất nhiều cuộc biến thiên, một người ngoài phố cũng thường có ít nhiều ý 

niệm về cách xnạng. Ai nấy đều coi cách mạng như một cuộc thay đổi lớn lao trong xã hội, 

và trong sự đổi thay ấy thường có sự thúc đẩy của quần chúng. Những ý niệm trên dày đều 

đúng đắn trên đại thể. Tuy nhiên, mấy ý niệm đó clnra đủ để; định nghĩa cách mạng. Vì 

nếu có ai hỏi người ngoái phố những câu sau đây: cách mạng là một điều tốt hay xấu? 

Hoặc: cách mạng thường xảy ra trong trường hợp nào, và diễn tiến như thế nào? Thì chắc 

rằng họ sẽ lúng túng trong câu trả lời. 

Vậy cách mạng là gì, và có thể định nghĩa như thế nào? Nó thường phôi thai và bột phát 

theo trình tự ra sao? Cách mạng nhằm những mục tiêu gì?… Đó là những vấn đề cần đặt 

lên. Chúng ta đều hiểu cách mạng là một sự thay đổi lớn lao. Nhân vật A Q, vốn là một 

anh nhà quê dốt nát khờ khạo trong cuốn tiểu thuyết của Lỗ Tấn, cũng biết nói rằng: cách 

mạng tức là cách cái mạng của mình đi. Lời nói ngô nghê ấy không phải là không ý nghĩa. 

Vì nếu đã cách được cái mạng của mình di, thì tức là có sự đổi thay lớn lao rồi. Đứng trên 

nghĩa đen mà nói, cách là thay đổi, mạng là vận mạng của con người và xã hội. Đã thay 

đổi cả vận mạng, nên đó phải là một cuộc thay đổi lớn lao. Ngoài ra, theo ý nghĩa hiện thời 

của danh từ cách mạng, người ta chỉ thường gán danh hiệu cách mạng cho những phong 

trào có đa số quần chúng tham dự. Cho nên, những vụ nổi loạn thâm cung, chủ trương bởi 

một nhóm người ít ỏi, thường không được các sử gia gắn cho huy hiệu cách mạng. Ngay 

cả đến những vụ đảo chính lớn lao, nhưng có tính cách thuần tuý quân sự, người ta cũng 

thường không gọi là cách mạng. Vì rất có thể đoàn quân đảo chính đã chiến thắng một 
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cách thuần tuý quân sự, do kỹ thuật cao độ của nó, và chưa chắc đã xiển dương một danh 

nghĩa gì đề đáng gọi là cách mạng!…Nói tóm lại, ngay theo sự nhận xét thông thường, ta 

đã có thể tế nhận hai đặc chất của cách mạng: cách mạng phải là một cuộc thay đổi lớn lao 

tiếng xã hội, và có đa số quần chúng tham dự. 

Nhưng vấn đề cần được đào sâu hơn nửa. Có nhiều người lại thường nói: cách mạng là 

trạng thái bệnh lý của xã hội. Đã là bệnh lý, tất nhiên là một điều xấu. Và những người đưa 

ra luận diện ấy thường viện lẽ rằng một xã hội lương hảo đầu có cần tới cách mạng! Tuy 

nhiên, đó cũng là một luận điệu lầm lạc. Thực ra, cách mạng không phải là bệnh lv, mà chỉ 

là hậu quả của một trạng thái bệnh lý xã hội, hay là một biện pháp được áp dụng để chữa 

căn bệnh xã hội. Khi cách mạng xảy ra tại một xã hội nào, tức là trước kia, nền xã hội đó 

có những trạng thái không ồn, bất công hoặc bất bình đẳng, nghĩa là một trạng thái thiếu 

quân bình. Các phần tử ý thức đã nhìn thấy đầu tiên trạng thái lệch lạc. Họ lên tiếng hô hào 

và vận động quần chúng để san bằng những điểm bất quân bình. Con người vốn có những 

khát vọng tự nhiên về tự do, bình đẳng, hạnh phúic, nên dần dần đa số quần chúng đã nghe 

theo lời hô hào, để cùng nổi dậy thay đổi cơ cấu xã hội. Trong 99% các trường hợp, sự trỗi 

dậy của quần chúng thường dùng tới sức mạnh, và sự thay đổi cơ cấu xã hội thường là một 

bước sâu tiến, có tính cách đột biến. 

Muốn hiểu rõ thể thức của cách mạng, ta có thể trình bầy hằng cách so sánh với những sự 

kiện đã từng thấy trong cách thức chuyên hoá của các loài sinh vật. Trong cuốn “Xây dựng 

nhân sinh quan” người viết đã có dịp trình bầy về sự kiện đột biến trong các ngành sinh vật 

học. Một sinh vật, hay một loại sinh vật, trong kiếp sống của nó, thường có hai cách 

chuyển hoá: sự chuyên hoá tiệm tiến, hoặc đột biến. Lamarck là người khảm phá ra hình 

thái chuyển hoá tiệm tiến, và đã căn cứ vào đó để lập nên thuyết thích nghi của sinh vật, 

nghĩa là sinh vật thường tự thay đổi dần dần để thích nghi vởi hoàn cảnh. Sau đó, Darwin 

cũng căn cứ vào sự chuyển hoá tiệm tiến để kết nên thuyết thiên trạch: sinh vật nào biết 

chuyển hoá mau lẹ để thích nghi với hoàn cảnh, thì sinh vật đó sẽ được tồn tại, khỏi bị tiêu 

diệt như những con không kịp thích nghi… Nlurng sau đó, Hugo de Yries và Naudin lại 

tìm thấy một trạng thái chuyển hoá khác: sự chuyển hoá đột biến. Nghĩa là đôi khi, có 

những sinh vạt hoặc loại sinh vật đã đột nhiên chuyển hoá một cách bât ngờ, và sự chuyển 

hoá ấy không lệ thuộc vào hoàn cảnh. Những sự kiện đột biến thường không có tác dụng 

thích nghi, mà hình như đều muốn vượt khỏi ảnh hưởng của hoàn cảnh để mở một hướng 

tiến mới cho đồng loại. Nhưng trong khi khuynh hướng thích nghi thường biểu lộ trong hết 

thảy các loài ở mọi mực độ tiến hoá, thì sự kiện đột biến chỉ ngày càng rõ rệt và phổ biến ở 

những loài đã lừng có một mực độ tiến hoá khá cao. Lại có nhiều khi, sau một cơn đột 

biến, sinh vặt có thể thụt lùi xoả bỏ những hình thái đột biến ấy để trở lại những hình thái 

tiệm tiến trước, kia như đa số những sinh vật khác. Rồi sau một thời gian khá lâu nữa, sinh 

vật đó lại thấy bộc lộ sự kiệnn đột biến. Cho đến khi những hình thái đột biến được thành 

tựu và phổ biến trong đồng loại để mở một dường tiến hoá mới! Hơn nữa, các nhà bác học 

thường nhận thấy rằng những cá thể đột biến, tuy lúc đầu lẻ loi, nhưng vẫn hàm chứa một 

tiềm lực mạnh mẽ hơn những con khác. Đồng thời, trong khi những cá lthể thích nghi 

thường chỉ nhằm mục đích tự vệ và tồn tại, cá thể đột biến hay làm phát hiện những cơ 

quan khiến đồng loại có nhiều khả năng tự do hơn: tự do cử động, khả năng chống chọi 

với sự thay đổi của hoàn canh (nhiệt độ, tìm kiếm thức ăn), hoặc chống lại sự đe doạ của 

các giống loại khái v.v… Cho nên, có thể nói rằng, ngay đổi với các sinh vật thấp kém, 

thường triền miên trong giòng sông mênh mang của diễn trình tiến hoá, các đồng loại đã 

từng biểu lộ những sự kiện đột biến để thực hiệu những cơ quan có nhiều khả năng tự do 

hơn. 

Cách mạng trong xã hội có nhiều điểm tương tự với sự kiện đột biến trong diễn trình của 

tạo vật. Một dân tộc, một xã hội có thể coi như một thực thể sinh hoạt lớn lao, tương tự 

như một thứ sinh vật. Chỉ có một điều khác biệt là ở sinh vật, những tế bào cáu thành chỉ 
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là những tế bào đơn giản và sinh hoạt thô sơ, trong khi đối với xã hội, những tế bào cấu 

thành đều là những con người có ý thức và ít nhiều tính chất tự do. Do đó, nên mỗi cuộc 

cách mạng, mặc dần vẫn là một sự kiện quần chúng và tuân theo những luật tắc thống kê 

của tác động bởi số đông, song cách mạng vẫn không thể tiếp diễn một cách nhất định và 

máy móc như trong những sự kiện đột biến của các loại sinh vật. Chỉ là vì con người còn 

có ít nhiều ý thức và ít nhiều tự do! Cũng do đó, mà trong mỗi cuộc cách mạng, ta thường 

thấy có những lúc di đúng đường, có lúc lạc hướng, có khi thụt lùi hoặc quá trớn. Nghĩa là, 

trong mỗi cuộc cách mạng, đều có một tỷ lệ bất khả tiên liệu, khiến cho bộ tham mưu cách 

mạng, dù tài ba đến bậc nào, vẫn không thể quy định trước hết được. Ngoài điểm ấy ra, 

cách mạng không có mấy khác biệt với sự kiện đột biến trong các sinh vật. Cũng như sự 

kiện đột biến, cách mạng thường là một bước tiến vượt bực, dễ vượt khỏi sự chi phối nặng 

nề của hoàn cảnh. Cũng như sự kiện đột biến, cách mạng thường muốn làm phát hiện 

những cơ cấu mới để bảo đảm hơn nữa cho những khái vọng tự do, hình đẳng, hạnh phúc 

của đa số con người. 

Với những điểm trình bầy trên dày, ta có thể định nghĩa cách mạng. Trước kia, Trotsky đã 

từng định nghĩa, ông coi cách mạng như một tác động cảm hứng cao siêu của lịch sử. Ông 

lập luận rằng đại chúng, tuy thiếu ý thức, nhưng vẫn mang nặng trong tiềm thức những 

nhu cầu sâu xa nhất của diễn tiến lịch sử. Tới một đoạn đuông nào đó, tiềm thức của đại 

chúng sẽ bột phát, phá vỡ những bờ đê cũ, để nối liền với những phần tử ý thức đi tiền 

phong. Sự hoà hợp (có tính cách sáng tạo) giữa ý thức và tiềm thức trong diễn tiến lịch sử, 

Trotsky gọi sự giao hợp đó là cách mạng. Định nghĩa của Trotsky không phải là không 

đúng, nhưng cao quá và khó hiểu. Ta có thể tạm định nghĩa cách mạng một cách khác như 

sau: cách mạng là một thay đổi lớn của một nền xã hội vốn hàm chứa những thế bất quân 

bình trầm trọng, sự thay đổi đó thường được thực hiện bằng bạo lực do sự tham dự của đa 

số quần chúng, và là một bước tiến vượt bực, để đi tới những cơ cấu sinh hoạt mới có đủ 

bảo đảm hơn cho những khát vọng tự do, bình đẳng và hạnh phúc của đa số. 

Ta có thể thêm một vài điểm để hoàn thành sự nhận định về những tính chất của cách 

mạng. Trong sự diễn tiến của thiên nhiên, những cá thể thích nghi thường là đa số trong 

buổi đầu, còn những cá thể đột biến là tối thiểu số. Nên có thể nói rằng các cá thề đột biến, 

so với những cá thế thích nghi, đều là những cá thể không chịu chuyển hoá theo thông lệ… 

Những phần tử tiền phong của cách mạng cũng vậy. Họ không noi theo lẽ phải thõng 

thường, không chịu ép mình theo công thức để thích nghi với hoàn cảnh hiện có của xã 

hội. Do đó, người ta từng nói: “Lịch sử thường được xây dựng bởi những phần tử không 

theo lẽ phải”. 

Nhận định thông thường cùng hay cho rằng một cuộc cách mạng là một sự thay đổi về 

phẩm. Đồng thời, người ta nhắc tới luật “tắc lượng biến thành phẩm. Thực ra, luật tắc đó 

trước kia được khám phả bởi Hégel, sau được mang áp dụng vào lãnh vực xã hội bởi 

Marx. Một cuộc cách mạng, muốn xứng đáng với danh hiệu cách mạng, thường nhằm thực 

hiện một thay đổi về phẩm. Tỷ dụ như sau cuộc cách mạng, những cơ cấu sinh hoạt phải 

được tổ chức khác biệt với những cơ cấu trước kia. Do đó, một số sử gia không coi phong 

trào Quốc xã Đức như một cuộc cách mạng thực sự, vì thiếu những cơ cấu thực sự mới. 

Nói cho đủng, phong trào Quốc xã chỉ xiẻ dương những quan niệm đã có sẵn một phần 

dưới chế độ cũ, cũng như chí khuếch trương mạnh mẽ những cơ cấu sinh hoạt có sẵn từ 

tnróc… Tuy nhiên, sự thay đổi về phẩm chi là sự tích luỹ của hăng hà sa số những thay đổi 

về lượng. Tới mực độ nào đó, có giọt nước tràn miệng bình, nên những thay đổi về lượng 

đã chuyển thành thay đổi về phẩm. Để hình dung cho luật tắc “lượng ng biến thành phẩm”, 

ta có thể mượn hình ảnh sau đây trong toán học. 
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Hình này gồm một đường ngang tượng trưng cho phẩm, và một đường dọc tượng trưng 

cho lượng. Những biến chuyển về lượng bắt đầu đi theo hình vòng A. Nó tích luỹ mãi và 

đi về phía vô cùng tận. Tới một mực độ nào đó ở phía vô cùng tận bên tay mặt (tay phải), 

những biến chuyển về lượng chí cần tăng thêm một chút xíu nữa (tức là giọt nước tràn 

miệng bình), mà các nhà toán học thường gọi là epsilone, thì sự chuyển hoá sẽ đột nhiên 

nhảy từ cực độ bên phải sang cực độ bên trái. Từ đó trở đi, sẽ đi theo con đường cong B. 

Sự nhảy vượt bực từ phải sang trái tức là sự chuyển hoá thành phẩm, hay là sự biến 

chuyển của cách mạng. 

*** 

Như đã trình bầy, bất cứ cuộc cách mạng cũng phải nhằm mục tiêu muốn thoả mãn những 

khát vọng tự do, bình đẳng, hạnh phúc của con người. Nên lý tưởng của cách mạng bao 

giờ cùng cao cả, và danh nghĩa bao giờ cùng tốt đẹp. Nhưng một khi đã đem thổi danh ý 

nghĩa đó vào tâm hồn quần chúng và làm bột phát cách mạng, thì cách mạng thường xảy ra 

như thế nào và noi theo diễn trình gì! Có thể có một luật tắc nào trong diễn trình biện 

chứng của cách mạng hay không?… Trong bái tựa cuổn “Cách mạng Nga”, Trotsky đã 

từng nhận định như sau: “Các đảng phái tham dự cách mạng đểu lần lượt nhường chỗ cho 

những đảng phái ngày càng cấp tiến. Những đảng phái ngày càng cấp tiến này là biểu hiện 

cho sức đẩy tới của những đám quần chứng hoạt động nhất và mạnh mẽ nhất, và sức đẩy 

tới ấy luôn luôn khuynh hướng tả cho tới lúc đà tiến bị tan vỡ trước trở lực. Từ đó, bắt đầu 

sự thoái trào: các tầng lớp cách mạng đầu chán nản, mệt mỏi, số thờ ơ ngày một đông 

thêm, và do đó, những lực lượng phản cách mạng củng cố được hàng ngũ của mình”. Với 

nhận xét trên dây, Trotsky đa thâu tóm cả một diễn trình biện chứng thường thấy trong các 

cuộc cách mạng. Do đó, ta có thể phân chia diễn trình cách mạng thành hai giai đoạn: giai 

đoạn cao trào luôn luôn muốn tiến tới những chủ trương ngày một cực đoan, và giai đoạn 

thoái trào, trong đó, tiềm lực cách mạng bị kiệt quệ khiến cho khuynh hướng phản cách 

mạng củng cố được lực lượng. 

A. Giai đoạn thứ nhất: trong giai đoạn này, cao trào cách mạng luôn luôn muốn tiến tới 

những chủ trương ngày một cực đoan. Đó là một điều nhận xét thường thấy trong các cuộc 

cách mạng. Trong cuộc cách mạng Pháp 1789, vào tháng 5-1789, khi có sự triệu tập Quốc 

dân Đại biểu các tầng lớp dân chúng cùng dân biểu không hề nghĩ tới lật đổ đế chế. Họ chỉ 

kỳ vọng một vài cải tổ khiến đời sống đỡ khổ hơn. Khi thành lập Quốc hội Lập hiến, nhóm 

Feuiliants tượng trưng cho khuynh hướng tả. Nhưng tới Quốc hội Lập pháp, nhóm 

Feuiliants đã trở thành hữu khuynh và nhóm Girondins xuất hiện tượng trưng cho tả phái. 

Rồi sau khi tới Quốc ước hội nghị, nhóm Girondins lại bị vượt qua, chỉ còn tượng trưng 

cho hữu phái. Nhóm Girondins bị tiêu diệt bởi tả phái Montagnards, tuy lúc đầu phái 

Montagnards chĩ là thiểu số. Sau sự sụp đổ của phái Girondins, phái Montagnanls cũng bị 

chia sẻ, và thành phần cực đoan hơn đã thắng để tạo lập chế độ độc tài của Robespierre… 

Tóm lại, khỏi đầu bằng một dụng tâm rất ôn hoà, cuộc cách mạng 1789 đã tiếp diễn bằng 
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sự dùng bạo lực lật đổ đế chế, rồi tiến tới sự tương tàn giữa hữu và tả, cũng như giữa tả và 

tả. Khởi đầu bằng những nguyện vọng cải tổ, phong trào cách mạng 1789 đã tiếp diễn 

bằng sự tiêu huỷ toàn thể chế độ cũ. Ấy là chưa kể những khuynh hướng cực đoan hơn nữa 

muốn đòi hỏi sự quân phân ruộng đất, hoặc tiết chế tài sản. 

Cuộc cách mạng Nga cũng vậy. Từ tháng 2 tới tháng 10-1917, hướng tiến tới cực đoan 

cũng hết sức rõ rệt. Sau khi Nga hoàng bị lật đổ, một chính quyền cách mạng ra đời, gồm 

Quốc hội Douma và một Chính phủ có tính chất tư sản dân quyền. Chính phủ ấy đã dần bi 

thay thế bởi chính quyền Sô viết của thợ thuyền và binh sĩ, gồm đa số những phần tử 

Mensevich cùng xã hội Cách mạng. Nhưng rồi chính quyền này cũng bị lật đổ để thay thế 

bằng chế độ Sô viết của những người Bolsevich, mặc dầu lúc khởi đầu, phái Bolsevich là 

tối thiểu số. Nếu lấy một cuộc cách mạng khác, như cuộc cách mạng Tây Ban Nha, ta thấy 

rằng sau khi nền cộng hoà thành lập, Chính phủ đầu tiên là do phái radicaux nắm giữ. Rồi 

sau đó, tới những phần tử xã hội, rồi tới những phần tử cộng sản hoặc vô chính phủ nắm 

giữ… 

Cần nêu ra câu hỏi: Tại sao trong giai đoạn đầu, phong trào cách mạng thường tiến tới cực 

đoan? Ta có thể tìm thấy hai nguyên nhân chính: 

a) Phong trào cách mạng, trong giai đoạn đầu thường tiến tới cực đoan, vì cách mạng là 

một hiện tượng tác động quần chúng. Khi các cá nhân đã họp thành quần chúng, đám đóng 

đó thường có một sức sống riêng rẽ tương tự như một thực thể. Quần chúng thường ít sử 

dụng lý trí, và chỉ tuân theo bản năng cùng trực giác. Họ bị suy động bởi những tình tự 

ngắn ngủi hay bền bỉ, những đam mê bồng bột hay dai đẳng. Họ lâu bị suy động, nhưng 

khi đã suy động, họ như nước vỡ bờ, khó ngăn lại nỗi. Ở đây, có thể mang áp dựng một 

định luật vật lý để mô tả sức tràn lan của quần chúng. 

F= 1/2 mV2 

Theo vật lý học, sức chuyển động của một vật là cơ năng của khối lượng và tốc độ. Nếu 

một cá nhân bị suy động, sức chuyển động sẽ nhỏ vì ít khối lượng. Nhưng quần chúng có 

một khối lượng rất trọng đại, tương tự như một chiếc máy lớn. Nên khi đã suy động, khỏ 

có thể hãm ngay được. 

Hơn nữa, quần chúng vốn là bản năng và đam mê, nên chỉ có thể bị quyến rũ bởi những 

lập trường cực đoan. Càng cực đoan bao nhiêu, quần chúng càng thấy dễ hiểu bấy nhiêu, 

và càng dễ nghe theo. Trong khi những lập trường ôn hoà là một điều khó hiểu đối với 

quần chúng. Trong một chế độ xã hội cần cải tổ, phái ôn hoà thường muốn nhận định 

những cái nào đáng bỏ, cái nào đáng giữ, và muốn giới hạn sự thiệt hại về sinh mạgn và tài 

sản. Sự cân nhắc đó, quần chúng không thể lãnh hội nổi. Không khí của cách mạng lại là 

bầu không khí cuồng nhiệt, đam mê, nên không cứ gì quần chúng, ngay đến các người 

lãnh đạo cũng dễ muốn tiến để cực đoạn. Vả lại, càng cực đoan bao nhiêu, càng dễ gieo 

rắc hy vọng bấy nhiêu. Cho nên, trong phong trào cách mạng, quần chúng thường nghe 

theo phái nào hứa hẹn nhiều nhất, và không còn thì giờ suy nghĩ xem lời hứa có thể thực 

hiện được hay không. Ngoài ra, trong bất cứ một đám quần chúng nào, giữa đa số những 

người thành thật muốn đòi công lý, vẫn xen lẫn một thành phần cặn bã, nhiều dục vọng và 

lưu manh tính. Thầnh phần đó lại là những kẻ quả quyết, muốn khuyaáy đục nước để 

mong thủ lợi. Nên ảnh hưởng của chúng lại càng khiến cho quần chúng để đòi hỏi cực 

đoan. 

b) Trong giai đoạn đầu, cách mạng thường tiến tới cực đoan, vì đó là giai đoạn phá hoại 

của cách mạng. Phá hoại là bản năng sâu xa của bất cứ đám đông nào. Nó tương đối dễ 

dàng hơn sự kiến thiết, ít nhọc nhằn hơn nhiều. Nó lại làm êm dịu những căm hờn tích luỹ 

từ lâu. Vả lại, càng phá hoại, quần chúng càng có cảm tưởng rằng tương lai sẽ huy hoàng 

và nhiều hứa hẹn. Vì ít lý trí, nên quần chúng không nghĩ rằng, sau sự phá hoại, chính họ 

sẽ phải nai lưng ra kiến thiết. Do giai đoạn phá hoại đó, quần chúng dễ nghiêng về cực 

đoan, và các đảng phái cực đoan càng dễ thẳng thế. Nên giữa cao trào cách mạng, các lãnh 
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tụ muốn nuôi dưỡng cho cách mạng cần luân luôn tìm những đối tượng để tiêu diệt. Bởi 

thế, chính sách khủng bố và bạo lực gần như gẳn liền với cách mạng. Và trên đường diễn 

tiến, cách mạng đã trở thành một con giao long khát máu cắn xé hết thù địch, rồi quay lại 

cắn xé ở ngay trong hàng ngũ cách mạng. Và các thiên thần đã trở nên khát máu đối với 

ngay những kẻ đồng hành với mình!!… 

B) Khi phong trào cách mạng đạt tới cực độ, hoặc vấp phải những trở lực lớn lao, cách 

mạng bắt đầu bước vào giai đoạn thoái trào. Tiềm lực cách mạng dần dần bị kiệt quệ hoặc 

chán nản, khiến khuynh hướng phản cách mạng lại củng cổ được lực lượng. Muốn chứng 

minh điều đó, thiết tưởng chỉ cần nhìn lại các cuộc cách mạng. Trong cuộc cách mạng 

Pháp 1789, sau khi khuynh hướng cực đoan đã tiến tới chế độ Robespierre, thì ít tháng sau, 

cuộc phản ứng Thermidor đã bắt đầu. Robespierre bị lật đổ. Các lực lượng bảo hoàng, 

phản cách mạng, hoặc ôn hoà lại trỗi dậy, và sự phản ứng của họ cũng được tính cách bạo 

tàn. Rồi đến thời Chấp chính ban, để kết thúc bằng nền đế chế của Napoléon… Cuộc cách 

mạng 1917 cũng tiếp diễn tương tự. Cao độ cách mạng phát triển vào 1919, giữa lức Đệ 

tam Quốc tế được thành lập để khuyến khích các phong trào cách mạng Âu châu, và giữa 

thời gian cố gắng nội chiến. Lúc đó, các Sô viết thợ thuyền đều có quyền bầu lên những 

phần tử chỉ huy. Nhưng chỉ mấy năm sau, Lénine đã phải lùi bước với chính sách Tân kinh 

tế. Rồi Staline dần dần lấn bước trên sân khấu chính trị để mở đường cho giai cấp thơ lại. 

Quyền lợi của lớp thợ thuyền không còn được bảo vệ, và các Sô viết đều phải cúi đầu nghe 

lệnh trên. Nông dân cùng bị áp bức tàn sát. Chính sách Staline ngày càng hữu khuynh để 

trở nên tương tự như chế độ Nga hoàng… Các cuộc cách mạng khác cũng thường tiếp tục 

như vậy, ở Trung Hoa hoặc ở Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha, Franco đã thắng thế… Ngay 

cho đến Anh, cuộc cách mạng 1640 lật đổ đế chế, cũng dần nhường chỗ cho chế độ độc tài 

của Cromwell, để rồi tới 1660, trở lại đế chế. 

Sự kiện thoái trào thiết tưởng cũng dễ hiểu. Vì phong trào cách mạng cũng tương tự như 

đợt thuỷ triều. Sau khi tới cao độ, giòng nước lại rút xuống. Sau một thời gian nỗ lực có 

thể kéo dài tới bảy, tám năm trời, tiềm lực cách mạng dễ bị trùng giây hoặc kiệt quệ. Quần 

chúng, sau một thời khích động say sưa, đã vấp phải những trở lực thực tẽ khó giải quyết. 

Nhất là cuộc cách mạng dần dần phải bước sang giai đoạn kiến thiết. Sự kiến thiết đòi hỏi 

không những sự hăng hái, nó còn đòi hòi một công phu cực nhoc về kỹ thuật. Khi thế lúc 

đầu càng hăng hái, niềm hy vọng càng rộng lớn bao nhiêu, thì có lẽ sự tỉnh mộng càng đau 

đớn ngần nấy. Trong mỗi cuộc cách mạng, con người thường nuôi dưỡng những hy vọng 

hạnh phúc vô biên. Nhưng cách mạng đã tiếp diễn dần dần trước mắt ho, và với niềm trông 

đợi vô biên, quần chúng chỉ nhìn thấy những thực hiện khá cục hạn. Do đó, có sự tỉnh 

mộng… về những điểm chưa thực hiện được, họ trở thành bất mãn. Về những điểm thực 

hiện được rồi, họ thấy quen thuộc, không còn háo hức như trước. Cho nên, trong bất cứ 

cuộc cách mạng nào, vẫn có một tỷ lệ ảo vọng nằm xen giữa những hy vọng lúc đầu và 

những điểm được thực hiện về sau. Đau đớn hơn nữa, là nhiều cuộc cách mạng, tới lúc 

thoái trào, thường đưa tới những chế độ độc tài. Lối kết thúc thường thấy ấy đã khiến văn 

hào Marcel Proust viết nên câu chua chát sau đây: “Chúng ta vẫn biết rằng các cuộc cách 

mạng đều kết thúc bằng chế độ độc tài, biết rằng các phe phái đều lần lượt qua đi cũng như 

các cuộc xung đột sẽ đều tàn lụi và kẻ thù hôm nay có thể trở thành bạn liên minh của 

ngày mai!… Tuy nhiên, chúng ta vẫn bắt buộc phải đóng, với tất cả hĩ nộ ái lạc, những vai 

trò mà sự ngẫu nhiên đã gán ghép cho chúng ta”. 

Cũng cần ghi rõ rằng trên đã tiến tới cực đoan hoặc trên đà thoái trào, diễn trình cách 

mạng không phải là một sự thẳng tiến liên tục, hoặc một sự thoái lui liên tục. Bước tiến 

của nó thường khi gồm nhiều đợt nhỏ, có một đợt tiến, rồi đôi khi ngừng lại, hoặc thoái lui 

ít nhiều, rồi lại tiến. Đà thoái trào cũng vậy, có những đoẹt nhỏ: một đợt thoái lui có thể 

ngừng lại, hoặc tiếp theo bằng một bước tiến nhỏ, nhưng trên đại thể, vẫn là thoái trào 

cách mạng. Tuy nhiên, mặc dầu những nhận xét về thoái trào cách mạng, chúng ta vẫn 
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không thể chấp nhận câu nói chua cay ủa Proust dẫn trên đây. Vì tuy có thoái trào, nhưng 

sau một cuộc cách mạng, không mấy khi xã hội có thể trở lại y nguyên tình trạng cũ. Cuộc 

cách mạng 1789, có thể bị kết thúc bởi đế chế của Napoléon. Nhưng so với chế độ Louis 

XVI, đế chế Napoléon đã tiến bộ hơn nhiều: đa số dân chúng đã được hưởng tự do, bình 

đẳng, và nhiều áp bức trước kia đã bị huỷ bỏ. Ngay cho đến chế độ của Louis XVIII vẫn 

còn hơn chế độ cũ nhiều. Có lẽ chỉ có chế độ Staline và Mao Trạch Đông là đã ngược 

dòng hẳn lại, tức là đi xa hơn chế độ Nga hoàng và các vua Tầu ngày trước… Nên trên đại 

thể, giòng tiến của lịch sử vẫn có tính cách bất khả vãn hồi, mặc dầu những nhịp điệu cao 

trào và thoái trào. Và sự am hiểu nhịp điệu trong diễn trình cách mạng là một điều rất quan 

hệ: do sự nhận định biện chứng, các lãnh tụ có thể đẩy tới cách mạng, hoặc làm như 

Staline, lợi dụng giai đoạn thoái trào để tiêu diệt những phần tử chân chính và thực hiện 

suý đồ thống trị của mình!… 

 
 

Chương 2 

Chương trên đã trinh bày về diễn trình hiện chứng thường thấy của cách mạng. Vấn đề còn lại 

là xét xem qua những biến cố nói trên, cũng như qua trăm ngàn biến cố khác đã xảy ra trong lịch 

sử các dân tộc. Những phần tử tham dự vụ chính biến đã hành động ra sao? Những phương 

châm hành động của họ như thế nào?… Trong các cuộc cách mạng kể trên, chúng ta đã cố gắng 

nhận định về các nhân vật quan hệ. Có những phần tử thực là thuần tuý lý tưởng, như những 

trang thanh niên trong phong trào khủng bố “Đi vào dân chúng” (Kaliayev, Jeliabov, v.v…) Đỏ là 

nnhững người thành khẩn hết mực, đã đem xương máu của chính mình san bằng những bất 

công xã hội để cứu chuộc cho cả một dân tộc lầm than! Trong sự hành động, họ không có máy 

may toan tính cho riêng mình. Họ mong gây lại công lý bằng bạo lực, nhưng đồng thời lại muốn 

giữ vẹn cả lòng từ bi bác ái. Họ được mệnh danh là những Đấng cứu thế bạo tàn. Cũng có những 

con người khác như Trotsky chỉ muốn nghĩ tới công lý. Phải nhận rằng Trotsky là một người 

thành khẩn, có lý tưởng, nhưng tâm trạng của ông chưa phức tạp và cao cả như Kaliavev. Ông 

hành động để thực hiện hiện công lý, nhưng không quan tâm gì đến chuyện từ hi bác ái. Ông là 

một chiến sĩ cách mạng thẳng thắn, tranh đấu cho cách mạng, và tuân theo những luật lệ của 

cuộc đấu tranh đó. Nếu những người như Trotsky còn lãnh đạo phong trào cách mạng lại Nga 

sô, có lẽ vận mệnh nhân loại đã nhảy sang một nẻo khác, và chắc rằng cách mạng Nga sô cũng 

có phần tương xứng với những hy vọng mà nó đã gây nên trong buổi ban đầu. Lại cũng có những 

người khác như Staline, hoàn toàn thuật sĩ, bất chấp luân lý, nhân đạo, bất chấp cả lý tưởng, 

muốn khai thác cả cao trào lẫn thoái trào cách mạng, cũng như lợi dụng tất cả những khía cạnh 

hèn kém của nhân tính, đề thực hiện suý đồ thống trị của riêng mình! Không việc ác nào làm cho 

Staline run tay, và không lời dối trá nào khiến ông ngọng lưỡi. Cũng có những con người chia sẻ 

hơn, tỷ dụ như Mirabeau, Danton. Những con người thuần tuý người, nghĩa là có ít nhiều nhược 

điểm do sự ham sống và năng khiêu thẩm mỹ, nhưng pha trộn với một tình yêu lý tưởng khá 

rộng lớn cao cả. Cũng có những con người thật sắt đá hành động nhẫn tâm và không thương 

sót, như Robespierre, Saint-Just. Nhưng mặc dầu những hành động nhẫn tâm của họ, mặc dầu 

vì họ mà đầu rơi máu chảy, ta thành thực vẫn không dám trách móc họ, vì chính họ là những 

người hết mực thành khẩn, lúc nào cũng sẵn sàng trả giá, và đã trả giá cho những hành động 

bạo tàn của mình. Cùng còn những con người khác, ngây thơ nhưng lý tưởng, lạc lõng vào giữa 

cơn giông tố cách mạng, như La Fayette. Vì lầm tưởng rằng cách mạng chỉ là một cuộc tranh đấu 

thẳng thắn và minh bạch, hoặc tưởng rằng cách mạng chỉ là chân lý mà không có ảo vọng, chỉ có 

thể làm lợi cho nhân quần xã hội chứ không thể làm hại, nên ông đã dấn thân vào. Dấn thân một 

cách hăng hái tin tưởng, để rồi trở thành do dự chua cay, đến nỗi phải trốn ra ngoại quốc và 
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chống lại cách mạng! Còn có những con người khác như phái Girondins, hoặc phái Mensevich: 

họ cũng lầm tưởng rằng cách mạng chỉ là một chuyện lý tưởng cần đến tài hùng biện hơn là công 

phu tổ chức, và nghĩ rằng những kẻ mệnh danh là đồng chí không thể quay đầu lại cắn xé chính 

mình!… Những nhân vật điển hình trên đây, ta cũng có thể tìm thấy đầy rẫy những mẫu mực ấy 

trong các cuộc biến cố khác từ đồng sang tây. Vì có lẽ nhân tính đâu đâu cũng là một, và con 

người cũng chỉ có bấy nhiêu mẫu mực. Qua những sách như Đông Chu liệt quốc, Tam quốc chí, 

Hán-Sở tranh hùng, qua những trang sử về sau của Đông phương, cũng như những trang sử thời 

trung cổ của Tây phương, ta vẫn có thể tìm thấy những con người tương tự như trên. Những 

con người thật lý tưởng và cao cả, những con người nửa ngây thơ nửa lý tưởng, những con 

người có một phần xấu xa và một phần lý tưởng, những con người thông minh nhưng ít quả cảm 

và chỉ thích nói, những con người sắt đá nhưng thẳng thắn, và những con người thật sắt đá và 

hoàn toàn thuật sĩ… Có điều chua cay là trong nhiều trào lưu chính biến, những kẻ lý tưởng và 

nhiệt tâm lại thường bị bọn thuật sĩ lường gạt và lợi dụng để mưu đồ sự thống trị của riêng 

mình. 

Đó là những bóng dáng nhân vật điển hình được nêu lên để soi đường cùng tìm hiểu về phương 

châm hành động. Vấn đề thực là cấp thiết, nhất là đối với thời hiện đại. Khi nhận định về thời kỳ 

hiện đại, Trotsky từng thốt lên câu: “Không có một thời kỳ lịch sử nào lại tàn ác, khốc liệt, và 

trắng trợn như thời hiện đại!”. Rồi ông đem so sánh thời nay với thời Phục hưng ngày trước, tức 

là một thời vua chúa tranh hùng tương tự như trong Xuân-Thu chiến quốc, và nhắc tới những 

phương châm về “Thuật làm chúa” của Machiavel. Khi nhận định về thời hiện đại. Camus cũng 

kêu lên: “Chúng ta sống giữa thời đại của những vụ sát nhân tuyệt hảo”. Tuyệt hảo ở chỗ kẻ sát 

nhân không hề ăn năn hối lỗi, vẫn trang nghiêm trịnh trọng, mang mề đay cùng áo đại trào, và 

có lẽ vẫn tự cho mình là những đấng cứu thế! Khách quan mà nói, trong nửa thế kỷ gần đây, 

thuật hành động của những tay lãnh đạo đã đạt tới một mực độ quái đản chưa từng thấy trong 

lịch sử. Cuộc cách mạng Quốc xã, nhất là hai cuộc cách mạng vô sản tại Nga sô và Trung Quốc 

đều chứng minh tính cách quái đản ấy. Quái đản do sự sử dụng triệt để bạo lực và dối trá. Quái 

đản hơn nữa là trong thuật dối trá, họ đã khéo trộn lẫn phải trái, trộn lẫn chân lý và sai lầm, 

thiện và ác, để trình bầy dưới mắt đám quần chúng ngơ ngác và khiếp đảm, những luận điệu tắt 

léo, khiến cho rất khó phân biệt… 

Lẽ dĩ nhiên là những ai đã suy ngẫm ít nhiều về lịch sử nhân loại, hết thầy đều nhận thấy rằng, 

ở bất cứ thời nào, thuật hành động của những con người làm lịch sử ít khi có thể ly khai với đạo 

đức và dối trá…Có lẽ chỉ trừ trường hợp của những bậc sáng lập tôn giáo Thích Ca hoặc Chúa Ki-

Tô là ta không nhìn thấy trong hành động những vết tích của bạo lực và dối trá. Tuy nhiên, trên 

lịch trình khai triển, Phật giảo cũng như Cơ đốc giáo, một khi đã có giáo hội, vẫn gây nên những 

đụng độ quyền lực hoặc chia rẽ giáo điều đôi khi phải giải quyết bằng chiến tranh tôn giáo. Ày 

là không kê những hành động bạo tàn hơn nữa như việc thiết lập Tôn giáo Pháp đình bởi Giáo 

hội La Mã. Bước ra ngoài lãnh vực tôn giáo, bạo lực và dối trá đều được bộc lộ một cách thường 

xuyên và phổ biến. Bất cứ một biến chuyển lịch sử nào, đều thai nghén ít nhất là một phần trong 

bạo lực và dối trá. Hình như nhân loại, tự một thời nào, đã ký mật ước với ác quỉ, và sự sống của 

con người khó thể gột bỏ được hết bạo lực và dối trá!! 

Mỉa mai hơn nữa là trong lịch sử, những kẻ chủ trương bạo lực và dối trá thường được lọt tai và 

thành công hơn những người chủ trương thành khẩn và nhân nghĩa. Giữa một thời Xuân-Thu, 

mặc dầu đã mòn chân mỏi gối chu du liệt quốc, Đức Khổng tử vẫn không được vua chúa dùng 

tới, chỉ được dùng một lần ở nước Lỗ trong một thời gian ngắn ngủi… Khi vào yết kiến vua Tần 

để trình bầy đạo hoặc thuật hành động của mình, Vệ Ưởng đã giảng giải lúc đầu về đế đạo. Nghe 

được ba câu, vua Tần đã ngày khò. Mấy ngày hôm sau, Vệ Ưởng lại trình bầy tới vương đạo. Nói 
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được một lúc, vua Tần cũng ngủ thiu. Mấy ngày sau nữa, khi họ Vệ trình bầy đến bá đạo, vua 

Tần hết sức khoái trí, thao thao bàn luận suốt mấy ngày đêm không nghỉ. Nếu nhìn sang cõi Tây 

phương, trong suốt thời thượng và trung cổ, có lẽ cũng chỉ có một cuốn sách được lưu truyền 

là cuốn “Thuật làm chúa”. 

Tuy nhiên, ở Âu cũng như ở Á, thuật hành động căn cứ trên bạo lực và dối trá của cổ nhân khó 

có thể đem so sánh với những chính sách hiện đại. Ở những thời trước, một vị vua chúa bạo tàn, 

tuy sử dụng bạo lực và dối trá, vẫn còn thâm cảm ít nhiều lẽ phải trái, và có lẽ đôi khi còn thầm 

nhận rằng công việc mình làm là tàn bạo quá đáng. Các vua chúa thời Đông Chu liệt quốc, mặc 

dầu đa số vẫn noi theo bá đạo, nhưng trong thâm tâm vẫn còn chút e dè kiêng nể những người 

chủ trương chính đạo, tỷ dụ như Đức Khổng tử… Ngay cho đến những chế độ độc tài phát xít 

của Hitler, Mussolini, thực ra những hành động khủng bố bạo tàn của họ cũng chưa được đặt 

lên cương vị một chính sách vĩnh cửu có tính cách khoa học. Trong nhưng con người như Hiller, 

Mussolini, Goering, nếu đem phần tách kỹ càng, ta sẽ thấy nhiều phong độ hơi tương tự như 

chúa Néron của thời cổ La Mã. Hành động bạo tàn của họ đói khi còn nhuốm ít nhiều tính cách 

du hí, hoặc căn cứ trên một ý thức thẩm mỹ thực hiện vẻ đẹp hùng tráng của nòi Aryen thuần 

chủng)… Trái lại, chế độ độc tài lâu tiến nhất ngày nay, tức là chế độ Sô viết tại Nga và Trung 

Hoa, đã đặt bạo lực và dối trá thành một chính sách thường xuyên và cố định. Chính sách đó 

không những nhằm mục tiêu trừng trị, mà còn nhằm mục tiêu phòng ngừa… Lấy tổng số nạn 

nhân của chế độ Sô viết mà xét, đã rõ rệt rằng những lãnh tụ khát máu nhất của thời cách mạng 

Pháp 1793, hoặc những vị vua chúa độc tài nhất ngày trước, cũng chỉ là những đứa trẻ thơ so 

với Staline hoặc Mao Trạch Đông!… 

Tóm lại, với sự thành hình của chế độ Sô viết, nhân loại đã chứng kiến một sự kiện chưa từng 

thấy trong lịch sử: sự kiện một chính sách thường trực khủng bố. Ớ đây, sự sử dụng bạo lực và 

khủng bố không còn là sự tự vệ chính đáng trong thời cách mạng khởi nghĩa. Cũng không phải 

là sự sử dụng bạo lực thông thường giữa lúc chiến trận, như trong thời kỳ nội chiến của Nga sô, 

dễ tiêu diệt những đạo quân phản động. Đây chỉ là sự xử dụng bạo lực thuần tuý để thoả man 

những tham vọng tuyệt đối của một số lãnh tụ… Marx, hay cả đến Lénine, cùng những truyền 

thống giải phóng của xã hội chủ nghĩa đã bị chôn vùi từ lâu! Riêng chỉ còn lại ý chí thống trị của 

một người, hay một số người, phục vụ bởi hàng chục vạn hoặc trăm vạn những kẻ thừa hành bị 

lôi cuốn và nghiền nát trong guồng máy tổ chức. Cớ thể nói là Staline và Mao đã phát minh một 

sự kiện mới lạ: sự kiện một tổ chức guồng máy để phục vụ một chính sách triệt để bạo tàn… Tuy 

nhiên, càng khủng bố bao nhiêu, các lãnh tụ Sô viết càng lưu tâm tới chiêu bài bấy nhiêu! Họ tự 

biện minh bằng nhiều cách, họ cầu cứu tới biện chứng lịch sử, tới khoa học lịch sử, tới nhu cầu 

kỹ nghệ hoá… Họ tự nhận là những bộ óc thuần tuý khoa học, những con người phi luân lý, như 

giòng tiến của lịch sử vậy! Cho nên, họ là những con người trang nghiêm, không đùa cợt. Và vì 

tự biện minh bằng khoa học lịch sử, nên trong thâm tâm họ, không có một mảy may kẽ hở nào 

làm lọt những thắc mắc ân hận!… Nên Camus đã nhận xét đúng đắn khi cho rằng thời đại ngày 

nay là thời đại của những vụ sát nhân tuyệt hảo. Và đọc những trang sử Sô viết gần đây dễ khiến 

chúng ta nhắc tới câu nói trong kinh Phúc Âm: “Đấng Thiêng liêng nhận thấy rằng trên mặt trái 

đất, loài người đã trở nên quá tàn ác, và mọi ý nghĩ của con người, từng giây từng phút, cũng 

chỉ hướng về sự ác mà thôi. Đấng Thiêng Liêng thấy hối hận đã tạo ra người trên mặt trái đất, 

và thấy xót xa trong lòng!” 

*** 

Tính chất phức tạp và nhiều vẻ của những nhân vật cách mạng trên đây, cùng sự thiên trọng của 

chế độ Sô viết về phía bạo lực và dối trá khiến con người ngày nay cần phải tìm hiểu và đặt lại 
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vấn đề hành động. Trước kia, ngay ở Tây phương, các vì vua chúa đâu có phải lúc nào cũng ngả 

theo những phương trau dồi bá đạo như các lãnh tụ Sô viết ngày nay! Ngoài những vua chúa noi 

theo Machiavel, cũng còn những vị vua chúa khác biết thương dân và giữ tín nghĩa như vua Saint 

Louis. Ngay đến Giảo hội cơ đốc, dưới thời trung cổ, vẫn thường hoằng dương lòng bác ái của 

Chúa Ki- tô để ngăn bớt những tập quán bạo tàn của những ông chúa chỉ thích có chiến tranh và 

chém giết. Sau khi cách mạng Pháp thành công, các xã hội Âu châu, trong suốt thế kỷ XIX, cũng 

thường tuân theo tinh thần bình đẳng, tự do để tổ chức xã hội, và chỉ thường chấp nhận những 

hình thức đấu tranh hợp pháp, và hợp tình nhân loại. Trong suốt mấy thế kỷ đó, những phương 

châm của Machiavel đâu có được nghiên cứu và xiển dương! Ở Đông phương cũng vậy, những 

truyền thống luân lý để xử thế thường khác hẳn với những phương châm bá đạo, và những 

phương châm này, dù có giúp kẻ nào thành công đi nữa, vẫn bị miệng thế mỉa mai. Trong lịch sử 

và văn chương cổ, nhiều người viết sách thường luôn nhắc nhở tới một thời hoàng kim Nghiêu-

Thuấn, để ca ngợi chính sách đế đạo lấy đức cảm hoá nhân dân. Gấn hơn nữa, tới những thời 

Đông Chu, Hán- Sở, Tam quốc, và ngay tới những triều đại về sau, mặc dầu bá đạo nhiều phen 

hoành hành, các bậc thế sự vẫn lớn tiếng hoằng dương vương đạo, khiến nhiều vị vua chúa phải 

nghiêng mình kính nể hoặc tuân theo. Cho nên, muốn am hiểu đạo hay thuật hành động, thiết 

tưởng cần khơi dào lại những truyền thống xa xưa tại Đông phương và Tây phương. 

A. Đạo hay thuật hành động trong truyền thống Đông phương 

Tại Đông phương, chúng ta đều biết rằng đạo hành động thường được chia thành ba quan niệm: 

đế đạo, vương đạo, bá đạo. Về đế đạo, sách sử thường nhắc tới thời huyền sử của mấy vị vua 

Nghiêu-Thuấn. Vì thuộc huyền sử, nên các sách cũng không thể ghi rõ những sự kiện của chế độ 

đế đạo. Chỉ biết sơ rằng Nghiêu-Thuẩn là những vì vua đạt tới một mực độ hiền đức cao cả có 

thể gắn sánh cùng Trời Đất. Các vua đó đã lấy lòng nhân từ và đức độ đề cảm hoá được muôn 

dân. Cho nên, không cần tới pháp luật, không cần tới guồng máy công lực mà xã hội vẫn thịnh 

vượng, dân chúng vẫn thanh hình! Vì mỗi người đều được giáo hoá và cảm hoá, hiểu rõ đạo làm 

người giữa nhân quân và trời đất. Cho nên, nhân dân sinh sống vui vẻ, nhà không cần đóng cửa, 

của rơi ngoài đường cũng không ai nhặt. Thời Nghiêu-Thuấn có lẽ là thời kỳ mà các lý thuyết gia 

mác xít Tây phương đã mệnh danh là thời kỳ cộng sản nguyên thủy. Nhưng nếu thời Nghiêu-

Thuấn có thật, có lẽ một phần là do tình trạng dân số ít ỏi của thời bấy giờ. Tâm lý của người 

dân lại thô sơ, mộc mạc, gằn với tự nhiên, nên dễ cảm hoá… Bàn tới thời Nghiêu-Thuấn, thiết 

tưởng chỉ cần nhắc tới một hành động của vua Nghiêu, vì hành động này chứng tỏ tâm trạng 

thuần khiết của con người thời đó. Sau khi trị vì lâu dài, tới lúc già, vua Nghiêu có 9 người con 

trai. Nhưng nhà vua xét thấy 9 người con của mình đều không đủ hiền đức để trị dân. Ngài muốn 

tìm một người hiền để truyền ngôi. Ngài bèn giả làm thường dân, đi lang thang tìm người hiền. 

Đi tới một chân núi, vua gặp một người đương cầm chiếc bàu nhỏ (tên là Hứa Do) lom khom 

múc nước dưới khe. Vua Nghiêu hỏi: “Ngươi làm gì đó vậy?” - Hứa Do cười trả lời: “Tôi ngán 

cuộc đời, không màng danh lợi, nên lánh mình một nơi vui thú thanh nhân, đói ăn trái cây, khát 

uống nước suốt, giữ mình trong sạch, cho mãn kiếp thì thôi!”. Vua Nghiêu nghe nói mừng thầm, 

nghĩ: “Người này hiền đức lắm, chắc có thể trị nước thái bình”. Bèn nói: “Trẫm thiệt là vua 

Nghiêu đi tìm người hiền đức. Nay mới gặp, xin mới về để Trẫm truyền ngôi”. Hứa Do nghe nói 

không ưa, nhưng không dám nói lại, chỉ vứt bỏ chiếc bầu, ôm hai tai, cong lưng chạy riết một 

hồi lên phía trên giòng nước. Rồi củi xuống lấy nước rửa tai cho sạch những lời nói nhiệm danh 

lợi… Theo chuyện này, có lẽ chế độ Nghiêu-Thuấn cũng tương tự như chế độ xã hội chân thuần 

mộc mạc của Lão tử chủ trương. Do tính chất quá cao viễn, và thiếu thích hợp với những sự kiện 

ngày nay, nên thiết tưởng cũng không cần bàn luận nhiều về đế đạo. 



 113    Cách Mạng Và Hành Động  - Nghiêm Xuân Hồng                                  www.vietnamvanhien.net 

Chỉ còn lại hai quan niệm hành động là vương đạo và bá đạo. Muốn am hiểu truyền thống hành 

động về chính trị của người Đông phương, cần trình bầy kỹ càng về vương đạo. 

Rất nhiều sử sách Đông phương đã xiển dương vấn đề nảy. Trong các sách sử hoặc dã sử, cần 

kể tới mấy bộ Đông Chu Liệt quốc, Tây hán chí, Tam quốc chí. Trong các kinh sách, phải kể tới 

những kinh sách Khổng-Mạnh. Đức Khổng là người sống vào cuối thời Xuân-Thu, đã có công tập 

đại thành những phương châm xử thế hoặc hành động trở nên một hệ thống, song thực ra, 

những phương châm ấy đã bàng bạc từ những thời trước. Gọi là vương đạo, vì đó là đạo của các 

vì vua chúa. Và sau thời Nghiêu-Thuấn, ngay các vì xưng đế, cũng chỉ cần tuân theo vương đạo 

mà thôi. Cũng được gọi là vương đạo, vì đạo đó được coi là chính đạo, tức là sự hành động chính 

đáng, hợp với đạo lớn. 

Vậy thế nào là hành động theo vương đạo? Chúng ta đều hiểu rằng trong truyền thống tinh thần 

Đông phương, con người được coi như một tiểu vũ trụ để phản ảnh đại vũ trụ là trời đất. Con 

người phải có đạo làm người, và đạo người phải phản ảnh đạo trời đất. Đạo trời đất được căn 

cứ trên tính hiếu sinh, nên đạo làm người phải được căn cứ trên một đức tỉnh căn bản là lòng 

nhân. Vậy lòng nhân là gì? Đức Khổng đã mang câu đó hỏi ba người học trò có trình độ cao thấp 

khác nhau. Thầy Tử Lộ thưa: “Người nhân là người làm thế nào cho người ta yêu mình”. Thầy 

Tử Cống thưa: “Người nhân là kẻ hay yêu người khác - Thầy Nhan Hồi thưa: “Người nhân là kẻ 

tự yêu mình”, sở dĩ có nhiều câu trả lời, vì chữ nhân rộng lớn bàng bạc, và gồm nhiều trình độ. 

Nhưng nói một cách dễ hiểu, lòng nhân là lòng xót thương chăm chút bao la đối với toàn thể 

vạn vạt, cảm thông hay xót thương, chăm chút đối với vũ trụ trăng sao, với cày có cầm thủ, với 

nhân quần xã hội, với bạn bè, với gia đình, với sư phụ, với vua chúa! Lòng nhân bao la phố biến, 

nhưng có nhiều trình độ và tuỳ từng đối tượng. Có những đối tượng phải đặt cao hơn, có đối 

tượng phải đặt thấp hơn. Tất cả đạo làm người là ở chỗ biết biện biệt đó. Và tất cả đạo xử thế 

và hành động cũng sẽ do đó mà suy diễn ra. 

Vậy những đối tượng xử thế và hành động đã được biện biệt như thế nào? Nền giáo ly Khổng-

Mạnh đã phần chia đạo xử thế của con người làm nhiều tương quan. Tương quan cao nhất, và 

cần phải phụng sự trước hết lý tưởng quan giữa vua và bày tôi. Rồi đến tương quan giữa thầy 

và học trò. Rồi đến giữa cha và con. Rồi giữa anh và em. Rồi giữa chồng và vợ. Rồi giữa bạn và 

bạn. Hồi đến người ân nhân của mình. Sau đó mới đến nhân quần. Thấp hơn nữa mới là cây có 

muông thú và vũ trụ… Lẽ dĩ nhiên là đạo xử thế và hành động chỉ nằm trong phạm vi người đối 

với người mà thôi. Bổn phận của người bầy tới đối với vua được gồm trong chữ trung. Giữa thầy 

và học trò, là nghĩa sư đệ. Giữa cha mẹ với con là chữ hiếu. Giữa anh với em là chữ đễ. Chữ 

nghĩa bao gồm cả những nghĩa vụ vua tôi, sư đệ, phụ tử, huynh đệ, phu phụ, bạn bè, ân nhân. 

Chữ tiết cũng là một chữ rộng lớn, bao gồm danh dự hoặc danh tiết trong các tương quan nói 

trên. Một người theo đúng giáo lý, phải biết lựa chọn, nghĩa là biết đặt nghĩa vua tôi trên nghĩa 

sư đệ, đặt nghĩa sư đệ trên chữ hiếu, hiếu trên đễ, đễ trên nghĩa vợ chồng. Còn những tương 

quan giữa bạn bè hoặc ân nhân có tính cách co rãn hơn, và người trong cuộc phải tuỳ liệu châm 

chước và lựa chọn. Sự biện biệt trên đây đã tạo nên một nền luân lý và một đạo xử thế hành 

động, khiến con người có đủ phương châm chỉ đạo đề xuất xử trong mọi trường họp. Lẽ dĩ nhiên 

là có nhiều trường hợp tắt léo, rất khó lựa chọn. Nhưng dù sao, sự phân định trên đây đã là 

những phương châm rất vững chắc. Ngoài ra, các tương quan nói trên đều được bao trùm bởi 

đạo lớn của chữ nhân. Để xiển dương lòng nhân, con người thường được khuyến cáo bởi giáo 

lý, tự hy sinh mình để bảo vệ cho những nghĩa vụ nói trên. 

Để hiểu rõ thêm nữa đạo xử thế và hành động, thiết tưởng cần khơi dào về từng tương quan, 

và cố gắng tìm những tỷ dụ qua các sách sử, nhất là qua bộ Đông Chu liệt quốc. Vì Đông Chu là 
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bộ đã sử trình bầy đầy đủ hơn cả về những tình tiết nhân tính. Cuốn sách ấy không phải chỉ nói 

về cái hay của người, mà còn trình bầy về cái xâu của người, không những chỉ nói về vương đạo, 

mà còn nói về bá đạo. Ngoài ra, có trình bầy về chính trị cũng như về quân sự. Có thể nói đó là 

một cuốn sách đầy đủ kinh nghiệm sử thế và hành động. 

1. Trước nhất cần nói tới chữ Trung. Trên đại thể, “Trung” có nghĩa là đã thờ ai, thì phải thờ tận 

tâm cho đến cùng. Đối tượng tôn thờ có thể là một người thường, một vị quan, một vì chúa 

(thường được tôn làm minh chủ) hay là vua. Nhưng theo ý nghĩa cao nhất, chữ “Trung” phải 

được áp dụng vào nhà vua. Về điểm này, có đầy rẫy những tỷ dụ trong sách sử. Khi thế tử Trùng 

Nhĩ phải lên đường tị nạn, giữa đường lương thực hết, chỉ còn một ít gạo nấu cháo, có người 

bầy tôi là Giới Tử Thôi đã lén cắt một miếng thịt đùi đem nấu dâng lên cho Trùng Nhĩ ăn. Nhờ 

đó, Trùng Nhĩ mới tiếp tục cuộc lưu vong được. Sau Trùng Nhĩ trở về phục quốc, lấy hiệu là Tấn 

Văn công. Người dời ngợi khen Giới Tử Thôi là bầy tồi trung. Thạch Thác làm tôi nước Vệ, có con 

là Thạch hậu. Thạch hậu giúp Chu hu giết Vệ Trang công để thoán vị. Sau này, chính Thạch thác 

đã tìm cách giết Thạch hậu để trị tội kẻ phản thần. Nên Thạch thác cũng được tiếng là tôi trung. 

Văn Chủng là tay đại công thần của vua Việt Câu Tiễn. Câu Tiễn bị vua Ngô là Phù Sai chiếm nước 

bắt về làm tù binh. Văn Chủng phò Câu Tiễn, khôi phục nước Việt, diệt nước Ngô để trả thù. Sau 

khi diệt Ngô, Câu Tiễn đâm ghét các công thần. Nhà vua đến thăm Văn Chủng, bỏ quên lưỡi 

gươm lại. Văn Chủng biết ý Câu Tiễn, và tuân theo lệnh vua đã tự sát. Khi Lưu bị hấp hối tại thành 

Bạch đế, Khổng Minh tới hầu để lãnh lời di chúc. Vì nhận thấy thái tử Lưu Thiện không đủ tài 

đức, Lưu bị ngỏ ý muốn nhường ngôi cho Gia Cát. Khổng Minh lậy khóc, không dám tuân lời, chỉ 

xin tận tuỵ giúp cho thái tử… Những trường hợp Trung trên đây đều là những trường hợp minh 

bạch rẽ ràng để nhận định. Song có những trường hợp lắt léo hơn nhiều, tỷ dụ như chuyện Ngũ 

Tử Tư. Tử Tư là con thứ một vị đại thần nước sở. Vì tình nghi và bị đêm pha, vua Sở đã giết cha 

và anh Tử Tư. Tử Tư bỏ trốn sang nước Ngô, phò vua Ngô là Hạp Lư. Hạp Lư nghĩ đến công của 

Tử Tư, cất quân diệt Sở để trả thù cho Tử Tư. Vua Sở đã chết rồi, nên Tử Tư sai quật mồ, lấy rồi 

đánh vào xác vua Sở để trả thù. Sau đó, Hạp Lư chết đi, truyền ngòi cho Phù Sai. Tử Tư lại phò 

Phù Sai, và diệt được nước Việt… Trong trường hợp này, Ngũ Tử Tư có giữ vẹn được chữ Trung 

không? Lẽ dĩ nhiên là đối với Hạp Lư và Phù Sai, Tử Tư là người tôi trung. Nhưng Tử Tư vốn là 

người Sở, nên theo đủng lẽ phải, cần giữ chữ Trung đối với vua Sở. Trái lại, Tử Tư đã chọn chữ 

Hiếu, bỏ chữ Trung đối với vua Sở. Nên theo đúng giáo lý, Tử Tư có thể bị coi là kẻ bất trung. 

Còn có nhiều trường hợp khác. Tỷ dụ như vua làm sai, thái độ của bầy tôi phải ra sao? Vua Sở 

văn vương đánh nước Sái, đoạt vợ Sái hầu là Tức Vĩ, rồi truyền đem Sái hầu ra chém. Quần thần 

đều cho là việc bất nhân, nhưng không ai dám can. Chỉ có Dục Tiềm dám bước ra, tay nắm áo Sở 

Văn vương, tay rút gươm nói lớn: “Thà tôi chết với đại uương còn hơn để đại vương làm mất 

nghiệp lớn: Sở Văn vương sợ hãi tha chết cho Sái hầu. Nhưng Dục Tiềm lại nói: “Đại nương nghe 

lời can gián của tôi thật là may mắn cho nước Sở. Tuy nhiên, tội hiếp vua của tôi không thể tha 

được”. Nói xong, tự chặt chân mình để tạ tội và bảo vệ phép nước. Đức Khổng tử phò vua Lỗ. 

Nhưng vua Lỗ quá ham mê tửu sắc. Đức Khổng không can được, từ quan bỏ đi. Phạm Lãi phò 

vua Câu Tiễn, diệt nước Ngô, phục nước Việt. Khi thành công rồi, xét thấy Câu Tiễn có ỷ nghi ngờ 

công thần, Phạm Lãi cũng từ quan ra đi. Những người trên đây đều là những người giữ vẹn chữ 

Trung, biết châm chước và xuất xử theo đúng mực giáo lý. 

Còn có những trường hợp khó hơn nữa. Nếu có một ông vua quá dâm loạn tàn ác, khiến cơ đồ 

sắp sụp đổ, thì người bầy tôi phải làm thế nào? Có quyền truất vua không?… Nhiều sách sử cho 

rằng: nếu cơ đồ nghiêng ngả vì sự dâm loạn tàn ác của nhà vua, thì cần phải đặt nước trên vua. 

Nghĩa là người bầy tôi có thể truất vua dâm ác, nhưng phải lập một người khác trong con cháu 

nhà vua lên thay. Đi xa hơn nữa, có thể đặt câu hỏi: nếu vua dâm loạn tàn ác quá đáng, người 
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bầy tôi có quyền giết vua để cướp ngôi như Chu vương đã giết vua Trụ để cướp ngôi hay 

không?… Đây là một điểm rất khúc mắc. Đức Khổng cho rằng nếu một ông vua làm trái lòng dân, 

tức là trái mệnh trời, thì người bầy tôi được quyền điếu dân phạt tội, nghĩa là cứu dân mà đánh 

người có tội. Ông Mạnh tử cũng nói: “Người làm hại nhân gọi là tặc, người làm hại nghĩa gọi là 

tàn. Người tàn tặc là một đứa không ra gì. Ta nghe nói: giết một đứa Trụ, chưa nghe nói: giết 

vua vậy!” Như thế, Khổng tử cũng như Mạnh tử đã công nhận quyền nổi loạn của người bày tôi, 

cũng như ngày nay, các luật gia công nhận sự nổi loạn của dân chúng đối với một chính quyền 

quá áp bức. Tuy nhiên, quan niệm trên đây của Đức Khổng và thầy Mạnh chưa được sự đồng ý 

của toàn thể các nhà giáo lý. Và những người như Chu vương giết vua Trụ đề cướp ngỏi, vẫn bị 

một vài nhà sử gia chê trách… 

Nói tóm lại, chữ Trung là thế nào? Qua các tỷ dụ, ta thấy chữ Trung có nhiều mực độ. Có thể 

Trung với một thứ minh chủ mình đã tôn thờ như trường họp của Tử Tư. Nhưng đó còn là thứ 

Trung thấp. Cao hơn, chữ Trung phải dem áp dụng cho nhà vua trị vì trên giải đất nơi sinh trưởng 

của mình. Nếu nhà vua làm sai điều nhỏ, bầy tôi chỉ có điều can ngăn. Nếu không can ngăn được, 

thì dành phải bỏ đi, không được chống lại. Nếu đã can gián bằng sự uy hiếp, như trường hợp 

Dục Tiềm, thi phải chịu một sự hình phạt để giữ vẹn chữ Trung. Nhưng cao hơn nữa, là chữ 

Trung đối với nước. Nếu nhà vua làm suy sụp cơ đồ, người bầy tôi có thể truất vua, nhưng phải 

lập vua khác cùng họ. Xem như thế, riêng một chữ Trung, người theo vương đạo phải thận trọng 

cân nhắc kỹ càng. 

2. Sau chữ Trung, đến tương quan sư đệ, giữa thầy và trò. Dù là học văn hay học võ, người học 

trò phải vĩnh viễn chịu ơn và kính trọng ông thày hơn cha mẹ. Sách Đông Chu có ghi truyện một 

người theo học ông thày đạy bắn cung. Khi thành tài, người học trò được làm tướng. Gặp nước 

có loạn, người học trò được lệnh mang quân đuôi theo kẻ thù. Nhưng kẻ thù lại ngồi trên xe, có 

ông thầy cầm cung đứng hộ vệ. Vì kính nể thầy, nên người học trò chỉ dương cung bắn buông 

mấy phát lấy lệ, rồi kéo quân trở về. Hoặc có người học trò khác, lúc cầm quân, lại gặp toán quân 

thù địch do sư phụ của mình chỉ huy. Người học trò đó cũng thường phải lánh, không dám giao 

chiến với thầy. Tuy nhiên, trong tương quan sư đệ này, cũng ít thấy những tỷ dụ xung đột (giữa 

hai nhiệm vụ) qua các sách sử. 

3. Sau tương quan sư đệ, đến chữ Hiếu. Cha mẹ thường được ví như Trời đất, nên chữ Hiếu rất 

nặng. Cha mẹ bảo chết thì con phải chết. Sách Đông Chu chép truyện Thế tử Thân Sinh là con 

Tần Hiến công. Thân Sinh rất hiền đức và tài giỏi, nhưng người kế mẫu Ly Cơ muốn mưu hại để 

lập con riêng mình làm thế tử. Ly Cơ đặt điều vu cáo nhiều lần, khiến Tần Hiến công siêu lòng. 

Tần Hiến công sai người tới bắt Thân Sinh đem về giết. Có viên gia tướng khuyên Thân Sinh nên 

trốn, Thân Sinh đáp: Cha muốn cho con chết mà con không chết là bất hiếu. Rồi thắt cổ chết. 

Còn những chuyện khác như chuyện vua Trịnh Trang công. Trịnh Trang công có người em là Thúc 

Đoạn. Nhưng người mẹ yêu Thúc Đoạn và không ưa Trịnh Trang Công. Bà mẹ lập mưu với Thúc 

Đoạn để tiếm ngôi của Trịnh Trang công. Trang công bắt được thư từ, biết mưu của mẹ và em, 

nhưng không dám ra tay với em vì sợ mẹ. Sau đó Thúc Đoạn khỏi sự, bị thất bại, tự tử chết. 

Trong lúc nóng giận, Trịnh Trang công đầy mẹ ra đất Dĩnh, và thề rằng sẽ chỉ gặp mẹ ở noi cửu 

tuyền. Về sau, Trịnh Trang công hối hận, nhưng chót có lời thề, không biết làm sao đón mẹ về. 

Có vị đại thần là Dĩnh Khảo Thúc bầy kế. Trịnh Trang công y kế, truyền quân tới đất Dĩnh đào 

một chiếc hầm thật sâu như hổ cửu tuyền. Hai mẹ con gặp nhau ở dưới hầm sâu, rồi Trịnh Trang 

công đón mẹ về trào. 

Đó là những trường hợp tương đối rẽ ràng. Có những trường hợp khác, khó xử hơn. Như vua 

Thuấn có người cha là Cổ Tẩu phạm tội giết người. Vậy vua Thuấn phải làm sao? Thầy Mạnh tử 
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có trả lời: “Người quan sĩ Cao Dao cứ việc bắt Cổ Tẩu mà thôii”. Nhưng hưa chắc lập luận trên 

đây của Mạnh tử đã được các nhà giáo lý khác đồng ý. 

4. Sau nữa đến chữ Đễ. Theo chữ Đễ, người em thường phải hy sinh cho anh, và phải coi anh 

gần như cha. Sách Đông Chu có kể chuyện thế tử Cấp Tử và người em là công tử Thọ. Vệ Tuyên 

công tư thông với người vợ thứ của cha là nàng Di Khương, và sanh ra Cấp Tử. Cấp Tử được 

phong làm thế tử. Khi Cấp Tử lớn lên. Vệ Tuyên công còn cưới người con gái nước Tề là Tuyên 

Khương về làm vợ Cấp Tử. Nhưng khi đón Tuyên Khương về, thấy nàng quá đẹp, Vệ Tuyên công 

cũng lại đoạt luôn làm vợ mình. Ăn ở với Vệ Tuyên công, nàng Tuyên Khương sinh được hai con 

là công tử Thọ và công tử Sóc. Nàng Tuyên Khương muốn giành ngôi cho con mình, nên xui Vệ 

Tuyên công giết Cấp Tử. Vệ Tuyên công nghe lời, sai Cấp Tử đi xứ, rồi mật sai một bọn côn đồ 

đón đường định giết Cấp Tử. Công tử Thọ biết ý của cha, bèn nói lại với Cấp Tử, và khuyên anh 

đi trốn. Cấp Tử không nghe. Công tử Thọ khóc, nâng chén rượu tiễn anh lên đường. Trong lúc 

uống rượu, công tử Thọ cố ép cho Cấp Tử uống say, nằm ngủ tít. Công tử Thọ lên đường sang 

sứ thay anh. Giữa đường, công tử Thọ bị bọn côn đồ đón giết. Lúc tỉnh rượu, Cấp Tử hay truyện, 

vội lên đường đuổi theo cứu em. Nhưng quá chậm! Bọn côn đồ đã trở về, và khi biết rằng đã 

giết nhầm, chúng lại giết luôn Cấp Tử. 

5. Sau đến chữ phu phụ. Người vợ phải hy sinh cho người chồng. Những chuyện này đều đầy 

rẫy sách sử. Bộ Đông Chu chép chuyện Trùng Nhĩ và vợ là nàng Thúc Ngỗi. Trùng Nhĩ bỏ nước 

Tấn, lưu vong mưu việc phục quốc. Đến nước Bịch, lấy nàng Thúc Ngỗi. Được một thời gian được 

tin bị tầm nã, Trùng Nhĩ từ biệt nàng Thúc Ngỗi để sang nước khác lánh nạn, và nói: “Ta phải 

mưu việc phục quốc. Nàng ở lại đây nuôi con. Nếu quá 25 năm, ta không trở lại thì nàng cứ cải 

giá. Thúc Ngỗi khóc nói: “Chí chàng ở bốn phương, thiếp đâu dám ngăn. Nhưng chờ 25 năm nữa, 

thiếp đã già, còn lấy ai nữa. Thiếp xin thủ tiết đại chàng và nuôi con”. Sau đó 8 năm, Trùng Nhĩ 

phục quốc, lên ngôi vua, đón Thúc Ngỗi về. 

6. Sau nữa đến tình bằng hữu. Những chuyện chép cũng đầy rẫy sách sử. Sách Đông Chu chép 

chuyện đôi bạn Đỗ Bá và Tả Nho cùng làm quan triều nhà Chu. Đỗ Bá làm phật lòng vua, bị vua 

Chu Tuyên vương truyền đem chém. Tả Nho biết là bạn phải, đứng ra can vua. Can không được, 

Tả Nho tự tử chết theo bạn. Ngũ Tử Tư và Thân Bao Tự là bạn thân, Tử Tư bỏ vua Sở đi trốn, 

định cầu viện binh đánh vua Sở trả thù cha. Giữa đường, gặp Thân Bao Tự. Thân Bao Tự, vì tình 

bạn, không đi báo quan quân bắt Tử Tư. Nhưng vì muốn giữ lòng trung, Thân Bao Tự có hẹn với 

Tử Tư rằng: “Anh đi mưu diệt Sở, nhưng tôi thề với anh rằng tôi sẽ giữ nước Sở đến cùng”. Sau 

đó, Tử Tư diệt được Sở. Thân Bao Tự lại đi cầu viện binh để phục Sở. Nhưng khi đem binh về, và 

trước khi giao chiến, Thân Bao Tự viết thư cho Tử Tư, nhắc chuyện xưa và giảng giải điều tình 

nghĩa. Tử Tư siêu lòng, xin vua Hạp Lư rút quân và lập lại vua Sở. Còn chuyện khác như chuyện 

Bão Thúc Nha - Quản Trọng. Lúc còn hàn vi, đi buôn chung, Thúc Nha biết Quản Trọng nhà nghèo, 

nên vẫn chia phần lãi hơn cho Quản Trọng. Sau đó, mỗi người phò một vị công tử để tranh ngôi. 

Thúc Nha phò công tử Tiểu Bạch, Tiểu Bạch được lên ngôi, giao quyền cho Thúc Nha. Thúc Nha 

lại tiến dẫn Quản Trọng. 

Sau nữa, đến một ân nhân, hoặc những kẻ có ân tình. Sách Đông Chu chép chuyện Dự Nhượng. 

Dự Nhượng là môn hạ chịu ơn của Trí Bá. Lúc nước Tấn suy vong, Trí Bá muốn mưu việc lớn, bị 

Triệu Vô Tuất giết. Vô Tuất giết được Trí Bá, lấy sọ làm máng đái. Dự Nhượng hay tin ấy khóc 

nói: “Kẻ sĩ phải chết vì người tri kỷ!”. Bèn đổi tên họ, tìm cách ám sát Vô Tuất mấy lần, nhưng 

không thành sự. Có một lần, Triệu Vô Tuát bắt được Dự Nhượng nhưng lại tha. Dự Nhượng nói: 

Tha tôilà ơn riêng của ngài, còn việc báo thù cho Trí Bá là nghĩa lớn của đời tôi”. Sau đó, Dự 

Nhượng núp dưới chân cầu, chờ Triệu Vô uất đi qua, nhảy ra chém. Quân sĩ lại bắt được. Nhưng 
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Vô Tuất lại tha chết. Dự Nhượng nói: "Hai lần bắt lại tha, đó là đặc ơn của ngài. Tuy nhiên, tôi 

không thể không trả thù cho Trí Bá. Vậy xin ngài cởi áo đề cho tôi chém cúi áo vài nhát qọi là 

chút nghĩa báo thù. Như thế, dẫu có chết cũng hả dạ”. Triệu Vô Tuất thương tình cởi áo. Dự 

Nhượng chém áo mấy nhát, rồi tự đâm cổ chết. Lưu Bị, sau khi thất trận với Tào Tháo và Lã Bố, 

không còn một miếng đất dung thân, phải chạy sang nhờ Lưu Biểu lúc đó làm chúa Kinh Chu. 

Như thế, Lưu Biểu, tuy không hẳn là ân nhân của Lưu Bị, nhưng cũng là người đã thi thố ân tình. 

Vì xét thấy minh già yếu, mấy đứa con lại bất tài, nên Lưu Biểu đã đôi lần ngỏ ỷ muốn nhường 

ngôi vị cho Lưu bị. Nhưng Lưu Bị nhất định khước từ. Phải chờ mãi về sau, khi hai đất Kinh-

Tương đã bị Tào tháo đánh chiếm và tiêu diệt giòng dõi Lưu Biểu, Lưu Bị mới ưng thuận để 

Khổng Minh cất quân chiếm Kinh Tương. 

Qua các tương quan trên đây, đạo Nhân của người noi theo vương đạo đã bộc lộ rõ rệt. Nhân là 

đạo lớn bao trùm trên hết. Nhưng muốn thực hành vương đạo, giữ một chữ Nhân không đủ. 

Phải trau dồi thêm Trí và Dũng. Trí là óc thông minh biết xét người đoán việc. Dũng là sự can 

đảm. Không có Dũng, cũng khó thi thố lòng Nhân. Không có Trí, không thể xét người đoán việc 

và phản ứng đúng mực để thi thố lòng Nhân. Ta có thể đơn cử một tỷ dụ về Trí. Đức Khổng tử 

làm tướng quốc cho Lỗ Định công. Lỗ Định công tới phó hội với Tề Cảnh công, có viên tướng Tề 

là Lê Di bày mưu với Tề Cảnh công xin trong lúc phó hội, sẽ cho một đoàn nhạc công Lai di ra 

múa hát. Bọn Lai di là một giống mọi to lớn khỏe mạnh, và mỗi người sẽ giấu một thứ binh khí 

để thừa dịp múa hát bắt Lỗ Định công và Khổng tử. Nhưng Đức Khổng vốn là người có trí, tìm 

hiểu ngay âm mưu. Bọn nhạc công vừaa bước ra múa hát, Khổng tử cũng bước lên nói với Tề 

Cảnh công: “Hai nước Tề-Lỗ tỏ tình hoà hiếu, xin quí quốc dùng nhạc Trung Quốc, và xin bỏ 

phường nhạc man rợ nàyỊ”. Tề Cảnh còng biết mưu bại lộ đành nghe theo. 

Một tỷ dụ khác như chuyện Quan Công một mình phó hội bên Giang Đông với Lỗ Túc cũng chứng 

minh không những Trí mà cả Dũng nữa… 

Song những tương quan trên đây đều nhằm vào những người kể trên, hoặc người thân hay bạn 

hữu ân nhân. Nhưng còn đối với kẻ thù địch, người theo vương đạo phải xuất xử và hành động 

ra sao?… Lẽ dĩ nhiên là đối với thù dịch, con người vương đạo càng phải trau giồi trí dũng hơn 

nữa. Không trí dũng sẽ thua kém kẻ địch. Nhưng còn chữ nhân ra sao? Liệu có thể mang áp dụng 

chữ nhân với thù địch không? Đức Khổng tử đã từng nói: “Lấy đức báo đức, lấy trực báo oán. 

Trực là thẳng thắn, đàng hoàng không lật lọng, tuân theo lề luật đấu tranh. Hiểu rộng ra, chữ 

trực cũng là một biểu hiện của lòng nhân, trên phương diện tiêu cực. Đối với kè thù địch, người 

theo vương đạo cần phải đấu tranh để tiễu trừ kẻ địch, nhưng phải đấu tranh một cách đường 

đường chính chính. Tỷ dụ như không đánh trước một cách bất ngờ hoặc không đánh trộm. Nếu 

hai bên đối phương đã giao kết điều gì, cần phải giữ chữ tín, không được lật lọng. Sách Đông 

Chu có chép chuyện một vị vua giữ lời hứa, nên khi gặp địch quân, đã lui quân 10 dặm, để 

nhường cho địch đánh trước. Có những tỷ dụ khác con cao thrọng hơn nữa. Như Quan Công, 

thấy Hoàng Trung ngã ngựa, vội thu đao không thèm giết. Cũng như Hoàng Trung muốn đáp ơn 

tha giết, đã không bắn trúng Quan Công… 

Tóm lại, vương đạo gồm trong ba chữ: Nhân, Trí, Dũng. Đối với người vương đạo, sự thành công 

không quan yếu bằng sự thành nhân. Họ chú trọng làm sao cho đúng đạo làm người, dù có thất 

bại hoặc phí hoại một kiếp sống cũng đánh lòng! Cũng do truyền thống vương đạo đó mà sau 

này các cán bộ cách mạng của Tôn Dật Tiên đều noi theo khẩu hiệu: không thành công thì thánh 

nhân. Vương đạo lấy chữ nhân làm nguyên tắc căn bản. Đạo làm người phải vị kẻ khác. Vị kẻ 

khác để làm cao đẹp chủ quan của mình. Do đó, Nhan Hồi mới nói: kẻ có lòng nhân là kẻ tự yêu 

mình. Cho nên, đối với vương đạo, giá trị chủ quan được đặt trên sự thành công khách quan. 
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*** 

Còn bá đạo là gì? Vì đã trình bầy rõ rệt về vương đạo, nên bá đạo cũng dễ định nghĩa. Nó là trái 

với vương đạo. Nó vị mình không phải vị người. Nó vị lợi, vị quyền hành, không phải vị lòng nhân. 

Nó không vị sự cao đẹp chủ quan, mà vị sự thành công khách quan. Làm sao cho thành công thì 

thôi, dù có phải hành động trái với luân thường đạo lý! Nhưng bá đạo chỉ khác về chữ nhân. 

Ngoài ra, nó vẫn cần hai chữ trí dũng. Có lẽ còn cần hơn nữa, vì nó thiếu danh nghĩa, Các sách 

sử cổ Đông phương cũng đầy rẫy những tỷ dụ bá đạo, còn nhiều hơn những tỷ dụ vương đạo. 

*** 

Trước khi rời bỏ đạo hành động trong truyền thống Đông phương, cần nói thêm thêm vài lời về 

quan niệm hành động gần đây của thánh Gandhi. Nói đến Gandhi, ai cũng hiểu rằng ông chủ 

trương để kháng bất bạo động. Để chống lại quân Anh, ông chì hô hào dân chúng không tham 

dự các chức vụ công cộng. không đóng thuế, tay chay các hàng hoá, không di học các trường 

Anh. Tuyệt nhiên, ông khước từ không chịu tham dự các vụ biểu tình bạo động, hoặc khỏi nghĩa 

võ trang, mặc dầu những hành động đó phát xuất do sự khiêu khích của kẻ địch. Chủ trương của 

ông phần lớn lấy cội nguồn ở giáo lý nhà Phật, một phần nhỏ chịu ảnh hưởng của Cơ đốc giáo, 

ông thường khuyên các tín đồ: “Các người phải giữ lòng hiền hoà và khiêm nhượng. Đó là hai 

đức tính cổ xuý trong kinh Phúc Âm. Ông khuyến cáo sự thánh sạch trên thể chất và tâm hồn, 

cùng sự từ bỏ mọi dục vọng. Đỏ là những đức tính của phật tử. Tuy nhiên, ông cũng khuyến cáo 

lòng can đảm, vốn cũng là đức tính của phật tử, vì phật tử luôn luôn phải dũng mãnh tinh tiến. 

Mỗi khi vô khám, ông chỉ phản đối bằng cách tuyệt thực…Trên phương diện hành động, thánh 

Gandhi quả là một con người đặc biệt, và là lãnh tụ duy nhất dám đem áp dụng những giáo lý 

cao siêu vào việc tranh đấu giữa thế kỷ XX này. Tuy nhiên, cũng không cần nghiên cứu dài giòng 

về đạo hành động của thánh Gandhi. Vì đó là một một đạo hành động quá cao đối với đa số 

nhân loại ngày nay, và vì quá cao, nên trở thành không thích ứng! 

 

 

B. Đạo hay thuật hành động trong truyền thống Tây phương 

 
Tây phương cùng có một thời vua chúa như Đông phương, nên cũng như Đông 

phương, Tây phương có một quan niệm vương đạo để hành động và xuấl xử. Nhưng 

trong khi thời vua chúa tại Đông phương kéo dài tới gần 4.000 năm, thời vua chúa 

phương chỉ kéo dài chừng 2.000 năm. Nên Tây phương chưa đủ thì giờ để kết tập một 

quan niệm vương đạo đầy đủ và chặt chễ như các vua chúa Đông phương, vả lại, Tây 

phương vốn khuynh hướng về cá nhân chủ nghĩa, nên con người Tây phương thích nói 

đến quyền hơn là đến trách vụ của con người… Người Tây phương thời trước cũng 

nói tới sự trung thành đối với vua chúa. Nhưng ít nói tới nghĩa sư đệ, nghĩa phụ tử- về 

chữ đễ và nghĩa phu phụ, lại càng ít nữa. Tình bạn bè cũng có, nhưng không thắm thiết 

bằng bằng hữu Đông phương. Ân tình cũng nhạt hơn… Tóm lại, trong đạo làm người 

và quan niệm hành động, Tây phương ít xiển dương chữ Nhân. Chỉ có đạo Cơ đốc xiển 

dương lòng bác ái. Nhưng quan niệm bác ái chưa được phố biến thành những tương 

quan và trách vụ rõ rệt như Đông phương. Trong vương đạo của Tây phương, chỉ có 

Trí, Dũng, thêm chữ Tín, và il nhiều chữ Nghĩa. Mấy chữ đó đã được kết tinh trong 

quy luật hiệp sĩ của thời trung cổ Tây phương. Các hiệp sĩ phải có trí lựcc để xét việc 

và đo lường kẻ địch, phải có dũng cảm để đối đầu. Phải giữ chữ tín trong lúc đấu tranh. 

Tỷ dụ như đã giao ước đình chiến trong một thời gian nào, phải giữ đúng như thể. 

Không được đánh trộm, không đánh bất ngờ. Trong các cuộc đấu gươm, các hiệp sĩ 
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phải lễ độ hoà nhã, và phải mời địch thủ lên đường gươm trước. Và các hiệp sĩ thường 

coi việc đấu gươm hoặc đấu thương như một cuộc phán xét của Thượng đế… 

Tất nhíên là dưới thời vua chúa Tây phương, bá đạo cũng đầy rẫy. Có lẽ đầy rẫy hơn 

vương đạo. Nhưng mãi tới thời Phục hưng của Ý, mới thấy xuất hiện Machiavel tức là 

tay lý thuyết gia của bá đạơ Tây phương lúc đó, nhất là Ý, cũng bộc lộ một tình trạng 

tranh giành sâu xé giữa các vua chúa, tương tự như thời Chiến quốc. 

Machiavel là một tay mặc khách, tương tự như các mặc khách Chiến quốc, thường di 

yết kiến từ chúa này đến vua khác, trình bầy sở học để mong đắc dụng. Ông đã chứng 

kiến nhiều hành động quắt quéo của các vua chúa. Nên ông viết cuốn “Thuật làm chúa” 

để hệ thống hoá bá đạo. Xuất phát từ một điểm triết lý chua cay về con người, coi bản 

chất của người là xấu xa và độc ác, Machiavel chủ trương rằng thuật làm vua chúa phải 

được căn cứ nhiều hơn hết trên bạo lực và dối trá. Và một khi có cao vọng vua chúa 

phải kiêm tính dối trá của con cáo và súc hùng mạnh của con sư tử. Tóm lại, thuật hành 

động của Machiavel thàu tóm trong mấy chữ: Lợi - Trí - Dũng, 

Nhưng cuộc cách mạng 1789 đã đến! Biến cố này làm lóe lên một thời kỳ khủng bố, 

và một quan niệm hành động, trong đó những phương trau dồi trước kia gần như bị 

phá hủy. Tuy nhiên, sau một thói gian ngắn ngủi, các xã hội Tây phương lại trở nên 

tương đối ổn định, rồi bước dần vào kỷ nguyên của tự do chủ nghĩa trong thế kỷ XIX, 

tại thế kỷ này, cá nhân được đề cao. Trong đời sống xã hội, con người được hưởng 

nhiều tự do, chỉ bị kiềm toả bởi một giới hạn là nền công lý xã hội. Trước hiến pháp, 

mọi người đều tự do và hình đẳng. Trước luật pháp, mỗi người đều được ức đoán là vô 

lội, trừ khi nào tội trạng bị minh chứng rõ rệt. Hơn nữa, các tội trạng đều được xác 

định rõ rệt trong luật hình sự. Dân chúng có quyền đình công, biểu tình khi chính quyền 

tỏ ra quá xấu xa hà khắc. Trong sự đấu tranh xã hội, mỗi người đều có thể tranh đấu 

theo những hình thức hợp pháp. Trên phương diện quốc tế, chiến tranh phải tuân theo 

một số qui luật chung: tỷ dụ như không được khởi chiến mà không tuyên chiến, hoặc 

không được phép giết tù binh hay phá hoại nhà thương, trường học… Tóm lại, thế kỷ 

XIX đề cao một trật tự xã hội lớn trọng và muốn điều hoà tự do cá nhân với công lỷ xã 

hội. Đạo hành động của thế kỷ đó không vươn tới lòng nhân hoặc bác ái, nhưng còn 

giữ vững được ít nhiều công lý… Đó là tinh thần của nền dân chủ Tây phương tới nay 

còn tồn tại ở nhiều dân tộc trên thế giới. 

Nhưng tới cuối thế kỳ XIX và sang thế kỷ XX, nhân loại đã bước tới một tình trạng 

nhân mãn chưa hề thấy, cùng một tình trạng phát triển cơ giới đến cực độ. Hai sự kiện 

đó khiến các dân tộc phải đặt lại vấn đề cơ cấu xã hội, vấn đề chính thể, cũng như luân 

lý và quan niệm hành động. Từ đó trở đi xuất hiện kỷ nguyên của lý trí, của quần 

chúng, của những quan niệm khách quan, của kỹ thuật tổ chức, và của bạo lực… Quần 

chúng bị áp bức tại một số các nước, đã nghe theo lời kêu gọi của những ý thức tự giải 

phóng, để nổi dậy làm bột phát cách mạng, và thiết lập những chính thể mạnh mẽ, 

chuyên chính. Các chính thể này đã tạo nên những guồng máy đàn áp khủng khiếp, và 

khởi phát những phong trào khủng bố chưa từng thấy trong lịch sử. Đồng thời, quan 

niệm hành động cũng biến đổi khác hẳn, và trở thành một thứ bá đạo quái đản. Nền 

chuyên chính tượng trưng hơn hết là chế độ Sô viết. Vì đó là một vấn đề quan hệ, nên 

việc nghiên cứu chính sách khủng bố Sô viết và thuật hành động của họ được dành cho 

chương 3 sau đây. 

 

 
hư đã trình bày ở trên, phong trào khủng bố trong thời cận đại được mở màn với cuộc cách 

mạng Pháp 1789.Trong những năm đó, khủng bố đã cướp đi chừng 50.000 sinh mạng. Tuy 

nhiên, mặc dầu phái Montagnards chủ trương khủng bố, quan niệm hành động của họ cũng 

chưa hoàn toàn ngả theo bá đạo.Vì Robespierre, Saint-Just, Danton, Couthon con là những 
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người tin tưởng ở tín nghĩa, ở đạo đức, lý tưởng. Họ ít khi, hoặc không hề dối trá. Họ không 

vụ vào sự lluình công của chính họ, và chỉ muốn vun đắp sự thành công của lý tưởng! Họ có 

làm đổ máu kẻ khác, nhưng họ cùng sẵn sàng đổ máu của chính mình. Họ thường không vụ 

lợi, không ham sự thành công vị kỷ. Về lòng nhân, Robespierre và Saint-Just không có lòng 

thương xót đối với những kẻ sống trước mắt mình, nhưng họ muốn thực hiện một lòng Nhân 

trừu tượng đối với những thế hệ nhân loại mai sau. Do đó, tuy có mở màn cho khủng bố, các 

lãnh tụ 1789 chưa hề luân theo một quan niệm hành động bá đạo… 

Tới 1871, Paris Công xã lại cắm một chặng đường nữa cho bạo lực và khủng bố. Nlung vì chỉ 

tồn lại trong một thời gian quá ngắn ngủi, nên phong trào khủng bố của Paris Công xã chưa 

gieo được những âm hưởng g lớn lao. 

Tới cuối thế kỷ XIX, phơng trào cách mạng nổi dậy tại nước Nga, và nối thêm một chặng 

đường dài cho bạo lực và khủng bố. Nhưng lúc đó (như đã trình bày ở phần 1, chỉ có nhóm 

Xã hội cách mạng là thực thi chính sách khủng bố để tiêu diệt các yếu nhân của chế độ Nga 

hoàng. Tâm trạng của những phần tử cách mạng khủng bố ấy (như Kaliayev) đã được trình 

bầy ở trên… Vở kịch Les Justes của Camus cũng diễn tả tâm trạng phức tạp đó: Kaliayev là 

một sinh viên ngoài 20 tuổi, thi sĩ, cũng bỏ hoc, bỏ gia đình, khước từ tình yêu của người hạn 

gái Dora để đi vào cách mạng. Chàng nguyện làm một phần tử khủng bố! Trong thâm tâm, 

Kaliayev là kẻ có tín ngưỡng, nhưng chàng cũng khước từ cả tín ngưỡng để hoàn toàn phụng 

sự cho cách mạng. Chàng nhận được lệnh phải mang hom ném quận công Serge. Lần thứ 

nhất, chàng không ném nổi trái bom, vì trong xe của quận công có hai đứa trẻ nhỏ. Lòng 

thương đứa nhỏ vỏ tội khiến chàng không nỡ ra tay. Hai ngày sau, chàng ném được trái bom 

giết quận công. Nhưng chàng bị bắt. Ngồi trong ngục, chàng mong đọi cái chết, cho rằng cái 

chết sẽ rửa sạch tội sát nhân của chàng… Đó là một tâm trạng rất phức tạp về sự xử dụng bạo 

lực. Chàng dùng bạo lực đế đánh đổ chế độ Nga hoàng và thực hiện công lý xã hội. Nhưng dù 

sao, chàng vẫn coi việc ném bom là một việc sát nhân, tức là một trọng tội. Muốn rửa tội đó, 

chàng cần mang cái chết của mình để đền bù lại, do cái chết đó, chàng mới vượt khỏi cương 

vị một kẻ sát nhân để đạt tới cương vị một người làm công lý… Tâm trạng của chàng cũng 

tương tự như Saint-Just, Robespierre. Hai người này cũng ra lệnh giết người vì yêu công lý. 

Nhưng có lẽ họ vẫn thầm coi việc giết người là một tội trạng, và cần lấy máu của mình để gột 

sạch tội trạng đó. Cho nên, họ vừa là sát nhân, vừa là những bậc thánh tu tuẫn đạo. Họ là 

những Đấng Cứu thế bạo tàn!!… (1) 

*** 

Tuy nhiên, những chặng đường trên đây chỉ là những giai đoạn sơ khai của phong trào khủng 

bố bạo tàn. Phải đợi đến những người Bolsevich, bạo lực và khủng bố mới trở thành một 

chính sách, và thuật hành động hoàn toàn bá đạo mới thoát thai. Chúng ta đều hiểu rằng 

hàng ngũ Bolsevich đề cao chủ nghĩa Marx-Engels. Nhưng nói cho đúng. Marx và'Engels không 

hề chủ trương khủng bố, mặc dầu họ chủ trương vô sản chuyên chính. 

Trong một bức thư gửi cho Marx, Engels có viết: “Sự khủng bố chỉ là chính sách thống trị của 

những người quá sợ hãi. Trong đa số trường hợp, khủng bố chỉ là sự tàn ác vô ích. Tới tin rằng 

trong cuộc cách mạng Pháp, phong trào khủng bố của năm 1793 là do những kẻ quá sợ sệt 

hoặc, giả danh ái quốc, hoặc do những kẻ muốn lợi dụng tình trạng đục nước béo cò mà 

thôi!”. Marx cũng không chủ trương khủng bố, vì chính ông ta đề xướng rằng khi thi hành cải 

cách ruộng đất, nếu phải truất hữu đại địa chủ, cũng cần phải hồi thường cho những ngườí 
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bị truất hữu, hơn nữa, đối với những nước tiền tiến như Đức, Pháp, Anh, Marx cũng chủ 

trương thực hiện cách mạng vô sản bằng những biện pháp tranh đấu hợp pháp! 

Lénine mới chính là người phát huy chiến lược và chiến thuật của hàng ngũ vô sản. Do đó, 

ông cũng phát huy một quan niệm hành động khá bá đạo, và đồng thời làm phôi thai chính 

sách khủng bố. Đối với Marx, Lénine chỉ chịu ảnh hưởng trên phương diện thuần tuý chủ 

nghĩa, ông chịu ảnh hưởng của Clausewitz và Engels về chính sách và chiến lược quân sự. 

Nhưng còn về quan niệm hành động và chính sách khủng bố, Lénine chịu ảnh hưởng của 

Bakounine, Netchaiev như ở trên đã trình bầy…Ông là người đầu tiên dám áp dụng triệt đề 

phương châm: “Tất cả cả những phương tiện đều tốt cả, nếu nó giúp ta đạt tới cứu cánh”. 

Do đó, ông đã tạo nên một luân lý và tác phong tranh đấu. Ông từng viết: Tất cả những gì 

thuận lợi cho sự xây dựng cộng sản chủ nghĩa đều thích hợp với luân lý, và tất cả những gì 

cản trở mục tiêu đó đều trái với luân lý”. Hoặc: “Dù cuộc cách mạng 1917 có tiêu diệt tại Nga 

sô hàng chục triệu người chăng nữa, sự tiêu hủy đó không thấm gì với mục đích cao cả mà 

chúng ta theo đuổi”, ông lại thường khuyến cáo các cán bộ hoạt động trong nghiệp đoàn rằng 

họ có thế dùng đủ mọi cách, từ lường gạt dối trá cho đến bạo hành, để lôi kéo những phần 

tử nghiệp đoàn theo đường lối của đảng Bolsevich. Do đó, ông cũng tạo nên một quan niệm 

khách quan về sự phản bội: một người, dù không có ý định phản bội, cũng có thể phạm tội 

đó, nếu việc họ làm đã gây hậu quả tai hại cho cách mạng và sự xây dựng xã hội chủ nghĩa. 

Bước vào cách mạng và nắm được chính quyền, Lénine cũng là người dám thẳng tay phát 

động những đợt khủng bố. Trong thời kỳ cách mạng bột phát, và thời nội chiến, Lénine ra tay 

triệt hạ những thù dịch của cách mạng, cùng các tầng lớp quý tộc và đại địa chủ…Tuy nhiên, 

trên phương diện khủng bố, Léuine còn kém xa Sỉaline, sở dĩ Lénine dám ra tay khủng bố, chỉ 

vì trong thời sơ khởi, chính quyền cách mạng còn bị đe doạ rất nhiều. Nên cần khủng bố để 

bảo vệ cách mạng. Tới thời nội chiến, sự khủng bố cũng có lý do của nó, vì đó là luật lệ sắt đá 

của chiến tranh. Nhưng một khi nội chiến đã tắt và chính quyền cách mạng tương đối vững 

chắc, Lénine không thể dám tiếp tục khủng bố, để đặt bạo lực thành một chính sách thường 

xuyên. Ngay trong những ngày tháng 10-1917, khi hai bên đánh nhau tại Moscou, quân cách 

mạng thắng thế và bắt được, một số tù binh, Lénine cũng ra lệnh phóng thích không dám 

trừng trị… Từ 1921 trở đi, Lénine đã nhân nhượng nhiều trên phương diện khủng bố. Rồi ông 

lùi bước với chính sách Tân kinh tế, và không dám khủng bô lương dân để thực hiện việc tập 

thể hoá ruộng đất! Ông cũng không hề dám dùng bạo lực để thanh trừng đảng và thanh toán 

đồng chí. Những đảng viên Bolsevich lúc bây giờ, nếu phạm lỗi, cũng chỉ bị phê bình, cảnh 

cáo, hoặc khai trừ. Khi ra khỏi đảng, họ vẫn có thể làm ăn như mọi người khác. Họ không hề 

bị đi đày, cầm tù, hoặc xử tử như dưới thời Staline. Tóm lại, mặc dầu đã phát huy một quan 

niệm hành động khá bá đạo, chính sách khủng bố của Lénine cũng chỉ thâu gồm trong phạm 

vi tương đối nhỏ hẹp đối với thù địch mà thôi! 

Staline, rồi tới Mao Trạch Đông, đã phát minh nhiều về chính sách bạo lực và khủng bố. Trên 

hành động, mực độ bá đạo cũng đi xa hơn nữa. Với Staline, bạo lực đã trở thành một chính 

sách thường xuyên, và phố biến. Nghĩa là nó được áp dụng thường trực, và đối với hết thẩy 

mọi người, từ quần chúng cho đến đồng chí. Với Staline, tổng số nạn nhân lên tới ba chục 

triệu người, và Mao còn khốc liệt hơn nữa, có thể nói là chính sách Staline là chính sách bạo 

lực thuần tuý. Nó không những được dùng để trừng trị những kẻ đã phạm tội, nó còn được 

dùng để phòng ngừa những kẻ chưa phạm tội, nó không phải được dùng để bảo vệ chính 

quyền cách mạng trong thời chởm nở, nó còn được dùng ở thời kỳ mà cách mạng đã rất vững 

chắc. Nó không thể có một lý do gì bào chữa, ngoài dục vọng thống trị của các lãnh tụ. Vì tính 
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chất thời đại của khủng bố Sô viết, nên những trang sau đây sẽ được dành để khơi đào một 

vài khía cạnh đặc biệt. 

A. Cách mạng và khủng bố 

Nhưng trước khi đi sâu vào chính sách khủng bố Sô viết, thiết tưởng cần nhắc tới sự liên hệ 

giữa cách mạng và khủng bố. Trong hầu hết các cuộc cách mạng (nhất là trong những cuộc 

cách mạng kể trên đây), không có cách mạng nào là không gây khủng bố. Nên cần niêu câu 

hỏi: phải chăng khủng bố gắn liền với cách mạng? Trước, kia, Lénine đã từng nói: “bạo lực là 

bà mụ đỡ đầu cho cách mạng”. Và từ sự sử dụng bạo lực tới khủng bố, con đường cũng không 

xa!… Sở dĩ sự khủng bố thường đi đôi với cách mạng, là vì những lý do sau đây: 

1) Một phong trào cách mạng, tương tự như tôn giáo, thường gây nên một tâm trạng cuồng 

nhiệt và thần bí muốn tiến tới sự đả phá toàn diện chế độ hiện có để thay thế bằng một nền 

trật tự mới. Các cuộc cách mạng xã hội, tuy nhiều khi đề cao chủ nghĩa vô thần, vẫn thường 

gảy nên những âm hưởng tương tự như một phong trào tôn giáo. Vì cách mạng cũng hàm 

chứa một ý nghĩa toàn triệt cùng một cao vọng tuyệt vời như tôn giáo!…Tôn giáo thường 

muốn giải quyết tất cả các vấn đề liên hệ, với thân phận con người, từ vấn đề siêu hình đến 

những vấn đề nhân sinh cụ thể. Nó muốn giải quyết từ cái số phận uyên nguyên của người 

đến những vấn đề thể chất, nghĩa là từ tâm trạng hãi hùng gây nên bởi lẽ sinh tử, cho đến sự 

đói rét. Cách mạng cũng thế! Cách mạng cũng muốn giải quyết tất cả các vấn đề liên hệ tới 

thân phận con người! Từ vấn đề chết cho đến mọi vấn đề sống. Chỉ khác một điều là những 

ý thức hệ của cách mạng xã hội đã hạ thấp các băn khoăn siêu hình của người, và chiếu rọi 

những băn khoăn đó sang lãnh vực xã hội. Do ý chí toàn triệt đó, cách mạng cũng gây nên 

những niềm hy vọng lớn lao, khiến các phần tử cách mạng thường sống một tâm trạng cuồng 

nhiệt thần bí. Đã có tâm trạng ấy, các phần tử cách mạng muốn đả phá hoàn toàn xã hội cũ, 

và tiêu hủy hết thầy những tầng lớp thù địch. Dưới mắt con người cách mạng, những tầng 

lớp thù địch cũng tương tự như nhưng người ngoại đạo đối với kẻ cuồng tín vì tôn giáo. Cho 

nên, khủng bố thường gắn liền với cách mạng, vì khủng bố là một cách hiến lễ tế thần trong 

nền tôn giáo mới là cách mạng. Hơn nữa, thời sơ khỏi bồng bột của cách mạng thường làm 

nẩy nở một tâm trạng lãng mạn đối với sự sống chết, Các phần tử tiền phong thường ưa tuẫn 

đạo, hoặc kẻ khác phải đổ máu, để thoả mãn niềm tin những thần bí, và đặt những viên đá 

đầu tiên cho giáo hội mới! 

2) Tâm trạng cuồng nhiệt thần bí đó, thổi mạnh vào quần chúng, lại càng làm lan rộng khủng 

bố. Đó là một hiện tượng thuộc ngành phân tâm học của đám đông. Cách mạng vốn là một 

sự kiện quần chúng nên diễn tiến cách mạng thường đi tới cực đoan. Trên đà tiến tới cực 

đoan, bạo lực và khủng bố rất dễ phát hiện. Trong tiềm thức mỗi người, vẫn hàm chứa bản 

năng bạo lực, cùng một thứ khoái lạc muốn thống trị kẻ khác. Đặt vào thực thể quần chúng, 

bản năng bạo lực và khoái lạc thống trị còn được tăng lẽn gấp ngàn vạn lần! Nhất là trong sự 

sinh hoại của đám đông, lý trí thường mờ nhạt! Nên không có đám đông nào là không dễ kích 

thích đi tới sự tàn phá, chém giết, khủng bố. Vụ phá nhà ngục Rastille cùng sự chém giết tù 

nhân cũng do đó. Thêm vào với bản năng nói trên, còn có sự sợ hãi. Sợ hãi kẻ thù địch sẽ lợi 

dụng tình thế, lật ngược thế cờ và chém giết chính minh! Ngoài ra, quần chúng cách mạng 

thường mang máng cảm thấy rẳng càng phá huỷ chém giết bao nhiêu, càng chặt cầu đối với 

quá khứ bấy nhiêu! Một quá khứ mà họ căm thù chán ghét! Nên dù Louis XVI có là một ông 

vua nhân đạo, hoặc vồ tội, Louis XVI vẫn không thể tránh tử hình, vì đối với quần chúng, ông 

tượng trưng cho chế độ cũ. 
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Cho nên, khủng bố thường gắn liền với cách mạng. Cuộc cách mạng nào cũng kèm theo một 

tỷ lệ khủng bố. Tỷ lệ đó, Robespierre, Saint-Just đã tuân theo, và Lénine, Trotsky cũng vậy. Tỷ 

lệ thông thường ấy có những lý do của nó, khiến có thể bào chữa được… Nhưng Staline đã 

vượt qua tỷ lệ khủng bố! Chính sách của ông đã đạt tới mực độ thuần tuý, gần như vô duyên 

cớ, chỉ cốt hạ giá con người và nâng cao uy thế thống trị của mình. Hoặc cố tâm đày ải hàng 

chục triệu người, để có một đội quân nhân công khổ sai làm việc 16 giờ một ngày mà tốn kém 

rất ít… 

B. Những khía cạnh đặc biệt của khủng bố Sô viết dưới 

thời Staline và Mao Trạch Đông 

1) Chế độ luật pháp 

Nhiều người đã từng biết một vài đặc điểm của luật pháp Sô viết. Tỷ dụ như công nhân không 

hề có quyền đình công, hoặc biểu tình! Staline đã cấm các việc đó, cũng như Hitler đã tuyên 

cáo rằng đùnh công là xúc phạm tới đoàn thể. Trên phương diện quốc tế, quân đội Sô viết 

cũng không chịu tuân theo những luật lệ chiến tranh. Trong cuộc nội chiến Hy Lạp 1945-1946, 

tướng cộng sản Markos vẫn để cho quân du kỉch bắt cóc phụ nữ vả trẻ con. Phụ nữ được 

mang đi để mua vui cho du kích quân, còn trẻ nhỏ được đưa sang Nga sô huấn luyện. Có 

những vùng mà trẻ con bị bắt đem đi gần hết, và người ta từng gặp những xác trẻ nhỏ ở dọc 

đường. Sau trận nội chiến đó, nhiều miền tại Hy Lạp không còn thấy bóng dáng trẻ con nữa. 

Đó là một đặc điểm của quân đội Sô viết mà có lẽ chính quân phát xít cũng ghê tay không 

muốn làm! 

Tuy nhiên, đó chỉ là những đặc điểm lé loi. Song ở trên lãnh thổ Sô viết, một chế độ luật pháp 

thường xuyên đã được ban hành. Nó khác hẳn với luật pháp lại các nước khác. Đặc điểm 

chính của luật pháp Sô viết là tính chất co rãn của các tội trạng. Co rãn đến nỗi bất cứ người 

nào cũng có thể phạm tội, kể cả những kẻ không chịu đi tố cáo một tội trạng mình được 

chứng kiến. Chế độ luật pháp ấy đã được các nước chư hầu rập theo khuôn mẫu. Tại Tiệp 

Khắc, chính quyền ban hành nhiều đạo luật để bảo vệ nền dân chủ nhân dân. Điều thứ 15 qui 

định như sau: “Những kẻ nào toan tính làm một điều gì nguy hại cho chính quyền dân chủ 

nhân dân sẽ bị phạt từ 10 đến 25 năm khổ sai, hoặc khổ sai chung thân. Điều thứ 20 qui định: 

"Những kẻ nào xúi giục các công chức bất tuân mệnh lệnh sẽ bị phạt từ…“ … hoặc điều 21 qui 

định: “Những kẻ nào không chịu làm đầy đủ nhiệm vụ một công chức sẽ bị phạt…”. Đọc những 

đạo luật trên, ta đủ thấy rằng bất cứ người nào cũng có thể phạm tội. Một công chức, vì con 

ốm, hoặc lỡ tàu diện, đến chậm 5 phút, cũng có thể bị tội phạt tù mấy năm. Vì như thế là 

không làm đầy đủ nhiệm vụ. Một người thợ lỡ đánh gẫy một bánh xe trong guồng máy, cũng 

có thể bị phạt tù về tội phá hoại… Hơn nữa, không đi tố cáo cũng là một tội. Tỷ dụ như A trông 

thấy tèn B đi qua trước một bức ảnh Staline đã nhổ toẹt xuống đất, có thể sự nhổ toẹt chỉ là 

vô ý. Nhưng nếu A không đi tố cáo, y có thể bị tội! Theo thường lệ, A đi tố cáo, vì A e rằng rất 

có thể có người thứ ba trông thấy. Và nếu người thứ ba đi tố cáo, thì cả A sẽ bị tội… Do đó, 

một chế độ luật pháp khủng bố thường xuyên đã đè nặng trên đầu dân chúng, khiến ai nấy 

đều sợ sệt e rằng minh sẽ bị truy tố. Nên chế độ Sô viết là chế độ của sợ hãi. Mỗi người là 

một can phạm có án treo! 

Đối với luật pháp tại các nước Tây phương, sự vô tội là một điều được ức đoán. Nghĩa là 

người nào cũng phải được coi là vô tội. Muốn khiến một người trở thành can phạm, công tố 

viện phải minh chứng rõ rệt tội trạng của người đó. Ở các nước Sô viết thì trái lại. Luật pháp 
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co rãn khiến người nào cũng có thể có tội. Nếu vì một lý do gì, chính quyền muốn trừng trị kẻ 

đó, họ có thể tìm ngay thấy tội trạng. Do đó, bất cứ người nào cũng bị ức đoán là có tội. Muốn 

được vô tội, người đó phải minh chứng sự vô tội của mình. Cho nên, tại các nước Sô viết, từ 

những tầng lớp thù địch đến các phần tử lừng chừng, từ dân chúng cho đến các cán bộ cao 

cấp, ai ai cùng có thể đì Siberie hoặc Tân Cương được hết! Kỹ thuật hạ giá con người trong 

khủng bố Sô viết. 

Trong phần 1, khi trình bầy về cách mạng 1917, chúng ta đã có dịp nhắc tới những vụ án 

Moscou. Từ 1930, Staline bắt đầu mở những vụ án về tội phá hoại kinh tế, trong đó các bị can 

là những người thợ hoặc chuyên viên. Từ 1936 đẽn 1938, trong lúc Đức xã đe doạ chiến tranh, 

Staline đã ra lệnh mở một loạt những vụ án chính trị lẫy lừng. Trong những vụ án này, các bị 

can đều là thống chế và đại tướng, hoặc các lãnh tụ Bolsevich cựu trào. Những kè được đưa 

ra xét xử trước toà án đều là những trường hợp đặc biệt. Đa số dân chúng bị bắt bớ thường 

chỉ được xét xử bởi một tiểu ban bí mật gồm ba nhân viên mật vụ, rồi sau đó đưa đi đày hoặc 

xử bắn, không kèn không trống! Những vụ nói trên được đưa ra trước toà án là vì có những 

lý do của nó… Các vụ án chuyên viên năm 1930 được đưa ra xét xử, vì lúc đó mới bắt đầu kế 

hoạch kỹ nghệ ngũ niên, và Staline cần có những kẻ chịu tội phá hoại để giải thích với dư luận 

tại sao kế hoạch bị trục trặc. Các vụ án chính trị từ 1936 tới 1938 có những lý do phức tạp 

hơn, về một phương diện, các bị can đều là những lãnh tụ cựu trào, khó lưu đày hoặc đem 

bắn như thường dân, về mặt khác, Staline muốn dùng hết mọi cách thức để buộc các lãnh tụ 

đó phải nhận tội phản bội trước pháp đình, khiến Staline có thể triệt hạ hẳn uy danh của phái 

đối lập trong dư luận quần chúng… Do những vụ án chính trị này, ta có thể thấy rằng kỹ thuật 

hạ giá con người của chế độ Staline đã đạt tới mực độ cao vời. 

Khi các vụ án xảy ra tại Moscou, cả hoàn cầu đều bị sửng sốt, nóng lạnh. Sửng sốt vì các bị 

can đều là những đồng chí cựu trào của Lénine, thường được mệnh danh là những tay anh 

hùng của Cách mạng tháng Mười. Nhưng sửng sốt hơn nữa, vì các vụ án đều có một đặc điểm 

chung: tất cả các bị can đều thi nhau thú tội. Công tố viện nhiều khi chỉ buộc tội một phần, 

nhưng bị can lại nhận tội tới mấy phần. Nó là một cuộc thi đua giữa bị can và công cáo ủy 

viên Vychinsky. Tại các phiên toà, người ta thường thấy những đối thoại như sau: 

Công cáo ủy viên: Anh đã phạm tội phá hoại kinh tế, vì anh đã cố tình để các máy móc đầu 

tầu bị hoen rỉ, và như thế, anh đã làm nguy hại tới kế hoạch ngũ niên! 

Bị can: Các máy móc đó đầu có phải tự nhiên hoen rỉ! Chính tôi đã dội nước và át xít khiến nó 

hoen rỉ! 

Công cáo ủy viên: Anh phạm tội phá hoại kinh tế, vì anh đã cổ tình trộn những chiếc kim nhỏ 

vào bơ và pho mát, để kẻ ăn bị thủng ruột! 

Bị can: Thưa ông biện lỷ, có thế! Nhưng chính thực, tôi lưu tâm đến sữa của trẻ nho hơn. 

Chính tôi đã nhiều lần bỏ thuốc độc vào sữa trẻ nhỏ. 

Công cáo ủy viên: Anh phạm tội liên lạc với phát xít để phản bội Cộng hoà Sô viết. Anh làm 

thế có phải vì anh không tán thành chính sách của chính quyền Sô viết không? 

Bị can: Tôi nhận có phản bội, nhưng đâu có phải vì chính kiến bất đồng! Chỉ vì bọn phát xít 

mua tôi, và tôi đã tham tiền của chúng… 

Trên đại cương, các vụ án nói trên đều lắp đi lắp lại những luận điệu như vậy. Tựu trung chỉ 

có 2 tội: tội phá hoại kính tế và tội lạc hướng tờ-rốt- kít làm nội phản cho phát xít!. Từ trước 

tới sau, chỉ có một hai bị can có thái độ hơi khác một chút. Có Boukharine cãi nhau một hồi 
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với Vychinsky, nhưng rồi cũng nhận tội. Riêng chỉ có Kreslinky, trong phiên toà đầu, nhất định 

không chịu nhận tội. Ông cãi rằng những lời thú tội tại công an đều giả tạo. Vychinsky hò hét 

một hồi rồi xin đình phiên xử tới sáng hôm sau. Qua đêm đó, tới sáng hôm sau ra toà, 

Kreslinky lại ngoan ngoãn nhận tội… Dư luận thế giới lẽ dĩ nhiên bị sửng sốt. Vì không lẽ tất 

cả đồng chí cũ của Lénine lại phản bội cách mạng cả hay bao? Bất cứ ai đều hiểu rằng trước 

bất cứ toà án nào, cùng có những bị can nhận tội. Nhưng không đâu lại có lối nhận tội đồng 

thanh và nhất loạt như trong những vụ án Moscou! Dư luận đâm hoang mang, không hiểu 

thực giã ra sao. Tại Mỹ, nhiều nhà trí thức đã thành lập một Uỷ ban điều tra, mà chủ tịch là 

Deway, Uỷ ban có nhiệm vụ điều tra về lời khai của các bị can tại Moscou, nhất là về điểm 

liên lạc với Trotsky. Lúc đó, Trotsky đương lánh nạn ở Mexico. Uỷ ban đã sang Mexico hỏi 

cung Trotsky. Sau một năm trời điều tra, Uỷ ban kết luận rằng những lời khai của các bị can 

Moscou thường là mạo nhận. Nhiều trường hợp mạo nhận được chứng minh rõ rệt như sau 

đây: 

- Vụ phi trương Oslo: Piatakov là một lãnh tụ Bolsevich, bị can trong vụ án 30-1-1937. Ra trước 

toà, ông thú nhận rằng vào giữa tháng 12-1935, ông đi công cán ở Berlin. Tới Berlin, ông đã 

làm giấy thõng hành giả, mướn máy bay đi tới phi trường Oslo để gặp Trotsky. Trong cuộc 

gặp gỡ này, Trotsky báo cho Piatakov biết rằng Trotsky đã thoả thuận với lãnh tụ Quốc xã 

Hess để khởi chiến đánh Nga. Và Trotsky ra lệnh cho Piatakov phải về Nga chuẩn bị làm nội 

ứng. 

Uỷ ban điều tra có phái người tới hỏi viên giám đốc phi trường Oslo. Viên giám đốc nảy đã 

khai rõ rằng từ 19-9-1935 tới 1-5-1936, không có một chiếc máy bay ngoại quốc nào hạ cánh 

tại phi trường Oslo. Như thế, lời khai của Piatakov chỉ là mạo nhận. 

Vụ khách soạn Bristol: trong một vụ án khác, bị can Holtzmann cũng khai trước toà rằng năm 

1932, ông có tới Copenhague, gặp Trotsky và nhận chỉ thị tại lữ quán Bristol. 

Nhưng khi tới điều tra, ủy ban thấy rằng tại Copenhague chỉ có một lữ quản Brislol, nhưng lữ 

quảu này đã bị phá hủy từ năm 1917. Sự sơ xuất của mật vụ Nga sô đứng tổ chức vụ án, đã 

khiến Holtzmann phải nhận một điều không có. 

Đại để các vụ án chính trị Moscou là như vậy. Tại các phiên xử, không khí tương tự như ác 

mộng! Các bị can nhận hết, nhận những tội giả tạo, nhận cả những lội không thể có được!… 

Khuynh hướng của công tố viện là muốn cho các bị can càng nhận những tội đê tiện bao nhiêu 

thì càng tốt bấy nhiêuu. Có người nhận tội ăn tiền của phát xít, hoặc nhận tội làm chợ đen, 

chợ đỏ! Sau cuộc thế chiến, khi đã chiếm được các nước Đông Âu, Staline cũng mở những vụ 

án tương tự. Trong một vụ án tại Hung gia lợi, bị can là Hồng y giáo chủ Mindszenty. Ra trước 

toà, vị Hồng y này cũng phải nhận hết các tội, tử tội tư thông với Đức xã, đến tội buôn chợ 

đen quần đùi và áo lót mình!? Mục đích của công tố viên là bôi nhọ các can phạm, để giảm 

uy tín của họ trước quần chúng. 

Song cần nêu câu hỏi: tại sao các bị can lại mạo nhận tôi trạng? Mật vủng hộ Sô viết đã dùng 

những biện pháp gì khiến họ thi nhau nhận tội? Các can phạm đều là những lãnh tụ có bản 

lĩnh, nên buộc họ mạo nhận đâu có phải là chuyện dễ dàng? Vậy tại sao?… Đó là vấn đề kỹ 

thuật hạ giá con người của chế độ Sô viết. Trng những vụ án chính trị tại các nước khác, những 

bị can cũng là kẻ chiến bại, nhưng họ còn có quyền tự bào chữa, có quyền chối cãi, có quyền 

chỉ trích đối phương để giữ phần danh dự về mình! Ngay dưới thời Nga hoàng, Trotsky đã có 

phen ra trước toà án diễn thuyết hùng hồn và được hoan hô nhiệt liệt. Nhưng trong những 

vụ án Moscou, các bị can không còn được mở miệng bào chừa chối cãi, đành chịu nhận những 
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điều ô nhục và chịu tiêu ma danh dự! Dưới chế độ của Staline, kẻ chiến bại phải mất mạng và 

đồng thời phải tiêu ma danh dự! Hễ đạt tới kết quả đó, Staline đã dùng hết các kỹ thuật, từ 

tra tấn thể chất đến hành hạ tinh thần, và dùng cả đến những lập luận biện chứng nữa… 

Tại các nước, tổ chức mật vụ chính trị cũng nhiều khi dùng tới sự tra tấn. Đó là một kỹ thuật 

khá thông thường, và Staline tất nhiên dùng nó. Khi đọc bài diễn văn hạ bệ Staline, Kroutchev 

công nhận rằng trong những vụ án Moscou, nhiều can phạm đã thú tội do sự tra tấn thể chất. 

Orlov, một yếu nhân mật vụ Sô viết, nhận thêm rằng trong những vụ án ấy, nhiều can phạm 

đã nhận tội vì sợ chính quyền sẽ giết vợ con minh. Nên họ đành nhận tội, còn hơn đề vợ con 

bị chết. Lại có một số đã nhận tội, vì cơ quan mật vụ hứa sẽ tha chết. Đó đều là những cách 

thức tương đối dễ hiểu… Còn có những biện pháp cao hơn một bực nữa là sự hành hạ cân 

não. Bị can được chứng kiến những cảnh tra tấn kẻ khác. Hoặc bị hỏi cung liên miên trong 

một tuần lễ, suốt ngày đêm, bởi một số nhân viên nĩật vụ luân phiên nhau. Bị can không được 

ngủ, đứng hoặc ngồi trước một ngọn đèn điện mạnh chói loà mắt, thỉnh thoảng được ăn một 

miếng bánh, rồi bị hỏi cung suốt hàng trăm tiếng đồng hồ! Các mật vụ viên thay phiên nhau, 

hỏi đi hỏi lại ngần ấy tội trạng và từng ấy câu hỏi. Cân não bị nhão ra, óc mờ đi, nên đến cuối 

cùng bị can chỉ còn muốn nhận tội cho xong để được dí ngủ. Dù có chết cũng đành, nhưng 

phải ngủ đã!…Đó cũng còn là một kỹ thuật dễ hiểu. Cao hơn nữa, là sự sử dụng các chất thuốc 

khiến cho trí não và sức đề kháng của người bị tê dại… Trên đây là những biện pháp làm hao 

mòn nghị lực đề kháng, có thể mang áp dụng với các hạng bị can. Nhưng đối với các tay lãnh 

tụ cựu trào của Lé nine. Staline đã áp dụng một kỹ thuật tế nhị hơn nữa: đó lã luân lý biện 

chứng cách mạng. Đồng thời với những cách thức hành hạ trên đây, luận ý hiện chứng đã 

khiến một số lãnh tụ trở thành nghi hoặc, không biết đằng nào phải, đằng nào trái. Do đó, họ 

đã nhận tội. Chúng ta có thể tìm hiểu lối luân lý này qua cuốn tiểu thuyết “Ngày và Đêm”của 

Koestler, hoặc “Truyện Iegor”của Plisnier. 

Roubachov: Roubachov là nhân vặt chính trong cuốn “Ngày và Đêm”của Koestler và tượng 

trưng cho lãnh tụ Boukharine trong vụ án chính trị mở vào tháng 3-1938. Tác giả Koestler vốn 

là cựu đảng viên cộng sản tại một nước Đông Âu, nhưng sau khi được chứng kiến các vụ án 

Moscou, Koestler đã bỏ trốn ra ngoại quốc, và viết cuốn tiểu thuyết kiệt tác này. 

Cũng như Boukharine, Roubachov là một lãnh tụ cựu trào Bolsevich. Ông là đồng chí cũ của 

Lénine, và là người đã lập nhiều công lao trong Cách mạng tháng Mười. Trong các bức hình 

được phổ biến tại Nga sô, Roubachov thường ngồi cạnh Lénine. Ông không những là một tay 

hoạt động cách mạng kỳ cựu, mà còn là một lýy thuyết gia cừ khôi. Chính vì ông là một lý 

thuyết gia, nên sau này, ông đã mắc vào bẫy luận Iý về cứu cánh cách mạng của Staline, và 

ông đã nhận tội! 

Thực ra, Roubachov không có tội gì hết! Chỉ có một tội là sau sự tiếm quyền của lãnh tụ số 1 

(tức Staline) Roubachov đôi khi bộc lộ một vài lời hoài niệmn đối với đường lối cách mạng 

của lãnh tụ số 1. Hoặc bộc lộ một lời trào phúng tế nhị… Những bạn bè cùng đệ tử của 

Roubachov lần lần bị bắt. Nhưng vì uy danh của của Roubachov rất lớn, nên số 1 chưa dám 

đụng đến. Thấy tình trạng trong nước khó thở, Roubachov thường xin đi công cán nước ngoài. 

Năm 1933, ông được phái di công cán tại Bỉ với nhiệm vụ sau đây… Năm đó, tại Đức, Hitler 

đã nắm chính quyền, và đương tiễu trừ cộng sản Đức. Lẽ dĩ nhiên là những phần tử cộng sản 

Bỉ rất ghét Hiller. Lúc đó, Hiller muốn sửa soạn chiến tranh, nẻn cần mua nhiều dầu hoá. Các 

nước Tây phương phong toả kinh tế Đức không chịu bán dầu hoả cho Hitler. Riêng có số 1, vì 

tham ngoại tệ, đã cho chở một đoàn tầu dầu hoả sang bán cho Đức. Đoàn lầu này sẽ cập bến 

tại một hải cảng nước Bỉ, rồi chuyển theo đường bộ vào nước Đức… Nên số 1 cử Roubachov 
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sang Bỉ, với nhiệm vụ phải thuyết phục nghiệp đoàn khuân vác tại bến lầu để họ chịu khuân 

vác từng thùng dầu lên bờ. Nghiệp đoàn khuân vác Bỉ là một tổ chức cộng sản. Nhưng vì ghét 

Hitler, nên họ không chịu khuân vác. Trong một cuộc họp đảng, Roubachov đã cố thuyết phục 

các đồng chí Bỉ, và trình bầy những lý lẽ tại sao số 1 bán dầu cho Hitler. Song một số đồng chí 

Bỉ vẫn phản đối việc khuân vác, vì cho rằng bán dầu cho phát xít là phản cách mạng. Cuộc bàn 

cãi sôi nổi và gây tan vỡ, khiến ba ngày sau, một đảng viên cộng sản Bỉ, tên Loewy, treo cổ tự 

tử vì không tán thành việc bán dầu. 

Vụ Loewy ăn sâu vào tâm não Roubachov như một vết thương, ông càng bị lung lay thêm và 

hoài nghi đường lối của số 1. Về đến nước, ông tới gặp số 1, lại ngỏ ý xin đi công cán nước 

ngoài. Roubachov lại được gửi sang một nước Đông Âu, cầm đầu một phái đoàn thương mại. 

Số 1 ngày càng nghi kỵ Roubachov! Được ít lâu, cô nữ thư ký Arlova, thân tín của Roubachov, 

cũng bị bắt và xử tử. Để minh oan cho mình, Arlova có cầu cứu đến Roubachov. Nhưng 

Roubachov cũng không dám lên tiếng để thanh minh cho cô ta… Lại thêm một vết thương 

nữa trong tâm não Roubachov! Ông ngày càng thấy buồn nản hiu quạnh. 

Ít lâu sau, Roubachov bị gọi về nước, được giao phó những công tác lặt vặt. Những người 

thân tín của ông lần hồi đều bị bắt hết. Một đêm kia, nhân viên mật vụ tới nhặt nốt 

Roubachov. Ông thở dài, khoác một chiếc áo choàng, đeo cặp kính lên mắt, rồi theo họ tới 

khám những tù nhân chính trị. Tại khám, mỗi tù nhân bị giam ở một xà lim riêng. Họ không 

có cách gì thông tin với nhau, ngoài cách lấy đế giầy gõ vào bức tường ngăn hai xà lim. Họ gõ 

theo một lối mật mã mà Roubachov dần dần học được. Trong những ngày đầu, không có ai 

đả động tới Roubachov, ngoại trừ viên giám thị mở cửa đưa đồ ăn. Thức ăn kham khổ, ít ỏi. 

Ronbachov chỉ thèm có thuốc lá. Trong những ngày đêm đằng đẵng, ông hết nằm lại ngồi, 

hoặc xem những con kiến con mối. Đi cầu tiêu cũng đi ở trong xà lim! Ngoài ra, chỉ còn giải trí 

bằng cách đi bộ trong xà lim, hoặc gõ giầy đánh mật mã với xà lim bên cạnh. Ngồi trong khám, 

Roubachov cũng thản nhiên, duy có đôi chút xót xa cho thân mình. Và cũng thấy xót xa cho 

số phận của quê hương cách mạng có lẽ đã bị lầm đường dưới sự hướng dẫn của số 1… 

Được chừng nửa tháng, có người vào thăm Roubachov. Đó là Ivanov, nhân viên cao cấp mật 

vụ phụ trách điều tra trong vụ Roubachov. Ivanov cũng là một tay trí thức, giỏi lý luận, và 

trước kia là bạn học của Roubacbov. Nhưng trong đảng, Ivanov là cấp dưới của lãnh tụ 

Roubachov… Lúc vào xà lim, Ivanov niềm nở vui vẻ, hỏi thăm sức khoẻ Roubachov, và mời 

thuốc lá. Lần gặp gỡ này là đợt tấn công đầu tiên của Ivanov với ý định thuyết phục Roubachov 

nhận tội. Có thể thâu tóm đại cương cuộc đối thoại đầu tiên như sau: 

Ivanov: Tới tới thăm xem anh có khoẻ không! 

Roubachov: Cảm ơn anh, nhưng ai sai anh đến đây? 

Ivanov: Lẽ dĩ nhiên là tôi được lệnh, vì chính tôi là người phụ trách diêu tra vụ án của anh. 

Roubachov: Anh có thể cho tồi biẽt tại sao tôi bị bắt không? 

Ivanov: Anh bị buộc về nhiều tội: thuộc phe đối lập, liên lạc với một nước thù địch v.v…Nhưng 

có lẽ tội nặng nhất của anh là đã gia nhập một vụ âm mưu định bỏ thuốc độc giết vị lãnh tụ 

số 1. Anh nghĩ sao? 

Roubachov: Những tội trạng ấy thực là trò hề, và tôi cũng khỏi cần trả lời các anh! 
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Ivanov: Cái đó tuỳ anh. Nhưng tôi có thể nói riêng với anh rằng chúng tôi đã có đủ nhân chứng 

và bằng cớ về các tội trạng ấy. Nẽn tôi hỏi lại anh, chỉ là vì sau này, cũng cần đối chất… Theo 

ý tới, anh đã làm nhiều công việc phương hại cho cách mạng và quyền lợi quần chúng! 

Roubachov: Anh dám mở miệng nói tới quần chúng? Tới nghĩ rằng các anh không còn tượng 

trưng cho quần chúng nữa. Trước kia, Lénine cùng những người như tôi đã khuấy động được 

quần chúng, khuấy động đến đáy tầng tâm hồn họ! Nhưng mấy năm gần dày, với các anh, 

quần chúng lại trở thành câm và điếc, trở thành con số vô danh và vị trí của lịch sử! Tôi tưởng 

anh không nên nói tới quần chúng! 

Ivanov: Nghĩa là anh cho rằng chúng tới đã lầm đường trong cuộc xây dựng cách mạng! Nhưng 

tại sao anh dám chắc thế? Anh có chắc rằng số 1 đã lầm đường, và có chắc là anh đủng không? 

Guộc cách mạng vĩ đại này, chì lịch sử mới phán xét đirợx, mà lịch sử thì chưa hè phán xét! 

Tại sao anh có thể tự cho quyền phán xét một cách vội vã? 

Roubachov: Các anh lúc nào cũng nói tới lịch sử! Nhưng Lénine và chủng tôi cũng là những 

người đã làm lịch sử và đã làm cách mạng! Chúng tôi cũng hiểu lịch sử là gì và cách mạng là 

gì. Các anh chỉ nhân danh lịch sử và cách mạng đế tàn sát hết người này đến người khác. Song 

sự tàn bạo của các anh chỉ gây những đau khó khăn cần thiết cho cách mạng! 

Ivanov: Anh còn nhiều lăng mạn tính của phái tiểu tư sản… Tôi chĩ xin nhắc anh rằng cá nhân 

không có nghĩa gì, và Đoàn thế phải ở trên hết! Cá nhân như một chiếc là, một chiếc cành 

nhỏ. Nhiều khi, nó phải héo bắt đi đề cho Đoàn thề sống. Vì Đoàn thễ là gốc của nó. Anh nên 

hiểu điều đó, vì chính anh là người, trong mấy chục năm trời, đã xây dựng cho cái gốc ấy. Tôi 

trộm nghĩ rằng tâm trạng của anh đã bị xúc động quá đáng do cái chết của cô nữ thư kỷ 

Arlova. 

Roubachov: Dù sao, tới không thế nhận những tội trạng hoán toàn do các anh bịa đặt! 

Ivanov: Anh không nên vội trả lời như thế. Anh cứ thử nghĩ kỹ xem. Anh có dám chắc rằng 

chúng tới lầm và anh đúng không? Anh cứ nghĩ kỹ đi trong 15 hôm. Rồi ta sẽ nói chuyện lại… 

Đó là đợt tấn công đầu tiên, cốt để gieo nghi hoặc trong tâm não Roubachov, Thời gian dần 

dần trôi qua, và Roubachov không sao gột hết ám ảnh của những lời nói đó. Cũng từ đó trở 

đi, cứ mỗi đêm, lại có một toán lính tới khám, mang tù nhân đi tra tấn hoặc đem bắn. Tới 

đêm thứ 14, đến lượt một tù nhân tên là Bogrov bị mang tra tấn rồi mang bắn. Bogrov là 

thuộc hạ thân tín trước kia của Roubachov. Hai nhân viên mật vụ đã kéo lê Bogrov qua cửa 

xà lim của Roubachov để mang đi bắn. Khi qua cửa xà lim. Bogrov mặt mũi be eết máu, đã 

kêu lớn một tiếng: Roubachov… Tới mờ sáng hôm sau, Ivanov lại vào thăm Ronhachov. Đây 

là cuộc đối thoại lần thứ nhì có thể thâu tóm như sau: 

Roubachov Các anh là bọn người thich dùng những thủ đoạn độc ác đê hèn. Anh đã dùng 

Bogrof để doạ tôi. 

Ivanov: Anh lầm! Vụ Bogrof không phải là chủ trương của tôi, mà chỉ là thủ đoạn của Glelkin, 

người phụ việc của tôi trong vụ điều tra anh. Tôi không muốn dùng thủ đoạn tầm thường ấy. 

Tôi chĩ cần lấy lý luận thuyết phục anh. Anh cần phải nhận tội để phục vụ cho Đảng và cho 

cách mạng! 

Roubachov: Các anh vẫn nhân danh Đảng, nhân danh cách mạng làm những điều tàn ác, trái 

với lương tâm và nhân đạo! 
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Ivanov: Anh vẫn lầm! Anh vẫn lý luận theo chủ quan của riêng anh, không phải trên lập trường 

cách mạng và lịch sử. Anh vẫn coi sự tranh đấu và cuộc sống như một thứ “phông” cảnh để 

các anh khoe khoang những xúc cảm chủ quan, và nói chuyện lương tâm nhân đạo! Tới hỏi 

thực anh: lương tâm là cáĩ gì? Luân lý là cái gì? Nhân đạo là cáí gì? Lòng thương là cái gì? Đó 

đều là những ảo tưởng của một tâm trạng chủ quan tiểu tư sản. Anh thử nghĩ xem: lịch sử 

đâu có cần lương tâm, vì lịch sử vốn phi luân lý! Anh chỉ trìu mến chủ quan cá nhân của anh, 

mà anh không nghĩ tới nhu cầu lớn lao của cách mạng và lịch sử. 

Roubachov: Các anh phỉ báng lương tâm và nhân đạo. Thiết tưởng các anh nên nhớ rằng 

những tay đại cách mạng trước kia như Saint-Just, Danton, vẫn phải kính nể luân lý và nhân 

đạo!… 

Ivanov: Sự kính nể ấy của những lay đại cách mạng Pháp cũng chỉ là một thái độ tài tử chủ 

nghĩa của bọn tiểu tư sản. Cũng vì họ tài tử nên họ đã chết! Đối với những thực hiện vĩ đại 

trong cuộc cách mạng của chúng ta, việc làm của Saint-Just, Danton, chỉ là trò con trẻ! Làm 

cách mạng không cho phép ta được làm luân lý. Anh trách chúng tôi tàn ác. Anh trách chúng 

tôi đã để chết hàng chục triệu người. Nhưng anh thử nghĩ xem: có cuộc biến chuyển lịch sử 

nào mà không chết người không? Anh thử nhìn thiên nhiên: một trận lụt, một năm hạn hán 

cũng có thể làm chết hàng chục vạn người! Thiên nhiên còn phung phí sinh mạng như vậy, 

huống chi là cuộc cách mạng của chúng ta! Đề xây dựng thiên đường cho loài người, nếu có 

phải trả bằng hàng triệu sinh mạng, đâu có phải là một giả quá đắt! 

Roubachov: Tôi không hiểu tại sao chúng ta có thể tự cho quyền tiêu hủy hàng chục triệu 

người đề đổi lấy một viễn tượng còn thuộc về tương lai?! 

Ivanov: Anh vẫn còn trìu mến chủ quan của anh quá! Anh thích đem câu chuyộn xót thương 

để trang sức chủ quan! Anh cho chúng tôi là tàn bạo, là sa tăng ác quỷ! Nhưng chúng tôi đâu 

có phải là kẻ chỉ nhắm mắt giết người! Chúng tôi có một thứ xót thương cao hơn, trừu tượng 

hơn, bao quát hơn, một thứ xót thương toán học đối với toàn thể nhân loại! Chúng tôi bắt 

buộc phải tàn sát để kết thúc những vụ tương tàn của nhân loại, bắt buộc phải hy sinh rất 

nhiều sinh mạng để sau này không còn ai bị hy sinh nữa. Chúng tôi phải chịu nỗi thống khổ 

đớn đau của những kẻ lãnh đạo cách mạng. Anh không đủ caa đảm để chịu sự đau khổ của 

kẻ lãnh đạo! Anh chỉ muốn giỏ những giọt nước mắt để dàng để được yên ổn với thứ lương 

tâm ảo ảnh của các anh. Theo ý tôi, đó là một thái độ phản bội! 

Roubachov: Các anh không những sát hại tất cả kẻ thù chính trị, mà các anh còn muốn làm 

cho họ bị tiêu ma danh dự. Buộc một người phải nhận tội bịa đặt. Tức là dày xéo lên danh 

dự! 

Ivanov: Danh dự cũng là một ý niệm tiểu tư sản. Đối với người Bolsevich, danh dự chỉ ở chỗ 

phụng sự cách mạng. Dù sự phụng sự đó có làm tiêu ma danh dự thông thường! Anh thử nghĩ 

kỹ xem: giữa anh và lãnh tụ số 1, chưa chắc đường lối của anh đã đúng! Ở bên ngoài, các 

nước phát xít và tư bản đương đe doạ. Sự chống đối của các anh chỉ nối giáo cho chúng. Nếu 

anh nhận tội, anh sẽ làm vững thêm cho chế độ Sô viết. Do đó, anh phụng sự cách mạng. Một 

cuộc cách mạng mà chính anh đã tận tuỵ xây dựng! Anh đâu có thể nhất đán chối bỏ quá khứ 

được?… 

Cuộc đối thoại thứ hai nay đã khiến Roubachov lung lay một phần, Lung lay vì nghi hoặc. Tuy 

nhiên, ông vẫn không chịu nhận tội. Vì làm sao có thể nhận những tội bịa đặt được?… Sau đó 

được ít hôm, Ivanov bị cất chức. Gletkin lên thay. Gletkin thuộc hạng cán bộ mới, do lãnh tụ 

số 1 đào tạo nên. Một thứ người đơn giản, một chiều, như người máy, không cần biết tới quá 
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khứ và uy danh của Roubachov là gì. Y thẳng tay áp dụng lối hành hạ tinh thần! Y mang 

Roubachov tới một căn phòng, đặt ngồi trước một ngọn điện sáng chỏi thẳng vào mắt. Rồi 

tiếp tục hỏi cung Roubachov trong bốn, năm ngày liền. Roubachov không được ngủ… Gletkin 

hỏi đi hỏi lại ngần ấy tội trạng, và đối chất với các nhân chứng do y tạo ra. Một phần lung lay 

do sự nghi hoặc gieo rắc bởi Ivanov, một phần bị sự hành hạ cân não của Gletkin. Roubachov 

dần dân mất hết nghị lực đề kháng, ông chỉ còn nghĩ tới mấy chữ mà ông đã nhìn thấy trên 

tấm bia nơi mộ Saint-Just khi ông đi công cán Paris: “Yên giấc ngàn thu”, ông chỉ còn muốn 

ngủ, muốn được nằm yên. Ông dần dần ký nhận các tội trạng. Ký cho xong chuyện!… 

Iégor: Iégor là một trường hợp tương tự trong cuốn tiểu thuyết “Faux passeports” của 

Plisnier. Iégor vốn là một nông dân Nga, con hoang của một người đàn bà nô lệ. Sau khi sinh 

ra Iégor, người mẹ chết. Nhà quý tộc (chủ nhân của người mẹ nô lệ) có một người con gái 

nhỏ tên là Daria. Lúc Iégor sinh ra, Daria lên mười tuổi. Daria hết sức thương xót Iégor. Chính 

nàng chăm nom tắm rửa và cho Iegor ăn uống. Khi lớn lên, Iégor theo cách mạng. Cuộc cách 

mạng thành công, cha mẹ của Daria bị giết chết. Nhà cửa bị tịch thu. Daria trở thành bơ vơ 

nhưng Iẻgor đã trở về làng cũ, mang Daria đi. Rồi hai người lấy nhau… 

Iégor tận tuỵ phụng sự cho cách mạng. Chính anh ta là người cầm quân chiếm điện Kremlin 
vào những ngày tháng mười, và bị thương tại trận ấy. Sau đó, anh làm hết công tác này đến 
công tác khác. Nhưng từ khi Staline lên, Iégor vốn là một chiến sĩ cựu trào, cũng bị hạ bệ. Tuy 
là một chiến sĩ Bolsevich, Iégor vẫn giữ kíin một vài khía cạnh tâm tình sâu sắc! Nhưng bề 
ngoài, anh vẫn tỏ ra một con người sắt đá. Anh chơi đàn dương cầm khá hay. Có lần đi công 
cán qua Salzbourg, anh tới thăm căn nhà cũ của nhạc sĩ Mozart. Nhân lúc vắng người, anh lén 
ngối xuống đánh một bản dương cầm đầy tình cảm. Chợt có người tới, Iégor sợ sệt đứng lên. 
Anh gần như thẹn thùng vì đã bộc lộ tình cảm! Vì đã mất tín nhiệm của Staline, anh bị hạ tầng 
cồng tác. Sau rốt, bị đưa ra toà án và xử tử. Trước toà, anh cũng nhận tội như Roubachov. 
Nhận tội vi một tâm trạng hoang mang, và cũng rớt vào cái bẫy luận lý về cứu cánh cách mạng 
như Roubachov! 

  

 

Chương 4 
      

Chương 3 đã trình bầy về chế độ luật pháp và kỹ thuật giảm giá con người trong chế độ Sô 

viết. Đó là thuật hành động của hàng ngũ Bolsevich đối với các cá nhân hoặc các phần tử 

chính trị thù địch. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiêu về thuật hành động của khối Sô 

viết đối với các nước ngoại bang, tức là tìm hiểu về chiến lược chiến thuật của Trung Sô 

trên sân khấu quốc tế. 

Thế giới tự do đã phải để mấy chục năm trời mới tìm hiểu được lần lần chính sách đối ngoại 

và thuật hành động của khối Trung Sô. Sự bỡ ngỡ đã khiến thế giới tự do, từ 1940 tới nay, 

phải trả những giá rất đắt của sự hiểu lầm. Thái độ cao thượng nhưng ngây thơ của Roosevelt 

tại hội nghị Yalta đã khiến Staline thâu gồm được Trung Âu. 

Thái độ thiếu sáng suốt của Truman vả Marshall đã khiến Trung cộng chiếm lục địa Trung 

Hoa! Rồi chiến cuộc Cao ly cũng chỉ là một cuộc chiến tranh nửa vời và vô lý, vì Mỹ và 

đồng minh đã thiệt 100.000 binh sĩ mà không khai thác được những hậu quả của sự chiến 

thắng quân sự. Đành rằng chính sách bất thích ứng ấy không phải hoàn toàn do lỗi của các 

chính khách lãnh đạo, vì tại một nước dân chủ, họ thường phải chịu ảnh hưởng của dư luận, 

và dư luân lý thường bị mê hoặc bởi những luận điệu xảo trá (dân tộc tự quyết hoặc ý chí 

hoà bình) của khối Trung Sô! Nhưng dù sao chăng nữa, phần lớn lỗi lầm cũng chỉ là do sự 

không thấu hiếu chiến lược và chiến thuật đối ngoại của các nước Sô viết. 
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Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ càng tác phong, hoặc những lời nói của các lãnh tụ Sô viết (như 

Lénine và Staline), chúng ta sẽ thấy rằng: nguyên tắc căn bản của chiến lược và chiến thuật 

Sô viết là sự chủ trương một cuộc chiến tranh toàn diện, triệt để và vô hạn định. Chiến tranh 

toàn diện, triệt đế, vô hạn định, cho tới khi nào lực lượng Sô viết thành công trên khắp các 

lục địa! Đó là một điều mà các nước tự do luân luôn phải nhớ tới! Thế nào là chiến tranh 

toàn diện, triệt đề và vô hạn định? Nó toàn diện, vì trong chiến tranh này, hàng ngũ Bolsevich 

sẽ mở mặt trận trên khắp các lãnh vực, nghĩa là đánh không những về quân sự, mà còn đánh 

về chính trị, tài chỉnh, kinh tế, văn hoá, xã hội, chủng tộc, v.v… Nó triệt để, vì trong chiến 

tranh này, khối Sô viết sẽ huy động toàn thể nhân lực vật lực ở trong nước cũng như ngoài 

nước? Không có một lực lượng nào, không có một tiềm lực nào mà không được huy động. 

Nó cũng vô hạn định, vì nó sẽ trải qua nhiều giai đoạn, nhiều hình thái, nhiều khúc quanh 

co cũng như nhiều bước tiến thẳng, nhưng bộ máy chiến tranh đó chỉ ngừng lại khi đã thành 

công trên khắp các lục địa. Nó sẽ tiếp diễn không những cho tới khi chiến thắng toàn bộ 

hoặc sụp đổ toàn bộ! Điểm trên đây cũng đủ khiến ta thấy rằng quan niệm chiến tranh Sô 

viết khác hẳn với quan niệm chiến tranh cổ điển của các nước dân chủ tự do. Vì mỗi khi có 

chiến tranh, các nước dân chủ tự do thường chỉ dùng tới quân sự để đánh trả lại. ỉ lọ ít dùng 

tới hoặc không dù:i”tới các biện pháp chính trị, kinh tế, xã hội v.v… Mỗi khi có chiến tranh, 

các nước dân chủ tự do cũng chỉ huy động tới lực lượng quân sự, hoặc những guồng máy 

phụ thuộc vào quân lực, họ đầu có huy động đến toàn bộ nhân lực và vật lực. Và khi đánh 

nhau xong, họ ký hoà ước và tôn trọng hoà ước một cách khá thực thà! Rồi giải ngũ, giải 

giáp, trở về cuộc sống bình thường. Họ ít khi nghĩ ngay tới một chiến tranh khác hoặc sửa 

soạn một hình thải tấn công khác. 

Nhưng lại sao có thể nói rằng hàng ngũ Bolsevich chủ trương một cuộc chiến tranh toàn 

diện, triệt để và vô hạn định? Thiết tưởng các biến cố của thời hậu chiến cũng đủ chứng 

minh lập luận trên đây. Sau khi Đức xã sụp đổ, Nga sô đã lợi dụng ngay cơ hội để thực hiện 

sự xâm lăng, gián tiếp tại các nước Trung Âu. Sau đó, đến vụ Trung Hoa. Rồi đến Cao Ly, 

Việt Nam. Rồi đến Trung Đông, Phi châu, đến một hai nước Nam Mỹ, đến Cuba, rồi lại đến 

Đông Nam Á! Sự thực đã quá hiển nhiên!… Nhưng nếu ta chịu khơi dào trong truyền thống 

Bolsevich, ta sẽ thấy những lời tuyên bố quá rõ rệt. Rõ rệt đến nổi không hiểu tại sao các 

lãnh tụ của thế giới tự do đã cố ý bịt mắt không chịu trông thấy từ mấy chục năm nay? 

Thực ra, quan niệm chiến tranh toàn diện, triệt để, vô hạn định đã được phôi thai từ thế kỷ 

trước trong máy bộ óc: Clausewitz, Marx, Engels. Còn Lénine chỉ là người phát triển và áp 

dụng… Trong khi Lénine chịu ảnh hưởng của Bakounine và Netchaiev về thuật hành động 

khủng bố đối nội, ông lại chịu ảnh hưởng của Clausewitz, Marx, Engels về quan niệm chiến 

tranh và chủ nghĩa binh gia, Clausewitz là một danh tướng nước Phổ vào đầu thế kỷ XIX. 

Khi Napoléon mang quân đánh bại các nước Trung Âu, rồi tiến đánh Nga, Clausewitz đã bỏ 

nước Phổ, chạy sang làm cố vấn quân sự cho Nga hoàng ông làm phụ tá cho tướng Blucher. 

Tới 1814, quân Nga tiến vào Paris, Clausewitz cũng cùng đi với đạo quân Nga chiến thắng… 

Ông đã nghiên cứu nhiều về các trận đánh dưới thời cách mạng Pháp, cũng như về chiến 

lược và chiến thuật của Napoléon, ông viết nhiều sách binh pháp. Trong các sách đó, 

Clausewitz cho rằng cuộc cách mạng 1789 đã làm thay đổi hết các quan niệm về chiến lược 

chiến thuật. Ông cho rằng sở dĩ quân cách mạng Pháp đã chiến thắng Âu châu, chỉ là vì cách 

mạng quân đã áp dụng một quan niệm chiến tranh toàn diện và triệt để, trong đó, các tầng 

lớp dân chúng, cùng các tiềm lực đều được huy động! Trong khi Âu châu vẫn còn áp dụng 

những chiến lược chiến thuật cổ điển, nghĩa là chỉ dùng một đạo quân nhà nghề mà thôi. 

Mọi đạo quân nhà nghề thường ít lưu động, ít phổ biến, và vấn đề tiếp tế lại rất cực nhọc 

khó khăn. Vả lại, đạo quân nhà nghe thường không đánh nhau thường xuyên, vì cứ tới mùa 

đông, họ lại nghỉ ngơi tại các trại… Do đó, Âu châu đã bạì trận… Clausewitz cũng cho rằng 

chiến lược và chiến thnật của Napoléon có một phần noi theo chiến lược và chiến thnật của 

quân cách mạng Pháp. Nên trong mười mấy năm trời, ông đã bách chiến bách thắng. 
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Napoléon chỉ thất bại ở Tây Ban Nha và ở Moscou. Vì Tây Ban Nha và Moscou đã vứt bỏ 

chiến tranh cổ điển, và áp dụng quan niệm chiến tranh toàn diện và triệt để. 

Do đó. Clausewitz đã khám phá một định luật: những cuộc cách mạng cận đại đã mở màn 

cho một kỷ nguyên của quan niệm chiến tranh toàn diện, triệt để, vô hạn định. Trong cuốn 

“Luận về chiến tranh”, ông đã viết những câu sâu sắc mà sau này Lénine áp dụng hoàn toàn. 

Tỷ dụ như: “Chiến tranh chỉ là sự tiếp tục tranh đấu của chính trị dưới những hình thái khác”. 

Hoặc “Thời gian là thần hộ mệnh của phe yếu về quân sự”. Hoặc: “Kẻ chiến thắng bao giờ 

cũng là bạn của hoà bình”. Hoặc; “Ta không thể nào chiếm đoạt một nước lớn nếu không 

có sự tương tàn hoặc xung đột nội bộ”. Hoặc: “Sự ký kết hoà ước chỉ là một giai đoạn của 

chiến tranh”. Trong thời gian lưu lạc ở ngoại quốc, Lénine đã đọc kỹ Clausewitz, và ghi chú 

trong một cuốn số. Do đó, ông dần ngả theo quan niệm chiến tranh toàn diện và triệt để. Ông 

từng viết: “Chiến tranh đã trở thành công cuộc của toàn dân”. Rồi trong cuốn “Nhà nước và 

cách mạng”, ông chủ trương rằng tất cả thợ thuyền và dân cày phải được võ trang chống 

giặc. Và những lời răn hay của Clausewitz đã khiến Lénine am hiểu chiến thuật du kích, và 

biết coi chiến tranh là một hình thức tranh đấu của chính trị cũng như chính trị là một hình 

thức chiến tranh. Đồng thời, ông hiểu rằng muốn chiến thắng kẻ địch, cần phải gây loạn ở 

hậu tuyến. Cũng như muốn chiến thắng, kẻ có dụng tâm chinh phục cần biết nêu cao những 

chiêu hài nhân đạo và hoà bình… Tiếp theo Lénine, lại có Staline! Tuy đã chôn vùi lý tưởng 

cách mạng, Staline vẫn tiếp tục áp dụng và xiển dương những phương châm chiến lược của 

Lénine và Clausewitz. 

Tóm lại, Clausewitz đã ảnh hưởng nhiều vào quan niệm chiến tranh của hàng ngũ Bolsevich. 

Marx-Engels cũng có ảnh hưởng vào Lénine, nhưng ít hơn. Engels là người hay khảo cứu 

về binh pháp, và Lénine cũng có đọc những ỹ kiến của Engels về binh pháp. Marx không có 

viết về binh pháp, nhưng ông tlnrờng cổ võ chiến tranh, vì Marx cho rằng chiến tranh là một 

yếu tố quan hệ cho sự tiến bộ của văn minh loài người. 

*** 

Nguyên tắc cơ bản của hàng ngũ Bolsevich đã là một quan niệm chiến tranh toàn diện, triệt 

để, vô hạn định, nhưng còn trên thực hành, chiến lược của họ ra sao? Muốn hiểu rõ điểm 

này, thiết tưởng cần kiểm điểm chiến lược và chiến thuật Sô viết trên các phương diện: quân 

sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, v.v… 

- Trên phương diện quân sự: Trận chiến tranh Nhật-Mỹ được kết thúc do hai trải bom nguyên 

tử, mỗi trái có một sức tàn phá ngang với sức tàn phá của một số chất nổ chừng 15.000 tới 

20.000 tấn TNT. Do sự phát minh bom nguyên tử vào 1945, nước Mỹ đã trở nên đệ nhất 

cường quốc có độc quyền nguyên tử lực, và vượt xa Nga về quân sự. Nhưng Mỹ vốn là một 

nước dân chủ và thường tuân theo những nguyên tắc nhân quyền và nhân đạo, nên sự quyết 

định ném bom nguyên tử đã gây nhiều luồng dư luận trái ngược. Sở dĩ Tổng thống Truman 

dám quyết định ném bom nguyên tử xuống đất Nhật, có lẽ vì trước kia, Nhật Bản đã tấn 

công bất ngờ Trân châu cảng. 

Sự phát minh nguyên tử lực đã làm lệch hẳn cán cân về lực lượng quân sự giữa Nga Mỹ. 

Muốn tranh thủ thời gian để đuổi theo về nguyên tử lực, Staline cần đề cao một chính sách 

hoà bình quốc tế. Tuy vẫn tìm cách thôn tính Đông Âu và Trung Quốc, Staline đã ký kết với 

Pháp và Anh những hoà ước với thời hạn từ 20 đến 30 năm. Những hoà ước đó chỉ cốt khiến 

Tây phương tin tưởng ở thiện chí hoà bình của Nga sô, và thực hành việc giải ngũ. Cũng 

trong lúc đó, Staline vội vã đem một số bác học Đức về nước, để cấp thời nghiên cứu về 

nguyên tử… Năm 1949, Nga sô cho nổ trái hom nguyên tử đầu tiên để thí nghiệm. Tuy 

nhiên, cán cân về lực lượng nguyên tử vẫn còn rất chênh lệch: Nga sô mới có một trái bom 

thí nghiệm, trong khi Mỹ đã dự trữ được một số bom khá lớn! Vả lại, có bom nguyên tử là 

một việc, còn sự chuyên chở bom để đem ném lại là một việc khác! Vào 1950, chỉ riêng Mỹ 

có đủ những máy bay phóng pháo có tốc độ mau lẹ đề chuyên chở những bom nguyên tử. 

*** 
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Tới 1951, chiến tranh Triệu tiên bùng nổ. Tuy còn giữ độc quyền nguyên tử lực, Mỹ vẫn chỉ 

dám sử dụng những vũ khí cổ điển tại Triều Tiên. Lý do vẫn là bởi những nguyên tắc nhân 

quyền và nhân đạo của các nước Tây phương! Kết cuộc, Mỹ và Đồng minh đã đẩy lui được 

Chí nguyện quân Trung Cộng, nhưng bị tổn thiệt 100.000 binh sĩ. Đồng thời, Đồng minh 

cũng không khai thác được sự chiến thắng quân sự. Tới ngày nay, một số tướng lãnh của 

Mỹ và Tây phương vẫn cho rằng chiến tranh Cao Ly là một cuộc chiến đấu vô lý trên phương 

diện chiến lượọc, và phản đối chính sách dùng vũ khí cổ điển! 

Tới 1954, Mỹ cho nổ thí nghiệm một trái bom khinh khí, có sức tàn phá bằng một triệu tấn 

TNT. Tới năm đó, Mỹ vẫn giữ được ưu thế nguyên tử lực. Cũng trong năm đó, xảy ra vụ 

Điện Biên Phủ. Một số lãnh tụ chủ chiến như Nixon, Radford muốn chủ trương đem một số 

bom nguyên tử hạng nhẹ để giải vây cho Điện Biên Phủ. Nhung rốt cuộc, Chính phủ Mỹ 

ngần ngại không dám thi hành. 

Từ đó trở đi, Mỹ mất dần ưu thế nguyên tử lực, và Nga sô có lẽ đã đuổi kịp. Đuổi kịp về 

việc chế tạo bom nguyên tử, cũng như về việc chế tạo những phi cơ phóng pháo. Tới 1957, 

nước Nga lại cho thử nghiệm một loại hoả tiễn bắn tầm xa để phóng bom nguyên tử. Từ đó 

trở đi, Nga sô tiến hành gấp rút việc chế tạo hoả tiễn, cùng chế tạo những thử bom nguyên 

tử, hoặc bom hạt nhân. Nước Mỹ cũng phải chạy theo trong sự chế tạo hoả tiễn! 

Ngày nay, sự hơn kém về lực lượng nguyên tử giữa Nga Mỹ còn là một điều bí ẩn. Có điều 

chắc chắn là Mỹ đã mất hẳn ưu thế nguyên tử lực của những năm trước kia. 

Cần nêu lên câu hỏi then chốt: với tình trạng tương đương về nguyên tử lực, hoặc tình trạng 

một mười một tám, liệu Nga sô có dám khởi một trận chiến tranh nguyên tử với Mỹ không? 

Với hiện trạng tương quan lực lượng, hầu hết các chiến lược gia Tây phương đều trả lời: 

không! Trong cuốn “Chiến lược của thời nguyên tử”, tướng Gallois đã nghiên cứu vấn đề. 

Ông cho rằng trong một thời gian khá lâu nữa, nếu Nga sô chưa đạt được một ưu thế vượt 

bực về nguyên tử lực, hì Nga không bao giờ dám khỏi một cuộc chiến tranh nguyên tử… 

Tại sao thế? Chỉ vì sự rủi ro quá lớn lao, và Nga không thể nắm chắc phần thắng! Tướng 

Gallois cho rằng thời gian quyết định của cuộc chiến tranh nguyên tử chỉ thu gọn trong một 

hai tiếng đồng hồ khi vừa khởi hấn. Sự khởi hấn một cuộc chiến tranh nguyên tử bây giờ 

cũng phải bất ngờ. Muốn thắng cuộc, trong mấy tiếng đồng hồ lúc đầu, Nga sô phải tính 

toán làm sao để các loạt hoả tiễn và phi cơ phóng pháo của mình vượt qua được hàng rào 

báo động của đối phương, rồi đi tới đích phá hủy được toàn bộ những cơ sở hoả tiễn và phi 

cơ phóng pháo của Mỹ. Theo số học, đó là một điều kiện hoàn toàn bất khả thực hiện trong 

tương quan lực Iượng ngày nay. Vì Mỹ hiện có ba loại cơ sở phóng bom nguyên tử: 

- Các sân bay để sẵn những phi cơ phóng pháo nguyên tử. Loại cơ sở này dễ phá huỷ nhất, 

vì cố định và ở trên mặt dất. 

- Các cơ sở phóng hoả tiễn. Loại này khó phá hủy hơn, vì nó thường được xây dựng dưới 

đất, và bên trên có bao phủ xi măng và bê tông. 

- Các cơ sở lưu động gồm mấy chục chiếc tầu ngầm nguyên tử có thiết bị phóng hoả tiễn 

nguyên tử và một số phi cơ phỏng pháo của Bộ chỉ huy không quân chiến lược (S.A.C) luôn 

luôn mang bom nguyên tử và bay thường trực ở trên trời. Loại này thường núp ở dưới biển 

hoặc bay trên trời - nên tất nhiên khó thể phá huỷ 

Và lại, cần nói thêm rằng việc phóng hoả tiễn của Nga sô cũng vấp phải một khó khăn: các 

hoả tiễn phóng ra đâu có phải hoàn toàn trúng đích! Việc phỏng hoả tiễn vẫn thưởng có một 

tỷ lệ sai lệch. 

Vì các lý do trên đây, tướng Gallois kết luận rằng Nga sô không thể nào dám khỏi hấn ngày 

nay để đánh một trận nguyên tử. Nếu trong đợt đầu, Nga sô chỉ tiêu diệt được 1/2 hoặc 3/4 

lực lượng của Mỹ, thì lực lượng sót lại cũng đủ khiến Mỹ có thể tiêu diệt trong một hai giờ 

đồng hồ bảy tám chục triệu dân Nga. Do đó, chiến cuộc có rất nhiều rủi ro, và chưa biết kê 

nào sẽ thẳng trận! 
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Tóm lại, ngày nay, Nga sô không dám bỏ qua tỷ lệ rủi ro nói trên, để dùng nguyên tử lực và 

giải quyết vấn đề thế giới bằng một biện pháp thuần tuý quân sự. Ngay cho đến những nước 

mới có bom nguyên tử như Anh, Pháp, Nga sô cũng chưa chắc dám dùng tới nguyên tử. Vì 

Anh, Pháp tuy thua kém xa Nga sô về nguyên tử lực, vẫn còn có thể đủ khả năng trả đũa. 

Và sự trả đũa sẽ rất tai hại cho dân chúng Nga sô… 

Đã không dám khởi hấn đánh trận nguyên tử, vậy Nga sô và Trung cộng sẽ làm gi? Clủ còn 

cách nhóm cháy những chiến tranh xâm lăng địa phương. Nhưng về phía này, cũng có một 

trở ngại. Mỹ ngày nay, có lẽ đã nhận thấy sự hớ hênh của mình về cuộc chiến tranh Triều 

Tiên, vả lại, từ 1945 tới nay, Mỹ đã lưu tâm chế tạo nhiều loại hom nguyên tử nhẹ, chỉ tàn 

phá hơn bom cổ điển một vài bậc mà thôi. Mỹ cũng đã chế lạo những loại bom nguyên tử 

“sạch” (1), nghĩa là loại bom, sau khi ném rồi, không gieo rắc phóng xạ. Đã nhiều lần, một 

số chính khách Mỹ tuyên bố sẽ sử dụng bom nguyên tử cỡ nhỏ nếu có chiến tranh địa 

phương. Một khi đã dùng bom cở nhỏ, sẽ có thể lần lần dùng tới các cỡ bom lớn. Và như 

thế, vẫn có thể đưa tới một trận thế chiến nguyên tử, điều mà Nga sô không muốn. Cho nên, 

ngày nay, đối với những chiến trường địa phương, như các nước Đông Nam Á hoặc Việt 

Nam, chắc rằng Nga sô và Trung cộng sẽ đắn đo nhiều trong mực độ gây hấn bằng quân sự. 

Phải đắn đo thế nào, để khỏi vượt làn mức khiến Mỹ sử dụng tới bom nguyên tử cỡ nhỏ! Và 

chắc rằng Trung cộng không dám tái diễn cái trò xua quân ào ạt như ở Triều Tiên trước kia! 

Vả lại, các lãnh tụ Bolsevich ngày nay đều đã trở thành chủ nhân ông trên những giải đất 

phi nhiêu rộng lớn, nên họ phải tính toán kỳ càng và muốn tìm cách ăn chắc! 

Bởi vậy, có thể nói rằng ngày nay, để thực hiện suý đồ thôn tính các lục địa, chiến lược của 

khối Trung Sô là muốn thiên về những biện pháp khác hơn là biện pháp quân sự. Đó là 

những biện pháp chính trị, kinh tề v.v… 

- Trên phương diện chính trị, kinh tế 

Trên phương diện văn hoá, xã hội v.v… thiết tưởng không cần nói đến cho lắm. Trên phương 

diện kinh tế, chiến lược của Trung Sỏ là muốn gây những khó khăn kinh tế ở hậu tuyến đối 

phương, như sự khan hiếm thực phẩm, sự lạm phát tiền tệ… Một thủ đoạn thường dùng là 

ấn hành giấy bạc giả để gây lạm phát iền tệ. Một thủ đoạn nữa cũng thường dùng là tổ chức 

buôn lậu á phiện, vừa để làm tài chính, vừa làm suy yếu dân chúng đối phương. Trung cộng 

hiện nay là trùm bán thuốc phiện lậu cho dân chúng Đông Nam Á và Nam Mỹ. Thiết tưởng 

cần nói nhiều hơn về các biện pháp tấn công chính trị. Những biện pháp này chỉ là sự áp 

dụng câu nói trên đây của Clausewitz: “Một nước lớn không thể nào chiếm đoạt được nếu 

không có sự tương tàn hoặc xung đột nội bộ”. Ta có thể thâu tóm đại cương những biện 

pháp tấn công chính trị trong những hình thức sau đây: 

- Những tổ chức trong lòng quần chúng của nước địch để tuyên truyền và ảnh hưởng vào dư 

luận: về điểm này, Suzanne Labin, trongt cuốn “Il est moins cinq” đã nghiên cứu kỹ càng 

những cơ cấu tổ chức tại các nước của quốc tế cộng sản. Trong một nước địch, những cơ 

câu tổ chức của Quốc tế cộng sản thường được chia làm hai loại: những tổ chức rõ rệt là 

cộng sản, và những tổ chức mang danh hiệu khác nhưng do cộng sản giật dây. Những tổ 

chức rõ rệt cộng sản thường phụ trách việc tuyên truyền chủ nghĩa cùng những đường lối 

chính thống của quốc tế cộng sản. Vì điểm này, sự tuyên truyền của quốc tế cộng sản vẫn 

tương đối còn có ít nhiều hiệu lực, do sự tiếm đoạt danh nghĩa dân chủ và cách mạng. Vì 

tuy khối Trung -Sô đã rõ rệt ngả sang một chế độ cực quyền phản cách mạng và phản dân 

chủ, họ vẫn khôn khéo lợi dụng danh nghĩa giải phóng trước kia của chủ nghĩa mác xít. Tại 

các nước chưa bị rớt vào bức màn sat, một số quần chúng còn chưa nhìn rõ sự thật, nên còn 

có lúc bị mê hoặc bởi những chiêu bài giải phóng, hoà bình, dân chủ, bảo vệ công nhân và 

dân cày của quốc tế vô sản, có thể nói rằng kỹ thuật tiếm danh của khối Trung - Sô đã đạt 

tới một mực độ khá hoàn bị ít thấy trong lịch sử. Ở đây, thiết tưởng nên nhắc lại lời nói của 

Khổng tử: “Trước khi làm việc qì, cần phải biết chính danh đã”. Để đối phó với sự tuyên 
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truyền của quốc tế cộng sản, có lẽ các nước đó trước hết cần phải tố cáo kỹ thuật tiếm danh 

của chúng. 

Về các tổ chức trá hình của cộng sản, cần trinh bày rõ ràng hơn. Thường thường, một nước 

tự do có rất nhiều tổ chức trá hình của quốc tế cộng sản: từ báo chí đến nghiệp đoàn, đến 

các hội có khuynh hướng văn boá, xã hội… Trong các tổ chức đó, thường có một số cán bộ 

cộing sản len lỏi vào nắm giữ, và nhiều khi, các hội viên khác cũng không biết là mình bị 

giật giây. Mục tiêu của chúng là muốn hướng các tổ chức ấy tới sự chấp nhận những luận 

diệu hoặc, lập trường thuận lợi cho kế hoạch của Trung-Sô. Lẽ dĩ nhiên là các luận điệu ấy 

không cần phải tán dương rõ rệt chính sách của Trung-Sô, mà chỉ càn có ít nhiều điểm tán 

đồng đối với chủ trương lúc đó của Moscou hoặc Bắc Kinh mà thôi. Tỷ dụ như trong một 

giai đoạn, Nga sô nhận thấy rằng cần phải đề cao nguyên tắc hoà bình, hoặc phản đối nội 

chiến tại Trung Quốc, hay sự viện trợ Mỹ, thì lập tức các tổ chức trá hình được hướng thảo 

luận điều đó. Trung Sô vốn hiểu rằng tại các nước dân chủ Tây phương, nhà cầm quyền ít 

khi dám đi ngược lại dư luận, nên họ đã dùng mọi cách để ảnh hưởng vào dư luận!…Ta có 

thể lấy một tỷ dụ đề hiểu rõ kỹ thuật vận động dư luận của khối Sô viết: vụ CED (Uỷ ban 

phòng thủ Âu châu). Trong những năm đầu hậu chiến, để củng cố hàng ngũ của Tây phương, 

Mỹ và các nước dân chủ đã vận động thiết lập khối Phòng thủ chung của Tây Âu. Đó là một 

tổ chức mà điện Kremlin muốn tìm hết cách phá hoại. Song các nước Tây Âu đã cùng nhau 

ký kết bản thoả ước Paris. Muốn có hiệu lực, thoả ước đó cần phải đưa ra duyệt y trước 

Quốc hội Pháp. Theo lệnh của Kremlin, đảng cộng sản Pháp đã tận lực vận động để khiến 

cho thoả ước Paris bị bác bỏ. Một số báo chí được huy động đồng thanh cất tiếng chỉ trích. 

Một số nghiệp đoàn lên tiếng phản đối, đối với những bảo chí nào tỏ ý tán thành thoả ước 

Paris, viên chủ hút ngày ngày nhận được hàng tập thơ của các thứ độc giả, kỳ thực do bàn 

tay cộng sản bầy đặt xúi giục. Các thư đó đều phản đối, khẩn nài, hoặc doạ nạt! Trong thời 

gian tranh luận của Quốc hội, các nghị sĩ luân luôn nhận được những bức thư tương tự. 

Ngoài ra, đảng cộng sản còn tổ chức những phái đoàn dân chúng tới yết kiến từng nghị sĩ 

để thuyết phục hoặc uy hiếp. Trong vụ CED, các chuyên viên thống kê đã làm con toán, và 

kết luận rằng tổng số những thư từ (phản đối hoặc doạ nạt) lên tới 15.000.000 hức thư. 

Vụ CED chứng tỏ rằng việc vận động hoặc lũng đoạn dư luận là một chiến thuật rất quan 

yếu của quốc tế vô sản… Đó không phải là một trường hợp lẻ loi, nó xảy ra thường xuyên 

và tại rất nhiều nước. Riêng về công tác tuyên truyền và lũng đoạn dư luận, các chuyên viên 

đã tính rằng mỗi năm, Moscou tiêu vào đó một ngân khoản chừng 2 tỷ Mỹ kim! 

- Kỹ thuật xâm lăng gián tiếp: kỹ thuật này đã được thực hành tại khắp các nước Đông Au 

trong những năm đầu hậu chiến, và hiện đương áp dụng tại một vài nước Đông Nam Á. 

Nguyên tắc của quốc tế cộng sản là bao giờ cũng áp dụng trước tiên các biện pháp chính trị 

kinh tế để khuấy rối và lũng đoạn nội bộ của nước dịch. Khi nào tình thế chín mùi, họ mới 

dùng tới quân sự để lay trái chín rớt vào bị… Làm như thế, họ ít lớn kém, ăn chắc hơn, và 

đỡ bị rủi ro chiến tranh. Chỉ trừ khi nào không thể lũng đoạn bằng cách khác, họ mới dùng 

đến lực lượng quân sự để đánh mào đầu. Rồi lại dùng chính trị. Và sau đó, lại đến quân sự 

v.v… Họ đã áp dụng đúng lời nói của Clausewitz: “Sự ký kết hoà ước hoặc một thoả ước 

chỉ là một giai đoạn của chiến tranh”. 

Để hiểu rõ kỹ thuật xâm lăng gián tiếp, ta có thể lấy một tỷ dụ như Ba Lan. Khi Hồng quân 

đánh lui quân Đức và chiếm đóng Ba Lan, đảng cộng sản Ba Lan chỉ là một lực lượng yếu 

ớt so với các đảng khác như đảng Xã hội, đảng Nông dân, đảng Do Thái xã hội, để vỗ yên 

dư luận và lừa dối các đảng phái khác, điện Kremlin trước hết đưa ra đề nghị Chính phủ liên 

hiệp. Các đảng phái đã cùng với đảng cộng sản bắt tay nhau để chia ghể trong Chính phủ. 

Đảng cộng sản nắm giữ bộ nội vụ và tư pháp. Họ tìm cách kiểm soát các nghiệp đoàn cùng 

tổ chức công an. Khi tình thế đã khá vững, tới tháng 3-1948, điện Kremlin mời 16 lãnh tụ 

đối lặp của Ba Lan sang viếng Moscoua. Cả 16 vị đó đều bị cầm tù tại Moscou… Rồi họ tổ 

chức tuyển cử tại Ba Lan. Trong khi tuyên truyền tuyển cử, phe cộng sản tìm cách bắt giam 
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các đại diện của đảng Nông dân, cùng hàng ngàn đảng viên Xã hội. Họ dùng võ lực thủ tiêu 

các phần tử đối lập. Sau đó, là một cuộc tuyển cử gian lận… Tới cuối tháng 12-1948, đảng 

cộng sản đã nắm được các cơ cấu chính quyền, và thành lập chế độ dân chủ nhân dân tại Ba 

Lan! 

Các nước khácở Đông Âu cũng lần lượt đi theo một trình tự như trên. Tới ngày nay, tại 

Đông Nam Á, chủ trương của quốc tế cộng sản là thành lập những Chính phủ trung lập và 

liên hiệp như kiểu Lào. Đó cũng chỉ là sự tái diễn kỹ thuật xâm lăng gián tiếp(1). 

______________________ 

Chú thích: 

Ngay từ năm 1954, trong khi Nehru còn quá tin tưởng ở sức quyến rũ cá nhân của mình đối 

với các lãnh tụ Trung cộng và cổ xuý chính sách trung lập, nhóm Quan điểm trên mặt tờ báo 

“Tiếng miền Nam”, đã nhiều lần tố cáo chính sách trung lập như cái bẫy chiến lược của quốc 

tế cộng sản. 

______________________ 

Tới đây, sau khi trình bầy về các cuộc cách mạng cặn đại, cùng kiểm điểm về các quan niệm 

hành động, la liệu có thể kết luận như thế nào về đạo hay thuật hành động trong giai đoạn 

hiênn tại?… Vấn đề chính yếu ngày nay là hiểm hoạ xâm lăng của hàng ngũ Sô viết. Thiết 

tưởng chúng ta không thể nuôi một ảo tưởng gì về cuộc đấu tranh này. Nó hiện và sẽ còn là 

một cuộc “so gươrn khủng khiếp”, như lời Henrich Heine đã tiên đoán từ 1842. Một trận so 

gươm khủng khiếp giữa những người còn muốn giữ tính chất người, và những đoàn người 

man rợ muốn dày xéo nhân tính! Nó sẽ khủng khiếp đến mực độ khiến “thần linh cũng phải 

che mặt thương hại cho con cháu loài người, thương cho thế gian phải chịu đầy ải lâu dài, 

và biết đâu chẳng thương cho cả số mệnh của chính thần linh nữa”. Chúng ta lại càng không 

thể nuôi một ảo vọng gì, vì ngày nay, chỉ những kẻ tự bịt mắt mới không trông thấy rằng 

truyền thống giải phóng của chủ nghĩa mác xít đã chết từ lâu trong tâm não con người 

Bolsevich! Và ngày nay, đúng như lời Suzanne Labìn đã nói, tính chất của hàng ngũ Sô viết 

chỉ còn là một vụ “âm mưu khổng lồ để tiến tới một chế độ cực quyền độc khối” (3). 

Cho nên, thiển nghĩ không thể kết luận tập sách này bằng cách nào khác. Trên quan niệm 

hành động, thể giới tự do, cùng những lớp người có khát vọng tự do, sẽ bắt buộc phải áp 

dụng ngay những phương châm hành động của người Bolsevich để trả đũa lại những đợt tấn 

còng của chúng… Và đây chỉ là một trưởng hợp tự vệ chính đáng. 

 

 

Sài gòn, mùa mưa 1962 

Nghiêm Xuân Hồng 
 
 

 

Nguồn:http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn2nnn3n4n31n343tq83a3q3

m3237nvn#phandau 
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Nhà văn Nghiêm Xuân Hồng (1920-2000) 
 
 

 
 

 

Tháng 5, năm 2000, một nhân vật của văn học và chính trị miền Nam đã ra đi. Báo chí 

Little Saigon hồi ấy đã loan tin: “Vào lúc 1 giờ sáng Chủ Nhật, 7 tháng 5 năm 2000, nhà 

văn Nghiêm Xuân Hồng, tác giả Ði Tìm Một Căn Bản Tư Tưởng, bộ trưởng trong chính phủ 

Nguyễn Khánh, đã từ trần tại nhà riêng ở quận Cam, thọ 80 tuổi.Lễ hỏa thiêu và di quan 

cử hành trong ngày 12 tháng 5.” (Hình phải :.Nhà văn, nhà biên khảo Nghiêm Xuân Hồng (1920-2000).  
 

Ðược biết đến như một trong ba thành viên cột trụ của Nhóm Quan Ðiểm mà hai người kia 

là Vũ Khắc Khoan, Mặc Ðỗ.Ông Nghiêm Xuân Hồng, từ năm 1954 sau Hiệp Ðịnh Geneve 

chia đôi đất nước, thuộc nhóm nhà văn thế hệ thứ nhất tại miền Nam Việt Nam, khai mở 

một nền văn học dưới vĩ tuyến 17, gọi là nền Văn Học Tự Do, hay Văn Học Quốc Gia. 

Những người trong thế hệ này, cầm bút sáng tác từ miền Bắc, nhưng chỉ khi di cư vào 

Nam mới tích cực hoạt động trong lãnh vực báo chí, văn học. Ngoài nhóm Quan Ðiểm ra, 

có thể kể Mặc Thu, Hiếu Chân, Nguyễn Hoạt, Phạm Tăng, Ðỗ Thúc Vịnh qui tụ trên tờ nhật 

báo Tự Do (không kể những người đi trước một chút, cũng qui tụ trên tờ này, như Tam 

Lang, Ðinh Hùng). Ðó là chỉ nói về những nhà văn có lập trường chính trị được thể hiện rõ 

ràng qua tác phẩm lúc ấy. 
 

Nghiêm Xuân Hồng sinh năm 1920 tại Hà Ðông, lúc thiếu thời học trường tư thục Minh 

Tiến tại thị trấn Phủ Lý, khi lên Hà Nội mới học Ðệ Lục đã đi thi Thành Chung, và thi đậu. 

Ðậu rồi, ông lại nhảy lớp để đi thi Tú Tài, và lại đậu nữa. Ông ghi tên học Luật, trở thành 

luật sư, tham gia hoạt động chính trị, đảng phái, trong đó có Ðảng Duy Dân của Lý Ðông 

A. Khi Tướng Nguyễn Khánh đảo chính năm 1965, Nghiêm Xuân Hồng trở thành bộ trưởng 

Phủ Thủ Tướng. 
 

Tác phẩm đầu tiên của ông do Quan Ðiểm xuất bản năm 1957 tại Sài Gòn là Ði Tìm Một 

Căn Bản Tư Tưởng, dầy 216 trang, có tiêu đề: “Nhận thức luận.” Cuốn này được tái bản ít 

ra là ba lần, trong hai năm 1964, 1967. Nghiêm Xuân Hồng thường tìm cho tác phẩm của 

mình một tiêu đề, như cuốn Người Viễn Khách Thứ 10, in năm 1963, thay vì kịch, ông đề: 

“Ba hồi hoang ngôn.” Năm 1966, ông in cuốn Xây Dựng Nhân Sinh Quan. Cùng những 

cuốn khác nữa như Luyến Ái Quan (Quan Ðiểm 1961), hai cuốn Biện Chứng Giải Thoát 

(theo tư tưởng Ấn Ðộ, in 1966) hay theo Triết Lý Trung Hoa (in năm 1967). Qua những 

cuốn sách như thế, người đọc thấy tác giả Nghiêm Xuân Hồng suốt đời đi tìm một ý nghĩa 

cho cuộc sống, không những cho mình, mà cho thế hệ ông, và sau ông. Có thể nói, ông 

như một lý thuyết gia nỗ lực tạo dựng một ý thức hệ chống lại ý thức hệ mác xít mà ông 

từ khước, bằng ngòi bút cũng như bằng sự tham gia hoạt động chính trị. Ðó hẳn là nguyên 

do ông viết các cuốn Cách Mạng và Hành Ðộng, Diễn Tiến của Phong Trào Quốc Gia Việt 

Nam. 
 

Trong những năm cuối đời tại hải ngoại, Nghiêm Xuân Hồng dành hầu hết thì giờ vào việc 

đọc kinh Phật, và giảng kinh Phật tại các chùa tại miền Nam California. Ông thường tán 

tụng Kinh Hoa Nghiêm, hay nói về bộ kinh này. Pháp danh của ông là Tịnh Liên (bông sen 

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/articlefiles/130608-TSNV-NghiemXuanHong.jpg-400.jpg
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âm thầm). Ngay khi đặt chân lên trại tị nạn cộng sản ở Hoa Kỳ, ông đã viết những bài đầu 

tiên về đạo Phật, một trong những bài đó có nhan đề “Tìm bóng Phật trên đất khách,” 

đăng trong tạp chí Ðuốc Tuệ số 1, xuất bản vào tháng 5, 1976. 
 

Trong thời gian ở trại chuyển tiếp Indiantown Gap, thuộc tiểu bang Pennsylvania, tháng 7 

năm 1975, Nghiêm Xuân Hồng, Thanh Nam, Viên Linh mỗi buổi sáng đi từ lều này qua lều 

khác để tìm nhau. Cả ba, dưới trời sương buổi sáng khá lạnh, tuy là vào mùa Xuân đất 

khách, vẫn đi dạo trên những đồi cỏ, và thường thường hỏi nhau: “Bây giờ ta đi đâu?” Hỏi 

thì hỏi thế thôi, chứ khi ra khỏi căn trại gỗ, người nào cũng nghĩ: đi uống cà phê đi! Ông 

từng cho người viết bài này biết là sau một vụ hỏa hoạn, nhận thức của ông về cuộc đời 

đã thay đổi hoàn toàn. 
 

Khi nói, họ Nghiêm không hùng biện, dù là một luật sư tốt nghiệp ở Hà Nội từ trước 1954, 

mà cách nói như một triết gia - người viết nghĩ thế - vì nghe ông nói, người nghe phải chú 

tâm lắm lắm mà chỉ hiểu mơ màng. Vả chăng, khuôn mặt ông lúc ấy như có một đám mây 

mờ bay qua, hay như một mảng khói xám tỏa xuống. Nên người nghe chỉ biết ghi nhận, 

được bao nhiêu hay bấy nhiêu, vì nghĩ rằng hỏi lại, hay gặng hỏi, là điều không nên, và 

không thể được. Người nghe cố bắt lấy tâm điểm của lời kể, hình ảnh của chuyện kể, và 

tự mình hiểu được đến đâu thì hiểu. Chẳng hạn, hình ảnh là một chiếc giầy phụ nữ, và 

chiếc giầy đó là của vợ ông. Chiếc giầy nằm giữa lối đi. Và ông mới mở đầu câu chuyện: 

một vụ hỏa hoạn. “sau một vụ hỏa hoạn,” nhận thức của ông về cuộc đời thay đổi hoàn 

toàn. Người nghe không dám hỏi thêm. Nhưng hẳn nhiên, vụ hỏa hoạn làm cho nhận thức 

một đời người thay đổi, thì vụ hỏa hoạn ấy là một thảm kịch. Có một điều gì đó, nối kết 

đến đâu, người viết cũng không thể hiểu. Chỉ biết thế. 
 

Một vụ hỏa hoạn, Nghiêm Xuân Hồng nhớ lại, sau một quãng và nhớ ra trên lối đi có thấy 

một chiếc giầy mà không kịp nghĩ gì. Sau mới biết chiếc giầy ấy của vợ ông... Ông kể với 

tôi chuyện này tại trụ sở Văn Bút Việt Nam Hải Ngoại đường Bolsa, phía sau phòng mạch 

của Nha Sĩ Phạm Ðình Tuân, vào khoảng vài năm trước khi ông ra đi. Trong một bài thơ, 

ông cũng nói về sự xa khuất của bà vợ, nhưng câu thơ có thể làm những người đọc trẻ 

tuổi hiểu lầm. Bà mất trước, để ông lại trong cuộc đời buồn bã (ông hay dùng mấy chữ 

buồn bã trong các bài viết); và người đi trước bị coi là phản bội, vì vội tìm về cõi thần tiên 

cực lạc một mình: 

“Hắn thở dài, kéo cao tấm chăn, làm di động ánh trăng vàng vọt. Ðưa mắt nhìn quanh căn 

phòng trần trụi: Có lẽ gia-tư của hắn chỉ còn có vậy! Lũ con cái thì nhớn cả rồi. Chúng như 

lũ chim lạ hoắc muốn bay xa, trong khoảng trời gió ngật. Chẳng muốn ngoái cổ nhìn lại 

những đám bụi hồng đằng sau... Vợ thì cũng vậy, đã phản bội bỏ ra đi trước mất hút. 

Chiều chiều, không còn nghe thấy tiếng guốc lóc cóc trước ngõ...” (Nghiêm Xuân Hồng, 

Ðộc Ðăng Ðài số 2) 
 

Những dòng sau đây, viết từ năm 1975, 1976, cho thấy rõ một Nghiêm Xuân Hồng thay 

đổi nhận thức như thế nào từ khi rời bỏ quê hương: 
 

“Hồi mới lớn, đi học, tôi hay vào trường Bác-Cổ Hà Nội đọc mấy cuốn sách của người Pháp 

viết về Ðạo Phật, tuy tôi chẳng hiểu được mấy. Tôi cũng hay đi bộ lang bang thăm mấy 

cảnh chùa ở vùng Bắc-Ninh, Yên Tử... Sau đó, căn duyên hơi đứt đoạn, tôi mải mê chạy 

theo cuộc đời... Tới năm bốn mươi tuổi, tôi ngồi mấy năm đọc lại sách Phật, nhận thấy 

nhãn quan của mình nhìn đạo đã đổi khác... Rồi tôi lại bỏ bẵng đi mất bảy, tám năm... 

Ðến ba, bốn năm gần đây, tôi trở lại nghiền ngẫm kinh sách, và lần này, tôi có cảm tưởng 

hình như không dứt được nữa... Ngồi ngẫm lại, thấy các cuốn Kinh có điểm thật lạ lùng là 

Kinh như hạt châu quý, mỗi người đọc tùy theo căn duyên của mình lại nhìn thấy một mầu 

khác nhau, mỗi tuổi đọc lại một khác. Mới đọc, khi căn duyên chưa nở và nghiệp chướng 

còn đầy ắp, thấy mình như đập đầu vào vách, nhưng đọc lâu thấy trong Kinh có một thế 

giới trang nghiêm và huyền diệu lạ thường, hình như không phải thế giới người mà vẫn 

bao gồm cõi nhân thế... 
 

“Hồi di cư, tôi có để lại Sài-Gòn mấy giá Kinh và nhiều hình Phật treo la liệt trên tường. 
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Tôi không mang đi, một phần vì quá vội, nhưng cũng có một phần ẩn ý muốn cho những 

người Việt-Cộng nhìn thấy những bức hình đó. Tuy mang nặng nghiệp sát và nghiệp quyền-

lực, nhưng họ nhìn những hình đó, tôi nghĩ họ cũng tiêu được một chút nghiệp chướng. Dù 

họ có mang xé đi, thì họ cũng gây một nghiệp nghịch với Phật, và những kẻ gây nghiệp 

nghịch, trong cuộc hành trình mênh mang của các kiếp, cũng sẽ trở về con đường Phật 

chỉ... Cuộc di cư của gia đình tôi, đến nay tôi vẫn nghĩ rằng có sự độ trì của Ðức Quán Thế 

Âm, tuy cho rằng mình không đáng gì hết. Vì cuộc ra đi thật nhẹ nhàng và chẳng do manh 

mối nào cả... Sang đến đất này, thì thấy thành phố ồn ào nhưng như vắng hoe... Không 

hẳn vì hàng rào ngôn ngữ, nhưng lẽ chính vì tôi nhận thấy đất này có vẻ vắng bóng thần-

linh...” (NXH, Tìm bóng Phật trên Ðất Khách, Ðuốc Tuệ, 5.1976) 
 

Theo một người con trai của nhà văn, thì thân phụ ông biết trước thời gian mình lìa đời, 

ông nói với người con: “Tao thấy yếu rồi, có thể đi trong tháng 5 hay trễ là tháng 6.” Chiều 

Thứ Bảy ngày 6 tháng 5, 2000, được chở vào bệnh viện cấp cứu, nhưng chỉ một giờ sau 

ông đòi về. Vẫn theo ông Nghiêm Xuân Quan kể thì trên xe, trên đường về, thân phụ ông 

nói: “Bầu trời đổi sắc rồi.” Nửa ngày sau, tác giả Nguyên Tử, Hiện Sinh và Hư Vô ra đi. 
 

VIÊN LINH 

@nguoi-viet 

Nguồn: http://cohocvietnam.blogspot.com.au/2011/05/nghiem-xuan-hong.html 
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