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FRANÇOIS FURET  
– ŻYCIE I DZIEŁA 

Wprawdzie dzięki dwóm książkom – Prawdziwy koniec rewolucji francu-
skiej wydanej w Polsce w 1994 roku i ogłoszonej dwa lata później Przeszłości 
pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX wieku – François Furet 
od dawna obecny jest na naszym „rynku czytelniczym”, wydaje się jednak 
niezbędne przedstawienie jego sylwetki, gdyż do tej pory polscy edytorzy 
tego nie uczynili. Potrzebę takiej prezentacji potwierdza to, iż znajdujące 
się w polskiej edycji Wikipedii hasło „Furet François” jest tak skromne, że 
od biedy zmieściłoby się w formule Twittera, podczas gdy – jak pisał brytyj-
ski „The Independent” – „niewielu współczesnych mu akademików może 
szczycić się równym wpływem na umysły”. „The New York Times” poszedł 
jeszcze dalej, uznając go za jednego z „najbardziej wpływowych myśli-
cieli Francji po wojnie”, a Tony Judt przekonywał, iż był „jednym z naj-
bardziej wpływowych ludzi we współczesnej Francji”. Aczkolwiek opinie 
te można uznać za trącące hagiograficzną przesadą – naturalną, gdy pi-
sze się pośmiertne wspomnienie – znajdują one potwierdzenie w wyborze 
ich bohatera do Académie Française, a więc do grona „czterdziestu nie-
śmiertelnych”, co dla francuskiego intelektualisty jest wyrazem najwyższe-
go uznania, choć godnością tą obdarzano także wybitnych polityków, jak 
na przykład poprzednika Fureta w „fotelu numer jeden”, Michela Debré, 
współtwórcę V Republiki. Z pewnością Furet był postacią nietuzinkową, 
a więc warto poznać jego – z konieczności nader skrótowo tu przedsta-
wioną – biografię. Sądzę, że warto to zrobić także dlatego, iż ilustruje ona 
pewien fenomen często w Polsce przywoływany, choć znacznie rzadziej 
analizowany, jakim było w pierwszych latach po II wojnie światowej za-
fascynowanie młodych intelektualistów – lub częściej dopiero kandyda-
tów na intelektualistów – komunizmem, z którym się wcześniej lub później 
rozstali. Do takich francuskich odpowiedników polskich „pryszczatych” 
należał autor Przeszłości pewnego złudzenia i książka ta jest, w pewnym 
sensie, rodzajem jego rozliczenia ze złudzeniem, któremu uległ, ale nie 
ukazuje drogi, którą przeszedł. 
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François Furet urodził się w Paryżu, w 1927 roku, w zamożnej rodzi-
nie bankierskiej. Uczył się w istniejącym od 1884 roku prestiżowym liceum 
Janson-de-Sailly, które znajduje się w XVI Dzielnicy należącej do beaux  
quartiers zamieszkanych przez bogate mieszczaństwo (czyli „burżuazję”), 
dygnitarzy państwowej biurokracji, celebrytów, generałów i arystokra-
cję. W końcowej fazie wyzwalania Francji, jako młodociany uczeń, zdążył 
wziąć epizodyczny udział w walkach, a jego liceum wystawiło cały batalion 
ochotników włączony do 1 Armii marszałka Jeana de Lattre de Tassigny. 
Był wyróżniającym się uczniem, później dobrze ocenianym studentem Sor-
bony, którą ukończył w 1954 roku – z pewnym opóźnieniem wynikłym ze 
stanu zdrowia (gruźlica) – uzyskując agrégation z historii. Egzaminy zdał 
z wyróżnieniem przed jury, któremu przewodniczył Fernand Braudel, je-
den z najsłynniejszych historyków francuskich o światowej renomie. Wypo-
sażony w ten sposób w prawo nauczania Furet przez dwa lata pracował jako 
profesor w liceach w Compiègne i Fontainebleau, ale już w 1956 roku pozo-
stawił szkolnictwo i rozpoczął pracę naukową, najpierw w Centre National 
de la Recherche Scientifique (CNRS), później w École Pratique des Hautes 
Études (EPHE). 

Jakkolwiek przynależny do burżuazji młody człowiek często kojarzony 
jest z bon vivantem czy „złotym młodzieńcem”, nasz bohater jako dwudzie-
stolatek wybrał inną drogę, co nie musi oznaczać, że unikał uciech życia, 
o które tak łatwo w Paryżu. W 1947 roku Furet wstąpił bowiem do Fran-
cuskiej Partii Komunistycznej: „Zapisałem się «jak wszyscy»”, stwierdził 
lakonicznie. Po wielu latach, oceniając i uzasadniając – czy też usprawie-
dliwiając – swoją decyzję, uznawał, że „dla cierpiącego na odosobnienie in-
telektualisty było to coś idealnego: w partii odnajdywał on mityczną więź 
z ludem, z klasą robotniczą, a jako premię otrzymywał pełne i wyczerpu-
jące wyjaśnienie stanu społeczeństwa, w którym czuł się raczej nieswojo”. 
W innym miejscu pisał, że wraz z zakończeniem wojny dla młodego Fran-
cuza istniał wybór między gaullistami a komunistami, zaś decydując się na 
tych drugich, „mógł żywić iluzję, że odkrywa sens demokracji i uczestniczy 
w dziele odbudowy narodu”. Być może pewną rolę w podjęciu takiej decyzji 
odegrały też jakieś względy koleżeńskie czy towarzyskie, a dzieci z zamoż-
nych i ustabilizowanych rodzin – w ramach „buntu pokoleń” – wcale nie tak 
rzadko angażowały się w ruchy rewolucyjne. Warto wszakże zwrócić uwa-
gę, że w wielu krajach zachodniej Europy nastąpił wówczas wyraźny „zwrot 
na lewo”: w 1945 roku komuniści zdobyli w wyborach parlamentarnych  
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26 proc. głosów, stając się największą partią polityczną we Francji. Nie będę 
tu próbował wnikać w przyczyny takiego stanu rzeczy, niemniej można są-
dzić, że w przypadku osoby pochodzącej z beauxquartiers zapewne swo-
ją rolę odegrała kompromitacja elit, z których Furet przecież się wywodził: 
klęska z 1940 roku i utworzenie kolaboracyjnego, konserwatywno-nacjo-
nalistycznego État Français. Do tego można dodać triumfy Armii Czerwo-
nej czy pozycję, jaką komuniści uzyskali po 1941 roku w Résistance, który 
był – nie tylko wówczas, lecz także obecnie – zmitologizowany, poczyna-
jąc od fałszywego twierdzenia, że komuniści zapłacili za opór krwawą cenę 
„siedemdziesięciu pięciu tysięcy straconych”. Z różnych zatem względów 
udział w owym „zwrocie na lewo”, który oznaczał nie tylko przyjęcie mark-
sistowskiego credo, lecz także bezwarunkowe popieranie Związku Sowiec-
kiego, stał się w części środowisk intelektualnych – a więc siłą rzeczy także 
wśród „raczkujących intelektualistów” takich jak Furet – po prostu mod-
ny. Pisze o tym, wnikliwie i ciekawie, Tony Judt w wydanej kilka lat temu 
w Polsce obszernej monografii Historia niedokończona, która nosi podty-
tuł Francuscy intelektualiści, 1944–1956. Pojawia się w niej także, choć mar-
ginalnie, Furet. 

Sam nie wracał do szczegółów tego fragmentu swojej biografii. Pew-
ne jest jednak, że nie zrobił kariery partyjnej, nie zasiadał we władzach 
centralnych ani samej partii, ani jej młodzieżowych przybudówek i nie 
był płatnym aparatczykiem. Być może stało się tak z uwagi na stan zdro-
wia, który wymagał wielomiesięcznego pobytu w sanatorium i rehabilita-
cji. Należał natomiast do osób bardzo aktywnych politycznie w środowisku 
studenckim, brał udział w manifestacjach (m.in. w protestach przeciwko 
„brudnej wojnie” w Indochinach, a w trakcie jednej z nich był zatrzyma-
ny przez policję), zabierał głos na licznych zebraniach i brał udział w deba-
tach. Zapewne też kawiarnianych. Swojego zaangażowania Furet później 
nie analizował ani nawet nie opisywał – choć wielu innych, także bliskich 
mu, to uczyniło – ale poświadczył, że było ono dla niego ważnym przeży-
ciem: „Oceniam moje ówczesne zaślepienie – stwierdza w przedmowie do 
Przeszłości pewnego złudzenia– bez pobłażliwości, ale i bez goryczy”. „Bez 
pobłażliwości – wyjaśniał – ponieważ dobre intencje nie mogą […] uspra-
wiedliwiać ignorancji i łatwowierności. Bez goryczy, ponieważ to nieszczę-
sne doświadczenie dużo mnie nauczyło”. Osobisty udział w ruchu o celach 
rewolucyjnych, a takim był przecież komunizm, być może rzeczywiście po-
zwolił mu lepiej rozumieć to, co działo się we Francji od sławetnego roku 
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1789, a przede wszystkim docenić rolę, jaką odgrywała „rewolucyjna na-
miętność”, która jest czynnikiem zupełnie innego rodzaju niż wywodzące 
się z tradycyjnego marksizmu widzenie tamtych – i innych – wstrząśnień 
społecznych wyłącznie w kategoriach walki klas. Być może więc doświad-
czenie to stało się niejako egzystencjalnym impulsem do naukowych docie-
kań, na tyle innowacyjnych, że wprowadziły go do elity historyków. 

Podobnie jak dla wielu francuskich intelektualistów-komunistów także 
dla Fureta przełom, który miał wyprowadzić ich jeśli nie poza marksizm 
jako metametodologię, to poza partię komunistyczną, a przede wszystkim 
pozbawić nabożnego stosunku do Związku Sowieckiego, nastąpił w wyni-
ku wydarzeń, do których doszło w ciągu 1956 roku – od sławetnego „tajnego 
referatu” Chruszczowa na XX Zjeździe sowieckich komunistów poczynając 
(luty), na powstaniu narodowym na Węgrzech (listopad) stłumionym krwa-
wo przez czołgi z czerwoną gwiazdą, taką samą, jaką były ozdobione te, któ-
re zdobywały Berlin w 1945 roku, kończąc. Godzi się wszakże przypomnieć, 
że historia komunizmu, od kiedy ideologia, na której się opierał, została 
ucieleśniona w państwie stworzonym przez Lenina i udoskonalonym przez 
Stalina, była wybrukowana różnej maści odstępcami, których prawowier-
ni komuniści nazywali renegatami. Niektórzy z nich – jak wygnany z kraju 
Lew Trocki i rozrzuceni po całym świecie jego zwolennicy – proponowali po 
prostu inną wersję bolszewizmu. Nie był to jednak przypadek Fureta, który 
odszedł od komunizmu jako takiego, podobnie jak spore grono jego kolegów 
i znajomych z Sorbony i CNRS, choć przez wiele lat pozostawał on jeszcze 
w obszarze ogólnie pojętej lewicy. Niektórzy z odszczepieńców podejmowali 
w najróżniejszych formach próby opisu i analizy fenomenu systemu komu-
nistycznego – od powieści (jak Arthur Koestler w Darkness at Noon z 1941 
roku), przez swego rodzaju „wyznanie winy” (jak zredagowany przez Igna-
zio Silone i wydany w 1949 roku zbiór esejów The God that Failed, napisanych 
przez sześciu poputczików lub exkomunistów), do opasłych nieraz mono-
grafii (jak Borisa Souvarine’a Stalin z 1935 roku). Powstały ich co najmniej 
setki, a badania nad komunizmem i Związkiem Sowieckim (sowietologia) 
były rozpoczęte i rozbudowane w znacznym stopniu właśnie przez „ucieki-
nierów”. Kilkoro znanych Furetowi historyków, którzy podobnie jak on po-
rzucili partię – wśród nich Annie Kriegel i Alain Besançon– poświęciło się 
badaniom nad komunizmem, ale oczywiście nie wszyscy. Furet pogrążył się 
w dziejach rewolucji francuskiej, a bliski mu Emmanuel Le Roy Ladurie stał 
się jednym z najwybitniejszych znawców wieków średnich. 
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Autor Przeszłości pewnego złudzenia nie ustąpił jednak z pola dzia-
łalności publicznej. W 1960 roku należał do grona twórców nowej partii 
„lewicy socjalistycznej” (Parti Socialiste Unifié, PSU), która sytuując się 
między komunistami a socjaldemokratami, była dziwnym konglomera-
tem, w którym dysydenci z KPF (tacy jak Furet należący do grupy skupio-
nej wokół czasopisma „Tribune Communiste”) sąsiadowali z socjalistami, 
trockistami i syndykalistami. Furet był nawet członkiem pierwszego Ko-
mitetu Politycznego PSU i aktywnym współpracownikiem jego pism, 
w tym popularnego tygodnika „France Observateur” (później i do dziś  
„Le Nouvel Observateur”). Nie był jednak na trwałe związany ideowo 
z PSU, a w 1968 roku, po „wydarzeniach majowych” był nawet przez pe-
wien czas doradcą ministra edukacji w rządzie gen. de Gaulle’a, którego 
o lewicowość nie sposób podejrzewać. Robił błyskotliwą karierę naukową, 
ale nie wyzbył się ambicji politycznych i po wielu latach, w 1982 roku, stał 
się twórcą otoczonej pewną tajemniczością Fondation Saint-Simon. Za-
pewne to Furet wymyślił patrona tego stowarzyszenia, jako że Henri de 
Saint-Simon był jedną z ciekawszych postaci rewolucji francuskiej (skaza-
nym przez jakobinów na karę śmierci), a później jednym z „utopijnych so-
cjalistów”, propagatorem systemu, który dziś nazwalibyśmy „demokracją 
merytokratyczną”. Saint-Simon zajmował się też – zresztą bez powodze-
nia – „działalnością gospodarczą”, m.in. spekulacją dobrami skonfiskowa-
nymi w czasie rewolucji. Był więc zarazem przedsiębiorcą. Założona przez 
Fureta fundacja – licząca około stu członków – miała zaś na celu zbliżenie 
i współdziałanie świata akademickiego i intelektualnego z elitą polityczną 
i wielkim biznesem dla wypracowania zasad, które można nazwać „socjal-
liberalizmem”. Środki na działalność otrzymywano z kół przemysłowych 
i finansowych (m.in. od znanych firm Danone i Saint-Gobain czy banku 
Worms). Do udziału w comiesięcznych, zamkniętych debatach zapraszani 
byli politycy „z pierwszego rzędu”. Nie tylko francuscy. Przez komunistów 
i część tradycyjnej lewicy grono to traktowane było jako „mafia finansjery”, 
coś na kształt jeśli nie lokalnego sanhedrynu mędrców Syjonu, to z pew-
nością jako francuska replika równie diabolicznej Grupy Bilderberg. Od 
komunistycznej komórki do przewodniczenia takiej instytucji droga była 
niewątpliwie daleka. Wiodła „na prawo”, a dokładniej rzecz biorąc w stro-
nę liberalizmu zarówno politycznego, jak i gospodarczego. W jej trakcie 
nastąpiło wyparcie – czy też minimalizacja – epizodu 1947–1956, podobnie 
jak w dużej części tej formacji. Tony Judt sądzi, że ówczesne zaangażowanie 
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stało się czymś wstydliwym, „na wpół zagrzebanym” w pamięci, podobnie 
jak wśród większości kolaborantów z czasów okupacji. Było – minęło. 

Fondation Saint-Simon rozwiązała się w 1999 roku, a więc dwa lata po 
śmierci Fureta, ale nie wiem, czy istniał między tymi wydarzeniami bezpo-
średni związek. W „ostatnim słowie” władze fundacji oświadczyły po pro-
stu, że zadanie, jakie sobie stawiano, „zostało wykonane”. Mimo że Furet 
należał niewątpliwie do elity nie tylko intelektualnej, nie podjął działalno-
ści politycznej w węższym tego słowa znaczeniu, nie należał do partii ani nie 
kandydował do parlamentu. Nie pełnił też państwowych funkcji admini-
stracyjnych poza związanymi z jego aktywnością badawczą: m.in. w latach 
1977–1985 był dyrektorem paryskiej École des Hautes Études en Sciences 
Sociales (EHESS), jednego z najważniejszych w skali światowej ośrodków 
nowoczesnej humanistyki. Był już wówczas uczonym o międzynarodowej 
reputacji, od 1985 roku wykładał przez wiele lat na uniwersytecie w Chica-
go, otrzymał honorowe doktoraty na Harvardzie i uniwersytecie w Tel Avi-
vie. Należy sądzić, iż to raczej pozycja naukowa pomagała mu w tym, że 
stał się ważnym uczestnikiem życia publicznego, niż że działalność w ob-
szarze polityki promowała go w świecie akademickim. Jego status zapewne 
dobrze oddaje określenie public intellectual. 

*
W historiografii nie brakuje tematów neutralnych, których badanie – choć 
może wywoływać nawet bardzo emocjonalne polemiki między specjalistami 
– nie jest wprost uwikłane w poglądy polityczne ani światopoglądowe. Dzie-
je rewolucji francuskiej z pewnością do takich tematów nie należą. Być może 
niektórych do ich badania przyciągało właśnie to, że przedmiot znajduje się 
„w ogniu walki” ideowej i jest polem politycznych polemik. Było tak zwłasz-
cza po 1917 roku, gdy wielokrotnie tworzono paralele między zdobyciem Ba-
stylii a atakiem na Pałac Zimowy. W komunistycznej – i w ogóle lewicowej 
– mitologii rosyjska wielka rewolucja proletariacka jest w istocie kontynu-
acją Wielkiej Rewolucji Francuskiej od tego momentu, w którym dokonany 
przez „siły reakcyjne” zamach 9 thermidora roku II w kluczowym momen-
cie przerwał jej bieg, a Robespierre trafił na szafot. Paryska rewolucja stawała 
się zatem matką piotrogrodzkiej, dawne walki republikanów i monarchi-
stów przekładano na starcie między komunizmem i antykomunizmem czy 
między antyfaszyzmem i faszyzmem, a przez wiele lat język bolszewickiego 
dyskursu obfitował w odwołania do terminologii znad Sekwany. Nie wiem, 
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jak było w przypadku Fureta, ale trudno wykluczyć, że w jego zaintereso-
waniu rewolucją francuską pewną rolę odegrały zaangażowanie polityczne 
i lojalność ideologiczna. Jeśli tak rzeczywiście było, to trzeba powiedzieć, że 
w swoich badaniach dokonał czegoś niemal zupełnie przeciwnego w stosun-
ku do pierwotnych zamierzeń: stał się jednym z głównych heroldów odwrotu 
od widzenia wydarzeń rozpoczętych w 1789 roku wedle standardów mark-
sistowskiego i komunistycznego, a nawet tradycyjnie republikańskiego. Po-
glądy te były już we Francji bardzo mocno zakorzenione, obraz budowany 
od lat 80. XIX wieku przez zwycięski obóz republikański stał się kanonem 
oficjalnym i 14 lipca święci się jako święto Republiki, choć w 1789 roku nikt 
takowej przecież nie proklamował. Powstały związane z tym kanonem kate-
dry akademickie, instytuty badawcze, specjalistyczne czasopisma i podobna 
wizja – ogólnie rzecz biorąc jakobińsko-marksistowska – zagościła na trwałe 
w podręcznikach szkolnych. Głównym twórcą wersji obecnej na scenie aka-
demickiej był najpierw Alphonse Aulard (od 1885 roku katedra na Sorbonie), 
który nie był ani marksistą, ani tym bardziej komunistą, ale później pierw-
sze skrzypce grali Albert Mathiez, po nim Georges Lefebvre i wreszcie Al-
bert Soboul, z którymi Furet ścierał się osobiście. 

Pierwszą, w miarę całościową próbą, którą Furet podjął, była La Révo-
lution française, wydana w 1965 roku. Napisał ją wspólnie z rówieśnikiem 
(i szwagrem) Denisem Richetem, który był głównym pomysłodawcą kon-
cepcji porzucenia wizji uważanej za „klasyczną”, podczas gdy Furet – jak 
sam stwierdził – bliższy był wówczas wykładni marksistowskiej. W odróż-
nieniu od utrwalonej konwencji przedstawiania rewolucji jako buntu „mas 
ludowych” i ruchu jakobińskiego, wspartego przez plebejskich, awangardo-
wych sankiulotów, Furet i Richet uznali, że rewolucja była przede wszyst-
kim ruchem elitarnym, stawiającym sobie cele zarówno polityczne, jak 
i społeczno-gospodarcze, które zamierzano osiągać stopniowo, od monar-
chii konstytucyjnej poczynając. A więc nie była czystym buntem, ale rewo-
lucją „od góry”. Zamiary te zostały gwałtownie zahamowane w 1793 roku 
przez zwycięską (na rok) rewoltę plebejską i jakobińską terrorystyczną 
dyktaturę, powodując deformację (dérapage) pierwotnych założeń zawar-
tych w Deklaracji praw człowieka i obywatela. Oznaczało to odstąpienie od 
wartości filozofii oświecenia oraz od zasad reprezentacji parlamentarnej, 
a liberalny zamysł modernizacyjny został wypaczony przez opartą na uni-
wersalistycznym mesjanizmie politycznym „demokrację totalitarną”, jak 
określił to w 1952 roku Jacob L. Talmon. 
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Podstawowe tezy Furet wyłożył ponownie w obszernym eseju Penser 
la Révolution française, opublikowanym w 1978 roku, którego pierwsza  
część Révolution française est terminée została – jak już wspomniałem – 
wydana po polsku. Podobnie jak właściwie całość badań Fureta nad re-
wolucją praca ta nie należy do historiografii faktograficznej, nie jest też 
syntezą na użytek „uczenia” o rewolucji, ale odwołuje się przede wszystkim 
do interpretacji zjawiska oraz analizuje, jak i co o nim pisano. I kto pisał. 
Najpierw więc „daje odpór” marksistowskiej – a raczej marksistowsko-le-
ninowskiej – interpretacji Soboula, po czym przechodzi do analizy rozwa-
żań Alexisa de Tocqueville’a i Augustina Cochina, które szły w zupełnie 
innych kierunkach. U pierwszego Furet wskazuje przede wszystkim na 
tezę o ciągłości i miejscu rewolucji w długotrwałym procesie dziejowym, 
a więc niejako „okracza” same rewolucyjne wydarzenia, w szczególności lat 
1793–1794. U drugiego docenia zaś koncept właściwie przeciwstawny: „bra-
ku ciągłości politycznej i kulturowej” w trakcie samej rewolucji. Podkre-
śla próby Cochina zbudowania teorii „rewolucyjnego zdarzenia” i nowego 
odczytywania mechanizmów gwałtownych, niespodziewanych zwrotów 
w procesie dziejowym, takich jak dyktatura jakobińska, która w skomuni-
zowanym dyskursie republikańskim była przedstawiana jako zakończone 
klęską zwieńczenie rewolucji. 

Z interesującego nas punktu widzenia, tzn. biografii polityczno-intelek-
tualnej Fureta, istotne są jego nawiązania do stosunku między rewolucją 
we Francji i rewolucją bolszewicką, tak jak widzieli je komuniści czy – sze-
rzej rzecz biorąc – mniej lub bardziej radykalna lewica. Kiedy Furet pisał 
swój esej – a było to, jak stwierdza, „pod koniec wiosny 1977 roku” – uwa-
żał już, że system sowiecki (stalinizm) zakorzeniony w tradycji jakobińskiej 
„zaczął się sypać” m.in. pod ciężarem wiedzy o tym, czym on jest, a stało 
się to w dużym stopniu dzięki Archipelagowi GUŁag Aleksandra Sołżeni-
cyna, który dla Fureta był „fundamentalną referencją historyczną doświad-
czenia sowieckiego”. „Dzisiaj GUŁag – pisze Furet – zmusza do ponownego 
przemyślenia Terroru [jakobińskiego], którego cele mogły być identyczne”, 
a GUŁag byłby „najgłębszym celem” takiej właśnie plebejskiej rewolucji. 
Dzieło Sołżenicyna ukazało się we Francji w końcu 1973 roku i dla dużej 
części środowiska akademickiego i intelektualnego okazało się wstrząsem, 
choć nie tak odległy był rok 1956, a zupełnie bliska (1968) inwazja wojsk 
Układu Warszawskiego na Czechosłowację. Dla Fureta natomiast Soł-
żenicyn był raczej potwierdzeniem niż odkryciem. Jednak wprzęgnięcie 
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Archipelagu wprost w wywód o rewolucji francuskiej dla wielu – nie tylko 
miłośników jakobinów i gilotyny – stanowiło casus belli. W oczach tych, 
których nie przekonał ani Sołżenicyn, ani nawet późniejszy rozpad Związ-
ku Sowieckiego, Furet jest po prostu „kontr- lub antyrewolucjonistą”, jak 
napisała Sophie Wahnich, znana specjalistka od rewolucji francuskiej, pro-
fesor w CNRS, autorka m.in. pracy La liberté ou la mort. Essai sur la Terreur 
et le terrorisme, która kandydowała do parlamentu z listy Parti Pirate (!).  
Nazywano go też „archaniołem reakcji”. 

Nie ma chyba potrzeby (ani możliwości) przedstawiania wszystkich 
książek Fureta na temat rewolucji, których jest w sumie kilkanaście. Pisał 
też o wieku XIX, choć właściwie zawsze w związku z rewolucją (La Gauche 
et la Révolution au milieu du XIXe siècle czy Marx et la Révolution française),  
zdarzały mu się ujęcia utrzymane w kategoriach „długiego trwania” jak 
w monografii (napisanej wspólnie z Jakiem Ozoufem) L’alphabétisation 
des Français de Calvin à Jules Ferry. Trzeba jednak wspomnieć o przynaj-
mniej dwóch, które ukazały się w 1988 roku w związku ze zbliżającym się 
nieuchronnie dwustuleciem zdobycia Bastylii. Jedną z nich jest opracowa-
ny wspólnie z Moną Ozouf monumentalny, pięciotomowy zbiór ponad stu 
esejów Le Dictionnaire critique de la Révolution française, w którym spod 
pióra Fureta wyszła blisko jedna piąta tekstów (pięć szkiców napisał Bro-
nisław Baczko). Drugim jest swego rodzaju synteza jego poglądów: dwuto-
mowa La Révolution 1770–1880, de Turgot à Jules Ferry, do której mogłoby 
pasować motto zaczerpnięte z Ewangelii św. Mateusza: „po owocach ich 
poznacie” (Mt 7,16 i 20). Rewolucja bowiem, wedle Fureta, zakończyła się – 
po wstrząsach lat 1830 i 1848 oraz Komuny Paryskiej – wraz z powstaniem 
i ustabilizowaniem się III Republiki. Droga miałaby wieść od Turgota, zwo-
lennika wolnej gospodarki, która jest – zgodnie z liberalnym wyznaniem 
wiary – podstawą wolności jako takiej, do Ferry’ego, współtwórcy i dwu-
krotnego premiera III Republiki, promotora nowoczesnej oświaty, obrońcy 
demokracji parlamentarnej, zwolennika świeckości państwa i republikani-
na. W ten sposób misja rewolucji została wypełniona: nastała wolność, za-
istniała równość, powstała (i przetrwała) republika. 

Mimo ogromnej pracy i pasji, które Furet przez ponad 30 lat wkładał 
w badanie rewolucji, nie został zaproszony do udziału w przygotowywa-
niu oficjalnych uroczystości dwóch setlecia. Zapewne nie chcieli tego so-
cjaliści stojący wówczas na czele V (już) Republiki – prezydent François 
Mitterrand i premier Michel Rocard. Nie wiem, czy byli oni gorliwymi 
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miłośnikami jakobinów i roku 1793, czy w grę wchodziła raczej popraw-
ność polityczna. Skutek był taki sam. 

*
Na jednym z posiedzeń Fondation Saint-Simon, w październiku 1990 roku,  
François Furet wygłosił wykład pt. Zagadka rozpadu komunizmu. Uka-
zał się on wnet w dwumiesięczniku „Le Debat”, jednym z najważniejszych 
francuskich czasopism intelektualnych, a także w dostępnym szerokiej 
publiczności – co wymagało pewnych modyfikacji pierwotnego tekstu 
– dzienniku „Le Figaro”, najpoważniejszym piśmie umiarkowanie pra-
wicowym, z którym Furet zresztą od dawna współpracował. Polski prze-
kład wykładu został udostępniony z dużym opóźnieniem w kwartalniku 
„Przegląd Polityczny” (nr 124 z 2012 roku), w bloku tekstów poświęconych  
Przeszłości pewnego złudzenia, co po tak długim czasie od pierwodruku 
osłabiło z pewnością jego pierwotne przesłanie i znaczenie. Warto więc 
uświadomić sobie, że Furet zabrał głos tuż po wejściu w życie układu o zjed-
noczeniu Niemiec, a de facto po wcieleniu NRD do Republiki Federalnej, 
które zaczęło obowiązywać 3 października, ale jeszcze „za życia” Związku 
Sowieckiego, który rozpadł się definitywnie kilkanaście miesięcy później. 
Wywód Fureta jest więc w pewnym sensie zawieszony w czasie, co dobrze 
widać po tym, że nie przewiduje w nim finału z grudnia 1991 roku. Zresztą 
chyba mało kto taki koniec wówczas zapowiadał, choć utrata w ciągu 1989 
roku „zewnętrznego imperium” w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym 
NRD, która była „perłą w koronie”, mogła oznaczać, że cała struktura pań-
stwowa wchodzi w fazę totalnej destrukcji. Dla Fureta chyba jednak waż-
niejsze było przekonanie, że upada nie tylko komunistyczne mocarstwo, 
ojczyzna światowego proletariatu, ale że upadł ostatecznie komunizm jako 
taki, znika „złudzenie”, a pustka, która po nim pozostaje, „przyprawia 
o zawrót głowy”. Dzieje się tak, gdyż imperium komunistyczne – pisał – 
„nie pozostawia po sobie nic: ani zasad, ani instytucji, ani obyczajów, ani 
nawet historii […] odsłania naszym zdumionym oczom […] rozpad syste-
mu społecznego wyniszczonego […] z powodu wrodzonych słabości” i nie 
jesteśmy w stanie przewidzieć, „jakie będzie społeczeństwo, które go zastą-
pi”. Napawa to lękiem, który ogarnia nawet jego przeciwników – konklu-
dował Furet. Tekst wywołał liczne debaty i polemiki, ale czas na spieranie 
się z Furetem jako historykiem bolszewizmu i marksizmu miał dopiero  
nadejść.


