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Aleksandra Porada (Warszawa)

„Naród” francuski w XVIII wieku

1. Wstęp
Podczas gdy historycy piszą o kształtowaniu się narodu francuskiego i świa
domości narodowej w czasie wojen Średniowiecza, ale i o tym, że przed Rewo
lucją Francja była mozaiką grup etniczno-językowych często podkreślających
swą kulturową i historyczną odrębność od regionu stolicy, w dyskusji o począt
kach nacjonalizmu coraz większą przewagę zyskują zwolennicy stanowiska, iż
naród jest konstruktem stworzonym przez oświecone elity nie wcześniej niż
w drugiej połowie XVIII w. Tymczasem już Ludwik XIV odwoływał się do „in
teresu Narodu Francuskiego”, kiedy starając się zminimalizować odrębności ad
ministracyjne i językowe poszczególnych regionów dążył do uzyskania możli
wie homogenicznego zbioru poddanych, którzy wierzyliby, iż są poddanymi mo
narchii francuskiej, ponieważ należą do narodu francuskiego (a nie na odwrót).
W trakcie całego wieku XVIII kontynuowali tę praktykę następcy Ludwika XIV,
jednak rosnący sprzeciw lepiej wykształconych warstw społecznych wobec niereformowalnego absolutyzmu doprowadził do uznania przez rodzącą się opinię
publiczną instytucji parlamentu paryskiego za rzecznika Narodu jako bytu ontologicznie niezależnego od monarchii. Radykalizujący się dyskurs dotyczący su
werenności ludu, inspirowany poszukiwaniami historycznej podstawy rządów
monarchicznych, ideą umowy społecznej, przykładem parlamentaryzmu brytyj
skiego i w końcu przykładem odrzucenia tradycyjnych struktur władzy przez
zbuntowanych Amerykanów, doprowadził do powstania konstruktu Narodu jako
niezależnej od swych instytucjonalnych przejawów wspólnoty polityczno-teryto-
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rialnej. W końcu rewolucyjne władze zapoczątkowały dzieło odgórnej homoge
nizacji językowej, administracyjnej i kulturowej Narodu Francuskiego.

2. Naród jako projekt nacjonalistów
Słynna definicja Ernesta Gellnera określa nacjonalizm jako zasadę politycz
ną, która głosi, że jednostki polityczne powinny pokrywać się z jednostkami na
rodowościowymi1. Nacjonalista opisany przez Gellnera wierzy w mistyczną
więź swego narodu z określonym terytorium: więź ma być odwieczna, podob
nie jak odwiecznie istnieć ma naród. Taki naród istnieje pierwotnie wobec na
cjonalizmu, co wydaje się oczywistym elementem wiedzy potocznej, w której
naród funkcjonuje jako „zjawisko naturalne, wynikłe z naturalnego charakteru
więzi opartej na wspólnocie pochodzenia i wspólnocie ziemi”3. Podobne obja
śnienie możemy znaleźć w encyklopedii4. Nietypowe pod tym względem są
właśnie encyklopedie wydawane we Francji: w Encyclopedie Franęaise (Larousse 1973) hasła nation w ogóle brak, a czytelnika odsyła się do hasła etat, tak,
jakby narodu w ogóle nie należało rozpatrywać jako wspólnoty ontologicznie
niezależnej od granic politycznych. Za to E ncyclopedia Universalis (1992),
w tomie 16 zawiera cały wykład autorstwa Georges’a Bourdeau, rozpoczynają
cy się od deklaracji, iż naród nie jest rzeczywistością, lecz ideą5, narodu nikt ni1E. Gellner, Narody i nacjonalizm, tłum. T. Hołówka, W arszawa 1991, Pierwsze wydanie Nations and Nationalism miało miejsce w 1983 r.
2J. Keane, Nations, Nationalism and European Citizens, w: S. Periwal (ed.), Notions o f Natio
nalism, Budapest 1995, s. 195: (...) Contrary to the most popular explanation, nationalism is not
caused by the periodic re-emergence in the human breast o f atavistic instincts o f Blut und Boden.
3 A. Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, W arszawa 1996, s. 15.
4 Hasło „naród” w Encyklopedii powszechnej PWN, W arszawa 1985, tom III, s. 223: „trwała
wspólnota ludzka wytworzona na podstawie wspólnoty losów hist., kultury, języka, terytorium
i życia ekon., przejawiająca się w świadomości nar. jej członków. Cechą nowocz. n. jest poczucie
własnej odrębności w stosunku do innych n. oraz pragnienie posiadania i umacniania własnego
państwa. [...]”. Encyklopedia ta określa nacjonalizm jako „ideologię burż. i drobnomieszczańską,
kształtującą się wraz z rozwojem kapitalizmu”, do której likwidacji można w ustroju socjalistycz
nym doprowadzić. Pierwsze dwa zdania tego hasła stanowią całą treść hasła naród w Encyklope
dii Popularnej PWN, W arszawa 1994, oraz Nowym Leksykonie PWN, W arszawa 1998. Por. hasło
nación w Diccionario Enciclopedico Salvat, Barcelona 1972, tom VII, s. 2327: zbiór mieszkańców
kraju rządzonego przez ten sam rząd; terytorium tego samego kraju; zbiór osób tego samego po
chodzenia etnicznego, które generalnie mówią tym samym językiem i mają wspólną tradycję (Conjunto de los habitantes de un pens regido p o r el mismo gobierno; territorio de ese mismo pafs; conjunto de personas de un mismo origen etnico y que generalmente hablan un mismo idioma y tienen una tradición comun).
5Encyclopedia Universalis, Paris 1992, pierwsze hasło tomu 16: La nation n est pas une realite
concrete, mais une idee. EUe n 'est pas du nieme ordre que les formations sociales primaires telles
que les clans, les tribus, les villages et les cites. Aucun des facteurs qui expliquent la formation de
ces groupements, 1’ethnie, le territoire, la religion, la langue, ne sujfit a rendre compte de la realite
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gdy nie widział6, można go nazwać mitem, nie ma więc sensu pytanie o jego po
czątek. Spełnia za to funkcje niezbędne wspólnocie do przetrwania: integruje
i „dyscyplinuje”, sakralizując władzę. Takie podejście w Europie Środkowej
może zaskakiwać, tak samo jak może zaskakiwać tekst Ernesta Renana Q u ’est-ce ąue c ’est une nation? z 1882 r. stwierdzający, że naród jest „codziennym
plebiscytem”, niczym wiecznym, albo stwierdzenie Hugh Seton-W atsona
(1977), że „narodu” naukowo określić i zdefiniować się nie da7.
Co do najzupełniej realnego istnienia narodu francuskiego nie mają za to wąt
pliwości historycy Francji i Europy, wyprowadzający nation z łacińskiego natio,
które w Średniowieczu oznaczało grupę etniczną i pojawiało się w kontekście
np. klasyfikacji ze względu na pochodzenie studentów Sorbony czy biskupów
na zjeździe duchowieństwa. Świadomość narodowa miałaby według historyków
przejawiać się już w czasie wojny stuletniej, idea suwerenności narodu - w trak
cie XVIII w., nacjonalizm zaś w końcu tegoż8.
Tymczasem co najmniej od czasów Gellnera i Szkoły Praskiej w dyskusji nt.
podłoża nacjonalizmów zabierają głos zwolennicy idei, iż jest na odwrót: na po
czątku były nacjonalizmy, narody zaś są ich politycznym produktem, i to nie
starszym z reguły niż dwa stulecia, wątpliwej autentyczności („Nacjonalizm to
nie przebudzenie narodów ku samoświadomości: w y n a j d u j e on narody tam,
gdzie one nie istnieją”9, według Gellnera). Narody, replikują ich oponenci, mają
nationale. En admettant, ce ąui est doutewc, ąue l 'on puisse identifier les caracteres raciaux, on
constate q u ’ils ne se retrouvent pas dans les nations modernes. Et pas davantage celles-ci ne
procedent de Uidentite de langue ou de religion.
6 Cd tego samego hasła: [...] Mieux encore: si personne n ’a jam ais vu la nation, on sait, par
experience, ąuelle est l ’ampleur des sacrifices q u ’il lui arrive d'exiger et ąue ses membres lui consentent. Dans ces conditions, puisąue la nation n ’est pas un phenomene directement observable,
puisąu 'elle ne se revele ąue p a r les sentiments ąu 'on lui porte et les attitudes ąu 'elle suscite, force est de voir en elle une idee, une representation ąue les individus se fon t de l 'etre collectif ąue
tous ensemble ils constituent, c ’est-d-dire, en definitive, un mythe. En ąualifiant ainsi 1’idee natio
nale, on n'd plus a s ’interroger sur son origine et sa raison d ’etre. Elle fait partie de cet univers
magiąue ąu 'est Vunivers politiąue, dont les elements ne sont pas des donnees objectives, mais des
representations et des croyances. A ce titre, la nation remplit les deux fonctions essentielles dont
l ’exercice commande la survie des collectivites humaines: une fonction d ’integration ąui procure
au groupe la cohesion spirituelle grace a laąuelle U resiste a l ’effet corrosif des rivalites d ’interet;
une fonction disciplinaire ąui, en sacralisant le pouvoir, fa it de sa fo rce une autorite.
7 Wg Meller, E. H., Nation, State and Territory, London 1989.
8 Por. G. Labuda, Kształtowanie się systemu państw, w: H. Samsonowicz (red.), Narodziny śre
dniowiecznej Europy, ss. 320-325, w tym: „[...] istnienie francuskiej świadomości narodowej [...]
sięga swymi korzeniami rozpadu monarchii karolińskiej; szczególnie silnie zarysowała się ona
w toku wypraw krzyżowych, a następnie podczas długoletnich wojen francusko-angielskich [...]”
- s. 324.
9E. Gellner, Thought and Change, London 1964, s. 169, cytat za: B. Anderson, Wspólnoty wy
obrażeniowe. Rozważaniu o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, tłum. S. A msterdam
ski, Kraków 1997, s. 19.
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solidniejsze niż ideologia podstawy istnienia, czyli przede wszystkim więź et
niczną, o zdecydowanie dłuższej przeszłości niż dwa wieki.
Dyskusję tę Anthony D. Smith określił jako spór „primordialistów” z „moder
nistami”. Primordialiści, do których należałoby zaliczyć samego Smitha, skłon
ni są uznawać nacjonalizm za epifenomen pojawiający się jako skutek istnienia
narodów, podkreślając ich historyczną długowieczność, choć nie posuwając się
do powtarzania za Walterem Bagehotem, iż „narody są tak stare jak historia” 10.
Niemniej są efektem wieków trwania na określonym terytorium faktycznej
wspólnoty etnicznej, w związku z czym nacjonalizm, nawet jeśli nie narodził się
w ludzie spontanicznie, jest zjawiskiem naturalnym. Według modernistów nato
miast nacjonalizm nie jest naturalny, tak jak narody nie są długowieczne.
Smith (The Ethnic Origins o f Nations, 1986) przyznaje, że „współczesny na
cjonalizm” liczy sobie nie więcej niż dwa stulecia, ale jest on pochodną wielo
wiekowego istnienia etnii świadomych swoich odrębności. Tym, co istniało
w epoce przednowoczesnej, nie były narody, lecz etnie, które do rangi narodów
mogły ewentualnie aspirować i dochodzić (por. Zientara, 198511). Powstawanie
narodów nie było bynajmniej etapem ewolucji, nie było procesem naturalnym
i nieuniknionym w swej naturalności. Było jednak procesem pożądanym w sytu
acji rozwoju gospodarczego (przejścia od gospodarki feudalnej do wczesnego
kapitalizmu, określanego przez Smitha jako „rewolucja w sferze podziału pra
cy”), rozwoju nowoczesnych metod zarządzania i administracji (proces rozpo
częty we Francji w końcu XV w.) oraz „rewolucji kulturalnej i oświatowej”, tzn.
rozwoju świeckiego szkolnictwa.
Walker Connor podkreśla rolę mitów o wspólnym pochodzeniu dla kształto
wania się nacjonalizmu: jak by naród definiować, ludność zamieszkująca dane
terytorium może stać się narodem, jeśli przekonania o wspólnym pochodzeniu
staną się jej wspólną własnością12. Ironiczną odpowiedzią Erica Hobsbawma jest
teza o „wynalazku tradycji” (Invention o f Tradition, 1983): oczywiście, że mity
wspólnego pochodzenia i odwiecznych tradycji są kluczowe dla kształtowania
się tożsamości narodowej - dlatego właśnie niektóre mity i tradycje tak energicz-

10W. Bagehot, Physics and Politics, London 1887.
11 B. Zientara, Świt narodów europejskich. Powstawanie świadomości narodowej na obszarze
Europy pokarolińskiej, W arszawa 1985, s. 13-14: „Wszyscy badacze zgadzają się, że naród jest
historycznie ukształtowaną i obiektywnie istniejącą wspólnotą ludzką. Natomiast czynniki tworzą
ce tę wspólnotę i różniące ją od innych rodzajów więzi społecznej są różne. [...] Niezależnie je d 
nak od tego zespołu różnych więzi, formujących naród, dopiero istnienie świadomości narodowej
decyduje o jego istnieniu”. Warunki podstawowe potrzebne do powstania narodu to wg Zientary:
wspólne terytorium i wspólny język, warunki dalsze: wspólna kultura, obyczaje, układ psychicz
ny, wspólnota gospodarcza, jednak to „wspólna historia jest głównym sprawcą powstania i scen
tralizowania narodu: im dłuższa historia, tym trwalszy naród”, s. 14.
12W: H. von Amersfoort, Institutional Plurality: Problem or Solution?, w: S. Periwal, Notions
o f Nationalism, Budapest 1995. s. 165.
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nie tworzono. Podobne stanowisko zajmuje John Breuilly, traktując nacjonalizm
jako ideologię stworzoną przez elity dla osiągnięcia celów politycznych (N atio
nalism and the State, 1982).
Jakikolwiek miałby być cel polityczny przyświecający twórcom i propagato
rom nacjonalizmów, niewątpliwym pozostaje fakt, że nacjonalizm nie mógł się
pojawić w dowolnie wybranym miejscu i dowolnej epoce: jeśli przyjmiemy, że
pojawił się jako narzędzie wynalezione przez elity, aby wpłynąć na lud, trzeba
też założyć, że musiały istnieć sposoby, jakimi te elity mogłyby przekazywać
idee ludowi. Karl Wolfgang Deutsch twierdzi, że sukces nacjonalizmów zależał
od rozwoju środków komunikacji i zwiększającej się zdolności kolejnych seg
mentów populacji do uczestnictwa w obiegu idei. Według Gellnera rozwój go
spodarki przemysłowej wymagał rozwoju państwowego szkolnictwa powszech
nego, które umożliwiło wpajanie idei tożsamości narodowej wszystkim człon
kom wielomilionowych nieraz zbiorowisk ludzkich. Podobnie Roy E. H. Meller,
zajmujący mniej radykalne niż Gellner stanowisko, zwraca uwagę na koniecz
ność istnienia inteligentów gotowych zająć się „stymulowaniem ruchu narodo
wego” oraz gromadzeniem legend, kodyfikacją języka, tworzeniem w nim dzieł
literackich etc., bez których kultura danej grupy etnicznej - ani żadnej innej - nie
ma szans na zdobycie pozycji kultury „narodowej” (Nation, State, and Territory, 1989).
Wreszcie Benedict Anderson (Imagined Community, 1983) uzależnia sukces
nacjonalizmu od istnienia kanałów przekazu idei - chodzi przede wszystkim
0 państwowe szkolnictwo i mass media, instytucje zdolne dotrzeć do praktycznie
każdego mieszkańca jednostki terytorialnej, aby dostarczyć mu zestaw haseł i idei
mających stać się podstawą jego tożsamości. Naród wg Andersona to „politycz
na wspólnota wyobrażona”, artefakt, tak jak i tożsamość etniczna jest artefaktem.
Adrian Hastings (Construction o f Nationhood, 1997) prezentuje stanowisko
kompromisowe. Nie posuwa się do uznania tożsamości etnicznej za artefakt.
Owszem, poczucie tożsamości narodu buduje przede wszystkim jego piśmien
nictwo (walka z zewnętrznym zagrożeniem czy powstawanie państwa mogą,
lecz nie muszą odegrać roli w kształtowaniu się narodowości, nationhood), ale
naród wyrasta z jednej lub kilku wspólnot etnicznych (ethnicities), które już po
siadają pewien stopień samowiedzy czy też poczucie tożsamości dzięki swej od
rębności kulturowej i językowej. Nacjonalizm natomiast wg Hastingsa moż
na rozumieć jako ideę polityczną wywodzącą się z XIX w. i zbliżoną w treści
1 duchu do zasady samostanowienia narodów, nacjonalizmy zaś jako ideologie
łączące z tą ogólną zasadą przekonanie członków danego narodu o wyższości
własnej kultury nad pozostałymi.
Jak podsumowuje spór Rogers Brubaker, różnice pomiędzy dwoma obozami
nie są tak zasadnicze, jak by się mogło wydawać: po pierwsze, stanowisko „primordialistów” ewoluuje i obecnie zgadzają się oni, że narody są „historycznie
ukształtowanymi konstruktami raczej niż naturalnymi, pierwotnymi, niezmien
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nymi bytam i13, po drugie, traktowanie narodów jako rzeczywistych bytów i sub
stancjalnych zbiorowości nie jest charakterystyczne wyłącznie dla tak zwanych
naturalistów {prim ordialists ), tych, którzy podkreślają głębokie korzenie, staro
żytne źródła i emocjonalną siłę narodowego przywiązania. Ten pogląd utrzymu
je się też wśród wielu „modernistów” i „konstruktywistów”, którzy widzą naro
dy jako ukształtowane przez takie siły, jak industrializacja, nierówny rozwój,
rozrost sieci komunikacyjnych i transportowych oraz silnie integrujące i homo
genizujące oddziaływania nowoczesnego państwa. Substancjalne podejście nie
jest ograniczone do tych, którzy definiują naród „obiektywnie”, to znaczy w ter
minach wspólnych właściwości, takich jak język, religia itd. Jest ono równie cha
rakterystyczne dla tych, którzy podkreślają rolę subiektywnych czynników, ta
kich jak podzielane mity, wspomnienia lub samoświadomość” 14.
Wreszcie, poza dyskusją o historyczność narodu, Jurgen Habermas15 określa
nacjonalizm jako „formację kulturalną, która zakłada przyswajanie dziedzictwa
kulturowego, przepuszczonego przez filtr historiografii i edukacji. Powstaje on
w świadomości wykształconej publiczności mieszczańskiej (biirgerliches Publikum ) i rozpowszechniany jest kanałami nowoczesnej komunikacji masowej. [...]
jest on do pewnego stopnia sztucznie skonstruowany, co sprawia, że staje się
szczególnie podatny na manipulowanie przez odwołujące się do niego elity po
lityczne”, zaś o świadomości narodowej pisze: „Związana z nacjonalizmem
świadomość narodowa jest specyficznym, nowoczesnym przejawem integracji
kulturowej. Polityczna świadomość przynależności narodowej powstaje w wyni
ku ruchu, który ogarnia ludność danego państwa dopiero wtedy, kiedy ta ostat
nia, dzięki procesowi gospodarczej i społecznej modernizacji, wydobędzie się
z więzów społeczeństwa stanowego, a więc wtedy, gdy zostanie równocześnie
zmobilizowana i rozdrobniona” 16.

3. Poczucie przynależności do narodu - produkt historycznego
trwania czy zwątpienia w króla i Kościół?
1.
Marc Bloch twierdzi, że „w przypadku Francji i Niemiec poczucie narodo
we pojawia się już bardzo wyraźnie ukształtowane około r. 1100” 17, a antagoni
zmy pomiędzy poszczególnymi grupami etnicznymi, mówiącymi różnymi języ
kami i narzeczami, zaświadczone są w tekstach z X wieku. Ponad lokalnymi
13 R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej. Struktura narodowa i kwestie narodowe w nowej Euro
pie, tłum. J. Łuczyński, W arszawa 1998, s. 17.
14 R. Brubaker, op. cit., s. 17-18.
15 J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa. Rozważania nad przyszłością Europy.
W arszawa 1993, tłum. B. Markiewicz (z Faktizitaet und Geltung. Beitrciege zur Disskurstheorie
des Rechts und des demokratischen Rechtstaats. FFM 1992); s. 8.
16J. Habermas, op. cit., s. 8.
17 M. Bloch, Społeczeństwo feudalne, tłum. E. Bąkowska, W arszawa 1981, s. 637.
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uprzedzeniami kształtowała się jednak duma narodowa poddanych monarchii
francuskiej, „narodowość wyrastała [...] ze wspólnoty języka, tradycji, lepiej al
bo gorzej rozumianych wspomnień historycznych, z poczucia wspólnego losu
zdeterminowanego przez ramy polityczne [...]” 18. Obecnie wydaje się jednak
oczywiste, że trudno mówić o francuskiej świadomości narodowej owych grup
etnicznych (Neustryjczyków, Akwitańczyków, Burgundów...) odnoszących się
nawzajem do siebie z nieufnością i antypatią.
2.
Według sowietologa Conora Cruise 0 ’Briena19, oznaki istnienia wśród
Francuzów poczucia tożsamości narodowej pojawiają się już w czasie wojny stu
letniej20, czego dowodem ma być twierdzenie Joanny d ’Arc, że wojna wydana
Królestwu Francji jest wojną z Królestwem Jezusowym. Jakkolwiek ustosunko
wać się do tego stwierdzenia, mamy tu do czynienia z tożsamością etniczną sto
pioną w jedno z tożsamością religijną. Z tej mieszanki wyłoni się w XVIII w.
przekonanie o przynależności do narodu francuskiego, kiedy Oświecenie przy
śpieszy procesy laicyzacji i zachwieje przywiązaniem Francuzów do Kościoła
katolickiego wraz z Arcychrześcijańskim Królem Francji. „Kryzys tożsamości”,
zapoczątkowany wśród Francuzów upokarzającą klęską pod Rossbach (1757 r.)
miałby być wg Cruise 0 ’Briena procesem wycofywania lojalności wobec króla,
a wraz z nim - przywiązania do Kościoła katolickiego, którego interesów nawet
wbrew odczuciom przynajmniej części gallikanów bronił zarówno Ludwik XIV,
jak i Ludwik XV. Próżnię powstałą po osłabieniu przywiązania do katolicyzmu
wypełnił nacjonalizm (por. koncepcja Andersona dot. słabnięcia pierwiastków
religijnych w postrzeganiu świata).
Wydaje się jednak, że istnieją przesłanki, aby zakwestionować ten tok rozu
mowania. Przede wszystkim trudno stwierdzić, czy faktycznie przywiązanie
do Kościoła katolickiego korelowało z przywiązaniem do monarchy. Można by
ło być jednocześnie lojalnym monarchistą i obiektem prześladowań ze strony
władzy królewskiej, usiłującej wyplenić wszystko, co nie pasowało do oficjalne
go wzorca katolika. Protestanci byli prześladowani od momentu odwołania

18 M. Bloch, op. cit., s. 638.
19C. Cruise 0 ’Brien, Religion, Nationalism, ancl Civil Society - Internet.
20 Por. B. Zientara, op. cit., ss. 196-198: „[...] wiek XIII byl okresem coraz ściślejszego sku
piania się Francuzów wokół króla i »religii królewskiej«, a cele monarchii utożsamiono z celami
narodu francuskiego.[...] Na początku XIV wieku francuska świadomość narodowa z pewnością
wykraczała poza grono funkcjonariuszy państwowych, rycerstwo i duchowieństwo. Ogarnęła
z pewnością znaczne kręgi mieszczaństwa i sięgała do niektórych warstw chłopskich. Była to świa
domość silnie związana z przywiązaniem do »świętej« osoby króla i mieszająca elementy patrio
tyczne z religijnymi [...] Była to świadomość systematycznie pogłębiana drogą memoriałów i pism
rozpowszechnianych wśród warstw wykształconych, ale także szerzona wśród ludu przez upoli
tycznione kazania [...]. Ów patriotyzm francuski, o ostrych cechach szowinistycznych, zdał na ogół
egzamin w czasie wojny stuletniej. [...] Nie jest jednak prawdą, jakoby dopiero opanowanie Pary
ża przez Anglików i apel Joanny d’Arc obudziły patriotyzm francuski”.
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Edyktu Nantejskiego w roku 1685 i mimo przeszkód wielu z nich udało się
na emigrację; żydzi byli dyskryminowani. Niektóre decyzje Ludwika XIV
i XV powodowały żal i rozgoryczenie całych rzesz gorliwych katolików - czy to
w sprawie jansenizmu, kwietyzmu, zakonu jezuitów czy swobód gallikańskich
- i zapewne mogły osłabić przywiązanie do osoby suwerena w osobach nęka
nych przez królewską policję pod zarzutem nieprawowierności.
Podczas gdy za Ludwika XIV i XV głęboko wierzący protestanci uciekali
masowo do Anglii i Holandii, przedkładając swobodę wyznania nad poczucie
więzi z Francją i jej królem, głęboko wierzący katolicy również często padali
ofiarami szykan, jeśli padł na nich cień podejrzenia o jansenizm. Tymczasem
ogół mieszkańców Francji stawał się stopniowo coraz mniej religijny.
Fenomen ten nie ograniczał się, jak podpowiadałby stereotyp, do „zepsutej”
arystokracji. W XVIII w. lud mniej skrupulatnie przestrzega nakazów Kościoła
katolickiego związanych z życiem rodzinnym (czego wskaźnikami mogą być:
wzrost ilości ciąż przedmałżeńskich i pozamałżeńskich, spadek ilości potomstwa
przypadającego na parę małżeńską jako dowód, że pary takie stosowały jakieś
metody zapobiegania bądź przerywania ciąży, spadek liczby testamentów zawie
rających zapisy na rzecz Kościoła)21, a jednocześnie do głosu dochodzi mauvais
propos22, tzn. bezceremonialne wypowiedzi ludzi nisko urodzonych nt. dynastii
i polityki rządowej - ale to można ująć jako dwie oddzielne kwestie. Osobiste
przywiązanie do Boga oraz króla - to stała komponenta postawy przeciętnego
Francuza, natomiast rodzące się przekonanie o możliwości posiadania własnej
opinii na tematy polityczne, w tym polityki międzynarodowej czy sensowności
planowania rodziny mogły z nią współistnieć.
Co do elit Oświecenia, to niewątpliwie znaczna ich część nie czuła się zwią
zana emocjonalnie z Kościołem katolickim (jeśli za brak więzi emocjonalnej
uznać wyraźną niechęć), ale działacze Oświecenia z Wolterem na czele nie łą
czyli automatycznie areligijności z odrzuceniem idei monarchicznych. Encyklo
pedyści, z taką nieufnością traktowani przez Ludwika XV i XVI, w większości
nie mieli nic przeciwko instytucji monarchii, czego najlepiej dowodził ich po
dziw dla Fryderyka Pruskiego.
Idea połączenia tych dwóch procesów - słabnięcia przywiązania Francuzów
do Kościoła katolickiego z jednej, a katolickiego króla z drugiej strony oraz
kształtowania się tożsamości narodowej została w podobny sposób wyrażona
przez Davida J. Bella (The Cult o f Nation, 2001). Bell twierdzi, że światopogląd
wykształconych Francuzów w coraz mniejszym stopniu opierał się na prawdach
wiary i przekonaniu o bezpośrednim związku codziennych wydarzeń z wolą bo
ską, toteż skoro żywe było wspomnienie okropności wojen religijnych, elity pra21 Wg: R. Chartier, The Cultural Origins o f the French Revolution, London 1991.
22 W źródłach anglojęzycznych: seditious speech. Bliżej na ten temat pisze A. Farge, Dire et
mal-dire. U opinion publiąue au XVIIle siecle, Seuil 1992.
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gnęły wyeliminować namiętności religijne z życia politycznego. Więź opartą
na religii miałoby zastąpić u Francuzów przywiązanie do Francji - co według
Bella było pragnieniem reform, a rzeczywistością u Cruise 0 ’Briena. O ile Cru
ise 0 ’Brien jednak uznaje wykształcenie się francuskiego nacjonalizmu za pro
ces przynajmniej częściowo spontaniczny, tj. jako zrozumiałą reakcję na upoko
rzenia doznawane od cudzoziemców, rozczarowanie monarchią i kryzys świato
poglądowy XVIII w., to Bell prezentuje stanowisko bliskie Andersonowi: naród
to artefakt, rozpropagowany przez elity dzięki rozwojowi prasy i rozpowszech
nieniu się umiejętności czytania wśród klas niższych Francji osiemnastowiecz
nej. Upokorzenia ze strony Anglików (chodzi tu głównie o porażki w wojnie
siedmioletniej) jedynie w tym pomogły.
Pozostaje jednak faktem, że proces Ludwika XVI odbywał się pod hasłami
„zdrady narodu”, a lud obserwujący egzekucję króla w styczniu 1793 r. wzniósł
okrzyk Vive la Nation! Nation była rozumiana jako byt posiadający własne, nie
koniecznie zgodne z dynastycznymi, interesy już w 1789 r., gdy zrewoltowane
Stany Generalne uznały się za Zgromadzenie Narodowe, sygnalizując gotowość
działania na rzecz nation nawet wbrew woli i uznaniu króla, podejrzewanego
w dodatku powszechnie o uleganie woli małżonki, otoczonej niechęcią i określa
nej jako „Austriaczka”, UAutrichienne (do schyłku ancien regim e’u fakt posia
dania królowej pochodzącej z darzonego niechęcią państwa nie oznaczał auto
matycznej niechęci ogółu do osoby królowej: nikomu nie wadziła Maria Teresa,
córka króla Hiszpanii i małżonka Ludwika XIV, czy niemiecka księżniczka,
z którymi ożeniono brata Króla-Słońce, ani księżniczka saska, którą z kolei po
ślubił Delfin, syn Ludwika XV).

4. Nation jako projekt monarchii
Tymczasem, według kryteriów wymienionych we wstępie, ogół poddanych
króla Francji trudno uznać w 1789 r. za naród23. Ten sam Konwent, który dopro
wadził do stracenia króla za „zdradę narodu”, biadał nad tym, że większość owe
go „narodu” nie rozumie języka francuskiego! Naród w dużej części nie rozumiał
oficjalnych wiadomości i obwieszczeń rewolucyjnej władzy, a opór przeciwko
rewolucyjnym porządkom był najsilniejszy tam, gdzie używana przez piśmien
nych mieszkańców Paryża i okolic wersja francuskiego była najsłabiej znana
- np. w Bretanii. Co prawda przed rewolucją język używany w Paryżu zaczął
stopniową ekspansję kosztem dialektów francuskich24, stając się lingua franca

23 J. Baszkiewicz (Historia Francji, W rocław 1995, s. 272) cytuje stwierdzenie Mirabeau, iż
Francja to „nieuporządkowana machina źle zjednoczonych ludów” .
24 E. Nimni, Marx, Engels, and the National Question, w: W. Kymlicka, The Rights o f Mino rity Cultures, Oxford 1995, w sprawach niejednorodności lingwistycznej przedrewolucyjnej Fran
cji powołuje się na Dujot (1946) i Giraud (1968).
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i drugim językiem około 10 milionów (na ogólną liczbę 25 min) mieszkańców,
ale około połowy mieszkańców Francji nadal nie było w stanie posługiwać się
„paryskim francuskim”. Po raporcie przedłożonym w 1791 r. Konwentowi, ten
rozpoczął kampanię na rzecz dominacji „paryskiego francuskiego”, nazywanego
przez jakobinów „językiem wolności”.
„Naród” był więc prawdopodobnie drogim oświeconej części społeczeństwa
projektem wspólnoty raczej niż Andersonowską wyobrażoną wspólnotą, która
z kolei pojawiła się jako bezpośredni skutek wcielania tego projektu w życie po
przez - przede wszystkim - inicjatywy edukacyjne rewolucjonistów, najlepiej
wyrażane przez propozycje Henri Gregoire’a, który tworzył plany ujednolicenia
mowy narodowej poprzez tworzenie sieci szkół elementarnych i jednoczesne tę
pienie dialektów.
Co więc mogła w potocznym przekonaniu desygnować nation, jeśli nie
wspólnotę kultury, tradycji, języka i przekonań o wzajemnej więzi i obowiąz
kach i dlaczego heterogeniczna zbiorowość poddanych króla Francji została
przez swoich przedstawicieli określona jako „naród”?
Zaskakujący może się wydać fakt, że takie określenie owej zbiorowości pod
danych mówiących rozmaitymi narzeczami i językami wcale nie było w 1789 r.
nowością: Wolter w Stuleciu Ludwika XIV mówi np. o przedsięwzięciu „znisz
czenia narodu” w kontekście wojny ze Zjednoczonymi Prowincjami25, ponadto
przypisuje Ludwikowi XIV zdanie, iż po objęciu przez Filipa księcia Andegawenii, wnuka Ludwika XIV i jego małżonki - hiszpańskiej infantki Marii Teresy
- tronu Hiszpanii „dwa narody staną się jednym ”.
Przyjmijmy, że anegdota przekazana przez Woltera jest zgodna z prawdą
- Ludwik XIV musiał być świadomy heterogeniczności ludności tak Francji, jak
i Hiszpanii (przyjmijmy dla uproszczenia, że kwestia mieszkańców zamorskich
kolonii Hiszpanii oraz pretensji hiszpańskich do niektórych terytoriów europej
skich w tamtej chwili go nie zaprzątała). „Naród” powstały z dwóch dotychcza
sowych byłby więc zbiorem tych heterogenicznych grup, które łączyłby przede
wszystkim fakt przynależności do jednej dynastii.
Anegdota oczywiście nie musi być prawdziwa, dlatego w rozważaniach nt.
zakresu znaczeniowego nation istotniejszy będzie fakt, że na interes Nation
franęaise powoływali się władcy absolutni Francji w oficjalnych wystąpieniach.
3 marca 1766 r. w wystąpieniu przed Parlamentem paryskim Ludwik XV de
klarował swe przekonanie, że prawa i interesy narodu są w sposób konieczny
zjednoczone z jego, króla (ąue mon peuple n 'est q u ’un avec moi et ąue les droits et les interets de la nation, dont on ose faire un corps separe du monarąue,

25
Tout ce ąue les efforts de 1’ambition et la prudence humaine peuvent preparer pour detruire
une nation, Louis XIV Vavait fait. - Voltaire, Le Siecle de Louis XIV, Chapitre X: Travaux et magnificence de Louis XIV. Trudno nie dostrzec gryzącej ironii, z jaką Wolter opisuje „wielkość” kró
la, który nie żałował pracy i wysiłku, przygotowując się do zniszczenia Zjednoczonych Prowincji.
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sont necessairement unis avec les miens et ne reposent qu 'en mes mains ) - przy

pomniawszy prawnikom, że jego władza suwerenna jest niepodzielna, a porzą
dek publiczny emanuje wyłącznie z jego, króla, osoby. Cztery lata później Lu
dwik XV oświadcza, że Parlamenty „ośmieliły się ogłosić reprezentantami naro
du” (D es parlem ents ont ose se proclam er les representants de la nation, qualifies pour donner force aux lois ou les rejeter )26.
Oto przykład wcześniejszy o pół wieku: w 1717 r. nieletni Ludwik XV firmu
je edykt sporządzony z inspiracji jego wuja sprawującego funkcję Regenta;
edykt ten anuluje deklarację z 23 maja 1715 r. oraz edykt z lipca 1714 r., w któ
rych to dokumentach stary Ludwik XIV, zdruzgotany faktem, że jedynym jego
potomkiem w prostej linii jest małe, chorowite dziecko, zapewniał swym nie
ślubnym synom rangę książąt krwi i w praktyce otwierał im drogę do zgłaszania
pretensji do sukcesji. Król starał się tym samym zapewnić następstwo tronu swe
mu potomstwu za cenę pogwałcenia tzw. praw fundamentalnych królestwa, czy
li zbioru zasad pozbawionych sankcji, ograniczających teoretycznie możliwość
dowolnego dysponowania przez króla Francji tronem. Jednym z pierwszych po
sunięć regenta było odsunięcie książąt z nieprawego łoża od tronu, co można by
ło po prostu uzasadnić prawami fundamentalnymi - ale w edykcie pada sformu
łowanie „interes (pożytek) Narodu” (... ayent delibere sur l 'interest que la N a
tion peut avoir aux dispositions de l ’Edit du mois de ju illet 1714& s'il luy est utile ou avantageux d ’en dem ander la revocation).

W 1700 r. Ludwik XIV zakazuje sporządzania dokumentów urzędowych
w Roussillon i Conflans w języku katalońskim: edykt z 2 kwietnia 1700 r. naka
zuje lokalnym urzędnikom posługiwać się odtąd wyłącznie Langue Franęaise ,
ponieważ używanie przez nich w sprawach oficjalnych Langue Catalane jest
sprzeczne z autorytetem władzy królewskiej i honorem Narodu Francuskiego
(cet usage repugne& est en quelque sorte contraire a Notre Autorite, a 1’honneur
de la Nation Franęaise &ineme a Vinclinaison des H abitats desdits Pais).

Nasuwa się pytanie, dlaczego używanie języka katalońskiego przez Katalończyków miałoby zagrażać władzy suwerena i honorowi Narodu Francuskiego
i dlaczego Naród miałby nie zaakceptować możliwości pojawienia się w kolejce
do tronu syna króla i królewskiej kochanki. Władcy twierdzący, że w tych kwe
stiach działają motywowani interesem Narodu, nie pytali nigdy Narodu o zdanie.
Należy tu rozstrzygnąć, co było owym Narodem w czasach absolutyzmu.
Był to, jak sądzę, zbiór poddanych króla Francji - mieszkających we Francji
oraz osadzonych w koloniach zamorskich (mimo pewnych wysiłków rządu, osad
nictwo rozwijało się powoli, Francuzi wykazywali niewielkie zainteresowanie
możliwością osiedlenia się poza Europą i szybko przeboleli utratę, już za czasów

2(1R. Szramkiewicz, J. Boineau, Histoire des institutions 1750-1914. Droit et societe en Fran
ce de la fin de 1’Ancien Regime a la Premiere Guerre Mondiale, Paris 1998, ss. 50-51.
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Ludwika XV, Kanady). W czasach Ludwika XIV naród został zdefiniowany przez
Akademię Francuską (1694) jako „zbiór mieszkańców tego samego państwa, tego
samego kraju, żyjących pod tymi samymi prawami i używających tego samego ję 
zyka”27. Tymczasem jednak poddani ci stanowili mozaikę grup etniczno-językowych posługujących się różnymi językami i narzeczami francuskiego (baskijskim,
katalońskim, Langue d ’Oc, Langue d ’Oil, bretońskim etc.) i zachowujących świa
domość historycznej odrębności dzięki rozmaitym formom lokalnej administracji
i niezuniformizowanych do końca Ancien Regime'u praw. Sytuacja taka powodo
wała oczywiście utrwalanie się poczucia więzi ze wspólnotą lokalną, podtrzymu
jącą odrębną od sąsiadów obyczajowość i tradycje. Co więcej - taki stan rzeczy
sprzyjał lokowaniu lojalności w miejscowej administracji wszędzie tam, gdzie za
chowywała ona resztki autonomii wobec odległych władz centralnych.
Przedstawiciele Parlamentu bretońskiego wyrażali to może najbardziej bez
pośrednio, mówiąc królowi, że są przede wszystkim Bretończykami, a dopiero
potem Francuzami i poddanymi.
Bretończycy czy jakakolwiek inna grupa wyodrębniona na podstawie kryte
riów językowych i/lub kulturowych określali się więc jako Bretończycy, Katalończycy, Pikardyjczycy etc. będący poddanymi króla Francji. Król Francji jed
nak, podobnie jak pozostali zainteresowani, zdawał sobie sprawę, że jest to zgod
ne raczej z feudalną niż absolutystyczną koncepcją stosunku poddanego do suwerena. Władca feudalny liczyć się musiał stale z możliwością utraty prowincji
lub regionu, czy to w wyniku konfliktu zbrojnego, czy dynastycznej polityki
małżeństw. Prowincje przechodziły z rąk do rąk, ich mieszkańcy stawali się pod
danymi kolejnych władców, a poczucie ciągłości tożsamości zapewniała wspól
nota mieszkająca na niezbyt rozległym terytorium, posługująca się mową, której
granice bywały granicami kulturowymi, a czasami pokrywały się z granicami
domen różnych dynastii. Bretończykiem lub Katalończykiem się było, podda
nym danej dynastii się bywało.
Absolutyzm zakładał ustanowienie więzi bezpośrednio łączącej każdego
mieszkańca państwa francuskiego z osobą króla. Posługując się konstruktem
„Narodu”, władza centralna projektowała więc nowy rodzaj tożsamości mającej
za podstawy więź z suwerenem: więź, jaką uznać miał w jednakowym stopniu
każdy mieszkaniec dalekiego od jednorodności etnicznej państwa, dzięki czemu
mozaika ludów mogłaby się przekształcić w homogeniczną masę poddanych, lo
jalnych wobec władzy centralnej i gotowej do poświęceń w razie zagrożenia
przejściem pod władzę innego centrum. Mieszkańcy Bretanii powinni za bezdy
skusyjne uznać władze rezydujące w dalekim Paryżu i posługujące się nieznaną
im mową - bo byli przede wszystkim organiczną częścią Narodu Francuskiego

27
Wg Encyclopedie Universalis, hasło nation: ensemble des habitants d ’un menie Etat, d ’un
meme pays, vivant sous les memes lois et utilisant le me me langage.
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5. Parlamenty jako rzecznicy narodu
Konstrukt ten jednak wymknął się spod kontroli władzy centralnej, w czym
niebagatelną rolę odegrali prawnicy Parlamentów. Parlament był praktycznie je 
dyną w XVIII w. Francji instytucją zdolną stale odgrywać rolę polityczną i wpły
wać na decyzje centrum władzy. Król pozostawał oczywiście władcą absolut
nym, ale odkąd książę Filip Orleański przywrócił Parlamentom prawo remonstrancji (1715 r., w zamian za pomoc w objęciu stanowiska Regenta nieletniego
Ludwika XV), każdy przypadek zastosowania tego prawa przypominał podda
nym Ludwika XV i XVI, iż nad jakością praw Francji czuwają szacowni praw
nicy kierujący się troską o dobro wspólne. Ponieważ ostatnie Stany Generalne
zwołano w 1614 r., Parlamenty zostały jedynym forum, gdzie dyskutowano, i to
w dość kompetentnym gronie, na tematy ustroju i polityki rządowej, a efekty
tych dyskusji docierały w formie remonstrancji właśnie do kształtującej się w to
ku XVIII w. opinii publicznej. Urzędnicy Parlamentów mogli się powoływać
na prawa fundamentalne królestwa, na prawa stanowione, na dobro większych
grup społecznych - co przy okazji uwidoczniało ontologiczną różnicę pomiędzy
Królem a Państwem28 i interesem monarchii a interesem mieszkańców Francji.
Mogli też przekonywać opinię publiczną, że są jedynym ciałem zdolnym prze
ciwstawić się wszechwładzy królewskiej, jeszcze zanim niektórzy myśliciele
Oświecenia zaczęli głosić, że samo istnienie nieograniczonej władzy jest złem,
niezależnie od czynionego z niej użytku. Zrozumiałe więc jest, że zaczęli się po
woływać na Nation , której interesów mieliby bronić, oraz na swoją rolę jako jej
reprezentanta. Problem polegał na tym, że Parlamenty wcale Narodu czy społe
czeństwa nie reprezentowały. Ich personel swoje posady albo kupował, albo
- biorąc pod uwagę, że w XVIII w. środowiska Parlamentów były już praktycz
nie zamknięte - dziedziczył po ojcu, który mógł z kolei ją odziedziczyć lub ku
pić. Porównania do funkcji Parlamentu westminsterskiego były zupełnie nie
uprawnione: Parlamenty (parlem ents ) francuskie były z pochodzenia i funkcji
po prostu rodzajem sądów29) - „Ale parlament jest czymś więcej niż sądem naj
wyższym - pisze Baszkiewicz30 omawiając sytuację z XV wieku - staje się obok
króla symbolem francuskiej jedności” - zaś o wieku XVIII: „Gdy w dojrzałym
już do tego społeczeństwie brak autentycznego rzecznika opinii - jego funkcję
przyjmują organy niedoskonałe, które opinię deformują. W taką właśnie próżnię
wkraczał parlament, a opinia przyjmowała go za swego porte-parole po prostu
z braku czegoś lepszego”31.
28 C. Keitner, National Self-Determination: The Legacy o f the French Revolution, Oxford 2000.
29 Dokładnie funkcje Parlementów omawiają: F. L. Ford, Robe and Sword. The regrouping o f
the French aristocracy after Louis XIV, Cambridge 1962, ss. 37-50, 75-89; D. Richet, La France
moderne: 1’esprit des institutions, Paris 1973, ss. 89-92.
30 J. Baszkiewicz, Historia Francji, s. 157.
31 J. Baszkiewicz, Ludwik XVI, s. 46.
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W XVIII w. prawnicze dynastie, których członkowie w kolejnych pokole
niach pracowali w Parlamentach, stanowiły już liczącą się siłę społeczną32.
W czternastu miastach, w których oprócz Paryża funkcjonowały Parlamenty, ich
pracownicy z rodzinami stanowili zwykle część lokalnej elity, stopniowo przy
swajającej sobie styl życia arystokratów, ale wciąż dumnej ze swego nieszlacheckiego szacunku dla fachowej edukacji, kompetencji i orientacji na sukces
zawodowy. Prawnicy, już cieszący się statusem elity lokalnej, zyskiwali stopnio
wo przewagę nad częścią elit lokalnych wywodzącą się z noblesse d ’epee : dzia
ło się tak wraz z umacnianiem się w trakcie całego XVIII w. ideologii wyższo
ści osobistych kompetencji i zasług nad dobrym urodzeniem.
Toteż kiedy przybierali pozę obrońców praw fundamentalnych, mogli liczyć
na poparcie znaczącej części Francuzów, pozbawionych przez absolutyzm insty
tucji pozwalających wyrażać postulaty polityczne, nie mówiąc już o jakimkol
wiek wpływie na poczynania rządu i decyzje dworu.
Proces zyskiwania przez Parlamenty statusu adwokatów Narodu przebiegał
jednocześnie z rozwojem opinii publicznej we Francji i miał go za podstawę. Co
raz więcej ludzi dyskutowało o polityce, powstawały cabinets de lecture, rozwi
jała się prasa, mimo aktywności cenzury i rozmaitych szykan, jakim władze mo
gły poddać wydawców i autorów (z uwięzieniem w Bastylii na czele), zakazane
pisma i idee krążyły po Francji (import z Holandii). Późny Ludwik XV i Ludwik
XVI wraz ze swymi dworami nie zyskiwali zaś w oczach ludu, gdy ten mógł się
0 nich więcej dowiedzieć: rozpusta dworu nie mogła w tych warunkach pozostać
tajemnicą, podobnie jak błędy popełniane przez kolejnych ministrów. Nie tylko
elity były informowane (czy rzetelnie, to zupełnie inna sprawa) o straszliwym
marnotrawstwie, jakiego dopuszczał się dwór i rząd, i nie tylko one dyskutowa
ły o jego poczynaniach w XVIII w. Anglia i Holandia, posiadające instytucje
przedstawicielskie, stanowiły dla części owych dyskutantów przykłady atrakcyj
nej alternatywy dla absolutyzmu, jednak obaj Ludwikowie konsekwentnie od
mawiali dopuszczenia Narodu, na jakiego dobro się powoływali, do głosu
1 do współrządzenia. Naród znalazł się w sytuacji sfrustrowanego płatnika, po
noszącego koszty królewskich zabaw i romansów oraz nieudolnie prowadzonych
kampanii wojennych. Naród spoglądał więc z sympatią ku Parlamentom, które
stanowiły jedyną instytucję pozwalającą sobie na wyrażanie - od czasu do cza
su - sprzeciwu wobec królewskich decyzji i na utrudnianie królowi i jego mini
strom wprowadzania w życie niepopularnych decyzji.
Król ostatecznie zawsze był w stanie złamać opozycję Parlamentów, czy to
przybywając osobiście na ich posiedzenia33, czy dyskretnie obiecując poszcze
gólnym prawnikom nagrody za zdecydowanie się na lojalną współpracę, czy

32 Por. J. Baszkiewicz, Historia Francji, ss. 193, 232-241, 245 i 267.
33 Procedura lit de justice.
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skazując Parlament paryski na wygnanie do małej miejscowości. W krańcowym
przypadku władca mógł Parlamenty rozwiązać. Zdecydował się na to Ludwik
XV na sam koniec swych rządów: w 1771 r. kanclerz Maupeou ogłosił reformę
sądownictwa34, która miała jednocześnie położyć kres opozycji i w ogóle wszel
kiej roli politycznej Parlamentów: zniesiono dziedziczność i sprzedawalność
urzędów sędziowskich (w innych okolicznościach zresztą krok ten mógłby zy
skać uznanie tych, którzy potępiali ten system), zlikwidowano Parlament pary
ski w aktualnym składzie i powołano marionetkowy „parlament Maupeou”, ku
niezadowoleniu opinii publicznej3*1 widzącej w tym jedynie sposób na zamknię
cie ust opozycji36. Cztery lata później nowy król przywraca funkcje dawnym sę
dziom37.

6. Nation a historyczne instytucje i zasady prawa naturalnego
W tym samym czasie zachodziły przemiany na polu dyskusji o „źródłach”
(ustroju, państwa, monarchii francuskiej) i potrzebie „powrotu do źródeł” (retour aux origines )38. Od końca XVII w. powstaje we Francji mnóstwo dzieł trak
tujących o historii ustroju, znaczna część z nich wskazuje na pozbawienie szlach
ty przez aparat władzy absolutystycznej dawnych „swobód” i należnego miejsca
w strukturze władzy - są to przedstawiciele modelu „powrotu do źródeł” historyczno-tradycjonalistycznego, uzasadniający roszczenia szlachty jej pochodze
niem od frankijskich zdobywców Galii (np. wywód hrabiego de Boulainvilliers39, być może najbardziej znanego z tej grupy autorów); w trakcie XVIII w.
stopniowo przewagę jednak zyskuje model prawno-naturalny, odwołujący się
do „porządku naturalnego”, odrzucający argumenty historyczne na rzecz powo
ływania się na „zasady”. Roszczenia Parlamentu, abstrahując od ich historycznej
fałszywości, nie są już więc głównym argumentem niezadowolonych, zwłaszcza
że król zawsze potrafi z parlamentarną opozycją sobie poradzić i reforma Mau
peou jest tego najdobitniejszym przykładem. Zamiast powoływać się na instytu
cje i prawa zniesione przez absolutyzm, a legitymizowane poprzez swą dawność,
niezadowoleni z aktualnego stanu państwa zaczynają coraz częściej powoływać
się na „zasady”, na ideę umowy społecznej, na „suwerenność ludu”.
34 R. Szramkiewicz, J. Boineau, op. cit, s. 71.
35 A. Farge, op. cit, ss. 276-282, cytuje wypowiedzi obserwatorów z epoki: Paryż miał być
noye sous la colere contrę Maupeou, zalany nienawiścią do Maupeou z powodu reformy uznanej
za przejaw despotyzmu królewskiego.
36 Wg J. Baszkiewicz, Ludwik XVI, Wrocław 1985, ss. 23-24.
37 J. Baszkiewicz, op. cit., s. 45.
38 Wg B. Baczko, Rousseau. Wspólnota i samotność, W arszawa 1964, ss. 95-107.
39L ’abbe Dubos, Histoire critiąue de 1’Etablissement de la Monarchie franęaise, 1704; comte
de Boulainvilliers, Etat de la France 1727-28 i Histoire de / ’Ancien Gouvernement de la France,
1727; kawaler d ’Arcq, La noblesse militaire ou le patriotę francais, 1756.
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Od połowy lat 70. XVIII w. Francuzi dyskutują gorąco o rewolcie amerykań
skich kolonii przeciwko tyranii Londynu, a właściwie brytyjskiego Parlamentu40,
zazdroszcząc tej instytucji znienawidzonym, zwłaszcza po wojnie siedmiolet
niej, Anglikom. Ponieważ rzecz się tyczy zagranicy, cenzura interweniuje mniej
gorliwie w dotyczące sprawy teksty, a te zalewają francuskie miasta. Rewolta za
częła się jako obrona tradycyjnych praw angielskiego poddanego - hasła idei sa
morządności pasowały doskonale do francuskich dyskusji o kontrakcie społecz
nym, suwerenności ludu i istocie władzy. Rozwój zaś wypadków sprawił, że
przedmiot salonowych dyskusji Francuzów stał się w Ameryce polityczną rze
czywistością i przykładem skuteczności walki ludu o swe prawa polityczne. Brak
w Ameryce „historii” jako źródła legitymizacji instytucji ustrojowych przyczy
nił się do zwycięstwa zwolenników powoływania się na uniwersalne „zasady”
raczej niż na tradycje prawne, a zwycięstwo „ludu” nad Parlamentem (i tylko po
średnio królem) odsuwa roszczenia Parlamentów od coraz gorętszej dyskusji
o faktycznych i pożądanych relacjach władzy z mieszkańcami państwa: docho
dzi do momentu, gdy dominuje hasło „suwerenności ludu” bądź „narodu”,
przy czym nie jest to „naród” definiowany jako przedpolityczna wspólnota et
niczna, wywodząca się od średniowiecznego natio, lecz ogół mieszkańców Fran
cji, wspólnota od razu polityczna, choć różnojęzyczna, naród jako podmiot su
werenności41. Dyskusja zaś staje się coraz gorętsza wraz z zaostrzającym się kry
zysem ekonomicznym, coraz bardziej oburzającą nieprawdopodobną rozrzutno
ścią dworu, coraz jaskrawiej widoczną nieudolnością króla.
Parlamenty dokonały połączenia pojęcia Narodu z pojęciem suwerenności
(Narodu) w sposób inny niż Ludwik XIV: tamten tworzył Naród jako jedno
z uzasadnień swej suwerennej władzy, tu Naród się wyemancypował. Kolejne
stadium emancypacji polegało na uznaniu, że naród jest z definicji niezależny
od swoich instytucjonalnych przejawów42 i tylko on sam może decydować, czy
uznaje za wyrazicieli swoich interesów prawników Parlamentów, delegatów
do Stanów Generalnych czy kogokolwiek innego.
Dopóki władcy Francji odmawiali rozważenia możliwości zwołania Stanów
Generalnych, dopóty ich poddani uznawali Parlamenty za instytucję zdolną
w choćby ograniczonym zakresie przeciwstawiać się arbitralności władzy kró
lewskiej w obronie tradycyjnych praw, zwłaszcza odkąd w 1715 r. decyzja księ
cia Regenta wróciła Parlamentom prawo remonstrancji. Od 1715 r. po 1789 r.

40 Wg S. Rakova, Americkd revoluce v Evrope a vznik modermho konservatizmu, w: M. Reznik,
I. Slezakova, Ncitions-Identities Historical Consciousness, Praha 1997, ss. 170-174.
41 Por. J. Habermas, op. cit., s. 9.
42 Sformułowanie C. Keitner, op. cit.: (...) nations are sufficiently independent o f their institutional manifestations to serve as separate and authoritative arbiters o f legitimacy o f political and
territorial arrangements. Autorka dodaje, że trudno jest rozważać naród in statu nascendi, tj. pre-political entity, bez odwoływania się do jego instytucjonalnych przejawów.
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w wypowiedziach arystokratów komentujących bieżące wydarzenia polityczne
nie brak kąśliwych uwag wobec Parlamentów, często słusznie potępianych
za przedstawianie obrony własnych interesów i przywilejów za pomocą remonstrancji jako obrony interesów „narodu”43. Jednocześnie paryżanie potrafili de
monstracyjnie okazywać poparcie dla sędziów swego Parlamentu w momentach
nasilenia konfliktu z dworem. Gwałtowny spadek zainteresowania jego działal
nością w roku 1789, gdy zwołanie Stanów Generalnych otworzyło przed Fran
cuzami możliwość posiadanie reprezentacji wybieranej, ukazało dobitnie, że na
wet warstwy mniej wykształcone świadome były, iż Parlament z jego funkcjona
riuszami nabywającymi swe posady był zaledwie Ersatzem ciała przedstawiciel
skiego.
Czym był „naród” francuski w 1789 r.? bynajmniej nie homogeniczną
pod względem językowym i kulturowym wspólnotą. Projektem inteligencji? Ro
lę wiodącą wśród rewolucjonistów grali przecież inteligenci, zwłaszcza adwoka
ci i literaci, występujący w rolach przedstawicieli Trzeciego Stanu, gotowi uznać
te pozostałe kilka procent raczej za pasożytów na narodzie niż jego członków.
Ancien regime celebrował społeczne podziały poziome i ich zewnętrzne
oznaki: przykładano w nim trudną dziś do pojęcia wagę do prawa do posiadania
gołębnika, prawa do siadania na taborecie czy krześle z oparciem w obecności
królowej, szczegóły tytulatury, prawo do noszenia aksamitnego surduta, do no
szenia żałoby po członku rodziny królewskiej w kolorze czarnym czy fioleto
wym - wszystkie te detale były formalnymi i widomymi oznakami przynależno
ści do grup uprzywilejowanych. Były też oznaki nieformalne, ale służące jako
czytelne sygnały o przynależności do danej sfery - jak subtelności stroju, umie
jętności zachowania się w salonie, sposób wyrażania się. Rewolucja miała znieść
te podziały - stąd jej pierwszym wielkim krokiem było zniesienie resztek praw
feudalnych. Radykalizując się, rewolucja zaczęła dążyć do tego, aby społeczeń
stwo ujednolicić pod względem kulturowym i wykorzenić oznaki przynależno
ści do grup mniejszościowych.
W początkowym stadium rewolucji najistotniejszą kwestią było uzyskanie rów
ności w prawie, a właściwie zrównanie szlachty ze Stanem Trzecim. W 1789 r. Jo
seph Sieyes wydał swą słynną broszurę pt. Q u e’est-ce ąue le tiers etat?, w której
deklarował bez ogródek, iż Stan Trzeci jest tożsamy z narodem. Naród według
Sieyesa był miał być ogółem osób żyjących pod wspólnym prawem i reprezento
wanych przez tę samą legislaturę44, Stan Trzeci - „pełnym narodem”, „ogółem
obywateli, którzy należą do wspólnego porządku”45 natomiast szlachta - klasą „ob
43 Patrz np. J. Veri, Journal de l'abbe Veri, R.-L. d ’Argenson, Memoires et Journal du Marąuis d ’Argenson.
44 W E. Sieyes, (1970), Quest-ce ąue le tiers etat: un corps d ‘associes vivant sous une loi commune et representes par la menie legislature.
45 Odpowiednio: une nation complete oraz Vensemble des citoyens qui appartient a lo rd re
commune.
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cą narodowi przez swoje próżniactwo”46. Po zrównaniu stanów w prawie, emigra
cji części arystokracji i akcesie niektórych do sprawy rewolucji, przejawiającym
się na zewnątrz zmianą nazwisk i stylu życia na bliższy Trzeciemu Stanowi, mo
gło się wydawać, że rzeczywiście oto formuje się Naród tożsamy ze Stanem Trze
cim. Początkowo różnice językowe i regionalne przyjmowali rewolucjoniści jako
naturalne, sporządzając tłumaczenia na dialekty i języki mniejszościowe. W 1793 r.
Komitet Ocalenia Publicznego uznał je za podejrzane47 i postanowił zastąpić je
na całym terytorium Francji językiem okolic Paryża. Sieć szkół podstawowych,
w których jednocześnie nauczano by standardowego francuskiego i wpajano świa
domość uczestnictwa w Narodzie francuskim, miała doprowadzić do powstania te
goż jako wspólnoty równych w prawie obywateli, świadomych swej jednolitości
językowej i kulturalnej. Idea ta okazała się trwalsza niż rewolucja, podczas gdy po
mysł, aby zaprowadzić także odgórnie jednolitość religijną zastępując tradycyjne
religie kultem Istoty Najwyższej, szybko okazał się nie do zrealizowania.
„Naród francuski” czasów ancien regime'u był więc ogółem poddanych nie
zależnie od dzielących ich różnic stanowych, regionalnych i językowych według
władców; ogółem zróżnicowanych w prawie według miejsca zamieszkania
i przynależności stanowej i korporacyjnej mieszkańców, do których reprezento
wania aspirowały Parlamenty prowincjonalne, a zwłaszcza paryski; Stanem
Trzecim w 1789 r. i w końcu, od 1793 r. - ogółem równych w prawie obywate
li stanowiących wspólnotę językową i kulturową; w tym ostatnim przypadku
- był projektem inteligencji, którego realizacja miała doprowadzić do powstania
wspólnoty wyobrażonej.
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«Nation» franęaise au XVIIIe siecle
Resume
II
est question dans cet article de l’evolution de 1’idee de «nation» en France au cours
du XVIIIe siecle. Beaucoup d’historiens pensent qu’on peut identifier les debuts de la
conscience nationale franęaise deja au sein de la population de la France medievale, alors
que pour la plupart des sociologues la nation n’est qu'une construction intelectuelle creee
par les intelligentsias europeennes pendant les XVIIIe et XIXe siecles. Les protagonistes
de la Revolution pretendirent d’agir au nom de la Nation Franęaise en tant qu’une
communaute ethnique, linguistique et culturelle. Cette conception moderne de la nation,
quand et comment fut-elle nee en France?
46 Une telle classe est assurement etrangere a la nation p a r sa faineantise.
47 J. Baszkiewicz, S. Meller, Rewolucja francuska 1789-1799, społeczeństwo obywatelskie,
W arszawa 1983, s. 334.

