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Narodziny idei radykalnej we Francji. 
Od prekursorów radykalnego republikanizmu 

do idei solidaryzmu Leona Bourgeois

Termin „radykał” narodził się w Wielkiej Brytanii w XVIII wieku, w czasie gdy 
w całej Europie dominowała fi lozofi a oświeceniowa Voltaire’a, Diderota i Condorceta. 
Po raz pierwszy użył go major Cartwright w roku 1776 w nazwie założonej przez siebie 
partii – Partii Radykalnej1. W ogłoszonym wówczas programie politycznym domagał się 
obalenia monarchii absolutnej, postulował wolność prasy i równość wszystkich obywa-
teli wobec prawa. Nieco później dołączył postulaty i żądania społeczne, co spotkało się 
z natychmiastową, brutalną reakcją ze strony władz. Jego kontynuatorzy domagali się 
głębokich reform społecznych w imię wartości uniwersalnych. Z tego też powodu ter-
min „radykalizm” zatracił swoje pierwotne znaczenie, a kolejni twórcy myśli radykalnej 
odżegnywali się od wszystkich organizacji, ruchów i teorii, które pokładały nadzieję 
w zmianach rewolucyjnych. Od samego więc początku radykalizm był nurtem reformi-
stycznym. Ta jego charakterystyczna cecha spowodowała, iż zajął szczególne miejsce 
w historii lewicowej myśli politycznej XIX i XX wieku. 

We Francji termin radykał i jego korzenie nierozerwalnie związane były z fi lozofi ą 
oświeceniową i republikańską, a w szczególności z ideami Wielkiej Rewolucji Francu-
skiej. Rewolucjonistów z roku 1789 i twórców I Republiki Francuskiej późniejsi rady-
kałowie określali mianem „Ojców rewolucji”, siebie zaś samych „synami rewolucji”. 
Najczęściej odwoływano się do myśli Condorceta, do jego rozważań na temat wiary 
w postęp ludzki i społeczny, a także w rolę systemu edukacyjnego w oczekiwanym po-
stępie społecznym. Samo pojęcie „radykalizm” pojawiło się we Francji w dobie restau-
racji i używane było przez ultramonarchistów do określania wszystkich reformatorów. 
Następnie zapomniane powróciło w roku 1835 w trakcie monarchii lipcowej. W za-
pisie prawa prasowego w tzw. ustawach wrześniowych z 1835 roku używanie słowa 

1 C. Nicolet, Le Radicalisme, Presses Universitaires de France, Paris 1961, s. 13.
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„republikanin” było zakazane, dlatego pojawiło się w użyciu słowo „radykał”, będące 
początkowo synonimem zakazanego prawem określenia „republikanin”. Stąd też jako 
samodzielna myśl polityczna – myśl radykalna wyodrębniała się właśnie na przełomie 
lat trzydziestych i czterdziestych XIX wieku, będąc swego rodzaju konsekwencją wy-
darzeń rewolucyjnych z lipca 1830 roku. Do roku 1870 określenie „radykał” odnosiło 
się raczej do pewnej frakcji w łonie partii republikańskiej. W roku 1829 na łamach „La 
Jeune France” w następujący sposób defi niowano republikanizm:

…to potrzeba równości i sprawiedliwości, potrzeba kontroli wszystkich działań władzy i uświada-
mianie ludziom konieczności występowania przeciwko władzy czy samej idei władzy despotycznej2.

To podczas monarchii lipcowej po raz pierwszy pojawił się termin „radykał” powią-
zany z pojęciem „republikanin”. „Le Temps” pisał o nowo powstałym obozie „radyka-
łów republikańskich”. W skład tej grupy wchodzili między innymi: Destutt de Tracy, 
Godefroy Cavaignac czy młodsze pokolenie z Hyppolitem Carnotem, autorem programu 
politycznego z roku 1847, zatytułowanego „Radykałowie i Karta”, czy wreszcie człon-
kowie grupy Montagnard na czele z Ledru-Rollinem3. Dla nich radykalizm był tym, co 
zawarto w Słowniku politycznym z 1842 roku: „doktryną zmian, która za swą podstawę 
traktuje wiarę w rozum”. W okresie 1832–1835 doktryna i działalność republikańska 
stawała się coraz bardziej popularna. Burżuazja i intelektualiści z Alexisem Carrelem, 
Armandem Marrastem i Etienne Arago przenikali w środowiska robotnicze Paryża.

Jedną z ważniejszych postaci tego okresu, wokół której skupili się pierwsi sympatycy 
myśli radykalnej, był znany paryski adwokat – Ledru-Rollin. W swych rozważaniach – 
kontynuując myśl Condorceta – zakładał, że demokracja nie jest celem samym w sobie, 
że powinna być środkiem do zwalczania biedy proletariatu miejskiego, „który powsta-
wał wraz z rozwijającą się rewolucją przemysłową”4. Dlatego też domagał się upaństwo-
wienia kopalń i hut, dogłębnej reformy fi skalnej, polegającej na sprawiedliwym podziale 
obciążeń fi skalnych. Pragnął wprowadzenia powszechnego, bezpłatnego i obowiązko-
wego nauczania, a także wolności stowarzyszeń. Jego krytyczny zaś stosunek wobec 
idei komunistycznych, lansowanych wówczas przez Etienne Cabeta, dotyczył przede 
wszystkim kwestii własności. Dla Ledru-Rollina, własność nie powinna zaniknąć, lecz 
rozszerzyć się na wszystkich. Marzył o społeczeństwie drobnych niezależnych właści-
cieli, podobnie jak to postulowali sankiuloci w dobie Wielkiej Rewolucji Francuskiej5. 
Ten postulat stanie się sztandarowym hasłem społecznym radykałów aż do lat pięćdzie-
siątych XX wieku.

Ledru-Rollin był więc nie tylko zwolennikiem wprowadzenia powszechnego prawa 
wyborczego, ale przede wszystkim jednym ze znaczących prekursorów francuskiej my-
śli radykalnej.

Klęska II Republiki udowodniła, że samo powszechne prawo wyborcze nie jest wy-
starczającą podstawą przemian demokratycznych. Republikanie i radykałowie musieli 
zaakceptować władzę dyktatorską. A nowe pokolenie zwolenników idei radykalnej, któ-
re pojawiło się po roku 1860, stanowiło coraz silniejszą opozycję opartą na zmodyfi ko-

2 C. Nicolet, Le Radicalisme, s.15.
3 Artykuł wstępny w „Le Temps”, z 20 II 1832, s.1.
4 A.A. Ledru-Rollin, Discours, t. 1, s.48.
5 Ibidem, t. II s. 520.
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wanych koncepcjach doktryny radykalnej. W przyszłości będą to najważniejsze postaci 
III Republiki na czele z Leonem Gambettą, Allainem Targe, Eugene Pelletanem czy 
wreszcie z Georges’em Clemenceau. Liczne elementy nowej doktryny omawiane były 
w kolejnych broszurach6. Radykalizm zaczął przybierać uniwersytecki charakter. Wśród 
jego zwolenników znaleźli się Charles Renouvier, Ferdinand Buisson, Etienne Vacherot 
i Jules Simon, profesor fi lozofi i. Ewoluująca doktryna radykalna jeszcze bardziej opiera-
ła się na nauce i wiedzy. August Comte, odwołując się do Condorceta, mówił o postępie 
historii i przejściu do społeczeństwa zorganizowanego przez uczonych. Ów pozytywizm 
interesował głównie młodzież i środowiska uniwersyteckie, które stawały się coraz bar-
dziej republikańskie.

Kolejnym elementem doktryny, obok idei republikańskiej, była kwestia laicyzacji 
życia. Jules Simon tak defi niował termin „radykał”:

Określenie „radykał” oznacza jedynie ludzi o niezłomnych zasadach, przywiązanych do idei wol-
ności, w tym kontekście mówimy o radykalizmie wolności. W naszym programie domagamy się 
całkowitej wolności dla zasad, nauki bez restrykcji i ograniczeń7.

Zauważalny był tu wpływ Condorceta, dla którego historia to przede wszystkim po-
stęp myśli. Vacherot głosił „historia powszechna jest historią wolności”8. Te założenia 
wymuszały szczególną wizję społeczeństwa republikańskiego. Po pierwsze, wszyscy 
obywatele muszą uczestniczyć w życiu swego społeczeństwa, co umożliwia egzekwo-
wanie posiadanych przez nich praw i obowiązków obywatelskich. Powszechne pra-
wo wyborcze sztandarowe w dobie Wielkiej Rewolucji Francuskiej, zaprzepaszczone 
w 1848 roku, nieosiągalne w dobie Cesarstwa, pozostawało więc nadal najważniejszą 
wartością. W dyskusjach politycznych zaczęto się zwracać ku koncepcji solidarności 
społecznej, sprawiedliwości, dyskutowano o państwie prawa. Zauważano jednak, że 
samo ustanowienie powszechnego prawa wyborczego i aktywne zaangażowanie oby-
wateli w sprawy lokalne nie wystarczą do podjęcia decyzji co do formy ustrojowej pań-
stwa. W tym czasie radykałowie nie wierzyli w skuteczność demokracji parlamentarnej. 
J. Simon i E. Vacherot byli zgodni co do wprowadzenia decentralizacji władzy w terenie 
i ustanowienia demokracji bezpośredniej w kraju. Inną ważną kwestią były sprawy spo-
łeczne i ekonomiczne. Niestety, radykałowie nie mieli propozycji i rozwiązań w tym 
zakresie. Co prawda J. Simon opublikował tekst zatytułowany Praca, lecz nie znalazło 
się w nim nic wyjątkowego9. Radykałowie częściowo zgadzali się z założeniami socjali-
stów, zwłaszcza z indywidualistyczną myślą Proudhona. Nie odmawiali przynależności 
do I Międzynarodówki Robotniczej. Byli więc – z jednej strony – zwolennikami włas-
ności indywidualnej, z drugiej zaś – głosili konieczność uspołecznienia znacznej części 
środków produkcji.

W kwietniu 1869 roku w Belleville, w dzielnicy robotników i drobnej burżuazji,
odbyło się spotkanie, w którym uczestniczyło około 1500 wyborców i sympatyków ra-

6 F. Buisson, La Politique radicale: Étude sur les doctrines du parti radical et radical-socialiste, Giard 
et Brière, Paris 1908; Ch. Renouvier, Governement direct, Paris 1851; E.Vacherot, La Democratie liberale, 
Paris 1892; J.Simon, La Politique radicale, Paris 1868.

7 J. Simon, La Politique radicale, s.76.
8 E. Vacherot, La Democratie liberale, s.11.
9 J. Simon, Le Travaile, Paris 1866.
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dykalizmu. Domagali się oni od swego przywódcy, Leona Gambetty, realizacji na forum 
Zgromadzenia Narodowego programu radykalno-demokratycznego, uznając ów pro-
gram za zdobycz i dziedzictwo Wielkiej Rewolucji Francuskiej. Deklaracja ta była 
w rzeczywistości pierwszym ofi cjalnie ogłoszonym programem politycznym francu-
skich radykałów. Jej główne postulaty dotyczyły wprowadzenia10:

–  powszechnego prawa wyborczego zarówno do władz lokalnych, jak i w wybo-
rach parlamentarnych,

–  wolności osobistej gwarantowanej prawem,
–  całkowitej wolności prasy, zniesienia kaucji i znaczków prasowych,
–  wolności zgromadzeń i dyskusji na tematy religijne, fi lozofi czne, polityczne oraz 

socjalne,
–  całkowitej wolności stowarzyszeń,
–  kontroli wydatków na cele religijne i kultu oraz całkowitego rozdziału Kościoła 

od państwa,
–  powszechnej, laickiej, bezpłatnej i obowiązkowej edukacji,
–  mianowania urzędników państwowych poprzez wybory,
–  ukrócenia prawa dotyczącego bezpieczeństwa generalnego,
–  wprowadzenia reformy ekonomicznej, która jednocześnie podejmie kwestie spo-

łeczne, a po zmianach politycznych doprowadzi do obalenia antagonizmów spo-
łecznych i ustanowi zasady: Wolności, Równości, Braterstwa

oraz
–  przestrzegania 75. artykułu Konstytucji, mówiącego o bezpośredniej odpowie-

dzialności urzędników państwowych,
–  powołania armii zawodowej.
Gambetta wyraził zgodę na te postulaty, mówiąc:

Te warunki akceptuję, tak jak Wy uważam, że nie ma innego suwerena niż lud. Najważniejszymi 
winny być reformy znoszące wyzysk, represję i korupcję. Tak jak wy uważam, że powszechne 
prawo wyborcze powinno być podstawą każdego programu politycznego, bo tylko ono może gwa-
rantować wolność. Ale również wiem, że zaproponowane przez Was reformy muszą doprowadzić 
do obalenia istniejącego porządku politycznego11.

W Programie z Belleville większość postulatów została powtórzona za J. Simonem, 
który zawarł je w opublikowanej rok wcześniej pracy, zatytułowanej La Politique radicale.

Formułując tezy swojego programu, radykałowie nie przewidywali, że za kilka mie-
sięcy w atmosferze „zagrożenia dla kraju” znajdą się u władzy, a ustanowienie ustroju 
republikańskiego będzie coraz bliższe. Program ogłoszony w Belleville był typowy dla 
ówczesnych zwolenników radykalizmu i obowiązywał do roku 1905. Najważniejszym 
jego elementem była wiara w zmiany spowodowane wprowadzeniem powszechnego 
prawa wyborczego i obawy przed zagrożeniami związanymi z wprowadzeniem trady-
cyjnej władzy autorytarnej bądź reżimu wojskowego, niebezpieczna wydawała się ra-
dykałom również potencjalna reakcja klerykalna w imię obrony porządku moralnego. 
Przygotowywano się raczej na długą batalię zmierzającą do ustanowienia Republiki. 
Program z Belleville był zatem próbą określenia warunków niezbędnych i koniecznych 

10 Leon Gambetta opublikował program z Belleville pod nazwą Cahier de mes electeurs, Paris 1869.
11 C. Nicolet, op.cit., s. 24.



363Narodziny idei radykalnej we Francji. Od prekursorów radykalnego republikanizmu do idei...

do wprowadzenia systemu demokratycznego, kwestie społeczne pozostawały zaś w sfe-
rze podstawowych haseł, których realizacja mogła nastąpić dopiero po roku 1905.

Wydarzenia polityczne z początku III Republiki nie zapowiadały aż tak znaczących 
zmian. Republikanie i radykałowie, a wśród nich: Gambetta i Adolph Cremieux zna-
leźli się co prawda u władzy już we wrześniu 1870 roku, ale podstawowym wówczas 
zadaniem była jedynie obrona kraju, a nie dogłębne reformy społeczno-polityczne i eko-
nomiczne. Zwłaszcza że Zgromadzenie Narodowe wybrane w 1871 roku składało się 
głównie z większości monarchistycznej i niezbyt licznej grupy republikanów. Można 
by rzec, że ziściły się słowa Adolpha Thiersa: „Republika będzie konserwatywna albo 
jej nie będzie”12. Ripostą na te słowa mogłaby być wypowiedź Jeana Jacques’a Weissa, 
który dowodził, że taka formuła państwa republikańskiego jest absurdalna, bo ustrój 
republikański zawiera w sobie wszelki możliwy postęp, a republika w stylu orleańskim 
narażona jest na upadek i doprowadzenie do restauracji monarchii, ponieważ tego prag-
ną zarówno monarchiści, jak i bonapartyści13. Dzieje III Republiki oznaczały więc dla 
radykałów czas zdobywania i ustanawiania władzy, ale pod warunkiem konsolidowania 
się systemu republikańskiego. W trakcie gdy republikanie na czele z Julesem Simonem, 
później Julesem Grevym, Julesem Ferrym i Gambettą podejmowali odpowiedzialność 
polityczną, radykałowie dzielili się. W tych nowych warunkach, pod koniec wieku, 
zwracali się coraz bardziej ku lewej stronie francuskiej sceny politycznej.

Aby zrozumieć charakter postulatów radykałów, należy pamiętać o atmosferze mo-
ralnej i obyczajowej ówczesnej epoki. Większość represji łączyło się z postulatami 
klerykalnymi i skrajnie monarchistycznymi. Wielu życzyło sobie szybkiego powrotu 
monarchii utraconej w roku 1871 i wydawało się, że szanse są spore, zwłaszcza że kon-
stytucja nie należała do liberalnych i oddających ducha idei republikańskiej. Znajdujący 
się wówczas u władzy Mac Mahon, Louis de Broglie, Jules-Armand Dufaure, Leon Say 
byli zadeklarowanymi legitymistami reprezentującymi interesy orleanistów i bogatej 
burżuazji, która od czasów monarchii lipcowej i doby Cesarstwa przyzwyczajona była 
do swej dominacji ekonomicznej i uprzywilejowania społecznego. Wraz z pojawieniem 
się postulatów prezentowanych przez Gambettę następowały faktyczne zmiany. Za tymi 
zmianami stała nowa siła – drobna burżuazja, która w drugiej połowie wieku zyskiwała 
na pozycji ekonomicznej, mimo kryzysu z 1873 roku, oraz pozycji społeczno-politycz-
nej, będąc obecną w lożach masońskich i zasiadając w licznych „komitetach republikań-
skich”. W tym czasie coraz silniejszy stawał się antyklerykalizm, który jednoczył nową 
siłę w kwestii moralnej. Gambetta był ich symbolem – intelektualista, choć syn sklepika-
rza, republikanin w dobie Cesarstwa, adwokat znany z procesów opozycji (np. Baudina). 
Pozostawał aż do wydarzeń z 16 maja na ich czele. Po wyborach z roku 1876 już 360 
republikanów znalazło się w Izbie Deputowanych14. Oznaczało to, że kraj stawał się 
coraz bardziej republikański, czekały go więc kolejne ważne przemiany. Gambetta był 
coraz bliżej sprawowania władzy, początkowo pełnił funkcję przewodniczącego Komi-
sji Finansów, a wkrótce został przewodniczącym Izby Deputowanych i otwarcie mówił 
o kolejnych „koniecznych etapach i zmianach”. Wielu przypominało mu o konieczności 
zrealizowania postulatów z roku 1869. W lutym 1876 roku Louis Blanc zwrócił się do 

12 Przemówienie A. Theirsa na forum Zgromadzenia Narodowego w dniu 18 listopada 1872 roku.
13 C. Nicolet, op.cit., s. 26.
14 J.-T. Nordmann, Histoire des radicaux 1820–1973, Paris 1974, s. 74.
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wyborców 13 dzielnicy, przypominając treść programu z Belleville. Mówił, iż zadaniem 
radykałów jest oparcie republiki na powszechnym prawie wyborczym i zmiana myślenia 
politycznego, a zadaniem Zgromadzenia Narodowego jest debata ze społeczeństwem 
i jak najszybsze wprowadzenie:

–  powszechnej, obowiązkowej, bezpłatnej i laickiej edukacji,
–  decentralizacji władzy politycznej zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokal-

nym,
–  jednolitego podatku, który sprawiedliwie obciążałby całe społeczeństwo,
–  ochrony pracujących poprzez zwiększenie wynagrodzenia, które umożliwiałoby 

godne życie
oraz

–  likwidacja ograniczeń gwałcących wolność prasy, myśli, swobodę wyznania czy 
wreszcie – wolność zgromadzeń i stowarzyszeń15.

W celu obrony tego programu Clemenceau w 1880 roku założył czasopismo „La 
Justice”, wokół którego skupiła się grupa radykalno-socjalistyczna krytykująca Unię Le-
wicy kierowaną przez Gambettę. „Nie chodzi nam o to, aby krzyczeć głośniej niż inni, 
chcemy jedynie wyjścia ze stagnacji i wprowadzenia prawdziwych reform”16.

Upadek Gambetty spowodowany był przede wszystkim podziałami pomiędzy coraz 
silniej odznaczającymi się grupami „oportunistów” i „radykałów”. Okazało się bowiem, 
że Republika nie była aż tak konserwatywna, ale co najwyżej umiarkowana. A brak 
reform systemu politycznego nie zadowalał żadnej z opcji politycznych. Na sile przy-
bierała walka o laicyzację kraju i edukację państwową. 15 marca 1879 roku Jules Ferry 
przedstawił między innymi projekty ustaw dotyczących zmian w polityce edukacyjnej. 
Wśród nich znalazł się artykuł 7. wprowadzający obowiązkowe, bezpłatne, laickie na-
uczanie dla młodych dziewcząt. Propozycje Ferry’ego zostały przyjęte dzięki poparciu 
radykałów.

Inną jakże ważną kwestią była potrzeba uchwalenia nowych podatków, których 
wprowadzenie blokował konserwatywny Senat. Ale i sami radykałowie byli postrzegani 
jako umiarkowani w tych postulatach. Jedna z frakcji na czele z Clemenceau przyjęła 
wówczas taktykę bojkotowania i izolowania się od rządu. Krytykowano Clemenceau za 
próbę rządzenia przez pośredników. Jego postulaty sprowadzały się głównie do kwestii 
laicyzacji kraju oraz krytyki: obecnej polityki kolonialnej i decyzji parlamentarnych. 
Jego ugrupowanie stawało się lewym skrzydłem wśród ugrupowań radykalnych. W tym 
czasie również pozostałe ugrupowania radykalne przeobrażały się, przybierając postać 
bardziej nowoczesną, jednak jednocząc się z boulangistami, traciły zwolenników wśród 
robotników, zyskiwały natomiast, na początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku, nowy 
elektorat złożony z małych i drobnych przedsiębiorców z prowincji. W ten sposób do-
tychczasowa koalicja grup liberalnych i radykalnych stopniowo się rozpadała. W ło-
nie samych radykałów powrócono do dyskusji na temat programu z Belleville. W 1885 
roku Jules Ferry deklarował, iż należy przeredagować dotychczasowy program, w celu 
oczyszczenia go z utopijnych rozwiązań.

15 Ibidem, s.72–74.
16 G. Clemenceau, Artykuł wstępny, „Le Justice”, z 13 stycznia 1880 roku, s. 1.
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Pod koniec XIX wieku radykałowie musieli dostosowywać się do nowych rea-
liów i stanąć wobec kolejnych wyzwań: coraz silniejszego nacjonalizmu (sprawa Drey-
fusa) czy penetracji środowiska robotniczego przez socjalistów przy jednoczesnej do-
minacji teorii marksistowskich i kolektywistycznych we francuskim socjalizmie. Chcąc 
odgrywać istotną rolę w zmieniającym się społeczeństwie francuskim, musieli radykało-
wie zmieniać się doktrynalnie. Dlatego też należy wyróżnić co najmniej dwa okresy ich 
funkcjonowania w III Republice. Pierwszy od roku 1880 do 1898, czyli do Afery Drey-
fusa, wówczas popierali oni politykę ministrów republikańskich, z wyjątkiem polityki 
kolonialnej, a jednocześnie precyzowali ramy swojego programu politycznego. Drugi 
okres – od 1898 roku (choć pierwsze symptomy można było zauważyć już w 1893) 
– związany był z koniecznością łączenia wszystkich ugrupowań republikańskich w ob-
liczu nowego zagrożenia na prawicy, jakim stawały się nacjonalizm i antysemityzm. Ko-
lejne lata zdominowała potrzeba utworzenia jednej partii radykalnej, co też dokonało się 
w roku 1901 i przyspieszyło przyjęcie odpowiedzialności politycznej przez radykałów17.

Wspominana już krytyka radykałów w stosunku do prowadzonej polityki kolonialnej 
kraju sprowadzała się do wielu kwestii. Po pierwsze, jako spadkobiercy tradycji jako-
bińskiej i pamiętający porażkę z 1870 roku, nie chcieli, aby polityka kolonialna antago-
nizowała społeczeństwo francuskie. Tłumaczono wręcz, że:

…prawdziwym rezultatem prowadzonej polityki kolonialnej będzie wysłanie naszych żołnierzy, 
by umierali na antypodach w chwili, gdy nie ma choć jednego Francuza, który straciłby z widoku 
Vosges18.

Do tego dochodziły argumenty doktrynalne, takie jak powrót do konstytucyjnego 
prawa władzy ustawodawczej, gwarantującego jej decydowanie o sprawach wojny i po-
koju. W manifeście z roku 1884 zredagowanym przez grupę parlamentarną Clemenceau, 
znalazł się ów postulat. Dodatkowo Clemenceau tłumaczył:

Jak to mamy ot tak wydać 500 tysięcy, skoro brakuje nam na szkoły, koleje i industrializację kraju. 
Prawdą jest, że ta wojna jest z korzyścią dla wielkiej fi nansjery, natomiast rujnuje fi nanse publiczne 
i pod pretekstem zdobywania nowych rynków zbytu otwiera je tylko urzędnikom i jednocześnie 
odwraca uwagę od jakże ważnych spraw wewnętrznych19.

Od roku 1885 rozpoczął się powolny proces zbliżania się radykałów i socjalistów. 
Zwłaszcza po słynnej debacie parlamentarnej Jeana Jauresa, którą nestor francuskiego 
socjalizmu zatytułował jakże symbolicznie: Socjalizm i radykalizm w 1885 roku. Jaures 
dostrzegał główne różnice pomiędzy skrajnym radykalizmem a rewolucyjnym socjali-
zmem w ujęciu kwestii społecznych. Radykałowie zrozumieli, iż przyjdzie im wybierać 
pomiędzy koalicją z prawicą, stosunkowo pragmatyczną w Parlamencie, a lewicą, która 
również wykazywała zainteresowanie współpracą. Zwłaszcza jedna z grup, określająca 
się mianem radykalno-socjalistycznej, na czele z Rene Gobletem. Ogłosiła ona w roku 
1891 manifest następującej treści:

17 W dniach 21–23 czerwca 1901 roku na kongresie założycielskim w Paryżu doszło do powstania „Parti 
republicain radical et radical-socialiste”.

18 Le Manifest du Parti Radical, Paris, styczeń 1884 roku [w:] C. Nicolet, Le Radicalisme, s. 32.
19 Ibidem, s. 33.
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Jesteśmy za polityką zmian, przeciwko polityce stagnacji, za realizacją reform socjalnych za przy-
zwoleniem wszystkich partii podążających z duchem czasu. My nie tylko popieramy, my żądamy 
współdziałania wszystkich republikanów, socjalistów i śmiało możemy poprzeć ich idee, jeśli tylko 
ich realizacja będzie możliwa w sposób pokojowy i legalny20.

Ta deklaracja wyjaśniała najważniejsze aspekty debaty między socjalistami a ra-
dykałami. Radykałowie, wierni swym ideom republikańskim, wierzyli, iż nowy ustrój 
zatriumfuje naturalnie, a za nim nastąpią zmiany ekonomiczne i społeczne, których to 
socjaliści oczekiwali poprzez rewolucję. Ferdinand Buisson tak tłumaczył te sprawy:

Od 1789 roku ta kwestia (Rewolucji) jest dla nas obca. Zasady zostały ustalone i nie jest możliwe, 
aby prędzej czy później nie zostały osiągnięte. To w imieniu biednych i uciemiężonych mówimy 
o prawach człowieka i to one zrealizują się w ustroju republikańskim21.

Podobnie Leon Bourgeois dowodził, iż od czasów Wielkiej Rewolucji Francuskiej 
prawa te powinny być przywoływane i trzeba się ich domagać, ale jedynie na drodze 
prawnej. Widoczne było, że główne różnice między socjalistami i radykałami nie doty-
czą więc zasad i ideałów, ale metody i taktyki ich osiągania oraz realizowania.

W tym czasie nie tylko dochodziło do budowania zrębów przyszłej partii radykalnej, 
ale przede wszystkim do poszukiwania rozwiązań doktrynalnych, które byłyby w sta-
nie pogodzić kwestie społeczne i polityczne, a na dodatek zapewnić podstawy moralne 
i praktyczne demokracji. Jednym z rozwiązań była idea solidaryzmu głoszona przez 
Leona Bourgeois.

W roku 1895 Leon Bourgeois został wybrany przewodniczącym Rady Ministrów, 
jako pierwszy radykał w historii politycznej Francji. Jego popularność szczególnie wzros-
ła z powodu otwartego konfl iktu pomiędzy nim a Senatem, postrzeganym jako ostoja 
konserwatyzmu. Był to konfl ikt na tle kwestii ekonomicznych, głównie fi skalnych. Wy-
bitny prawnik, deputowany, minister, przyszły premier i delegat na międzynarodową 
konferencję w La Haye, stał się twórcą doktryny, która miała zająć miejsce pomiędzy 
doktryną liberalną a kolektywistyczną. Punktem wyjścia rozważań Bourgeois’go była 
„quasi-umowa” społeczna zaczerpnięta od Rossueau i podjęta przez Charles’a Dupont-
-White’a22. Bourgeois zakładał, iż każdy człowiek od narodzin zawiera umowę ze społe-
czeństwem, zaciąga dług, czerpiąc korzyści zagwarantowane dzięki postępowi technicz-
nemu i moralnemu; ten postęp u Condorceta gwarantował rozwój historyczny. Jednakże 
zdarzało się, że te korzyści w wyniku rozpadu umowy były źle rozdzielane, ponieważ 
to właśnie nierówność triumfowała w społeczeństwie. Owa nierówność powstawała 
w związku z tym, iż ludzie nie byli uświadomieni co do istnienia umowy społecznej.

Tu gdzie konieczność rzeczy wkłada człowieka w relacje bez jego woli i nie może dyskutować 
warunków swojej ingerencji, to prawo powinno być narzędziem mu pomocnym, jako pośrednik 
między nimi. Ten „Quasi-kontrakt” jest właśnie taką umową zezwalająca na działanie wstecz23.

Ta koncepcja odważna i zręczna godziła dwa nurty: indywidualistyczny, ponieważ 
akceptowała prawa i obowiązki każdego z osobna, i solidarystyczny wewnątrz społe-

20 J-T. Nordmann, op.cit., s.104–108.
21 C. Nicolet, op.cit., s. 35
22 Ch. Dupont-White, Essai sur les relations du travail avec le capital, Paris 1845, s. 444.
23 L. Bourgeois, Solidarité, Colin, Paris 1896.
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czeństwa, ponieważ dowodziła, że postęp ludzkości nie byłby możliwy bez podziału 
pracy i wymiany usług.

Państwo było tworem ludzi. I mogło co najwyżej interweniować w sprawie równości pomiędzy 
uczestnikami umowy. Chodzi więc tylko o ustanowienie demokracji, która gwarantowałaby właś-
ciwy kierunek relacji międzyludzkich. Wobec czego Państwo nie jest niczym innym, jak gwaran-
tem całej umowy. Powinno więc zmuszać do zapłaty tych, którzy są tylko benefi cjentami umowy 
społecznej24.

Takie założenia prawno-fi lozofi czne miały stać się według Bourgeois’go pomocne 
w sprawowaniu władzy. Idee prezentowane przez Leona Bourgeois’go, z jednej strony, 
rozbudzały wielkie oczekiwania i nadzieje wśród jego sympatyków, z drugiej zaś – nie 
stały się nigdy ofi cjalną doktryną partii radykalnej, ale wskazywały kierunek, w jakim 
partia podążać powinna:

…dawały argument dla pozostania w kwestiach doktrynalnych pomiędzy rozwiązaniami liberalny-
mi i kolektywistycznymi25.

Co też w rzeczywistości się stało i pozwoliło francuskim radykałom na odegranie 
ważnej roli w życiu społeczno-politycznym III i IV Republiki Francuskiej.

24 L. Bourgeois, op.cit.
25 P. Levêque, Histoire des forces politiques en France, 1880–1940, Colin, Paris 1994, t. 2, s. 91.
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