
"A historia das ideas políticas no século XIX está dominada polo progreso do liberalismo no conxunto do universo. O liberalismo 
triunfa en Europa occidental; propágase en Alemaña e en Italia, onde o movemento liberal está ligado estreitamente ao movemento 
nacional; gaña a Europa oriental (loita de “eslavófilos” e “occidentais”); penetra, baixo a súa forma europea, nos países de Extremo 
Oriente,  que  se  abren  ao  comercio  occidental;  as  repúblicas  latinoamericanas  outórganse  Constitucións  liberais,  inspiradas  na 
Constitución de Estados Unidos. 
Canto ós Estados Unidos, aparece como a terra de elección do liberalismo e da democracia, eficazmente conciliados. De considerar 
soamente as doutrinas, cabería a tentación de deixar ao carón a achega de Estados Unidos; pero o que importa é a imaxe de Estados 
Unidos, non as obras doctrinales ?relativamente pouco numerosas e pouco orixinais? que alí saen á luz. Sen dúbida, a imaxe que os 
liberais europeos adoptan, con frecuencia está moi lonxe de corresponder á realidade. O mesmo Tocqueville, máis que describir a 
realidade americana, interpreta os Estados Unidos á luz das súas propias conviccións. A referencia a Estados Unidos adopta, pois, a 
forma  dun  mito  ou  dunha  serie  de  mitos,  cuxa  historia  desde  comezos  do  século  XIX  é  moi  instructivo  seguir.  
O  século  XIX  é,  ante  todo,  o  século  do  liberalismo,  Pero  de  que  liberalismo?  Son  necesarias  aquí  algunhas  distincións.  

1.º Liberalismo e progreso técnico

O liberalismo é inicialmente unha filosofía do progreso indivisible e irreversible; progreso técnico, progreso do benestar, progreso 
intelectual e progreso moral indo á vez. Pero o tema do progreso baléirase aos poucos do seu substancia. Cara a finais do século XIX 
son numerosos os liberais -especialmente en Francia- que soñan cunha era estacionaria, cun universo detido; este estado de ánimo é 
particularmente evidente entre os progresistas dos anos 1890. Desta forma é necesario distinguir entre un liberalismo dinámico, que 
acepta a máquina e que favorece a industria, e un liberalismo economicamente conservador e proteccionista. Esa primeira forma do 
liberalismo prevalece, en conxunto, en Inglaterra; e a segunda domina en Francia, onde o liberalismo “xeralmente máis audaz que en 
Inglaterra en materia política” amósase, económicamente, moi timorato, e onde o progreso da industria e dos transportes débese a 
homes,  especialmente  os  saintsimonianos,  cuxas  concepcións  políticas  son  totalmente  alleas  ao  liberalismo  tradicional.  

2.º Liberalismo e burguesía 

O liberalismo é un dos elementos orixinarios da filosofía da burguesía. Pero, durante o século XIX, as fronteiras do liberalismo non 
coinciden xa en xeito algunha “se é que algunha vez coincidiron exactamente” coas fronteiras da burguesía. A situación, a este 
respecto, difire segundo as épocas e segundo os países. En Francia o liberalismo permanece, en conxunto, estreitamente vinculado á 
defensa dos intereses (“Baixo a garda das nosas ideas, vide colocar os vosos intereses”, di ironicamente o liberal Charles de Rémusat). 
Pero mentres que o liberalismo francés apenas evoluciona e leva o sinal dun orleanismo congénito, Inglaterra coñece varias tentativas 
para ensanchar e revisar o liberalismo, especialmente na época de Stuart Mill e, máis tarde, nos últimos anos do século XIX. O 
socialismo francés  do  século  XIX constitúe  unha  reacción  contra  o  liberalismo burgués,  en tanto  que o  socialismo inglés  está 
impregnado en gran medida de liberalismo: o feito é particularmente claro entre os fabianos. O liberalismo inglés é máis inglés que 
burgués, sendo o imperialismo o seu termo normal; o liberalismo francés é máis burgués que francés, e, dedicado a conservar, vacilará 
en conquistar, polo que o Imperio colonial francés será obra dalgúns individuos. 

3.º Liberalismo e liberdade.

No século XVIII falábase indistintamente de liberdade e de liberdades; e o liberalismo aparecía como a garantía das liberdades, como 
a doutrina da liberdade. A confusión dos tres termos (liberalismo, liberdades e liberdade) é manifesta na monarquía de xullo. Pero na 
mesma medida en que o liberalismo aparece como a filosofía da clase burguesa, non asegura máis que a liberdade da burguesía; e os 
non-burgueses,  por  exemplo,  Proudhon,  tratan  de  establecer  a  liberdade  fronte  ao  liberalismo.  
Por conseguinte, existen, polo menos, dúas clases de liberais: os que pensan -como dirá máis tarde Emile Mireaux no seu Philosophie 
du libéralisme (1950- que o “liberalismo é un porque a liberdade humana é unha”, e os que non cren na unidade da liberdade humana 
e pensan que a liberdade duns pode alienar a liberdade doutros. 

4.º Liberalismo e liberalismos 

Durante moito tempo o liberalismo aparece como un bloque: para Benjamin Constant, liberalismo político, liberalismo económico, 
liberalismo intelectual e liberalismo relixioso non constitúen máis que os aspectos dunha soa e idéntica doctrina: “defendín durante 
corenta anos -escribe- o mesmo principio: liberdade en todo, en relixión, en literatura, en filosofía, en industria, en política; e por  
liberdade entendo o triunfo da individualidade, tanto sobre a autoridade que pretenda gobernar mediante o despotismo, como sobre as 
masas que reclaman o dereito de soxulgar á minoría”. 
Esta concepción é a do século XVIII, para o que a unidade do liberalismo era un dogma indiscutible. Pero no século XIX prodúcese 
un  feito  capital:  a  fragmentación  do  liberalismo  en  varias  ideoloxías  distintas,  aínda  que  non  sempre  distinguidas:  

- o liberalismo económico descansa sobre dous principios: riqueza e propiedade; oponse ao dirixismo, aínda aviniéndose cos favores 
do Estado; é o fundamento doctrinal do capitalismo; 
- o liberalismo político oponse ao despotismo; é o fundamento doctrinal do Goberno representativo e da democracia parlamentaria; 
- o liberalismo intelectual caracterízase polo espírito de tolerancia e de conciliación; este espírito liberal non é exclusivo dos liberais, 
algúns dos cales móstranse ata notablemente intolerantes. 

Deste xeito, a unidade do liberalismo, do mesmo xeito que a unidade do progreso, preséntallenos como un mito. O liberalismo ofrece 
aspectos moi diversos, segundo as épocas, segundo os países e segundo as tendencias dunha mesma época e dun mesmo país." 
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