
 

Sprawozdanie z XI seminarium 

z cyklu Radykałowie i konserwatyści w epoce Oświecenia 

 

 

Profesor Jonathan Israel z Uniwersytetu w Princeton poprowadził ostatnie w roku 

akademickim 2013/14 seminarium z cyklu Radykałowie i konserwatyści w epoce 

Oświecenia. Seminarium odbyło się 13 czerwca 2014 roku w sali wykładowej im. 

Romana Ingardena w Instytucie Filozofii UJ i zgromadziło liczne audytorium. Tytuł 

wystąpienia to Radykalne Oświecenie a europejskie rewolucje końca osiemnastego 

wieku.  

      W wystąpieniu prelegent postawił tezę, że nie można zrozumieć współczesności, 

jeśli nie zbada się głębokiego związku między nowoczesnym społeczeństwem a 

Radykalnym Oświeceniem. Prof. Israel ukazał wpływ najważniejszych idei 

Radykalnego Oświecenia na europejskie rewolucje XVIII wieku, koncentrując się na 

rewolucji francuskiej. Wobec tego historyczny przebieg zdarzeń prowadzących do 

poszczególnych przewrotów politycznych stał się tylko osią, dzięki której można 

lepiej uchwycić zmiany wiodących wizji świata, reprezentowanych przez różne 

stronnictwa. 

Profesor Israel jest zdania, że analizy i dyskusje historyków dotyczące 

rewolucji francuskiej skupiają się na aspektach socjologicznych i kulturowych, 

marginalizując historię ideową i intelektualną. A to właśnie zwrócenie uwagi na tę 

ostatnią jest kluczowe dla zrozumienia zmian grup władzy. Mówiąc o zmianach grup 

władzy Israel miał na myśli także obalenie rządów absolutystycznych,  ale  chciał 

przede  wszystkim  uwydatnić  rotacje,  które  zachodziły pomiędzy obozami 

politycznymi konkurującymi ze sobą we Francji po zasadniczym zrywie 14 lipca 

1789  roku.  Radykalne Oświecenie, zdaniem Israela, nie jest bowiem 

określeniem, którym można opisać wszystkie główne frakcje, jakie doszły do 

władzy podczas rewolucji francuskiej. Zdaniem amerykańskiego historyka filozofii 

można wyróżnić trzy takie frakcje, wobec czego właściwie jest nawet mówić o trzech 

rewolucjach w ramach tego, co nazywa się rewolucją francuską. 



Pierwsze z owych ugrupowań było nastawione konserwatywnie. Chciało   

zachowania monarchii, ale przy jednoczesnym silnym ograniczeniu władzy 

królewskiej. Ustępstwa miały być poczynione przede wszystkim na rzecz 

arystokracji. Rola ludu byłaby więc najmniejsza, ale wciąż nieporównanie ważniejsza 

niż w przedrewolucyjnej Francji. Taki ogólny rys ustrojowy w oczywisty sposób 

przypomina rozwiązania zastosowane w rewolucji angielskiej z XVII wieku. Israel 

zaznaczył, że przedstawiciele „konserwatywnej rewolucji” wprost odwoływali się do 

przykładu angielskiego. 

Najważniejsze według wykładni Israela jest stronnictwo drugie, które nazywa 

on radykalnie oświeceniowym i demokratycznym. Główni jego przedstawiciele to 

Nicolas de Condorcet i Jacques Brissot. Ich postulaty ideologiczne to przede 

wszystkim ustanowienie uniwersalnych praw człowieka, antymonarchizm i  

wprowadzenie  ustroju  demokratycznego  oraz  odrzucenie  autorytetu Kościoła. 

Jonathan Israel podkreślił w swoim wystąpieniu, że członkowie tego radykalnie 

oświeceniowego ugrupowania byli republikanami jeszcze przed rewolucją. Chociaż 

wielu z nich pisało teksty filozoficzne, to czerpali oni obficie z dorobku 

słynniejszych myślicieli, jak Denis Diderot czy Paul d’Holbach. Jednym z 

najważniejszych poglądów, jaki radykalnie oświeceniowi rewolucjoniści dzielili z 

tymi filozofami, było uznanie, że w celu ochrony ludu przed wyzyskiem władzy 

najlepszym sposobem jest wprowadzenie laickiego systemu edukacji. Profesor Israel 

podkreślił, że to przekonanie wynika z obserwacji, której wyrazy w pismach 

Condorceta są wszechobecne; obserwacja ta sprowadza się do tego, że utrzymywanie 

kogoś w ignorancji i przesądzie to doskonały przepis na wyzyskiwanie go. 

Israel dodał, że kwestia ochrony ludzi przed wyzyskiem władzy była bardzo 

istotna również dla wczesnego socjalizmu francuskiego (rozwijanego w 

początkowych latach XIX wieku), przy czym tutaj gwarancją miało być 

uspołecznienie środków produkcji. Niemniej jednak rysuje się tu silne powiązanie 

między kluczowymi nurtami myślowymi XVIII i XIX wieku. Jeśli zaś chodzi o 

zakorzenienie Radykalnego Oświecenia w historii filozofii, Jonathan Israel wskazał, 

że pierwszym nowożytnym filozofem, który odrzucał Boską legitymację władzy oraz 

wyróżniał demokrację spośród innych ustrojów, był Benedykt Spinoza. 



Trzecie ugrupowanie chciało poprzez zastosowanie instrumentów władzy 

zaprowadzić porządek w sposób ortodoksyjny zgodny z rewolucyjnymi ideałami. 

Przedstawiciele tej frakcji (m.in. Maximilien de Robespierre i Jean-Paul Marat) 

czynili to zakazując krytyki ruchu rewolucyjnego, a za złamanie tego zakazu często 

skazywali ludzi na śmierć. Racje, którymi posługiwano się uzasadniając te kary, 

można by uogólnić do następującego sformułowania: „skoro zwyciężyła słuszna idea, 

to inne nie są już potrzebne i powinny zostać wyeliminowane”. Wobec tego 

ograniczenia wolności zaprowadzone w okresie  rządów  tej  frakcji  nie  mogą  

dziwić,  a  chodzi  tu  m.in. o usiłowanie całkowitego zablokowania działalności 

środowisk prasowych nieprzychylnych władzy. Jonathan Israel jest zdania, że w 

obliczu tych faktów działania tego ugrupowania trzeba uznać za kontr-oświeceniowe. 

Dobitnym wyrazem ograniczeń wolności wprowadzanych za czasów, gdy ten obóz 

znajdował się u władzy, jest uchwalenie w 1793 roku konstytucji i zawieszenie jej 

niedługo później. 

Każdej z tych trzech grup ideologicznych (i w podobnym składzie również 

politycznych), udało się przez pewien okres rewolucji francuskiej wywrzeć na tyle 

silny wpływ, by kształtować ustrój Francji tak, aby odpowiadał ich zapatrywaniom. 

Chronologicznie odbywało się to w takiej samej kolejności, w jakiej stronnictwa   

zostały powyżej krótko przedstawione i scharakteryzowane. Frakcja konserwatywna 

dominowała przez początkowy okres rewolucji, a jej wiodąca rola kończy się u 

schyłku 1789 roku. W okresie od początku 1790 roku do procesów, których finałem 

było przejęcie władzy przez jakobinów (czerwiec 1793), grupa o poglądach 

radykalnie oświeceniowych miała największy wpływ na ustrój polityczny; należy tu 

odnotować krótką przewagę w 1791 roku obozu konserwatywnego, która pozwoliła 

mu na uchwalenie we wrześniu tegoż roku konstytucji, którą prof. Israel określił 

mianem liberalno-monarchistycznej. 

Mimo że stronnictwo radykalnie oświeceniowe miało zaledwie kilku 

przedstawicieli w Zgromadzeniu Narodowym, to i tak było ono zdolne do 

wywierania tam największego wpływu z uwagi na to, że znakomita część prasy 

stała po ich stronie. Nie dziwi zatem zaangażowanie, z jakim liderzy trzeciej  

frakcji,  gdy  doszli  do  władzy (z Robespierrem  na  czele),  poprzez  ścisłe  



egzekwowanie zakazów uderzających w istotę wolności słowa, uniemożliwiali 

drukowanie gazet zawierających nieprzychylne im opinie. 

Jonathan Israel mocno podkreślił znaczenie uniwersalności praw człowieka 

postulowanej przez czołowych przedstawicieli rewolucji francuskiej. Uniwersalność 

ta jest kluczowa dlatego, że pozwala traktować idee Radykalnego Oświecenia jako 

źródło projektu ponadnarodowego i dotyczącego wszystkich ludzi niezależnie od 

podziałów ze względu na przynależności etniczne i rasowe oraz płciowe. Israel 

przypomniał, że kwestia tych pierwszych – właśnie w kontekście praw człowieka – 

była bardzo istotna dla rewolucji amerykańskiej. Z kolei sprawa równości płci 

zyskała duże znaczenie polityczne podczas rewolucji francuskiej; miało to miejsce 

pierwszy raz w historii i przyniosło pewne efekty, również poza Francją. Z wykładu 

profesora Israela mogliśmy dowiedzieć się także o działaniach takich kobiet jak 

Mary Wollstonecraft, Sophie de Condorcet, Etta Palm, Marie-Olympe de Gouges. 

Próbując zebrać treści, których przekazanie było dla Jonathana Israela 

najważniejsze, trzeba przede wszystkim przypomnieć jego tezę, że to intelektualny 

wymiar rewolucji osiemnastowiecznych jest sprawą najważniejszą. A to między 

innymi dlatego, że rewolucyjne zmiany sposobu myślenia są widoczne w życiu 

politycznym dzisiejszych społeczeństw. Rewolucją intelektualną było Radykalne 

Oświecenie, które stało się zarówno siłą napędową rewolucji francuskiej, jak i 

ideologią jednej z wiodących wtedy frakcji politycznych. Najbardziej przez Israela 

wyszczególnianym postulatem formułowanym w oparciu o tę ideologię był ten 

dotyczący praw człowieka i ich uniwersalności. 
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