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IDEA WOLNOŚCI W MYŚLI 
BENJAMINA CONSTANT

Celem tego artykułu jest analiza idei wolności w m yśli Benjamina 
Constant. Idea ta ma dla w ynalazcy liberalizmu —  jak nazwał Constanta 
E. Faguet — znaczenie kapitalne: jest kamieniem w ęgielnym  całej jego 
filozofii politycznej i kluczem  do jej zrozumienia. Żaden kierunek po
lityczny nie powoływał się na pojęcie wolności tak często i z takim  
upodobaniem jak właśnie liberalizm.

Próba rekonstrukcji poglądów Constanta natrafia wszakże na pewną 
trudność: oto ten poważny pisarz polityczny jest jednocześnie autorem  
Adolfa. Współcześni m ogli tę powieść — czy raczej powiastkę — uważać 
za pozbawiony większego znaczenia produkt uboczny pióra trybuna libe
ralnej lewicy. „Wprawdzie nie zachowały się oracje wygłoszone nad 
otw artym  grobem w 1830 roku, lecz wyobrażam sobie, że Lafayette, 
Perrier, Coulmann, Pagès de l ’Ariège mówili o publicyście i mówcy, a 
żaden z nich nie w ym ienił naweit tytułu Adolfa"  —  pisze w e w stępie  
do nowego wydania pow ieści Constanta J. Mistler 1.

Dla współczesnych Constant mógł być człowiekiem z jednej bryły. 
A le ten sąd nie może wiązać historyka, któremu narzuca się pytanie, 
jak pogodzić różne — zdawałoby się sprzeczne —  strony twórczości 
Constanta?

Pytanie to nie było dotąd generalnie podejmowane. Constant noto
w any jest — jako autor Adolfa  — w  każdej historii literatury francu
skiej. Jako autor Cours de politique constitutionnelle notowany jest 
w każdej historii francuskiej m yśli polityczinej. Jako autor wielkiego  
dzieła erudycyjnego De la religion  ma swoje m iejsce w  dziejach religio
znawstwa. Ale są to wszystko miejsca osobne. Nie prowadzą do żadnej 
jednolitej perspektywy.

1 B. Constant, L e  cahier rouge. A d o lp h e , Paris 1957, s. 21.
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Drugie pytanie, jakie sobie stawiam  w  niniejszym  studium, jest więc 
następujące: czy można m ówić o wspólnym  mianowniku dla tych w szyst
kich dziedzin twórczości Constanta? Czy istnieje —  innym i słow y —  
istotna więź m iędzy autorem  preromantycznej powieści, a twórcą dok
tryny liberalnej?

Odpowiedź na to pytanie ważna jest nie tylko dla zrozumienia 
Constanta; m oże mieć ona pewne przyczynkow e znaczenie dla w yjaś
nienia kw estii szerszej, a dotąd nie wyjaśnionej bliżej w historii m yśli 
społeczno-politycznej: kw estii wzajemnego stosunku liberalizmu i ro
mantyzmu we Francji okresu restauracji.

PIERW SZE W YZNANIE W IARY

30 fructidora roku III Constant pisał z Paryża w  liście do stryja, 
Samuela Constant: „Mam najlepsze nadzieje co do losów republiki. Zo
baczysz, że powołano ludzi, którzy okazali się prawdziwym i przyjaciółmi 
w olności” 2.

Constant ma pow ody do zadowolenia. Zdobywa majątek i robi błys
kotliwą karierę polityczną. Barras jest jego przyjacielem, w pływ y Con
stanta liczą się w  Paryżu. Jest zajęty, nie ma czasu ma utrzym ywanie sto
sunków listow nych z daleką i obojętną mu w  gruncie rzeczy Szwajcarią, 
pochłania go kariera osobista i służba sprawie w o ln ośc i3. W tej atmo
sferze — zaangażowania i entuzjazmu —  powstają jego pierw sze utwory 
polityczne, pisane „au m ilieu des hommes et des événem ents” 4. Są to 
wprawdzie pisma okolicznościowe, polem iczne, ale zawarta w  nich kon
cepcja zasługuje na baczniejlszy rzut oka. Jest to wszak pierwsza próba 
sform ułowania przez Constanta sw ych zasad politycznych.

Szczególnie interesująca jest z tego punktu widzenia broszura z 1797 r. 
Des réactions politiques.

Stan chaosu politycznego, w  jakim znalazła się Francja Dyrektoriatu, 
zaczyna niepokoić Constanta. Św ietnie zapowiadającego się polityka re
publikańskiego i w łaściciela świeżo nabytych dóbr przeraża możliwość 
kontrrewolucji i powrotu monarchii. Nie tylko dla jakobinów, lecz dla 
republikanów wszystkich odcieni monarchia oznaczałaby śmierć 5.

Problem atyka broszury wyrasta po ozęści z tych obaw. Co uczynić, 
by zapobiec reakcji? Rady, jakie autor daje Dyrektoriatowi, nie są pro-

2 B. Constant, L e ttre s  d sa fa m ille ,  Paris 1932, s. 143.
3 Tam że, s. 150.
4 Tam że, s. 149.
5 Des réactions p o litiq u es  w: B. Constant, C ours de  p o litiq u e  co n stitu tio n n e lle  

ou co llection  des ou vra g es p u b lié s  sur le g o u v ern em e n t ré p re se n ta tif par... avec une  
In tro d u c tio n  e t des N o tes par M . Ê douard  L a b o u laye, I—II Paris 1872, t. II, s. 101. 

W dalszym  ciągu pow yższe w yd anie  oznaczane będzie w  przypisach jako Cours.
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pozycjami konkretnych /posunięć politycznych: Constant sięga od razu 
w najwyższe regiony filozofii politycznej i ani na chwilę nie wychodzi 

i ze sfery w ielkich uogólnień.
Trzeba zreorganizować Społeczeństwo, miotane sprzecznościami par

tykularnych interesów, trzeba oprzeć je na nowych podstawach.
Dawne społeczeństwa oparte były  na przesądach, lecz obecnie nie 

mają już o'ne w ładzy nad umysłami. Nowe społeczeństwo powinno być 
oparte na zasadach jasnych, precyzyjnych, tłumaczących porządek spo- 

' łeczny w sposób oczywisty. Tylko „system zasad” m oże dać „trwały
pdkój”, zagwarantować „harmonię całości”, zespolić szczęście jednostek 
i ogółu.

Czymże są te zbawcze zasady? Nie są one „próżnymi teoriam i”, lecz 
„wynikiem  ogólnym  pewnej licziby faktów szczegółow ych”. „Wszystko 
w e w szechświecie m a w ięc sw e zasady, to znaczy w szystkie kombinacje, 
bądź to istot bądź zdarzeń, prowadzą do pewnego wyniiku, a wynik ten 
jest zawsze podobny, ilekroć kombinacje są te same. Ten właśnie wynik  
nazywam y zasadą” 6.

Koncepcja zasad — amatorska z punktu widzenia filozoficznej ro
boty — zdradza pew ne pokrewieństwo z mechanistyczmym pojmowa
niem świata. Ze swych założeń Constant nie wyciąga jednak wniosku, że 
wszystko, co się dzieje, dzieje się  na m ocy zasad. Przeciwnie, skłonny  
jest akcentować ostro różnicę m iędzy tym, co istnieje jedynie na mocy 
faktu, a tym, co istnieje na m ocy prawa 7. „Zasady” nie są wyrazem  fak
tycznej, lecz niejako racjonalnej struktury świata.

Człowiek nie może tworzyć zasad: on je w yłącżnie wykryw a, po
rządkuje, stosuje. W odniesieniu do społeczeństwa „system  zasad” nie 
jest aini wynalazkiem  ludzkiego rozumu, ani produktem historii; nie ma 
on w  sobie nic przejściowego, w ynika z samej natury rzeczy, która jest 
wieczna i niezmienna: „jest w łasnością w ieków  i konwulsje chw ili są w o
bec niego bezsilne” 8.

Pozostaje jeszcze pytanie, dlaczego właśnie w  tym  mom encie ludz
kość wpadła po raz pierw szy na trop „systemu zasad”? Odpowiedź jest 
prosta i mało oryginalna, całkowicie w  duchu condorcetowskim; w szyst
ko tłum aczy się przez postęp, który jest „najwyższą wolą natury, nie
uchronnym następstwem  biegu rzeczy i pocieszającą nadzieją przyjaciół 
w olności” 9. Constant powtarza tutaj schemat klasycznej teorii postępu: 
um ysłem  ludzkim i jego rozwojem rządzą niezmienne, naturalne prawa,

6 Tamże, s. 109.
7 „Bez gw arancji nic nie istn ieje, jak tylko na mocy faktu, a fakt jest jedynie  

przypadkiem . Tylko to istn ieje napraw dę instytucjonaln ie (il n ’y  a d’e x is ta n t en in 
stitu tio n ), co istn ieje na m ocy praw a” (tamże, s. 118).

8 Tamże, s. 127.
3 Tamże.
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a historia rodu ludzkiego jest dziejami jego postępu; po wiekach ciem
noty i barbarzyństwa, daremnych poszukiwań, rozum dochodzi wreszcie 
do poznania prawdy. W płaszczyźnie politycznej oznacza to zastąpienie 
system u opartego na „przesądach” przez „system  zasad”.

Postęp nie realizuje się jednak m echanicznie i ¡nie oznacza przekreś
lenia twórczej roli człowieka. Wybór system u społecznego jest w  jakimś 
stopniu zależny od samych ludzi. Obok - „systemu zasad” możliwa jest 
jego antyteza: „arbitralność” (arbitraire).

Istotą arbitralności jest „brak reguł, granic, definicji, słowem brak 
tego wszystkiego, co dokładne” 10. Arbitralność w  dziedzinie nauki oz
nacza koniec Wszelkiej nauki, w  dziedzinie moralności —  koniec w szel
kiej moralności, obie te dziadziny opierają się bowiem  na stałych regu
łach. W dziedzinie politycznej oznacza zgubę wszystkich instytucji poli
tycznych, gdyż instytucja jest „zespołem reguł, na które jednostka może 
liczyć w  iswych stosunkach z współobyw atelam i” n .

Krótko mówiąc, arbitralność jest „zarodkiem śm ierci” dla wszelkiego  
życia społecznego, „niszczycielem wszystkiego, czego się tknie” 12. Terror 
rewolucyjny był arbitralnością „posuniętą do ostatecznych granic” 13.

Przeciwieństwem  arbitralności jest sipołeczeństjwo oparte na umowie.
Pojęcie „um owy” n ie jest jednak równoważnie z dowolnością warun

ków 'kontraktu. Istnieje tylko jeden sposób osiągnięcia optymalnego sta
nu społecznego: w  oparciu o „zasady”. „Zasada” zaś w  społeczeństwie 
to nic innego jak w ynik interesów składających się ¡na nie jednostek 14.

Tak tedy społeczeństwo racjonalne —  „system  zasad” — okazuje się 
wersją znanego m otyw u oświeceniowej m yśli Utylitarystycznej : kon
cepcji związku społecznego jako dobrowolnego i celowego zrzeszenia jed
nostek dla wsipólmych korzyści.

Naczelną z tych korzyści jest wolność 1S. Jak rozumie Constant to po
jęcie? W pismach politycznych n ie znajdujem y na ten temat bliższych 
wskazówek. Pew ne światło rzuca wzmiainka w liście do stryja z roku 
1799: „sądzę, że aby dojść do doskonałości w e wszystkim , co ich inte
resuje, potrzebna jest ludziom w olność” 16.

Wolność jest w ięc tu pojmowana instrum entalnie, nie jako cel sam w

10 Tamże, s. 116.
11 Tamże, s. 117.
12 Tamże, s. 118.
13 Tamże, s. 120.
14 Tamże, s. 110.
15 W olność jest celem  rew olucji francuskiej, a rew olucje Constant uważa za 

sw oisty sposób przeform ułow yw ania w arunków  społecznej um owy: rew olucja w y
bucha, gdy instytucje społeczne n ie są już „na poziom ie id e i” danego ludu, a ce
lem  jej jest dostosow anie instytucji do tego poziomu (Des réactions politiques).

16 Lettres..., s. 158.
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sobie, lecz jako niezbędny warunek osiągnięcia owej klasycznej ośw iece
niowej perfection, która urasta tu do rangi wartości naczelnej.

Spróbujmy obecnie zreasumować punkt widzenia młodego Constanta. 
Najwyższą wartością dla człowieka jest możność doskonalenia się, a jej 
warunkiem jest wolność. Wolność osiąga człowiek podporządkowując się 
racjonalnej strukturze świata. Narzędziem poznania tej struktury jest 
rozum. Możliwość zbliżenia się do naj|większego celu zależy więc od tego, 
w jakim stopniu człowiek zechce być racjonalny. Ale zw ycięstw o ra
cjonalności jest przecież w  „ostatecznej instancji” zagwarantowane roz
wojem  postępu um ysłu ludzkiego.

Z w yżyn takiego rozumowania nietrudno było —  mimo chwilowych  
obaw — zdobyć się na historyczny optymizm. Na roztoczoną przez Con- 
stanta w izję „systemu zasad”, którego realizacja, jak sądzi, jest już 
bliska, nie pada jeszcze żaden cień podejrzenia. Przebija z niej radosna 
pewność, że wszystko będzie doskonałe w racjonalnym  społeczeństwie 
przyszłości: „Rachuby polityczne, zbliżone do nauk ścisłych przez swą 
dokładność, niezachwiane podstawy instytucji ogólnych; pozytywna  
gwarancja dla praw jednostki, bezpieczeństwo posiadania, pewna droga 
ku temu, co pragnie się nabyć; świadome (implicite) posłuszeństwo pra
wom, całkowita niezależność ludzi; współzawodnictwo w szystkich talen
tów, w szelkich zalet osobistych, zniesienie tych władz szkodliwych, tych  
chimerycznych nierówności, które.n ie biorąc początku ani w  woli, ani w  
interesie powszechnym , rozciągają na sw ych posiadaczy w stręt [jaki budzi] 
uzurpacja, harmonia w  całości, stałość w  szczegółach; świetna teoria, za
chowawcza praktyka — takie są cechy system u zasad. Jest on zespole
niem  szczęścia ogółu i jednostek. Otwiera on drogę geniuszowi, broni też 
własności biedaka” 17. Nietrudno w  poglądach młodego Oonstanta, w  ca
łym  jego sposobie m yślenia doszukać się idei powszechnych w  m yśli 
oświeceniowej, które byw ały wprawdzie nieraz przedm iotem  sporów, ale 
uchodziły przecież w  swojej epoce za „zwyczajne”. Mamy tu więc nie
zachwianą wiarę w  wartość rozumu jako jedynego narzędzia skutecznego 
poznania i organizacji świata, a z drugiej strony niechęć do wszystkiego  
co niejasne, irracjonalne, „m etafizyczne”, co nie da się podporządkować 
„teorii”, przedstawić w  jasnym, logicznym porządku, wydedukować 
z oczyw istych aksjomatów. Mamy klasyczną ufność w  postęp „oświece
nia”, mam y w ątek utylitarystyczny i ideę um owy społecznej, mamy 
wreszcie ową perfection, mającą stanowić najwyższą wartość ludzkiego 
istnienia.

Pierwsze liberalne wyznanie w iary złożył Constant w  duchu i  w  ter
m inologii oświecenia.

17 Des réactions p o litiques, Cours. II, s. 127.
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W YNIK NOWYCH DOŚW IADCZEŃ: A D O L F

Po 18 brum aire’a zdawało się początkowo, że św ietnie rozpoczęta ka
riera polityczna Constanta będzie rozwijać się nadal, Constant zostaje 
członkiem Trybunatu. Aliści wszystko kończy się  fatalnie. Za nieśmiałą 
próbę obstawania przy zasadach liberalnych Constant, wraz z grupą in
nych deputowanych, zostaje w ypędzony z Trybunatu przez Napoleona, 
który nie znał się na subtelnościach liberalnej m yśli i nie znosił eluku- 
bracji o wolności i despotyzm ie. Pozwoliło to Constaintowi na dłuższą 
m etę zostać czymś w  rodzaju bohatera opozycji i ułatwiło —  mimo n ie
szczęśliwego epizodu z  okresu „stu d n i” 18 —  pełne chw ały w ejście ina 
trybunę polityczną restauracji.

Tymczasem jednak Constant jako pisarz polityczny milknie na kil
kanaście lat. K iedy od roku 1814 zacznie znów publikować utwory po
lityczne, okaże Się, że jego poglądy uległy  przez ten  czas niejednej 
zmiainie. Chcąc rzucić nieco św iatła na tę ewolucję, trzeba nam nieco 
bliżej przyjrzeć się okresowi m iędzy rokiem  1800 a 1814, epoce przymu
sowych wczasów politycznych.

Są to dla Constanta lata ciężkie. Dusi się on w ciasnym  kręgu pry
watnego życia. Złe samopoczucie pogłębia jeszcze ów znany nieszczęsny  
związek z panią de Stael, w  którym  odbydwoje szarpią się beznadziejnie 
przez w iele l a t 19.

Rezultatem doświadczeń tego okresu jest Adolf, napisany w  roku 
1806. Jest to pow ieść autobiograficzna20. Mimo ascetycznej zwięzłości 
Adolf  jest książką nieoczekiwanie bogatą. Jest opowieścią nie tylko o lo
sach m ężczyzny i kobiety —  jest również powieścią o społeczeństwie 21.

18 Epizod ten zasługuje na przypom nienie nie tylko dla sw ego kom izm u, ale  
także i dlatego, że rzuca św iatło na sy lw etk ę  duchową Constanta. Na parę dni przed 
w ejściem  Napoleona do Paryża Constant p isał heroicznie w  jednej z gazet paryskich, 
że nigdy nie splam i się  zdradą i szukaniem  faw oru now ej w ładzy. Gdy w ojska ce
sarza przekroczyły rogatki, Constant uciekł na prowincję. A le  oto niebaw em  za
m iast represji przychodzi łaskaw e zaproszenie i Constant zjaw ia się  u Napoleona, 
zrazu nieufny i nastroszony, w krótce — oczarowany. Cesarz zaproponow ał m u sta
now isko radcy stanu i zlecił zredagow anie konstytucji. Constant przyjął jedno 
i drugie.

19 D zienn iki, dokum ent rzadkiej szczerości, dają przejm ujący obraz tego sto
sunku, który zm ienność uczuć Constanta uczyniła strasznym  dla obojga: pani de 
Stael jednego dnia jest dlań „douce creature”, a już nazajutrz Constant zaprzysięga  
sob ie zerwać stanow czo „z tą furią, która m nie ściga z pianą na ustach i sztyletem  
w  ręku”. Trwa to tak całe lata.

20 O tym , że A d o lf  jest pow ieścią o nim  sam ym , Constant wspom ina w ielokrot
nie w  D zienn ikach . U w agę krytyków  skupił jednak przede w szystkim  problem , kim  
jest Eleonora. G. Rudler zadał sob ie trud napisania całej książki (A d o lp h e  de B e n ja 
m in  C onstan t, Paris 1935), w  której dowodzi kunsztow nie, że na postać Eleonory 
złożyły się aż trzy kobiety. D la w łaściw ej problem atyki pow ieści jest to w  gruncie  
rzeczy kw estia zupełnie drugorzędna.

21 Tem at A d o lfa  najlepiej określił Balzak (w M u zie  z  za śc ia n ka ): „W A d o lfie  
kobiety widzą jedynie Eleonorę, m łodzi ludzie w idzą Adolfa, m ężczyźni dojrzali 
Adolfa i Eleonorę, m y ślic ie le  w idzą społeczeństw o”.
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Ten właśnie wątek zainteresuje nas przede wszystkim . Na losy Eleonory 
i Adolfa chciałbym tu spojrzeć n ie jak ina w ieczny dramat, lecz jak na 
wydarzenie usytuowane w określonym  kontekście społecznym  22.

Do właściwego tekstu pow ieści Constant dołączył listy  dwóch fik
cyjnych osób, stanowiące rodzaj dialogowego komentarza. „Nieszczęście 
Eleonory — czytam y w  pierwszym  liście —  dowodzi, iż najżywsze 
uczucie nie może w alczyć przeciw  porządkowi rzeczy. Społeczeństwo 
jest zbyt potężne, ramię jego zbyt głęboko sięga w  życie, zaprawia ono 
zbytnią goryczą m iłość, której n ie  dało sankcji; podsyca nalszą niestałość 
i znużenie, owe choroby duszy, które opanowują ją n iekiedy nagle, na 
łonie najserdeczniejszego współżycia. Obojętni rozwijają szczególną gor
liwość, aby w  imię moralności mącić ludziom życie i pastwić się nad 
nimi w  imię cnoty” 23.

„Nienawidzę —  pisze autor drugiego listu —  tej słabości, która wini 
drugich o  własną niemoc i nie widzi, że zło jest nie dokoła niej, ale 
w  niej samej... Okoliczności są rzeczą drobną, charakter wszystkim . Próż
no zrywa człowiek ze wszystkim, oo jest zewnątrz niego; niezdolny jest 
zerwać sam ze sobą!” 24

Czymże jest w ięc tragedia Eleonory? Następstwem  słalbości wew nę
trznej Adolfa czy winą społeczeństwa?

Zobaczmy najpierw, czym  jest w  Adolfie  społeczeństwo. „Czerpiemy 
odwagę w sądach społeczeństwa — czytam y w  przedmowie autora do 
trzeciego wydania książki — społeczeństwo to, na wskroś sztuczne, za
stępuje zasady etykietą, a wzruszenia konwenansem; nienawidzi skanda
lu, jako rzeczy niewygodnej, nienormalnej poniekąd, godzi się bowiem  
dość chętnie z występkiem , byle bez rozgłosu” 25.

Najbardziej uderzającą cechą społeczeństwa jest w ięc jego „sztucz
ność”. M otyw ten stanowi stały podtekst powieści. Niepowodzenia ży
ciowe Eleonory wynikają iz tego, że nie potrafiła nagiąć się  „do sztucz
nych, lecz koniecznych warunków św iata”.

W tym  konwencjonalnym  św iecie odnosi trium f tępa, pewna siebie 
miernota, „ujeżdżająca na niezłom nych i świętych zasadach moralności, 
konwenansu lub religii —  rzeczy, które tak snadnie stawia się w  jednej 
lin ii” 2e.

Constant, który inie tak dawno jeszcze gotów był obstawać przy tym,
22 N ie jest to równoznaczne ze stanow iskiem , że problem atykę A d o lfa  można 

w yjaśnić w  pełni przez zrelatyw izow anie jej do „tła społecznego”. Jest zapewne 
prawdą, że A d o lf  jest „un livre  de tous les tem ps, un livre  sans date”, jak wyraził 
się  Guy de Pourtalès. A le jest również prawdą, że perypetie psychologiczne boha
terów  stają się zrozum ialsze na tle  problem atyki społecznej tego okresu.

23 A d o lf, przełożył i w stępem  opatrzył Tadeusz Ż eleński (Boy), W arszawa 1957, 
s. 114.

24 Tamże, s. 116—7.
25 Tamże, s. 19.
26 Tamże, s. 31.
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że w moralności jak w  nauce wszystko opiera się na stałych regułach, 
który tak w ierzył w „teorię”, przestrzega obecnie przed owymi ogólni
kami inie dopuszczającymi odcieni i wyjątków 27.

Konwencjonalność, głupota, płytki utylitaryzm  —  te cechy społe
czeństwa deformują jednostkę, która im  się podda, niszczą jej praw
dziwe wartości wewnętrzne, są rzeczywistym  źródłem zła: „To nie roz
kosz, inie natura, nie zm ysły są źródłem naszego Skażenia: to rachuby, do 
których zaprawia 'nas społeczeństwo i refleksje zrodzone doświadcze
niem ” 2S.

Temu społeczeństwu, do którego czuje „tajem ny w stręt”, Constant 
przeciwstawia jednostkę.

Cóż za dziwnym  św iatem  jest człowiek! Ile w  (nim .niezwykłych uczuć 
i pragnień: Chęć wyrw ania się z tej „sfery pospolitości” 29, pragnienie 
samotności, m etafizyczny dreszcz, jaki budzi m yśl o śm ierc i30, i wresz
cie —  miłość. Adolf  jest nie tylko książką o niem ożliwości miłości; jest 
również książką o  m iłości w ielkiej i romantycznej, która jest „zapomnie
niem wszystkich obowiązków i interesów ”, od której się umiera.

Człowiek jest istotą złożoną, umykającą wszelkiej racjonalnej ana
lizie, nie ma w nim nigdy zupełnej jed n ości3ł. Istnieje jakieś dziwne po
krewieństwo między nim a przyrodą: w  kontakcie z nią odnajduje poczu
cie nieskończoności, osiąga stan wewnętrznego w yzw olenia 32.

W napisanym w  niedługi czas po Adolfie szkicu De la guerre de 
trente ans, de la ■ tragédie de Wallenstein, par Schiller, et du théâtre 
allemand, będącym przedmową do przeróbki Schillerowskiego Wallen- 
steina, Constant rozwija 'szerzej wątek jedności człowieka z przyrodą 
i światem przedmiotów. Słychać w  tym  obrazie w yraźnie tony pan- 
teistyczne: „Natura nie uczyniła bynajmniej z człowieka istoty odosob
nionej, ¡przeznaczonej w yłącznie do tego, aby uprawiać i zaludniać ziemię 
i utrzymywać ze wszystkim , co nie należy do jego rodzaju, jedynie te 
jałowe i sztyw ne stosunki, do jakich skłania go użyteczność. Między 
Wszystkimi istotam i duchowym i i fizycznym i istnieje jaJkiś w ielki zwią
zek (correspondence) ... Wszystko, co nie jest cywilizowane, co niepod- 
dane sztucznemu panowaniu człowieka, przemawia do jego serca”. Na
w et rzeczy, które człowiek wyprodukował dla swego użytku, gdy tylko 
czas zniweczy ich użyteczność, przestają być m artwe, odzyskują „życie 
m istyczne”. „Budynki nowoczesne milczą, ale ruiny m ówią” 33.

27 Tamże.
28 Tamże, s. 51.
29 Tamże, s. 27.
30 Tamże, s. 29, 87.
31 Tamże, s. 39.
32 Tamże, s. 86 .
33 M élanges de litté ra tu re  et de po litique, I— II, B ruxelles 1829, t. II, s. 22—3.
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Jedyną prawdziwą zasadą w iary dla człowieka jest drugi człowiek, a 
jedyną rzeczywistą w ięzią międzyludzką — bezpośredni kontakt ludz
kich serc. Po śmierci Eleonory, jedynej istoty, która go kochała, Adolf 
odczuł, że świat bez tego jednego człowieka stał się „pustynią”: „byłem  
sam na ziem i”, „nikt m nie nie kochał; byłem  obcy całemu światu” 34.

Jednostka — jak wyrazi się Constant w  jednym ze sw ych późniejszych  
utworów —  jest jedynym  bytem  „realnym i uchw ytnym ” (sensible), na
tomiast społeczeństwo jest „bytem abstrakcyjnym i fikcyjnym ” 35. Pod
porządkowanie się jednostki temu „bytowi abstrakcyjnem u”, jego fik
cyjnym  wartościom, oznacza klęskę wartości rzeczywistych. Klęska Adol
fa jest klęską człowieka, któremu konwenans i rachuba każą przezwy
ciężyć miłość. Adolf działa w im ię „rozsądku”. „Człowiek —  tłumaczy 
Eleonorze — w alczy jakiś czas przeciw losowi, ale w  końcu trzeba ulec. 
Społeczeństwo siln iejsze jest niż w ola ludzi; ... Próżno człowiek upiera 
się słuchać jedynie serca; wcześniej czy później trzeba m u iść za głosem  
rozsądku” 36.

Ale klęska Adolfa nie wynika z samego faktu podporządkowania się 
„społeczeństwu”, z zawierzenia jego m iałkim prawdom. „Prawdziwe 
uczucie ma taką siłę, iż skoro ono przemówi, milkną fałszyw e dom ysły  
i sztuczne konw enanse” 37. Lecz co uczynić, b y  pojawiło się to prawdziwe 
uczucie? Czy nie zależy ono również od czegoś, co jest na zewnątrz nas?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, nie wystarczy już tekst Adolja: 
trzeba sięgnąć do pierwowzoru powieści. Najlepszy komentarz do Adolfa 
napisał sam Constant: są nim jego Journaux intimes  3S. N a podstawie 
tych osobistych zapisków, wnoszonych dzień po dniu z system atycznoś
cią buchaltera, m ożem y zrekonstruować obraz doświadczeń intelektual
nych, z których zrodził się Adolf. Źródłem nie bez znaczenia są tutaj 
również listy  do rodziny.

Jeszcze przed 18 brunlaire’a Constant pisał w  liście do stryja: „Im 
więcej bada się ludzi i rewolucję, która decyduje o w szystkich naszych 
losach, tym  bardziej człowiek czuje się przekonany, że szczęścia należy  
szukać tylko w  sobie i w bliskich...” 38

Constant napisał te słowa w  złą godzinę. Wkrótce ipo zamachu stanu 
Napoleona —  który był dlań zresztą faktem oczekiwanym i przyjętym  
z radością 40 — popełnia fatalną niezręczność polityczną, która kosztuje

34 A d o lf, s. 108, 111.
35 C o m m enta ire  sur l’ouvrage  de F ilangieri, Paris 1822, s. 54.
36 A dolf, s. 73.
37 Tamże, s. 61.
33 Jo u rn a u x  in tim es. É dition  in tégra le , Paris, 1952. W ydanie to jest pierwszą  

pełną i krytyczną edycją D zien n ikó w , znakom icie opracowaną przez A lfreda Roulin  
i Charles Rotha. Dzienniki (jest ich cztery) obejm ują okres od 6.1.1803 do 26.VIII. 
1816 z przerwą m iędzy 27.X II.1807 a 15.V.1811.

33 L ettres , s. 160.
Tamże, s. 162.
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go m iejsce w  Trybunacie i oznacza koniec dalszej kariery politycznej na 
kilkanaście lat.

Okres przym usowej em erytury politycznej Constant dzieli między  
Szwajcarię (Coppet, Genewa), podróże po Niemczech, Paryż i swoją 
posiadłość ziemską w e  Francji. „Chciałbym, żebyś tu przyjechała m nie 
zobaczyć —  pisze do kuzynki w  roku 1803 — moja w ieś będzie praw
dziwą, śliczną pustelnią; strumień, las, łąka —  oto cała moja posiadłość. 
Dla przypomnienia m łodych lat brakuje tylko niewinnej m iłości i m ło
dości” 41. I w  kilka dni później: „W staję ze słońcem, wracam do natury. 
W szystko to jest wspaniałe dla kogoś, kogo świat dotknął jak mnie ... 
Postanowiłem , o ile to jest m ożliwe, nie wracać do życia czynnego, n ie  
solidaryzować isię z nikim, rezygnować z mego spoczynku jedynie dla 
zdobycia sław y literackiej, żyć daleko od świata i uczynić wszystko, 
żeby nie dać się niczyim poruszyć. Chciałbym uniknąć walk, które prze
widuję, zapuścić tutaj korzenie, jak moje drzewa” 42.

Ale próba „zapuszczenia korzeni” nie powiodła się. Rousseau’istyczny  
powrót do natury okazał się niem ożliwy. W listach Conistanta narasta 
coraz bardziej ton niepokoju i coraz częściej Wkrada isię w  n ie  poczucie 
bezsensu w łasnego istnienia, 'które jest tak częstym  i charakterystycz
nym  m otywem  Dzienników. Constant pragnąc znaleźć szczęście „tylko 
w  sobie i u b lisk ich” —  natrafia na pustkę. W Dziennikach  spotykam y  
to dziwne wyznanie: ,,nie jestem  w pełni rzeczyw istą istotą” (je me suis 
pas tout à fait un être réel) 43. Towarzyszy tem u wręcz obsesyjne po
czucie, że dzieli Igo od innych ludzi nieprzekraczalna bariera, że nie po
trafi dotrzeć do rzeczywistej ich egzysten cji44. Constant czuje, że w  
głębi duszy wszystko m u jest obojętne 45. M ęczy go m yśl, że nie potrafi 
być szczęśliw y ,,à la m anière vu lgaire” 46.

Towarzyszy tym  stanom jednoznacznie pesym istyczna ocena zjawisk 
społecznych: „obraz nędzy i nieszczęścia panującego w szędzie zaciemnił 
mi duszę. Cóż za klęska, mój Boże, cóż za klęska!” 47. „Cały św iat jest 
obecnie tylko wielkim  w ięzieniem  i można jedynie żądać, aby to w ię
zienie było m ożliwie najmnej niew ygodne” 48,

Można by zinterpretować ten stan'psychiczny Constanta jako rezul
tat przymusowej bezczynności politycznej, zwichniętej kariery itd. W

41 Tamże, s. 179.
42 Tamże, s. 181.
43 J o u rn a u x , s. 76.
44 Por. np, tam że, s. 97, 178, 226.
45 Tamże, s. 117, 128,
49 Tamże, s. 108.
47 L e ttre s ,  s. 229.
48 Tamże, s. 233. Można sob ie zresztą w yobrazić sytuację inteligentnego i am 

bitnego „hom m e des lettres” w  kraju, którego w ładca pisał z Berlina 21 listopada  
1806 roku: „Są skargi, że n ie m am y już literatury. To w ina m inistra spraw w ew 
nętrznych”.
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Dziennikach  i listach znalazłoby się niemało m ateriałów 'dowodowych dla 
takiej interpretacji: w estchnień nad marnującym (się talentem, nad ży
ciem bez chwały itp. Jest też rzeczą znamienną, że potrzeba posiadania 
własnej historii, która u Constanta znalazła wyraz w  D ziennikach49, 
zniknęła po roku 1816, wraz z powrotem do czynnej działalności poli
tycznej.

Byłby to jednak skrót zbyt wulgarny, gdybyśm y społecznych przy
czyn owej ichoroby duszy dopatrywali się jedynie w  sytuacji politycz
nej okresu cesarstwa i w  osobistych niepowodzeniach Constanta. Klimat 
polityczny tych -lat sprzyjał jedynie umocnieniu rysów  światopoglądu 
i osobowości Constanta, które pojaw iły się juz u .schyłku rządów Dyrek
toriatu i  pozostały mu na całe życie. Choroba Constanta była w  istocie 
chorobą całej generacji, czy —  m ówiąc dokładnie —  części generacji, 
tej zwłaszcza, którą om inął udział w  epopei napoleońskiej. B ył to stan  
rozczarowania po załamaniu się ideałów rewolucji, stan, jaki przychodzi 
po wielkim  napięciu, które nie doprowadziło do oczekiwanych rezulta
tów  50. Zawód, jaki sprawiła „małość” czasów porewolucyjnych, był pow
szechny 'zresztą nawet wśród przeciwników rewolucji. René Chateau
briand należy do tej Samej rodziny rozczarowanych co Adolf 51, a jesz
cze bliższym krew nym  bohatera książki Constanta jest Oberman  Senan- 
coura (1804).

O generacji początku stulecia Guéneau de Muissy, świadek podobno 
kom petentny, pisze: „Widziano ich, jak błądzili po placach i w ypełniali 
teatry, jak gdyby pozostał im  jedynie wypoczynek po pracach długiego 
żywota. Otaczały ich ruiny, a oni przechodzili obok nich n ie odczuwając 
nawet ciekawości zwykłej podróżnemu: zapomnieli już o czasach w iecz

49 Jo u rnaux , s. 179.
50 Interpretacja taka nie w yk lucza innych, głębszych przyczyn tej „choroby 

pokolenia”. C harakterystyczna dla osobowości Constanta intraw ertyw ność, „wy
cofanie się  w  sieb ie”, z którym  w iąże się  ściśle  koncepcja indyw idualności jako 
w artości najw yższej i niepow tarzalnej, m ogła m ieć m otyw y bardziej generalne. 
A lain  Girard, autor n iedaw no w ydanej pracy o dziennikach osob istych (Le Journal 
in tim e , Paris 1963), w iąże rozwój tego gatunku, który pow stał w łaśn ie aa  prze
łom ie XVIII i X IX  w ieku, z  pow staniem  m obilnego i  anonim ow ego społeczeństw a  
m asow ego epoki przem ysłow ej (por. Introduction). Interpretację taką trudno głębiej 
uzasadnić w  oparciu o jeden utwór, brzmi ona jednak przekonująco w  św ietle  
analizy całego gatunku literackiego.

51 Nie sądzę, by można było zdecydow anie przeciw staw iać Chateaubrianda 
jako przedstaw iciela reakcyjnego rom antyzm u Constantowi jako reprezentantowi 
rom antyzm u postępowego, jak to czyni np. D. D. O błom iejewskij (Isto ria  fra n 
c u sk o j lite ra tury , t. II, AN  SSSR, M oskwa 1956). O błom iejewskij stw ierdza, że w  re
akcyjnym  rom antyzm ie szlachta zaw arła negację realnej rzeczyw istości, że dzieła 
jego przeniknięte są atm osferą beznadziejności, m otyw am i m istycznym i i relig ijn y
m i, itd. (s. 85). To sam o da się  z grubsza pow iedzieć też o A d o lfie . W idocznie w spól
na postawa rozczarowania była siln iejsza i w  sposób bardziej istotny określała dzie
ła , niż różnice klasow e. Przykładem  odwrotnego nieporozum ienia w ydaje się  być 
stanow isko E. Bréhiera, który w  sw ojej historii filozofii zalicza Constanta do tra
dycjonalistów!
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nej pamięci. Młodzież wydana była na pastwą niezw ykłego smutku, fał
szywych słodyczy dziwacznej i porywczej wyobraźni, wyniosłej pogardy 
życia, obojętności, która rodzi się z rozpaczy: jakaś głęboka ukryta cho
roba objawiała się pod tysiącznymi postaciam i” 52.

Constant, typow y przedstawiciel tęgo pokolenia, wpada w stan głę
bokiego zniechęcenia do ludżi; o ile zdolny jest litować się nad r o- 
d z a j e m  l u d z k i m 53, o i le c z ł o w i e k  jest dlań czymś bliskim  
i świętym , o tyle l u d z i e  — ilekroć trzeba m ówić w  liczbie mnogiej —  
budzą w  nim  tylko niechęć i pogardę 54.

Narastaniu tych odczuć społecznych towarzyszy szersza ewolucja 
światopoglądu. Zmieni się przede w szystkim  stosunek Constanta do 
m yśli oświecenia. „Dziwna jest, szczerze mówiąc, ta filozofia XVIII 
wieku, kpiąca z siebie i z innych, (stawiająca sóbie za 'zadanie dyskredy
tować nie tylko wpojone przesądy, nie tylko krzepiące czy moralne m yś
li, których od tych przesądów oddzielić niepodobna, ale szydząca ze 
swoich w łasnych zasad, znajdująca przyjem ność w tym, by wszystko 
okryć śmiesznością, wszystko poniżyć, wszystko znifcczeminić! K iedy czy
ta się z uw agą dzieła tej epoki, człowiek n ie dziwi się a'ni temu, co po
tem nastąpiło, ani temu, co z tego wynika jeszcze dzisiaj” 55 (1804). 
„Filozofia osiem nastego stulecia — jak powie później Constant —  filo 
zofia zarówno Rousseau jak Woltera, a tym  bardziej ich naśladowców, 
była w  szeregu swych dziedzin, a zwłaszcza w swoich pojęciach religii 
i wolności, wyrazem  chorobliwego stanu społeczeństwa (l’expression d ’un 
état maladif de la société)" 5B.

Okazuje się  obecnie, że „przesądy”, które kiedyś Constant uważał 
za wynik niedojrzałości rozumu iludzkiego i rekw izyt niepowrotnej prze
szłości, „mają swe korzenie w sercu ludzkim i filozofia, która upiera się 
nie hrać tego pod uwagę, jest powierzchowna i zadufana w  sobie” 57. 
Rozum przestaje być uniwersalnym  narzędziem poznania świata 5S.

Jednocześnie pojawia się cień religii. W prawdzie teoretycznie intere
sowała ona Constanta od dawna, ale jeszcze w  roku 1797 (Des réactions 
politiques) wyraża się o n iej, jeśli n ie wrogo, to przynajm niej n ie
chętnie.

Stosunek ten ulega stopniowej zmianie. Proces ewolucji, coraz bliż
szego zainteresowania, przełam ywania oporów można wyraźnie prześle
dzić w  Dziennikach, pełnych śladów rozmów i rozmyślań nad istotą re

32 Cyt. za Pierre M oreau, Le R o m a n tism e , P aris  1932, s. 10.
53 Np. J o u rn a u x , s. 160.
54 Por. np. tam że, s. 68, 188, 211 i A dolf, s. 32.
55 J o u rn a u x , s. 166.
56 M élanges, I, s. 133.
57 Tam że, II, s. 20.
58 Tamże, s. 21.
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ligii. Pod datą 19 lutego 1805 roku natrafiam y w  nich na wyznanie: 
„Jest w niewierze (irréligion) coś wulgarnego i banalnego, co m nie od
stręcza. Zresztą mam swój kącik dla religii. A le to  wszystko uczucia, 
niejasne emocje: nie da się tego sprowadzić do systemu. N ie zrozumiano 
by m nie” 69.

W 20 lat później w  De la religion Constant tezę tę rozwinie 
w  system .

W ewolucji (poglądów Constanta odegrał rolę jeszcze jeden czynnik: 
w pływ y m yśli niemieckiej. Constant znał N iem cy od dawna, spędził tam 
kilka lat w  młodości, ale dopiero pobyt w  1804 r. w  Weimarze zapoczątko
w ał próbę głębszego wniknięcia w  istotę niemieckiej um ysłowości. Po
czątkowo Constant —  wychowamy na klasycznej kulturze francuskiej —  
nie um ie przekroczyć tego progu, za którym  wszystko jest bizzare. Np.
o Fauście Goethego pisze: „Niem cy znajdują w tym  niesłychaną głębię. 
Ja uważam, że to warte m niej niż Kańdyd...” 60 Podobnie osądza Schel- 
linga i w ogóle nową filozofię niem iecką 61.

A le oto przychodzi pierw sze odczucie uroku poezji niem ieckiej i to
warzysząca tem u refleksja krytyczna nad ipoezją francuską 62. M yśl n ie
miecka staje isię teraz jednym  z częściej powracających m otyw ów  ref
leksji, Constant stopniowo odkrywa w niej nieznane sobie dotąd per
spektywy: „M inette [pani de Staël] czytała m i kilka fragm entów po
w ieści niemieckiej Tiecka, przyjaciela Schleglów  [chodzi tu przy
puszczalnie o Der blonde Eckbert]. Jest w  tym  dziw ny i bardzo pocią
gający rodzaj wyobraźni. Obraz natury z nowego [punktu widzenia ro
zumnego stosunku pomiędzy w szystkim i jej częściami ma w  sobie coś 
fantastycznego, co porywa. (...) Ci ludzie, mimo ich przgsądów, ich ka
tolicyzmu, goryczy, widzą naturę innym i oczyma niż pisarze wyłącznie 
filozoficzni” 63.

Poglądy Constanta stają się coraz 'bliższe m yśli niemieckiej: „Dys
kusja o religii. Schlegel i ja tego samego zdania. Tajemnica matury. Inni 
jej nie czują (1805) 64. Jednocześnie stosunek Constanta do klasycznej 
kultury francuskiej staje się coraz (bardziej krytyczny: „Cyd. Dziwna 
rzecz, cudzoziemcy mają rację, dziwna rzecz ta tragedia francuska! Cóż 
za brak naturalności! Jaki fałszyw y, smak!” 65 Mnożą się w Dziennikach  
skargi na ciasnotę horyzontów Francuzów, na stereotypowość ich um y
słowości 6S.

53 Jo u rn a u x , s, 208.
60 Tamże, s. 59.
81 Tamże, s. 64, 81.
62 Tamże, s. 88 .
63 Tamże, s. 153, por. też s. 182 i in.
64 Tamże, s. 270.
65 Tamże, s. 205.
66 Por. np. tam że, s. 201.
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Nie bez związku z tą ewolucją poglądów jest zapewne przejściowy  
projekt, by w  Niemczech szukać dla siebie ,/nowej ojczyzny” 67. Constant 
usiłuje uczynić coś dla pogłębienia znajomości m yśli niemieckiej w e  
Francji, przekłada, a raczej przerabia Wallensteina  Schillera, zaopatrując 
go w  ową wspomnianą już przedmowę. Objawić N iem cy Francji miał 
jednak nie on, lecz pani de Staël.

Adolf, a raczej ' cały zespół doświadczeń społecznych i intelektual
nych, z których ta książka wyrosła, to ważny mom ent w  biografii inte
lektualnej Constanta. Jest to chwila, w  której ustalają się istotne ele
m enty jego światopoglądu. W roku 1807 Constant kończy 40 lat. Po 
czterdziestce ma się już na ogół poglądy, albo się ich nie ma wcale. Zo
baczmy obecnie,i czy i jaki istnieje związek m iędzy „problematyką 
Adolfa” a późniejszym  pisarstwem  politycznym  Constanta.

EPOKA H ANDLU

Po długim  okresie milczenia w  roku 1814 ukazuje się  wreszcie znowu 
utwór polityczny: De Vesprit de conquête et de l’usurpation. Jest to 
w łaściw ie pam flet na Napoleona, ale pam flet w  w ielkim  stylu, bę
dący oskarżeniem nie człowieka, lecz system u władzy. Constant usiłuje  
dowieść, że „duch podboju” i „uzuipacja” są w  X IX  wieku historycz
nymi anachronizmami. Jego argumentacja oparta jest na historiozoficz
nej koncepcji dwóch epok, która m iała zrobić tak wielką karierę w  
m yśli społecznej okresu restauracji. Oto słynne zdanie, w którym po 
raz pierw szy została ona sformułowana: „Znajdujemy się obecnie w  
epoce handlu, która musi w  sposób nieuchronny zastąpić epokę wojny, 
tak jak ta ostatnia musiała w  sposób nieuchronny ją poprzedzać” 68.

Konsekwencje tego poglądu dla sposobu rozumienia zjawisk społecz
nych będą bardzo ważkie: już nie historia ludzkości jako całość, nie 
abstrakcyjna kategoria natury ludzkiej czy „rozumu” będą tym i poję
ciami, do których relatyw izuje się fakty społeczne; sama natura ludzka 
okazuje się czym ś zmiennym, historycznym  69. Najważniejszą sprawą dla 
m yśliciela społecznego, jeśli nie chce, by jego poglądy b y ły  anachroniz
mami, jest zrozumienie w łasnej epoki jako czynnika determinującego 
historycznie zjawiska społeczne.

Czym jest „epoka handlu”?
Wojna i handel mają ten sam cel: chęć posiadania. Doświadczenie

67 L e ttres , s. 198.
68 De l’e sp r it de conquête  e t de l’u su rp a tio n , Cours, II, s. 140.
69 „Nie jest prawdą, że w ojna jest zaw sze złem. W pew nych epokach rodzaju 

ludzkiego leży  ona w  naturze człow ieka” (tamże, s. 137); „... cyw ilizacja, stw orzyw 
szy dla człow ieka now e stosunki z jego bliźnim i, a p r z e z  t o  n o w ą  n a t u -  
r ę...” (.C om m entaire..., s. 9, podkr. m oje — J. T.).
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historyczne dowiodło człowiekowi, że handel jest drogą .pewniejszą i bez
pieczniejszą do tego celu. W miarę postępu oświecenia (zwróćm y uwagę, 
że oświeceniowa koncepcja postępu rozumu staje się tutaj raczej kon
cepcją postępu zdrowego rozsądku) handel wypiera wojnę.

Słusznie wydawca pism polityczmyeh Constanta, Laboulaye, opatruje 
tę teorię komentarzem, iż jest ona bardziej błyskotliw a niż gruntowna. 
Nam chodzi tu jednak wyłącznie o jej konsekwencje: o ujmowanie 
swojej epoki jako odrębnej, specyficznej struktury historycznej, posia
dającej w łasne zasady i w łasne prawa.

Constant inigdy nie dał system atycznej charakterystyki „epoki han
d lu”. Ale z rozproszonych uwag i aluzji można Odtworzyć sobie z grub
sza obraz współczesności, jaki rysował się w  m yśli autora Adolfa.

Konstatacja, że ludzkość weszła w erę handlu, nie była w ustach 
Constanta stwierdzeniem  entuzjastycznym . „Duch handlow y” był czymś 
obcym um ysłowości C onstanta70. W ielokrotnie wraca on do myśli, że 
społeczeństwo współczesne opiera sw e postępowanie na rachubie, na kal
kulacji, że „nasz w iek” szacuje w szystko w edle korzyści, a entuzjazmowi , 
przeciwstawia iro n ię71. Brak mu tych wartości duchowych, które rzą
dziły  postępowaniem dawnych „barbarzyńskich” społeczeństw: religii, 
pragnienia sław y itd. NaWet w ojny prowadzone (przez dawne ludy m iały  
w  sobie coś humanistycznego: ich celem była chwała i uczucie triumfu. 
Wojna prowadzona ,w „epoce handlu” mogłaby być jedynie rzezią, do
konywaną na zimno przez armię kondotierów kierowanych wyłącznie  
motywem  zysku 72.

Cóż jest prawdziwym celem  społeczeństw współczesnych?
„Jedynym celem  narodów współczesnych jest spokój (repos), wraz 

z nim dostatek, a jako źródło dostatku, przem ysł” 73.
Formuła ta miała w  latach restauracji uzyskać szeroki rozgłos; od

powiadała ona istotnie „duchowi” burżuazyjnego społeczeństwa. Ale 
Constant daleki jest od tego, by podzielać tę powszechną tendencję 
współczesnych ludów. Człowiekowi potrzéba wszak czegoś więcej niż 
spokoju, przem ysłu, szczęścia domowego i cnoty prywatnej. Jest w  nim  
również potrzeba chw ały i biada temu, kto ugasi w  nim  ten św ięty  
ogień! 74

Biada „epoce handlu”! W stosunku Constanta do własnej współcze
sności daje się  obecnie zauważyć męcząca ambiwalentność: z jednej stro
ny uważa ją za historyczną konieczność, stara się być wobec niej lo-

70 W D zien n ika ch  znajdujem y m. in. taką uwagę: „Duch handlow y (l’e sp rit  
m erc a n tile ) jest rzeczą nudną” (s. 70).

71 De l’esprit de conquête, Cours, II, s. 143.
72 Tamże, s. 143 i n.
78 Tamże, s. 140.
14 Tamże, s. 226 i n.
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jalny, być jej ideologiem, wyrazicielem  jej potrzeb politycznych, a z dru
giej strony czuje wobec niej rosnącą obcość. W roku 1825 pisze w liście 
do kuzynki Rozalii: „Znajdujemy się w okresie, w  którym wszystko, co 
nie jest pozytywne, wszystko, co nie daje materialnego produktu, wydaje 
się być tylko zabawką umysłu i stratą czasu. Nie znajduję nikogo (je ne 
découvre pas de public), kto m ógłby sym patyzować z moimi ideami. 
Wszystko, co nie jest machiną parową, jest chim erą” 75.

Ta ambiwalentna postawa znajdzie swój najlepszy wyraz w stosunku  
Constanta do pojęcia „cyw ilizacji”. Pojęcie to było hasłem koronnym  
m yśli liberalnej restauracji, wyrazem i uzasadnieniem jej historycznego 
optymizmu i politycznej pewności siebie. „Słowo «cywilizacja» jest, by 
się tàk wyrazić, hasłem naszego stulecia; oznacza ono jędnocześnie 
i ogólny ruch um ysłów ku wszelkiem u społecznemu i materialnemu do
skonaleniu, w olny i całkow ity rozwój zdolności człowieka, skierowanych 
ku zabezpieczeniu polepszenia jego ziemskiego bytu, i wyniki tej um y
słowej działalności i tego żyw iołow ego ruchu jednostek i całego społe
czeństwa”, pisał w  robu 1825 liberalny „Revue Encyclopédique” 76.

Dla Constanta pojęcie cyw ilizacji nie było jednak wcale tak jedno
znaczne jak dla m łodych mieszczańskich optymistów. Wprawdzie cyw i
lizacja jest „przeznaczeniem rodu ludzkiego” 77, ale to nie decyduje je
szcze o jej wartości aksjologicznej. Przed Constantem staje to samo 
pytanie, które niegdyś stanęło przed Rousseau: pytanie o wartość cyw i
lizacji. N iełatwo je rozstrzygnąć. W okresie schyłku cesarstwa rzym 
skiego „człowiek doszedł do ostatniego kresu cywilizacji; jego dusza peł
na przesytu, zmęczona, wyczerpana, sama jest źródłem swych cier
pień” 78. Cywilizacja jest tutaj synonimem przesytu, wyrafinowania, uza
leżnienia człowieka od rzeczy, które niszczy jego hart, odwodzi od praw
dziwych wartości duchowych, niw eczy jego wolność wewnętrzną.

Cywilizacja ma podwójne następstwa: z jednej strony, zwiększając 
potęgę materialną człowieka daje mu nowe środki doskonalenia, lecz 
z drugiej, zwiększając sum ę dóbr m aterialnych sprawia, że korzystanie 
z nich staje się potrzebą człowieka, potrzebą, która „odciąga go od w szel
kich m yśli wzniosłych i szlachetnych. Tak więc, za każdym razem, gdy 
rodzaj ludzki dochodzi do krańcowej cyw ilizacji (à une civilisation ex 
clusive), przez kilka pokoleń wydaje się zdegradowany” 79.

75 Cyt. za A. Rom ieu, B en ja m in  C onstan t et l’esp r it européen , Paris 1933, s. 6 .
70 Cyt. za B. G. Reizow, F ra n cu ska ja  ro m a n tic ze ska ja  istoriogra fia  (1815—1830), 

Leningrad 1956, s. 184.
77 M élanges, I, s. 119.
78 Tamże, s. 104.
79 De la re lig ion  considérée  dans sa source, ses fo rm e s e t ses déve lo p p em en ts, 

t. I, Paris 1824, s. XL—XLI. Na m arginesie warto zw rócić uwagę, że u podłoża po
dobnego pojm owania cyw ilizacji leży nie linearna, lecz cykliczna czy raczej sp iral
na koncepcja postępu: rozwój ludzkości rozpatrywanej ze względu na całość jej 
dziejów  nie w yklucza, że pew ne okresy tych dziejów  są okresam i regresu.
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Taki stosunek do cyw ilizacji -obcy był ipewnemu siebie optymizmowi 
m yśli mieszczańskiej. Dunoyer w  swojej De l’industrie et de morale dans 
leurs rapports avec la liberté  zaatakował Constanta za jego wrogość w o
bec cywilizacji, stawiając go w  jednym  rzędzie z takimi jej przeciwni
kami jak Rousseau, Chateaubriand, Montlosier. Constant musi długo w y
jaśniać, że zaszło tu nieporozumienie. Nie jest bynajmniej przeciwni
kiem cywilizacji jako takiej, ocenia jedynie ujem nie pewne jej przejścio
we rezultaty 80.

Lecz jednocześnie Constant nie może się  oprzeć, b y  znowu nie zaak
centować swojej głębokiej niechęci wobec cyw ilizacji współczesnej, która 
bardziej dąży do porządku i stabilizacji niż do wartości moralnych. Po
rządek zaś może być jedynie środkiem, nigdy celem. „Jeżeli dla jego 
utrzymania poświęca się wszelkie szlachetne emocje, to sprowadza się lu
dzi do stanu niew iele różniącego się od tego, w jakim znajdują się pew
ne zm yślne zwierzęta, których pięknie urządzone ule i kunsztownie 
wzniesione chatki n ie mogą być w'szakże ideałem dla rodzaju ludz
kiego” 31.

Tej skrywanej często, ale wyraźnej niechęci Constanta do „ula” mie
szczańskiej egzystencji, zbudowanego na fundamencie płaskiego utyli- 
taryzmu, tej tęsknocie za „uczuciami szlachetnym i i bezinteresownym i” 
towarzyszy nostalgia za daleką przeszłością: „Trudno oprzeć się żalowi 
za tam tym i czasami, k iedy ziemię pokryw ały liczne i ruchliwe plemiona, 
gdy każde działanie rodzaju ludzkiego odbywało się  w  sferze proporcjo
nalnej do jego sił. Władza nie musiała być surową, by zapewnić posłu
szeństwo, wolność mogła być burzliwa, nie stając się anarchią” itd .82

U Constanta znajdujem y tę samą tęsknotę za wspólnotą, jaka w ystę
puje u Rousseau. Jak Rousseau Constant ogarnięty jest nostalgią za 
m a ł y m  narodem, m a ł ą  republiką, w  których wszystko byłoby na 
miarę człowieka. Tylko tam, w  spontanicznym, bezpośrednim stosunku 
może realizować się owo niewyrażalne odczucie głębokiej w ięzi między
ludzkiej, to poczucie bliskości człowieka z czlowiékiem. Najcenniejsze 
dla Constanta są te form y zbiorowości, w  których człowiek utożsamia 
się bezpośrednio ze sw ym  społecznym otoczeniem. Jednostka „należy 
naprzód do swojej rodziny, potem  do swej gminy, następnie do pro
wincji, wreszcie do kraju” 83. Tylko w tych zbiorowościach człowiek mo

80 De M. D u noyer et de q u e lq u es u n s  de ses ouvrages, M élanges, I.
81 Tamże, s. 115— 6.
82 De l’esprit de conquête , Cours, II, s. 175.
83 P rincipes de la po litique, Cours, I, s. 103. Dum ont-W ilden (La v ie  de B en ja m in  

C onstan t, Paris 1930) trafnie stw ierdza, że dla Constanta Francja była zaw sze „rze
czą abstrakcyjną” (s. 96). Stał się  też Constant przedm iotem  zaciekłych ataków  ze 
strony nacjonalistów: w  roku 1919 J. D eclareuil oskarżył go, że pragnął narzucić 
Francji „obłudny liberalizm , bierną w ielkoduszność, rozprzężenie i sam obójstw o” 
(J. Declareuil, «De l’e sp rit de conquête» , ou B en ja m in  C onstan t cosm opolite , paci
fis te , a n tim ilita r is te ,  „Revue de Droit public et de la science politique en France 
et à l ’Ëtranger”, 1919, 4).
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że realizować sw oje indywidualne wartości w  sposób naprawdę społecz
ny, tylko do nich może rzeczywiście się przywiązać: patriotyzm  lokalny  
jest „jedynym  rodzajem prawdziwego patriotyzm u” S4.

Constant rozumie jednak, że te  kom binacje polityczne mogą być 
tylko namiastką. Model dawnej w spólnoty należy do bezpowrotnej prze
szłości. Nostalgię przecina więc męska konkluzja: „Ces temps ne sont 
plus; les regrets sont inutiles”. Trzeba być człowiekiem swoich cza
sów 83, jakiekolwiek by one były.

Zreasumujmy: „epoka handlu” jest koniecznością historyczną i je
dyną rzeczywistością społeczną daną człowiekowi współczesnemu. Ale ta 
rzeczywistość nie budzi zachwytu Constanta, daleka jest od jego ideału. 
Trudno oprzeć się poszukiwaniu analogii tej charakterystyki „epoki 
handlu” i całego do niej stosunku Constanta do obrazu „społeczeństwa” 
w Adolfie. Jest to w  istocie ten sam świat. I choć w  obrazie „epoki han
dlu” dominującym rysem jest interes, podczas gdy w  obrazie „społeczeń
stw a” w Adolfie  będzie nim raczej konwencja — jest to w obu wypad
kach św iat również obcy autentycznym , głębszym  wartościom humani
stycznym, obcy „człowiekowi”. Lecz jest to jednocześnie jedyny świat 
realny. Trudno się nań zgodzić, nie można się nań nie zgodzić.

WOLNOŚĆ

Przejdźm y obecnie do odpowiedzi na pytanie, co rozumiał Constant 
przez pojęcie wolności. ,

W swoim  znanym studium De la liberté des anciens comparée 
à celle des modernes, odczytanym w  1819 roku na posiedzeniu Athénée 
Royal w  Paryżu, Constant dokonuje rozróżnienia m iędzy nowoczesnym  
a starożytnym  pojmowaniem wolności. Wolność starożytnych polegała na 
zbiorowym i bezpośrednim wykonyw aniu całej władzy: kwestie w ojny  
i pokoju, traktatów, praw —  wszystko to rozstrzygane było na publicz
nym placu. Taka wolność —  polegająca ,na tym, że każdy obywatel jest 
autentycznym  i bezpośrednim suwerenem  —  szła w  parze z całkowitym  
podporządkowaniem jednostki w ładzy zbiorowości: „Tak więc u staro
żytnych jednostka, będąca prawie zawsze suwerenem  w sprawach pub
licznych, jest niewolnikiem  we w szystkich sw ych stosunkach pry
w atnych” 86.

64 De Vesprit de  co nquête , C ours, II, s. 173.
85 Polityka Constanta ma być polityką dla sw ojej epoki: wyrasta ona z prze

konania, że w arunki cyw ilizacji w spółczesnej dom agają się  innych instytucji spo
łecznych i politycznych niż czasy m inione, że daw ne instytucje są po prostu ana
chronizm am i. P ojęcie anachronizm u jest pojęciem , którym  Constant posługuje się  
bardzo często: m. in. w łaśn ie  za anachroniczność krytykuje Rousseau.

8S „De la liberté des anciens com parée à cele des m odernes”, Cours, II,
s. 541— 2.
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Dzisiaj podobna w olność jest już niemożliwa. Istnieją po temu dwie 
główne przyczyny: po pierwsze państwa starożytne były państwam i ma
łymi, podczas igdy dzisiaj — w  całej Europie —  różne nazw y i różne spo
soby organizacji społecznej są raczej pozornymi niż rzeczywistym i czyn
nikami podziału jednorodnej w  istocie (homogène de sa nature) masy 
ludzkiej 87.

W tych wielkich now ożytnych organizmach państwowych szansa re
alnego, odczuwalnego oddziaływania jednostki na los zbiorowości jest 
znikoma: „Zagubiona w  tłum ie jednostka prawie nigdy nie dostrzega 
wpływu, jaki w yw iera” 88. Jej udział we władzy jest tak dalece pośredni, 
iż staje się w łaściw ie abstrakcją.

Drugą przyczyną sprawiającą, że wolność typu starożytnego jest dzi
siaj anachronizmem, jest rozwój handlu, który jako środek zdobywania 
dóbr zastąpił powszechnie wojnę i stał się „zwykłym  stanem, jedynym  
celem, powszechną tendencją, prawdziwym życiem  narodów” 89.

Fakt ten w pływ a w  sposób istotny na życie społeczne współczesnych  
narodów. Handel nie pozostawia jednostkom wolnego czasu —  na przy
kład na uprawianie polityki — jak to czyniła wojna: wym aga nieustan
nej krzątaniny. Stąd konieczność delegowania władzy, przekazania jej 
w ręce reprezentantów.

Handel nie znosi również jakiejkolwiek ingerencji we właąne spra
wy: oznacza ona jego zagładę. Handel skłania tedy ludzi do „żywego 
pragnienia niezależności” 90. Jest w ięc on w pew nym  sensie ojcem nowo
żytnej wolności.

Stosownie do tych zmian historycznych zmieniło się i samo pojęcie 
wolności: wolność oznacza dziś niezależność jednostki i swobodny roz
wój handlu. „Wolność indywidualna... oto prawdziwa wolność. Wolność 
polityczna jest jej gwarancją” 91.

Wolność w  tym  rozum ieniu jest celem wszelkiego związku społecz
nego 32, ale nie jest celem samego człowieka: „Celem współczesnych jest 
pewność prywatnego użytkowania (la securité dans les jouissances pri
vées); wolnością nazywają oni gwarancje udzielane przez  instytucje 
temu użytkow aniu” 93.

Wolność w  rozumieniu współczesnym jest więc gwarancją korzysta-

87 Tamże, s. 543.
88 Tamże, s. 547.
60 Tamże, s. 545.
M Tamże, s. 546.
81 Tamże, s. 556.
1:2 „Wolność osobista jest celem  w szelk iego stow arzyszenia się  ludzi: na niej

opiera się  publiczna i pryw atna m oralność, na niej opierają się rachuby przem ysłu.
Bez niej nie ma dla ludzi ani pokoju, ani godności, ani szczęścia”. (P rin c ip es de la 
po litiq u e , Cours, I, s. 146).

£3 De la liberté  des anc iens, Cours, I, s. 548.
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nia ze swoich „jouissances”, jest wolnością „od”, w  przeciwieństwie do 
wolności v/ rozumieniu starożytnym, która ibyła wolnością „do”.

Od czego wolny jest człowiek, gdy mowa o wolności człowieka współ
czesnego?

Ma ona dwóch głównych wrogów. Jednym jest dyktatura jednostki, 
drugim dyktatura mas. Doktryna polityczna Constanta godzi w  dwóch 
przeciwników: Napoleona i Rousseau.

Punkt w yjścia filozofii politycznej Constanta jest prawdziwie rous- 
seau’istyczny: siła  n ie stanowi prawa. Cechą wszelkiej władzy „prawo
w itej” ( légitime) jest to, że niezależnie od swej form y ustrojowej jest 
ona wyrazem woli powszechnej, tzn. opiera się na wewnętrznym  przy
zwoleniu rządzonych 94.

Siła n ie stanowi prawa. A le czy stanowi je wola powszechna? Rous
seau nie ma racji, utrzymując, że człowiek wchodząc do związku spo
łecznego zrzeka  się  w szystkich swoich uprawnień. Jego błąd polegał na 
niezrozumieniu, że istnieje „część egzystencji ludzkiej, która w  sposób 
konieczny jest czymś osobistym i niezależnym, i która prawnie znajduje 
się poza w szelką kompetencją społeczną”. Z chwilą, gdy społeczeństwo 
przekroczy tę granicę, za którą znajduje się „(niepodległość egzystencji 
indyw idualnej”, dopuszcza się „takiej samej zbrodni jak deąpota, nie ma
jący innych praw poza mieczem katowskim ” s'5.

Wszelka władza ma zatem granice w  ludzkiej wolności. „Nie ma na 
ziemi władzy nieograniczonej. N ie jest nią władza ani ludu, ani jego 
reprezentantów, ani królów, niezależnie od tytułu, pod jakim panują, ani 
nawet władza prawa” 96.

Istota tyranii jest zawsze ta sama, obojętne czy będzie ona spoczywać 
w  rękach ludu czy jednostki. K iedy w  następstwie zamachu Louvela 
przedłożono Izbom projekt ustaw y wyjątkowej, ograniczającej wolność 
indywidualną i jeden z m inistrów przy jego uzasadnieniu powoływał się 
na Rousseau, Constant rzekł w  odpowiedzi: „Pan m inister spraw zagra
nicznych pow oływ ał się na Rousseau, ale za każdym razem, kiedy chce 
się zaproponować prawo przeciw wolności, ucieka się do autorytetu 
Rousseau. Z całą swoją miłością wolności Rousseau był zawsze cyto
wany przez tych, którzy pragnęli ustanowić despotyzm ”. I Constant do
daje: „Rousseau służył za pretekst despotyzmowi, ponieważ posiadał on 
poczucie wolności, a nie miał jej teorii” 97.

Najlepszym  przykładem dosłownego wcielenia w  życie zasad Jana 
Jakuba mogą być rządy jakobinów: „Łatwo byłoby dowieść licznym i

1)4 P rincipes de la p o litique, Cours, I, s. 7— 8 .
93 Tamże, s. 9.
98 Tam że, s. 13.
97 D iscours de M. B en ja m in  C onstan t à la C h am bre  des D éputés, t. I Paris

1827, s. 211.
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przykładami, że najgrubsze sofizm aty najwścieklejszyćh apostołów ter
roru były  ścisłą konsekwencją zasad Jana Jakuba Rousseau. Lud wszech
m ocny jest równie niebezpieczny, a naw et niebezpieczniejszy niż tyran” 98. 
Dziedzictwem jakobińskiej demagogii był despotyzm Napoleona

Wolność człowieka w spółczesnego musi w ięc być wolnością od 
wszechwładzy zarówno jednostki jak społeczeństwa. Powstaje obecnie 
pytanie: na czym zasadza się prawo jednostki do tej wolności?

Po pierwsze wypadnie stwierdzić, że tak pojęta wolność jednostki jest 
stanem faktycznym: Constant w ierzył, że wolność zagwarantowana jest 
przez rozwój przem ysłu i handlu; bogactwo jest dziś większą potęgą niż 
władza polityczna 10°, a w  jego to w łaśnie przede w szystkim  interesie 
leży utrzymanie i rozwój stosunków n iezależności101.

Lecz taka odpowiedź nie mogła wystarczyć: nie dość było wskazać, 
że wolność istnieje de facto (a raczej, że istnieją jej społeczne prze
słanki); trzeba było uzasadnić jej prawo do istnienia.

Deklaracja praw człowieka  z roku 1789, ten prawdziwy katechizm  
oświeceniow ego liberalizmu, w  artykule drugim w m aterii „naturalnych, 
niezbywalnych i św iętych” (naturels, inaliénables et sacrés) praw czło
wieka głosiła: „Celem wszelkiego zrzeszenia politycznego jest utrzym a
nie naturalnych i nie ulegających przedawnieniu praw człowieka. Pra
wam i tym i są: wolność, własność, bezpieczeństwo i opór przeciwko uci
skow i”.

W pierwszych dziesięcioleciach X IX  wieku było już rzeczą widoczną, 
że odwoływanie się do „natury ludzkiej” brzmi anachronicznie. Teorii 
„praw niezbyw alnych” zarzucano metafizyczność. Constant weźm ie 
wprawdzie przelotnie w obronę „m etafizykę” po lityczn ą102, ale czło
wiek, który sam wskazyw ał na historyczną zmienność natury ludzkiej, 
m usiał odczuwać słabość „m etafizycznej” argumentacji. Trzeba jej było 
tedy szukać w  innej płaszczyźnie.

Ścisła łączność m yśli Constanta z liberalizmem osiemnastowiecznym  
nie w ydaje się ulegać wątpliwości: Constant uważał się za jego bezpo
średniego dziedzica 103. I dla niego, jak dla autorów Deklaracji, wolność 
jest głównym  celem związku społecznego (por. przypis 92). Jednakże 
swoją doktrynę wolności Constant oprze na innych podstawach, kładąc 
tym  podwaliny nowoczesnego liberalizmu.

Liberalizm, zanim w  XIX stuleciu stał się zorganizowaną doktryną

68 A d d itio n s  et N otes, Cours, I, s. 278.
00 De l'esp rit de conquête, Cours, II, s. 170.
100 De la lib erté  des anciens, Cours, II, s. 557; „przemysł obala dziś despotyzm  

królów ” (Da la relig ion , t. V, s. 175).
101 Też D iscours, I, s. 7.
102 A d d itio n s  et N otes, Cours, I, s. 285.
103 K arta konstytucyjna (której zasad bronił Constant) jest tym , czego „naród 

chciał w  roku 1789, a co otrzym ał w  1814’’ (D iscours, I, s. 203).
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polityczną, m iał długą tradycję w  m yśli europejskiej. Liberalizm w sze
rokim tego słow a znaczeniu definiow any bywa zazwyczaj nie jako dok
tryna polityczna —  stanowiąca zresztą jego bardzo istotny składnik — 
lecz jako „filozofia”, „styl m yślen ia” (habit of m ind ), postawa (mood) 104, 
światopogląd w reszcie105. Kształtowanie się tego światopoglądu obej
m uje -— jak utrzym uje w  swej znanej książce H. Laski —  trzy stulecia. 
Poczynając od XVI wieku w dziełach Machiavellego, Kalwina, Lutra, 
Kopernika, M oore’a, Hobbesa, Bacona, Pascala i  w ielu innych dochodzą 
do głosu elem enty, które złożą się  w  końcu XVIII wieku na ów specy
ficzny system  wartości — światopogląd liberalny.

W podobnie szerokim rozum ieniu tradycji liberalizmu jak go pojmuje 
Laski, choć nie jest ono pozbawione zalet, kryje się  jednak pew ne n ie
bezpieczeństwo. Liberalizm urasta tutaj do m iary duchowego dziedzica 
całego procesu rozwoju nowożytnej m yśli europejskiej, ilekroć jest ona 
protestem przeciwko starem u światu feudalnem u, zostaje z nią nawet 
w pewnym  sensie utożsamiony 106. W rezultacie można by położyć znak 
równania m iędzy liberalizmem a całą właściw ie nowożytną m yślą euro
pejską. Bo cóż ostatecznie ,nie było w  niej w yzw aniem  i protestem  prze
ciwko feudalnem u światu? W propozycji Laskiego zatarta chyba została 
ta ‘granica, jaką trzeba przeprowadzić m iędzy liberalizm em  a tym i k ie 
runkami, których istotą b y ł również protest przeciw staremu światu, 
a które jednak liberalizmem nie były, często zaś pozostawały z nim  
w  otw artej sprzeczności.

Ostrożniej —  i w  sposób bardziej przekonywający — stara się ozna
czyć granice tradycji liberalnej Guido de Ruggiero, widząc jej źródło 
przede w szystkim  w  kalwinizm ie i w  tym  nurcie kartezjanizmu, który 
rozwinęła filozofia oświecenia 107.

W rozumieniu Ruggiero uznanie „duchowej osolbowości człowieka”
(spiritual personality  of man) za najwyższą wartość jest istotne dla li
beralizmu 108. Liberalna koncepcja wolności jest koncepcją filozoficzną, 
zanim stanie się koncepcją polityczną. Wolność jest świadomością w ła
snej indywidualnej wartości duchowej 109. Z tego subiektyw nego rozu
mienia wolności bierze impuls cały rozwój liberalizmu.

To poczucie wolności nie narodziło się łatwo. Kształtowało się w  su

104 Harold J. Laski, T h e  R ise  o f E uropean  L ib era lism . A n  E ssay  o f In te rp re -  
ta tion , London 1958, s. 12, 15, 16.

105 Por. J. L utyński, P ojęcie  lib e ra lizm u  w  badaniach nad  m yślą  spo łeczną  
X I X  w . i w  pracach M arksa , E ngelsa  i L en ina , „Przegląd Socjologiczny”, 1957, t. XI, 
s. 170.

100 „Liberalizm  byl przede w szystkim  w yzw aniem  rzuconym  usankcjonow a
nym interesom , które uśw ięciła  p ięćsetletn ia  tradycja” (Laski, jw., s. 13).

107 Guido de Ruggiero, T h e  H is to ry  o f E uropean  L ib era lism , Boston 1959, 
s. 13 i n.

108 Tamże, s. 13.
109 Tamże.
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rowej atmosferze gm iny kalwińskiej, w  'kręgach purytańakich czy jan- 
senistycznych. Towarzyszyła mu nieustanna świadomość zewnętrznego 
zagrożenia, tego, że się jest m niejszością w e wrogim  świecie, i  głęboka 
ufność płynąca z wiary. Bóg jest tu stale obecny i on to jest gwarantem  
prawdziwej wolności ludzkiej. Jednostka w yzwala się od świata, ale jest 
to zarazem w yzw olenie dla Boga. W zamian za doczesność otrzymuje 
nieskończoność. Nowe pojęcie wolności nie rodzi się pod piórem jurys- 
koinsultów: wyrasta jako funkcja głębokiego przekształcenia całego ży
cia duchowego człowieka n0. Wiara odgrywa w tym  wszystkim  ¡rolę bar
dzo istotną. „Dla takiego pokolenia — pisze R. H. Tawney o angielskich 
purytanach XVII stulecia —  wiara, która gromadzenie bogactw z próż
nego trudu lub pokusy uczyniła obowiązkiem moralnym, była mlekiem  
lw icy. Religia nie została wygnana z życia praktycznego, ale nadała mu 
granitowe podstawy” n l .

Lecz wróćm y do Constanta. Chcąc uzasadnić prawo człowieka do wol
ności musiał on podjąć dyskusję w  płaszczyźnie wartości: pokazać, że 
jednostka jest rzeczywiście ową wartością najwyższą, ponad którą 
w  św iecie ludzkim nic już nie stoi.

Constant n ie uczynił tego nigdy w sposób system atyczny. Stąd za
pewne biorą się opinie podobne do tej, jaką w ygłosił E. Faguet stw ier
dzając, że liberalizm Constanta jest teorią „źle ugruntowaną” n2. Błęd
ność ich wynika z faktu, że mówiąc o  liberalizmie Constanta bierze się 
pod uwagę wyłącznie jego doktrynę stricto sensu polityczną, rezygnu
jąc z próby odczytania jego światopoglądu w  całości, dla którego Adolf 
czy De la religion  są równie ważnym składnikiem jak pism a politycz
ne. Otóż sądzę, że tylko poprzez rekonstrukcję istotnych elem entów tej 
całości światopoglądowej można dotrzeć do tego, co było prawdziwym  
„ugruntowaniem ” teorii politycznej Constanta. „Polityka” Constanta zro
zumiała jest w pełni tylko w  perspektyw ie jego poglądów na człowieka.

Mnożące się ze wszystkich stron ataki na „wolność” zm uszały Con
stanta do głębszego uzasadnienia swojej postawy. Przede wszystkim  na
leżało wziąć w obronę „naturę ludzką”. De Maistre i cały tradycjona
lizm głosił, że człowiek jest zły ze swojej natury. M yśl liberalna, prag
nąc obronić zasadę autonomii człowieka, musiała podjąć polemikę w tym

110 „Lecz jakkolw iek olbrzym ie były jego osiągnięcia na szczytach życia pu
blicznego — pisze o purytanizm ie angielskim  X V II stu lecia  R. T aw ney — jeszcze 
w iększe były jego zdobycze w  św iecie w ew nętrznym , dla którego polityka jest je 
dynie nędznym  rusztowaniem . Na kształt góry lodowej, która m oże przerazić pod
różnika swym  ogromem dlatego tylko, że jej znacznie w iększa część ukrywa się 
przed jego oczami, przewrót, jakiego purytanizm  dokonał w  K ościele i w  państwie, 
był m niejszy od tego, jaki nastąpił w  psychice ludzi" (R. T awney, R elig ia  a p o w sta 
n ie  k a p ita lizm u , W arszawa 1963, s. 191—2.

111 Tamże, s. 237.
1,2 E. Faguet, P o litiq u es et m o ra lis te s  du  d ix -n e u v iè m e  siècle. P rem ière  série, 

Paris, b.d., s. 221.
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w łaśnie punkcie. Odpowiadając Lamennais’mu Constant zwraca się do 
wszystkich zwolenników tego poglądu: „Nie bądźcie tak nieufni wobec 
natury człowieka... N ie tłum cie jej przez drobiazgowe prawa. Nie ścigaj
cie piorunującymi klątwami. Człowiek nie jest taki, za jakiego go uwa
żacie. To nieprawda, że «upodobał sobie w złu»” 113.

Człowiek jest z natury ddbry. Istnieje w  nim naturalne pragnienie 
sprawiedliwości i obrony słabszego n4, potrzeba szczęścia, „przem ysłu”, 
„cnót dom ow ych”, sławy, naturalna skłonność do posłuszeństw aus.

Jednakże nie ta mało oryginalna obrona natury ludzkiej, lecz co in 
nego miało być głównym  argumentem na rzecz prawa człowieka do w ol
ności. Będzie nim nowa koncepcja osobowości, w której dominować bę
dą elem enty romantyczne.

W idzieliśm y już przy okazji analizy Adolfa, że Constant stosunkowo 
szybko odszedł od tego pojmowania człowieka, które da się w  najogól
niejszych zarysach odczytać w jego w czesnych pismach politycznych. 
Ofiarą tej ewolucji pada przede wszystkim  rozum. Wprawdzie z rozumu 
jako wartości Constant nie zrezygnuje nigdy, ale nie będzie on już teraz 
tym  potężnym, uniwersalnym  narzędziem poznawania i przekształcania 
świata, jakim był dla autora Des réactions politiques. Jego rola staje  
się coraz bardziej ograniczona. Nie uniknie nawet wzgardliwych epi
tetów: „pospolity rozum”.

Jednocześnie zmienia się —  jak już o tym  m ów iliśm y —  stosunek 
Oonstanta do religii. Jest ona obecnie „pocieszycielką w  nieszczęściu”, 
„najbardziej naturalnym z naszych wzruszeń”. Ma w  sobie coś pokrew
nego z uczuciem estetycznego wzruszenia, z miłością, z pragnieniem  
trwania, poświęcenia się i t d .116 Czytając poświęcone religii stronice 
Principes de la politique  ma 'się wrażenie, że przez om yłkę dostało się do 
tej książki kilka kart z Génie du christianisme  ł17.

Zbieżność pozorna. Pojęcie ¡religii u Constanta dalekie jest od kon
cepcji tradycjonalizmu. Rzec można, że są to pojęcia przeciwstawne. 
Religia Constanta to pogląd, jaki każdy człowiek ma „na tem at swych 
stosunków z Bogiem ” 118. Jest to religia głęboko indywidualistyczna. 
Constant zdaje się dopuszczać nawet ewentualność, że ekwiwalentem  
religii może być po prostu kultura duchowa człowieka 119.

Taka koncepcja religii została szeroko rozwinięta w De la religion 
considérée dans sa source, ses formes et se développements, pięcioto-

113 De la relig ion , I, s. 82.
114 De l’esp rit de conquête , Cours, II, s. 101.
us P rincipes de la P olitique , Cours, I, s. 101.
1,0 Tam że, s. 131—2,
117 Tamże.
118 Tam że, s. 144.
119 Tamże, s. 132.
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mowym dziele, poczętym pierwotnie w  zamyśle kontynuowania ośw ie
ceniowej krytyki religii w  rodzaju Dupuis, a stopniowo przekształconym  
w  pozytyw ny wykład. Pisano o tej książce, że jest to „anatomia” religii, 
dokonana ,,na trupie” 120. Trudno o większą omyłkę. De la religion jest 
osobistym wyznaniem wiary, choćby to była wiara mała i chłodna.

Książka ta stanowi pracowitą polem ikę z tą religią „form”, przy 
której tak obstawał tradycjonalizm. Pojęciu religii zorganizowanej inte
lektualnie w  trw ały system  dogmatów, a społecznie —  w  system  kośr 
cioła, religii stanowiącej pośrednie ogniwo instytucjonalne m iędzy Bo
giem  a człowiekiem, biorącej na siebie obowiązek wyrokowania w  spra
wach sumienia, przywłaszczającej sobie prawo rozstrzygającego moral
nego autorytetu, przeciwstawia Constant religię indywidualną, będącą 
bezpośrednim kontaktem  człowieka z Bogiem.

Istnieje w  człowieku „uczucie relig ijne” (sentiment religieux, w y
m iennie używa Constant również określenia sentiment intime). Uczucie 
religijne wznosi człowieka ponad m otyw y czysto utylitarne, jest to 
„pragnienie natury niewidzialnej i bez granic”, tendencja duszy, która 
popycha nas „poza nas sam ych” (hors de nous) ku „ośrodkowi niezna
nemu, niewidzialnem u”. Słowem  uczucie religijne jest odpowiedzią na 
„krzyk duszy”, wołającej o nieskończoność121. Tak rozumiane uczucie 
religijne nie jest óbce nawet ateizm ow i122.

Uczucie religijne jest dla Constanta synonimem wszystkiego, co 
w  człowieku jest szlachetne, podniosłe, bezinteresowne. Uczucie religijne 
to poczucie wolności, równości, sprawiedliwości. „Ono i wolność, brak 
tego uczucia i tyrania mają naturę identyczną, zasadę hom ogeniczną” 123.

Uczucie religijne ma w  sdbie „coś tajemniczego”; „pospolity rozum ” 
jest wobec niego bezsilny. Człowiek w  istocie jest tajemnicą: „wszystko, 
co rozgrywa się w  głębi naszej duszy, jest niewytłum aczalne” 124.

Pojawia się romantyczna koncepcja człowieka —  „żywej tajem nicy”, 
istoty zjednoczonej tajem niczym i, niew ytłum aczalnym i węzłam i z przy
rodą i Bogiem. Akcenty panteistyczne dają się odczytać wyraźnie w  tym  
nowym wizerunku istoty lu d zk iej125.

Tak rozumiana jednostka jest jednocześnie jedynym  twórcą auten
tycznych wartości społecznych. W podjętej przez siebie próbie stworze
nia w łasnej koncepcji postępu Constant usiłuje wykazać, że realizuje się 
on w  jednostce, jest pierwotnie indywidualnym  aktem duchowym, a na

120 Tak określił ją M. J. P. Pages w e w stęp ie  do sw ojego w ydania C ours de  po 
litiq u e  co n stitu tio n e lle  Constanta, t. I, B ruxelles 1851, s. 46.

121 De la relig ion, I, s. 35.
122 Tamże, s. 49.
123 Tamże, s. 93.
124 Tamże, s. XXVII.
125 M élanges, II, s. 22 i n.
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stępnie dopiero zostaje przekazany gatunkowi. Cały nacisk zostaje tu po
łożony na sam otny w ysiłek człowieka, który jest rzeczywistą sprężyną 
wznoszenia się ludzkości na coraz w yższy szczebel duchowego roz
woju 126.

Prawo jednostki do wolności nie opiera -się zatem ani na egoistycz
nym pragnieniu obrony własnego interesu, ani na cechach „natury ludz
k iej”, lecz na fakcie, że jest ona jedynym  twórcą wartości hum anistycz
nych, a jednocześnie sgma jest wartością niesprowadzalną do innych, 
wartością najwyższą. Dla Constanta człowiek jest najwyższym  celem, 
ale nie człowiek rozumiany jako gatunek, lecz konkretne jednostki ludz
kie. Dla Constanta w szystkie nazw y ogólne są puste: jedyną realnością 
jest dla niego jednostka 127.

Liberalizm uzyskuje w  ten sposób nową m otywację dla swej doktry
ny wolności: nie kategoria „natury ludzkiej”, lecz „indywidualność” sta
nie się Obecnie jej teoretyczną podstawą. „Przez czterdzieści lat —  
pisze Constant w e w stępie do Mélanges de littérature et de politique  
stanowiącym  jego polityczne credo i testam ent —  broniłem tej samej 
zasady wolności w e wszystkim: religii, filozofii, literaturze, przemyśle, 
polityce; a przez wolność rozumiem triumf indywidualności, zarówno 
nad władzą, która pragnęłaby rządzić despotycznie, jak nad masami, 
żądającymi prawa do ujarzmienia m niejszości przez większość” 128.

Konsekwencje, jakie w ynikały  z takiej koncepcji człowieka, sprowa
dzały się przede w szystkim  do w ielokrotnie form ułowanej przez Con
stanta i powszechnej w  m yśli liberalnej zasady: w e wszystkim , w  czym  
działania ludzkie nie są szkodliwe dla innych ludzi, człowiek musi być 
wolny. Jest to jego nienaruszalna sfera prywatności. Cały w ysiłek Con
stanta jako twórcy teorii politycznej szedł będzie w kierunku stworze
nia koncepcji takiego system u politycznego, w którym  ta sfera pryw at
ności indywidualnej byłaby m ożliwie najjaśniej oznaczona i najlepiej 
zagwarantowana. Celem Constanta jako teoretyka politycznego było 
przede w szystkim  —  a można by w łaściw ie powiedzieć, że wyłącznie —  
zabezpieczenie jednostki przed władzą. Omawianie tych usiłowań nie  
jest już jednak zadaniem niniejszego studium.

Powróćm y jeszcze do zagadnienia społecznych konsekwencji wolności 
jednostki. Człowiek jest twórcą życia społecznego; rodzi się ono w  toku 
jego spontanicznego działania. Jest materią bardzo delikatną i wszelka 
ingerencja w  tę subtelną tkankę grozi jej zniszczeniem. Tak zaś dzieje

126 De la p e r fec tib ilité  de l’espèce h u m a in e , M élanges, II.
127 Dla Constanta charakterystyczna jest nom inalistyczna koncepcja społeczeń

stwa: społeczeństw o „jest niczym  innym , jak zbiorem (a gréga tion ) jednostek pry
watnych będących jego członkam i” (C ours de P o litiq u e  co n stitu tio n e lle , t. III, Bru
xelles 1851, s. 31— 2).

128 M élanges, I, s. II.
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się zawsze, ilekroć władza wykracza poza swą właściwą sferę kompe
tencji usiłując stać się tym, czym może być jedynie w olna jednostka: 
twórcą życia społecznego. Nieszczęścia narodów prawie zawsze pochodzą 
z ¡nadużycia w ładzy 129. Rezultatem  tych „mechanicznych” usiłowań jest 
zanik prawdziwego życia społecznego. Constant 'kreśli sugestyw ny obraz 
takiego społeczeństwa: „Ten sam kodeks, te same miary, te same prze
pisy... oto, co ogłasza się jako doskonałość wszelkiej organizacji spo
łecznej”. Tylko religia jest tu wyjątkiem , może dlatego, że się nią zbyt 
pogardza. „Co do całej reszty, wielkie słowo dnia dzisiejszego to jedna
kowość (uniformité). Szikoda, że nie można obalić wszystkich miast, aby 
je w szystkie odbudować w edle tego samego planu, zrównać wszystkich  
gór, aby teren był w szędzie płaski; dziwię się, że nie nakazano w szyst
kim m ieszkańcom noszenia jednakowego stroju, alby pan nie napotykał 
więcej dziwacznej nieregułarności i szokującej różnorodności” 13°.

Takie społeczeństwo jednolite jest prawdziwym  „mechanizmem”, 
czymś w ewnętrznie martwym , ponieważ „różnorodność to coś organicz
nego, jednolitość to coś mechanicznego; różnorodność to życie, jedno
litość — śm ierć” 1S1.

Nietrudno dostrzec związek m iędzy „problematyką Adolfa” a ideą 
wolności. Bohaterowie pow ieści to „indywidualności”, których nie moż
na ująć w  zewnętrzne kategorie, nie gubiąc czegoś, co jest dla nich naj
bardziej istotne. Kiedy Adolf usiłuje wyjaśnić baronowi de T., że nie 
można sądzić Eleonory na podstawie fałszywych pozorów, kiedy mówi 
mu o jej wartości wew nętrznej, ten przerywa krótko: „Chętnie wierzę... 
ale to są odcienie, którym i opinia się nie zajmuje. Faikta są pozytywne, 
publiczne” 132.

Żywy, konkretny człowiek nie m ieści się  jednak w  „faktach pozy
tyw nych”, a składa się w łaśnie z odcieni. Podporządkowanie go „opinii” 
to zniweczenie „odcieni”, zniszczenie indywidualności. Książka Constan- 
ta jest ukazaniem następstw, jakie w ynikają z ingerencji społeczeństwa
—  wprawdzie pośredniej —  w sferę ludzkiej prywatności. Adolf  jest 
artystycznym  argumentem na rzecz prawa człowieka do wolności, do 
wydzielenia tej części egzystencji, „która w  sposób konieczny jest czymś 
osobistym  i niezależnym ”. Constant jako pisarz polityczny m ów i przede 
wszystkim  o konieczności wolności człowieka od państwa. Constant jako

129 P rincipes de la po litique, Cours, I, s. 313.
130 Owa krytyka liberalna była w  tym  punkcie tak zgodna z krytyką kontr

rew olucyjną, że de Broglie w yraził się o De l’e sp rit de conquête, iż języka tego  
utw oru nie pow stydziłby się  żaden z „gości K oblencji” (De Broglie, S o u ven irs , t. I, 
s. 282).

131 De l’e sp rit de conquête , Cours, II, s. 173—4.
132 A d o lf,  s. 81.
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autor Adolfa  m ówi o konieczności wolności człowieka od społeczeństw a133. 
Jest to jednak w  obu wypadkach ta sama liberalna obrona jednostki w o
bec uroszczeń bytów „abstrakcyjnych i fikcyjnych” 134.

Dla Constanta jedynym  światem  realnym  było burżuazyjne społe
czeństwo początku XIX wieku. Było dlań równoznaczne z „cywilizacją”, 
było po prostu historycznym  faktem. Horyzonty m yślow e Constanta nie 
wykraczały poza ten św ia t13S. Lecz w łaśnie temu światu Constant nie 
wierzył, n ie  ufał w  jego zdolność podporządkowania się wyższym war
tościom ludzkim. I brał przed nim w  obronę jednostkę.

Filozofia Constanta, rozpoczęta od oświeceniowej wiary w  wartość 
rozumu, od niechęci do wszystkiego, co irracjonalne, do religii, kończy 
się na takiej koncepcji człowieka, w edle której uczucie religijne jest 
samą jego istotą, a w szystko co się dzieje w duszy ludzkiej jest napraw
dę niezrozumiałe. Z Constantem liberalizm wracał w  ten sposób okrężną 
drogą do swych dalekich źródeł, od których odszedł w bezkompromi
sowym  racjonalizmie oświecenia, do owego bezpośredniego kontaktu 
z Bogiem, z którego jednostka czerpie całą sw oją siłę 13e. Lecz był to 
powrót bezsilny. Wiara Constanta n ie  była już wiarą purytanów: bliższa 
była bezsilności i duchowemu wyczerpaniu Adolfów. Constant, jak po
wiadał France, „głosił wolność nie wierząc w  n ią”. Możliwe, ale w upo
rze, z jakim ją głosił, jest jednak coś, co każe się wstrzymać od w ygło
szenia ostatecznego wyroku.

LIBERALNA IDEA WOLNOŚCI A PROBLEM  „PORZĄDKU”

Liberalna idea wolności była, jak to określił Marks, „tylko wytworem  
stanu rzeczy opierającego się na wolnej konkurencji”. Jest rzeczą pa
radoksalną, że m yśl Constanta przy swej tylekroć podkreślanej obcości 
wobec burżuazyjnego św iata była jednocześnie w ysiłkiem  uzasadnienia 
tego świata, była j e g o  ideologią.

Constant jest pisarzem politycznym : jego zadaniem jest opracowanie 
takiej teorii politycznej, która w  sposób m ożliw ie precyzyjny pozwala
łaby wyznaczyć granicę dzielącą życie społeczne od polityki, jednostkę

133 A dolf sp isuje swój pam iętnik  z pozycji człow ieka „wyzw olonego od św iata” 
(s. 32). Tylko jako człow iek w olny m oże on spojrzeć bez uprzedzeń na ruinę, jaką 
jest jego życie i  ocenić bezstronnie udział, jaki w  jego dram acie przypada społe
czeństwu.

134 w arto  zwrócić uw agę, że analogicznie broni jednostki przed państwem  
i społeczeństw em  inny klasyk liberalizm u, J. S. Mili, w  sw ojej rozprawie O w o l
ności.

13 5  p or np obraz przyszłości, jaki rysuje Constant w e w stęp ie  do M elanges.
136 Nie um iem  w yjaśnić, czy fakt ten m a istotne znaczenie dla poglądów Con

stanta, ale w  każdym  razie warto pamiętać, że pochodził on z rodziny protestanc
kiej, która w  okresie prześladow ań religijnych w yem igrow ała z Francji do Szw aj
carii.
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od „rządu”. Jeśli zaś idzie o samo życie społeczne, to — jak słusznie 
stwierdza Dumont-W ilden — Constant „nie ma system u społecznego. 
Dla niego, jak dla wszystkich ludzi 1789 roku, społeczeństwo nie jest 
problemem, lecz faktem  porządku naturalnego” 137.

M yśliciele liberalni w ierzyli, że interesy ludzkie najlepiej harmoni
zują ze sobą w  sposób naturalny, spontaniczny. Constantowi, który jest 
pilnym  czytelnikiem  ekonomistów —  Smitha i Saya .— przyświeca ta 
sama myśl, co całej ekonomii liberalnej: że swobodna gra praw rynku 
doprowadzi do wytworzenia najpiękniejszej harmonii. Występując ostro 
przeciwko cechom i zasadzie ustanawiania sztywnych opłat za pracę, 
Constant stwierdza, że istnieje „odwieczna przyczyna równowagi m iędzy  
ceną a wartością pracy, przyczyna, która działa bez przymusu i w taki 
sposób, aby w szystkie słuszne rachuby i w szystkie interesy zostały za
spokojone. Tą przyczyną jest współzawodnictwo, konkurencja” 13S.

Obraz społeczeństwa-rynku określał sposób widzenia zjawisk nie ty l
ko ekonomicznych. Polem izując z postulatem  ograniczenia ilości sekt re
ligijnych Constant użyje tego samego, „ekonomicznego” języka w sw o
jej argumentacji: zwiększanie się ilości sekt jest zjawiskiem pozytyw 
nym, bo konkurencja m iędzy nim i przyczyni się do podniesienia ich 
standardu moralnego.

Filozofia społeczna Constanta opiera się na wierze, że społeczeństwo 
spontanicznie odnajdzie najlepiej sposób przezwyciężenia każdej trud
ności, że mechanizm rozwiązywania tych trudności wmontowany jest 
w  naturalny układ stosunków społecznych, a w szelka „sztuczna” inge
rencja może go jedynie popsuć. Fryderyk pruski tolerował pełną w ol
ność prasy, a przecież państwem nie w strząsały żadne zaburzenia. Od
wrotnie w e Francji: długie pozbawienie tej wolności uczyniło z Fran
cuzów dzikich i gwałtownych ignorantów i przyczyniło się do wybuchu 
rew o lu cji139.

C zy będzie to wychowanie, oświata, przemysł, literatura czy sztuka
— w szystkie te dziedziny życia społecznego tracą zawsze na ingerencji 
władzy, choćby ta ingerencja miała na celu ich rozwój i poparcie.

Rodzi się pytanie: po co zatem w ogóle potrzebna jest władza i w  
dodatku władza silna? 140 Rząd jest „stworzony dla potrzeb społeczeń
stw a” 141. Pilnuje on, by członkowie społeczeństwa nie wyrządzali sobie 
wzajem nie szkody, stoi na straży interesu publicznego, który jest ca

137 Dum ont-W ilden, jw ., s. 169.
138 A d d itio n s et N otes, Cours, I, s. 176—7.
139 R éflex io n s  su r  les co n stitu tions , Cours, I, s. 260— 1.
140 N ie jest bynajm niej prawdą, że działanie rządu należy ograniczyć do m i

nimum: „Nie trzeba go poza jego sferą; lecz w  tej sferze nigdy nie jest go za w ie le ” 
(M élanges, I, s. 186—7).

141 Tamże, s. 184— 5.
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łością w szystkich interesów indywidualnych, tak złączonych wzajemnie, 
,,'by n ie  m ogły sobie szkodzić” 142. Rząd jest zatem narzędziem ograni
czania zła.

Lecz skąd się bierze zło? W yłania się oto paradoksalna sytuacja: 
człowiekowi, który jest z natury dobry 143, i któremu „potrzeba porząd
ku jest wrodzona” 144 niezbędna jest dla realizacji życia społecznego — 
przemoc.

W yjaśnienia tej antynomii, której istnienie mniej lub więcej wyraźnie 
wyczuwał, liberalizm nie dał: nie m ógł tego zresztą uczynić, nie unice
stwiając w łasnych podstaw. Mogło ono iść bowiem tylko w  dwóch kie
runkach: albo w kierunku rew izji hipotezy o naturalnej „dobroci” czło
wieka — a w ówczas zagrożeniu uległaby święta zasada indywidualizmu, 
lub też w  kierunku zakwestionowania przyjętego rozumienia wolności.

Powróćm y raz jeszcze do problemu wolności. Pierwszą troską czło
wieka wstępującego w związek społeczny jest jej zabezpieczenie. Ogólne 
pojęcie wolności konkretyzuje się w  klauzulach „społecznej um ow y” 
w  szereg „w olności” szczegółowych —  naturalnych praw jed n ostk i145, 
które wyznaczają każdemu człowiekowi dostatecznie szeroką sferę działa
nia, by mogła się w  niej dokonywać jego autorealizacja.

Jak to się dzieje, że wolność jednego człowieka może zagrażać dru
giemu człowiekowi tak dalece, że aż konieczne się staje powołanie w ła
dzy państwowej? Rozpatrzmy ten problem na przykładzie zagadnienia 
„wolności w łasności”, które było tą rzeczywistą rafą, o jaką rozbijała 
się liberalna teoria społeczna.

Liberalizm nawiązyw ał do osiem nastowiecznej prawno-naturalnej 
koncepcji własności, głoszącej, że własność jest prawem  naturalnym  
jednostki, ponieważ gwarantuje realność jej autonomii. Takie pojęcie 
własności wspólne było m yśli prawniczej XVIII stulecia i znalazło swój 
wyraz na czołow ym  m iejscu we wszystkich rewolucyjnych deklaracjach 
praw człowieka, zarówno z lat 1789 i 1795, jak i z roku 1793.

Dla tej koncepcji własność była stosunkiem  człowieka do rzeczy, któ
ra stanowiła jak gdyby „część” właściciela, była niejako przedłużeniem  
jego osobowości. Była to próba rozciągnięcia na własność prywatną cech 
charakterystycznych dla własności osobistej, podjęta pod wpływ em  pra
w a rzym śkiego, głoszącego zasadę ius in re. O ile jednàk w  warunkach  
ustroju niewolniczego zasada ius in re  dawała się wobec własności p ry
watnej uzasadnić, ponieważ w ciągnięty przez rzecz w  stosunek podleg
łości człowiek był również traktowany jako rzecz, o  ty le  w  warunkach

142 R é fle x io n s  su r les co n stitu tio n s , C ours, I, s. 210.
i«  W ydaw ca Constanta, liberał L aboulaye tezą o „dobroci” człow ieka uw aża  

w  ogóle za isto tę  doktryny liberalnej (.Cours, I, Introduction, s. XLIII).
144 P rin c ip es  de  la p o litiq u e , C ours, I, s. 94.
145 Por. G. de Ruggiero, jw ., s. 23—4.
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społeczeństwa nowożytnego, wobec ideologii głoszącej hasło formalnej 
równości wszystkich ludzi, zasada ta zaczynała coraz wyraźniej zdradzać 
swój prawdziwy sens. Czy rzeczywiście istnieć może stosunek prawny  
między człowiekiem  a przedmiotem? Postaw ienie tego pytania było 
pierwszym  krokiem ku odpowiedzi, że prawo w łasności nie jest stosun
kiem człowieka do rzeozy, lecz człowieka do człowieka.

Najjaśniej uświadom ił to sobie Kant: własność nie jest prawem in re, 
ale prawem w  stosunku do innego człowieka, co z kolei w  sposób konie
czny zakłada istnienie wyższej woli, narzucającej każdemu jego obo
wiązek 146.

W stosunku w łasności zawiera się zatem zarówno gwarancja auto
nomii i m ożliwości poszerzenia sfery aktywności indywidualnej jak 
i ograniczenie przez drugiego człowieka 147.

Od takiego stwierdzenia prowadziły w łaściw ie tylko dwie drogi. Jed
na wiodła do komunizmu. Skoro własność jest czymś istotnym  dla czło
wieka, nie powinna być przywilejem  nielicznych, lecz stać się udzia
łem  wszystkich. ,,W ten sposób ta sama teoria praw naturalnych, która 
uświęciła własność prywatną (individual) i ze względu na nią zniszczyła 
twierdzę feudalizmu, przeistaczała się w  przeciwstawną koncepcję, mia
nowicie w  kom unizm ” 148. Proponowane iprzez osiem nastowiecznych m y
ślicieli kom unistycznych — Mably, Morelly, Bri^sota —  wizje organi
zacji społecznej wyrastają z tej samej koncepcji zrzeszenia iprawno-in- 
dywidualistycznego, jaką m yśl prawno-naturalna przeciwstawiła tra
dycjonalnym zasadom porządku feudalnego 149.

Drugą możliwością było podjęcie obrony własności prywatnej przez 
wskazanie jej użyteczności dla całego społeczeństwa. Constant nie uświa
damiał sobie równie ja’sno jak Kant, że własność jest w  istocie rzeozy 
prawem w łaściciela wym ierzanym  w  innych ludzi. Jego stosunek do 
własności nie był jednoznaczny.

Z jednej bowiem strony własność była dlań nieodłączną „częścią” jed
nostki i nikt nie m iał prawa w  nią ingerować 1S0. Z drugiej zaś strony włas
ność była dlań „konwencją społeczną” 151. Jako „konwencja społeczna” 
musi zaś ona wykazać się użytecznością ogólnospołeczną. Constant stara się 
znaleźć argumenty mogące za tym  przemawiać. Bez własności ludzkość

us p or tamże, s. 29.
147 Constant dopuszcza teoretyczną m ożliw ość zniesienia w łasności, ale dopiero 

w ów czas, gdyby zniknęła w szelka praca ręczna. Jest to pow tórzenie klasycznego  
stw ierdzenia A rystotelesa, że niew olnictw o m ogłoby nie istnieć, „gdyby czółenka sa
m e tk a ły”. Świadom ość, że w łasność daje w olność jej posiadaczow i kosztem  innego 
człow ieka jest tu wyraźna.

148 G. de Ruggiero, jw ., s. 27.
149 Tamże.
150 Discours, I, s. 43.
151 P rincipes de la p o litiq u e , Cours, I, s. 112.
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istniałaby wiecznie w  stanie stagnacji, nie w yszłoby nigdy ze stadium  
dzikości. Własność i w iążący się z nią podział pracy um ożliw iły postęp 
cywilizacyjny; „zniesienie w łasności zniosłoby podział pracy, tę podstawę 
udoskonalenia w szystkich sztuk i nauk” 152. W konsekwencji prowadziło 
to do stwierdzenia-, że własność — mimo iż jest tylko konwencją —  
jest jednak „święta, nietykalna i  potrzebna” 153.

Jakkolwiek jednak zdefiniowałoby się ogólnospołeczne korzyści, p ły 
nące z faktu istnienia w łasności prywatnej, pozostawało mniej lub bar
dziej wyraźne poczucie, że własność jest przede wSzystkim stosunkiem  
społecznej przewagi, stosunkiem dominacji człowieka nad człowiekiem. 
W liście do ciotki z roku 1795 Constant wyraża wiarę, że własność i ta
lent, te dwie „rozumne racje” (raison raisonnables) nierówności m iędzy 
ludźmi odzyskają sw oje p ra w a 154. Warto zwrócić uwagę na kontekot 
historyczny tego aktu nadziei: Constant pisze swój list pod wrażeniem  
wypadków Prairiala, kiedy lud z przedmieścia Saint-Antoine szturmował 
Konwencję i zmasakrował deputowanego Féraud. „Wła'sność” i „talent” 
nie są tu równoważne z pojęciem  stosunku człowieka do rzeczy czy po
siadania przez tego człowieka określonych cech indywidualnych: ozna
czają one pozycję społecznej wyższości, są synonimami dla wyrażenia 
w izji takiego iporządku społecznego, którego struktura jest hierarchiczna 
i w którym dystanse m iędzyludzkie wyznaczane są w łaśnie przez te dwa 
czynniki.

Constant zdawał sobie sprawę z klasowego charakteru struktury spo
łeczeństwa porewolucyjnego, z tego, że sièyesowski „stan trzeci” bynaj
mniej nie jest jednolitą całością. Pod jego piórem stale pojawiają się ta
kie określenia, jak „klasa uboga”, „klasa pracująca”, „klasy w yższe”, 
„klasa próżniacza i bogata”, „klasa oświecona” etc. W szystkie owe Okreś
lenia sprowadzić można do zasadniczej dychotomii: biedni — bogaci, 
z jednym  zastrzeżeniem. Aulard stwierdza, że w  końcu XVIII wieku ist
niały w łaściw ie dwie Francje: wykształconych (le ttrés) i niewykształ
conych. Oznaką pierwszej był dostatek, drugiej — bieda 155.

Twierdzenie to można przyjąć jedynie z pewnym  ograniczeniem. 
Położenie ekonomiczne „bourgeoisie à talents” było niejednokrotnie 
bardzo niepewne i hasłem  nowej zwycięskiej kla'sy było nie tylko zre
konstruowanie porządku społecznego na zasadzie oparcia go na wyraź
nym  i jedynym  kryterium: własności, lecz również domaganie się w tej 
rzeczywistości godnego m iejsca dla „talentu”. Constanta można uznać za 
klasycznego wyraziciela dążeń „bourgeoisie à talents”.

152 Tamże, s. 114.
153 Tamże, s. 113.
154 Dum ont-W ilden, jw ., s. 78.
155 Za: H. Gouhier, La jeu n e sse  d ’A u g u ste  C om te  et la fo rm a tio n  du  p o siti

v ism e , Paris, t. II, s. 158.
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„Talent” nie jest sam odzielnym  czynnikiem konstytuowania struk
tury społecznej: jest czynnikiem  wtórnym, jest jedynie tytu łem  do włas
ności. Constant, nawiązując do wysuwanej przez niektórych pisarzy po
litycznych koncepcji „własności um ysłow ej” (intellectuelle), stwierdza, 
że „profesje w yzw olone pow inny być koniecznie połączone z własnością 
gruntową, jeżeli n ie  ma być szkodliwy wpływ, jakiego toy im  dozwolono 
na rozprawy polityczne. Profesje wspomniane, pod tylu względami sza
cowne, n ie  zawsze nadają ten praktyczny rozsądek, tak bardzo potrzebny 
w wyrzeczeniu o rzeczywistych interesach ludzi. W idzieliśm y podczas 
rew olucji francuskiej literatów, matematyków, chemików, poddających 
się opiniom jak najbardziej przesadzonym (...) Rozumowali o stanie to
warzyskim jak zapaleńcy, o namiętnościach jak jeometrowie, a o cier
pieniach ludzkich jak fizycy” ł56.

Doświadczenia rewolucji (przypomnijmy, że w  samym tylko Komi
tecie Ocalenia Publicznego na 12 członków było 7 prawników) wskazują, 
że włączenie „bourgeoisie à talents” do „towarzystwa”, w  którym  „wła
sność tylko sama stanowi m iędzy ludźmi związki jednostajne” 157, jest 
aktem politycznego rozsądku. „W społeczeństwie dobrze zorganizowa
nym  talent prowadzi do w łasności”, powie gdzie indziej C onstant15s.

W następstwie takiego rozdzielenia własności porządek społeczny uzy
ska postać klarownej dychotomii: z jednej strony znajdują się ci, co pra
cują fizycznie, są ubodzy i nieoświeceni, na drugim biegunie skupi się 
własność, talent i wykształcenie. Jakiż charakter posiadać będą relacje 
m iędzy tym i dwoma grupami społecznymi?

W stosunku Constanta do zagadnienia klasowego charakteru struktu
ry współczesnego społeczeństwa widoczna jest pewna dwoistość: z jednej 
strony uważa on swą strukturę za pożądany i pozytyw ny rodzaj układu 
społecznego, wskazuje na jej „użyteczność”. „Wszędzie w narodach, gdzie 
masa nie jest uciskana przez większą od siebie siłę, zgadza się ona na 
istnienie klas, które nad nią górują, tylko dlatego, ponieważ dostrzega 
we w łasnym  mniemaniu w  przewadze tych klas użyteczność dla siebie 
sam ej” 159.

Konsekwencją takiego funkcjonalnego ujęcia struktury klasowej by
ło chroniczne niedostrzeganie istniejących w niej głębokich konfliktów  
klasowych i akcentowanie wspólności interesów całego społeczeństwa. 
Często stwierdza się, że liberalizm  nie widział problemu społecznego

156 P rin c ip es de la p o litique, r. VI. Cyt. za tłum aczeniem  W incentego N iem o- 
jow skiego fragm entów  pism  politycznych Constanta pt. O m o n arch ii k o n s ty tu c y in e y  
i rę k o ym ia c h  pu b liczn ych , rzecz w y ię ta  z  dzie ł B en ja m in a  C onstan t, t. I, W arszawa 
1831, s. 110.

157 Tamże, s. 111.
158 De l’esp rit de conquête, Cours, II, s. 193.
15S M élanges, I, s. 31.
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i w  w ielkiej m ierze jest to prawda. Jest rzeczą zdumiewającą, z jak nie
zwykłą ślepotą społeczną analizuje Constant wypadki lyońskie z ro
ku 1817, w  których widzi jedynie skutek policyjnej prow okacji160. Kiedy 
indziej, odpowiadając deputowanemu prawicy de Clermont-Tonnere, któ
ry zauważył, że m asy ludowe nie mają w  tym  żadnego interesu, by sto 
tysięcy wyborców korzystało ze swego politycznego przywileju, Con
stant stwierdza, iż ,,ten podział ciała narodowego na dwie kasty jest jed
nym  ze stałych chw ytów  oligarchii”. Rękami motłochu patrycjusze oba
lili w Rzym ie Grakchów. „Na szczęście nie ma już w e Francji motłochu... 
W szyscy czują, że m iędzy wyborcami, a tym i, którzy jeszcze nimi nie są, 
ponieważ nie płacą dostatecznego podatku, nie istn ieje rzeczyw isty po
dział. Krewni, przyjaciele, wzajem ni wspólnicy, stanowią oni tę samą 
klasę, mają te same interesy” m .

Naród jest jednością, ponieważ liberalizm  w perspektywie w idział cały  
naród jako „klasę średnią”. Słynne „enrichissez vous” Guizota było nie 
tylko hasłem klasow ego egoizmu, było również społecznym  programem. 
I Constant stwierdza optym istycznie, że „czas proletariuszy m inął” 162.

Jak wiadomo, m iał on jednak dopiero nadejść. Stąd ów oparty na 
wishful-thiriking  optym istyczny obraz jedności społecznej ustępuje nie
rzadko u Constanta niejasnem u poczuciu, że społeczeństwo francuskie 
dzielą głębokie antagonizm y społeczne. Constant przyznaje, że „klasa 
liczna i w y d z i e d z i c z o n a  we w szystkich społeczeństwach znajduje 
się stale w  nędzy i niedostatku” 163, zdaje sobie sprawę, że sędzia, sądzący 
biedaka, będzie dlań pochodził z „klasy w r o g i e j ” 164, rozumie, że 
„klasa, która nie ma nic do stracenia” ł65, stanowi „groźbę dla w ła
sności” 16S. Ta świadomość zasadniczo antagonistycznego charakteru ist
niejącej struktury społecznej przesącza się przez różne szczeliny tak so
lidnie na pozór skonstruowanej liberalnej w izji społeczeństwa. Mamy 
z nią do czynienia, gdy Constant przestrzega przed narzucaniem pracy 
jako kary: w  społeczeństwach dzisiejszych większość ludzi jest „skaza
na” na pracę często ponad siły; „czy może być coś bardziej nieostrożnego, 
bardziej niepolitycznego, bardziej obraźliwego, niż przedstawiać jej pracę 
jako karę za zbrodnię!” 187 Mamy z nią do czynienia, gdy Constant wska
zując na pozytyw ne cechy wyborów bezpośrednich stwierdza, że zmusza
ją one klasy zam ożniejsze do „nieustannej w zględności dla klas niższych.

180 E xp o sé  de  la p ré ten d u e  consp ira tion  de L y o n  en  1817, C ours, wyd. bruksel
skie, t. III.

161 Sessio n  des ch a m b res de  1818 à 1819, tamże, s. 73— 4.
162 M élanges, I, s. 38.
103 A d d itio n s  et N otes, Cours, I, s. 331 (podkr. m oje •— J. T.).
184 P rin c ip es de la p o litiq u e , Cours, I, s. 155 (podkr. m oje — J. T.).
185 M élanges, I, s. 33.
186 P rin c ip es de la p o litiq u e , C ours, I, s. 56.
167 R é fle x io n s  su r les co n stitu tio n s , C ours, I, s. 242.
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Zmuszają bogactwo do ukrycia swej pychy...” itd.168 Nie dopowiedziany 
do końca lęk przed klasą, która „nie ma nic do stracenia”, powraca nie
ustannie jak stłum iony, ukryty, lecz groźny le itm otiv  liberalnej myśli.

Chwilami Constant w ydaje się być bliski świadomości, że rzeczywistą  
przyczyną władzy jest w łaśnie ów antagonistyczny charakter społecznego 
porządku. W rozdziale O sile zbrojnej  stwierdza wyraźnie, że istnienie  
policji jest następstwem  niedostatecznego zinternalizowania przez w szyst
kich członków społeczeństwa jego zasad 169. Przestrzegając przed nad
m iernym  rozciągnięciem praw wyborczych na nieposiadających Constant 
stwierdza: „jeżeli do wolności [rozwoju swych] zdolności i przemysłu, 
które im jesteście winni, dołączycie prawa polityczne, których im nie je
steście winni, te prawa w  rękach większości posłużą niechybnie dla 
owładnięcia w łasnością” (à envahir la propriété) 17°.

Tu właśnie leży  klucz do zrozumienia polemiki Constanta z anarchiz
mem Godwina w  obronie zasady silnego rządu m . Wolność, jakiej doma
gał się Constant dla jednostki, była wolnością złożoną: z jednej strony 
zawierał się w  tym  pojęciu postulat ochrony osobowości, prawa do nie
skrępowanego rozwoju indywidualności. A le koniecznym warunkiem  
rozwoju indywidualności była własność prywatna, ona miała gwaranto
wać autorealizację jednostki. Liberalizm nie potrafił dostrzec, że owa 
własność zawierała w  sobie ograniczenie wolności innych jednostek.

Pojęcie wolności, dzięki swej złożonej strukturze, dzięki temu, że za
wierało w  sobie pierwiastki wzajem nie sprzeczne, nie tylko przesłaniało 
m yśli liberalnej rzeczywistość społeczną, ale służyło także teoretycznemu  
uzasadnieniu porządku społecznej nierówności i zniewolenia, uzasadnie
niu samej jego istoty: w łasności prywatnej i wolnej konkurencji. Prze
konanie o „naturalności” tego porządku należało do złudzeń ideologii 
liberalnej. N ie dostrzegała ona — i cały jej w ysiłek  szedł właśnie w  tym  
kierunku, by fakt ten przed innym i i przed sobą ukryć — że u podstaw  
tego porządku leży  —  siła. Stąd „silny rząd” jest paradoksem w  struktu
rze ideologii liberalnej. Nie był on jednak paradoksem w  rzeczywistości 
społecznej.

Jasne uznanie klasowej funkcji w ładzy politycznej oznaczałoby ko
niec całej m etafizyki liberalnej. Com'stant cofa się w ięc ma (powrót w  
swoją solidarystyczną wizję społeczeństwa, by m nożyć kunsztowne so- 
fizm aty, licho osłaniające antynom ię m yśli, schwytanej w potrzask 
sprzeczności.

Klasa „uboga” była była planowo wydziedziczona z politycznej ojczyz

168 P rincipes de la po litiq u e , C ours, I, s. 45.
169 R é flex io n s  su r les co n stitu tio n s , C ours, I, s. 242.
170 P rincipes de la p o litiq u e , C ours, I, s. 56. „Równość praw  politycznych jest 

znacznie straszniejsza niż stan natury” — pisała pani de Staël.
171 M élanges, I.
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ny, ale wówczas, gdy szło o jej obronę, okazywało się, że krew wszystkich 
ma jednakową cenę. „Ta klasa ma n ie  mniej patriotyzm u niż inne klasy. 
Jest gotowa często do ofiar najbardziej heroicznych, a jej poświęcenie 
jest tym bardziej godne podziwu, że n ie jest wynagradzane ani przez 
majątek ani przez sław ę”. A le Constant natychmiast dodawał: „Lecz in
ny jest, jak sądzę, patriotyzm, który daje odwagę umierania za swój 
kraj, inny zaś ten, który pozwala poznać jego interesy” 172.

Jakaś głęboka nieuczciwość 173 —  moralna i intelektualna — leżała 
u samych podstaw liberalnej w izji społeczeństwa. Cień tej nieuczciwości 
padał na w szystkie jej hasła i sprawiał, że w ielk ie słowa kurczyły się, w y
sychały na popiół. Liberalizm m ów ił o  „człowieku”, a był w  sw ej isto
cie doktryną klasowego egoizmu. Barante, sam przecież liberał, w  nastę
pujący sposób charakteryzuje m entalność liberalną tego okresu: „egoizm  
polityczny był tam doprowadzony do takiego stopnia, że pozostawiał bar
dzo niew iele miejsca na sprawiedliwość, sympatię, prawdę” 174.

Gdy po roku 1830 opozycja liberalna jak jeden mąż rzuciła się z im 
petem w  odmęt interesów robić pieniądze, było to traktowane jako w iel
ka klęska moralna liberalnego pokolenia 175. Lecz dla kogoś, kto dobrze 
czytał w ideologii liberalnej, sprzeczność podobnej praktyki ze wznios
łością głoszonych haseł była raczej pozorna niż rzeczywista.

WOLNOŚĆ A DUCH INTERESU

Jednym  ze składników ideologii wyrażonej w e wczesnych pismach 
politycznych Constanta był —  jak sobie przypom inam y — utylitaryzm. 
Po swej „konwersji rom antycznej” Constant podejmie polem ikę z rzecz
nikami „interesu dobrze rozum ianego”. Będzie to polemika ostrożna i po
łowiczna. Constant „czci i sizanuje” swych przeciwników, jest zdania, że 
dzieło Benthama „pełne jést nowych idei, głębokich poglądów” i że 
„wszystkie wnioski, jakie wyprowadza on ze ‘swej zasady, są same przez 
się cennym i prawdami” 176.

172 R é fle x io n s  sur les co n stitu tio n s , Cours, I, s. 252.
173 Celowo używam  tutaj term inu „nieuczciw ość” zam iast pow szechnie stoso

wanego w  badaniach nad ideologią pojęcia fałszyw ości. N ieuczciw ość oznacza tu 
postaw ę ideologa, która polega na cofnięciu  się przed rzetelnym  poznaniem  poglą
dów przeciw nika. Constant n ie podjął nigdy próby głębszego zrozum ienia i „wczucia 
s ię” w  argum enty i etos społecznego radykalizm u — od M ably’ego do jakobinów. 
Jego polem ika z tym  nurtem  nie była nigdy polem iką napraw dę rzetelną. Trudno 
m ówić o n ieuczciw ości ideologa, jeśli dany problem  społeczny w  ogóle nie jest 
w spółcześnie uświadam iany, m ożna natom iast m ów ić o niej w  sytuacji odwrotnej, 
tym  bardziej zaś wów czas, gdy autor polem izując z pew nym  stanow iskiem  nie za
daje sobie trudu w niknięcia w  jego treść.

174 Cyt. za M. Leroy, H isto ire  des id ées sociales en France, t. 2, s. 196.
175 Tamże.
176 A d d itio n s  e t n o tes, C ours, I, s. 347 i n.



Constant godził się w ięc z konsekwencjam i utylitaryzm u, nie godził 
się jedynie z tym, że stosunki ludzkie należy oprzeć na pojęciu użytecz
ności, a nie na pojęciu sprawiedliwości. „Aby ludzie zrzeszyli się wza
jem nie w swych przeznaczeniach ... trzeba im czegoś innego niż interes. 
Trzeba im opinii, trzeba moralności. Interes powoduje ich izolację, po
nieważ daje on każdemu szansę być bardziej szczęśliwym  lub bardziej 
zręcznym ” 177.

Najbardziej zasadniczą dyskusję z utylitaryzm em  przeprowadzi Con
stant w  De la religion , odcinając się zdecydowanie od stanowiska rzecz
ników ,,1’intéret bien entendu”. K onsekwentne zastosowanie zasady in
teresu ogołoci człowieka nie tylko z jego wad, ale również z cnót i bez
interesownych uczuć: „nie masz szlachetnego odruchu serca, przeciw  
któremu logika dobrze rozumianego interesu nie m ogłaby się uzbroić” 178.

Interes dobrze rozum iany jako zasada postępowania przyczyniła się 
do degradacji zdolności intelektualnych człowieka, z poświęcenia uczy
nił rzecz śmieszną, wzm ógł egoizm rodzinny. Społeczeństwo rządzące 
się tą zasadą przedstawia wprawdzie obraz dobrobytu, ale jest to istne 
społeczeństwo bobrów czy pszczół, stanowiące zaprzeczenie wartości 
prawdziwie ludzkich.

Następstwem  zasady interesu jest, że każdy staje się 'swym własnym  
ośrodkiem. „Otóż, gdy każdy jest ¡swym własnym  ośrodkiem, w szyscy są 
oddzieleni. Gdy w szyscy są oddzieleni, jest tylko pył. Gdy przychodzi 
burza, pył staje się błotem ” 179. Oparcie społeczeństwa na zasadzie inte
resu prowadzi do atomizacji, która jest prawdziwą śmiercią społeczną.

Polem ika Constanta tylko pozornie jest polemiką z Benthamem: w  
istocie jest polemiką z praktyką francuskiego społeczeństwa początku 
XIX  stulecia. „Bez wątpienia, pomoc Boża nie zawadzi w  niczym  — 
mówi jego typow y reprezentant, Cezar Birotteau. —  Ale esencja orze
chowa też jest potęgą, moja żono!”. Rozmowa kupca paryskiego z mał
żonką wprowadza nas w  atmosferę nowej religii mieszczańskiego spo
łeczeństwa, którego ewangelią, jak powie gdzie indziej Balzak, była za
sada „każdy dla sieb ie”.

Taki był „świat ducha”, jaki w yłoniły ze swego zamętu oświecenie 
i rewolucja francuska; potęga esencji orzechowej zaczynała w  nim sku
tecznie konkurować z potęgą boską. Praktyka tego nowego społeczeń
stwa mogła nasuwać podejrzenie, że zagubiono wszelkie wartości ludz
kie. Dzieje m yśli Constanta stają się zrozumialsze, k iedy się je widzi 
właśnie na tle owej rzeczywistości mieszczańskiej pierwszych dziesiąt
ków lat X IX  stulecia.

177 De l’esp rit de  co nquête , Cours, II, s. 147.
178 De la relig ion, I, s. XXIV.
179 Tamże, s. X X X V II.
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Człowiek, który przeszedł szkołę oświeceniowej wiary, który dzielił 
entuzjastyczne złudzenia rewolucji, oczekiwał nadejścia społeczeństwa 
racjonalnego, człowiek wreszcie, którego funkcją życiową nie był sklep 
czy manufaktura, lecz ideologia, nie mógł pogodzić się z poziomem du
chowym nowego społeczeństwa. Darem nie wołał: „Odrzućmy te wąskie 
system y, które za cel jedyny ofiarują rodzajowi ludzkiemu fizyczny  
dobrobyt” lso, do tych, którym  Guizot miał niebawem  zaoferować hasło 
lepiej skrojone na miarę ich ducha, sławetne „enrichissez-vous”.

Raz jeszcze wypadnie tu podkreślić paradoksalność sytuacji m yśli
ciela, obcego światu, którego jest ideologiem: „Świat jest m i obcy; 
utożsamiam się tylko z pew nym  kręgiem idei” (je n’ai plus d’identité  
qu’avec une série d ’idées), pilsał w  liście do Prosipera de B aran tem .

Niemożność pełnej identyfikacji z własnym  społeczeństwem  skłaniała 
Constants do poszukiwania innej całości wyższego rzędu. Bardziej bę
dzie obecnie skłonny do akcentowania przejściowości własnej epoki niż 
do poszukiwania w  niej wartości uniwersalnych: „kryzys, który doko
nuje się w naszych oczach ..., n ie jelst ostatnim, jaki zm ieni oblicze świa
ta. Po rzeczach, które dziś upadają, niejedne upadną jeszcze” 182.

Nie znaczy to, że Constant przeciwstawiał teraźniejszości przyszłość. 
Po epizodzie ośw ieceniow ym  nie spotykam y w  zasadzie w  jego m yśli 
elementów historycznej utopii; „rien n ’est défin itif sur la terre” ostrzega 
saint-^simonistów, ślepo wierzących w  definitywność przyszłości.

W szystko jest względne, wSzystko jelst tylko częścią całości. Przysz
łość widzi Constant n ie jako odrębną epokę społeczną, lecz jako okres 
stopniowej i coraz pełniejszej realizacji idei liberalnych: równości praw, 
szacunku dla włalsności, wolności konkurencji, wolności m yśli i słowa 
itd. Przyszłość jest rozwinięciem  teraźniejszości, a nie jest przeciwsta
w ieniem  183. Constant akcentuje organiczny, ew olucyjny charakter roz
woju: przestrzega przed antycypowaniem  czasu, nawołuje do realizacji 
„bien partiel”. . Ideału nie można zrealizować w  jednorazowym akcie 
twórczym: w cielają go w  życie całe dzieje ludzkości; ,,à chaque siècle  
suffit son travail” 184.

Ideał ima charakter ogólnoludzki, ponadhistoryczny, lecz jednocześnie 
wciela się on w  rzeczywistość poprzez konkretne form y historyczne. 
Dzieje ludzkości są widownią nieprzerwanej realizacji ideału, ale każda 
epóka realizuje jego czystkę w e w łaściw y sobie spoteób. Stąd zasada: 
„Bądźcie posłuszni czasowi: czyńcie każdego dnia, do czego dany dzień

180 M élanges, I, s. 120.
181 Cyt. za Rom ieu, jw ., s. 29.
182 M élanges, I, s. IV.
iss p or w sjęp (j0 M élanges.
184 M élanges, I, s. VII.
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nawołuje”, ale „bądźcie wierni sprawiedliwości, która jest ze w szyst
kich epok”.

Takie stanowisko kryło w  sobie możliwość dwojakiego stosunku do 
teraźniejszości: bądź „pogodzenia się” z nią za pomocą pozytywistycznej 
koncepcji realizowania „bien partiel”, bądź postawienia jej zarzutu 
zdrady ideału.

Constant oscyluje m iędzy jedną a drugą możliwością. Najbardziej 
bliski tej ostatniej jest chyba w  swojej przedmowie do De la religion. 
Znajdujemy tu dram atyczne wezwanie do „przyjaciół w olności”, którego 
antyutylitarytetyczny kontekst, jak zresztą i fakt pomieszczenia go w  po
dobnym miejscu, przemawia przeciwko m ożliwości interpretowania go 
w kategoriach bezpośredniej walki politycznej z ultrasowską prawicą: 
„Przyjaciele wolności, w ygnani kolejno przez Mariusza i Sullę, bądźcie 
pierwszym i chrześcijanami nowego cesarstwa. Wolność żyw i się ofiara
mi. Zwróćcie potęgę ofiary wyczerpanej rasie, która ją zatraciła. Wol
ność wymaga zawsze obywateli, niekiedy bohaterów. Nie pozwólcie, by 
zgasły przekonania, które są podstawą cnót obywateli i które stwarzają 
bohaterów, dając im siłę  niezbędną męczennikom” 185.

Na pierwszy rzut oka w ezw anie to, rzucone do bliżej nieokreślonych  
„przyjaciół w olności” w ygląda nieco dziwnie. (Zauważmy nawiasem, bez 
próby ustalania związku, że w  pochodzącym z tego 'samego okresu, 1825, 
N ow ym  chrześcijaństwie  Saint-Sim ona odnajdujemy podobny apel o mę
czeństwo). Zbadajmy bliżej jego kontekst.

De la religion  była książką, z którą Gonlstant w iązał przez całe lata 
w ielkie nadzieje i którą uważał za główne dzieło swego życia. Przedmowę 
do niej można chyba uważać za jego prawdziwe wyznanie wiary. Wy
kłada w  niej ConJStant swój pogląd na religię i człowieka, jako istoty, któ
rej zasadniczym rysem  jest ów analizowany już przez nas „sentiment 
relig ieux”, identyfikow any z najwyższym i wartościami ludzkimi. Con
stant przeciwstawia temu uczuciu płaski utylitaryzm , materializm życio
wy, które prowadzą do zagubienia ludzkiej zdolności odczuwania najw yż
szych wartości. Z punktu widzenia tych wartości „Wszyjstkie system y  
sprowadzają się do dwóch: jeden wyznacza nam interes za przewodnika, 
a dobrobyt za cel. Drugi staw ia nam  za cel doskonalenie się  a za prze
wodnika uczucie wewnętrzne, samozaparcie i zdolność ofiary” ł86.

Czynnik „ofiary” podkreślał Constant również i w  swojej koncepcji 
postępu, wedle której samą fetotą postępu jest zdolność jednolstki do po
święcenia, do rezygnacji z rzeczywistości na rzecz ideału, z teraźniej
szości na rzecz przyszłości187.

185 De la relig ion , I, s. XLIV.
186 Tamże, s. X X X V III—IX.
187 M élanges, II, s. 126 i n.
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Ideał staje się iw takim rozumieniu równoznaczny z procesem osiąga
nia go, nie jest stanem, lecz aktem. Użyte w  tym  kontekście pojęcie wol
ności nie tyle oznacza warunki umożliwiające realizację wartości indyw i
dualnym, ile  jest raczej skrótowym  symbolem walki o te warunki, syno
nimem „idei” przeciwstawionej „korzyści”. Mówiąc językiem G. Marcela 
nie „mieć”, ale „działać” zobtaje tu zaakcentowane jako wartość naczelna. 
Wolność w tym  rozum ieniu n ie  jest już równoznaczna z tendencją do 
indywidualnej izolacji, do zapewnienia sobie 'bezpiecznej strefy pryw at
ności: przeciwnie, staje się wezwaniem  do powrotu do postawy czynnego 
zaangażowania społecznego, do działania, w  którym  jednostka zostaje 
wimtegrowana w  zbiorowość szerszą, podporządkowaną tej samej idei. 
Słowem  w takiej koncepcji wolności zawiera się in nuce rezygnacja 
z indywidualizmu pojmowanego jako społeczna splendid iso lation13S. 
Jednocześnie to wezw anie jest w jakimś stopniu wezwaniem p r z e 
c i w k o  swojej epoce, opanowanej bez reszty przez ducha interesu, 
jest jakąś zalążkową próbą wyjścia poza jej horyzonty. Taka interpre
tacja pozwala zrozumieć dlaczego „wolność żyw i się ofiaram i”.

Jest to pojęcie wolności bardzo ogólne, by n ie rzec ogólnikowe. Ogól
ność jego nie wynika z braku przemyśleń, lecz z samej romantycznej 
koncepcji osobowości, w m yśl której człowiek jest istotą nie dającą się 
określić w  kategoriach racjonalnych189. Koncepcja ta i sprzęgnięte 
z nią pojęcie wolności wydają się być swego rodzaju próbą cofnięcia 
się do własnych źródeł, do owego pierwotnego liberalnego znaczenia wol
ności, k iedy nie była ona jeszcze równoważna z określonym porządkiem  
społecznym, nie była przełożona na artykuły konstytucji i paragrafy ko
deksu karnego, lecz była impulsem w ewnętrznym  jednostki do w yzw ole
nia z ograniczeń zewnętrznego świata, do odrzucenia wszystkiego, co 
było fałszem i zaprzeczeniem żyw ej luidzkiej prawdy. Jest rzeczą dość 
znamienną, że właśnie w  De la religion Constant mówi z zachwytem
0 stoicyzmie, jako o doktrynie dającej człowiekowi wolność w e
wnętrzną 190.

Ogólność tego pojęcia wolności decyduje jednocześnie o jego „noś
ności” ideologicznej, sprawia, że może ono służyć za haiło  każdego buntu 
przeciw rzeczywistości, podjętego w imię wyzw olenia „autentycznych” 
wartości ludzkich. Wolność w  tym  rozumieniu nie musi być utożsamiana

188 Znam ienne jest pod tym w zględem  stw ierdzenie, że „wolność wym aga oby
w ate li”. M ożliwe, że w yraża się  w nim  powrót do uznanej niegdyś za archaiczną
1 odrzuconej w skutek tego w olności starożytnych, dla których człow iek był przede 
w szystkim  „obyw atelem ”, w  przeciw ieństw ie do w spółczesnych, dla których jest on 
przede w szystkim  „jednostką”.

189 Por. De la relig ion , I, s. XXVII.
190 Tamże, IV, s. 508 i n. W sw oiście  pojm ow anej relig ii Constant w idział czyn

nik przekształcenia duchowego człow ieka: „c’est pour changer l ’intérieur de l ’hom 
me..- que le sentim ent relig ieux  est ind ispensab le” (tamże, s. 502).
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z wolnością w łasności” i w olną konkurencją; nietrudno zauważyć, że 
wykracza ona poza liberalizm  rozumiany jako polityczna doktryna ka
pitalizmu wolnokonkurencyjnego, nie 'stanowi koniecznego elem entu jej 
struktury i uzyskuje w  pew nym  sensie byt niezależny.

Niejednokrotnie podkreślano wieloznaczność terminu „liberalizm” 
i wskazywano na różnorodność nurtów, które aspirują do tego miana. 
Jakaż jest idea, spinająca je wszystkie? Musi to być —  jeżeli istnieje —  
idea dostatecznie ogólna. Już choćby z tego względu n ie  warto lekcewa
żyć pozornie naw et mało istotnych aspektów rozumienia pojęcia w ol
ności w  m yśli „wynalazcy liberalizm u”.

Pojęcie wolności w ystępuje tedy w m yśli Constanta przynajmniej w  
trzech znaczeniach: wolność oznacza raz prawo jednostki do posiadania 
sfery prywatności wolnej od ingerencji państwa i społeczeństwa. Drugi 
raz oznacza prawo do posiadania własności prywatnej i do wolnej kon
kurencji, a więc prawo do pew nego typu pozycji i działań społecznych, 
nie obojętnych —  jak się okazało — dla innych jednostek. Wreszcie w  trze
cim znaczeniu wolność rozumiana jest jako walka o coraz pełniejsze 
w yzw olenie „człowieka”. Byłoby błędem  sądzić, że w szystkie te trzy 
rozumienia „wolności” istnieją w  m yśli Conistanta w  sposób izolowany. 
Faktycznie term in „wolność” funkcjonuje w  m yśli Constanta jako zbitka 
pojęciowa, której poszczególne aspekty wyodrębnia dopiero historyk. 
Sam ideolog nie musi zdawać sobie sprawy z wielorakości, a często i we
wnętrznej antynomiczności używanych przez siebie haseł. Przeciwnie, 
właśnie ta wieloznaczność pojęć jest, jak się wydaje, specyficzną cechą 
„języka ideologii”, pozwalającą na uzyskanie złudnego efektu uniwer
salności. Dopiero losy historyczne doktryny ukazują, jak owe pozornie 
jednolite pojęcia rozpadają się i każde z zawartych w  nich organicznie 
znaczeń uzyskuje byt autonomiczny.

Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na pewną okoliczność historyczną, 
która strukturę poglądów Constanta w ydaje się w pewien sposób tłuma
czyć: oto Constant jest w pew nym  znaczeniu m yślicielem  w  swojej epo
ce osamotnionym. Myśl tego trybuna parlamentarnej lew icy okresu re
stauracji nie przylega w łaściw ie ściśle do żadnego istniejącego ugrupo
wania. Zrozumiała jest jego polemika z ultrasowską prawicą, którą po
dejmował zarówno na m ównicy parlamentarnej jak w  swoich pismach. 
Podjął również Constant polem ikę z „ciemną i słabą” sektą saintsimoni- 
stów, którą wydaje mu się „pobudza jakiś geniusz, wrogi rodzajowi ludz
kiem u” 191. Zauważając, że saintsimoniści bronią tej samej zasady jed

1S1 M ¿langes, I, s. 134.
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ności, która tak droga jest tradycjonalistom, Constant stiwerdza, że sekcie 
saintsim onistów jednakże „znacznie trudniej wybaczyć niż sekcie p. de 
La Mennais lub p. d e Maistre. Ci ostatni każą przynajmniej swojej misji 
pochodzić z nieba i oświadczają, że są narzędziami, a nie autorami obja
wienia, pad które pragną ugiąć nasze głow y...” 192.

Saintsim oniści natomiast pragną odebrać jednostce swobodę jej sądu, 
podporządkowując ją autorytetowi nauki, który bezprawnie usiłują sobie 
przywłaszczyć. Lecz cóż warta jest taka „prawda Objawiona”? „Prawda 
jest cenna przede w szystkim  ze względu na aktywność, jaką wszczepia 
człowiekowi potrzeba jej odkrycia” 193. Społeczeństwo obecne nie jest 
więc bynajm niej obrazem społecznej i moralnej anarchii, jak utrzymują 
saintsimoniści. Stan, w którym się znajduje, jest w rzeczywistości „na
turalnym, pożądanym, szczęśliw ym  stanem  społeczeństwa, w  którym  
każdy w edle swego oświecenia, (swego wolnego czasu, dyspozycji swego  
umysłu, w ierzy czy ibada, zachowuje czy uleipsza, jednym słowem robi 
wolny i niezależny użytek ze sw ych zdolności (facultés)” łS4.

Broniąc wolności jednostki przed roszczeniami potencjalnych „kapła
nów egipskich i m adryckich inkw izytorów ” Constant broni zarazem spo
łecznego status quo. Ale stosunek jego do tego status quo był — jak w i
dzieliśm y —  pełen sprzeczności i m ógł budzić uzasadnione podejrzenia 
bardziej zdecydowanych jego obrońców. Jest rzeczą dość znamienną, że 
Constant nie znajdował zrozumienia wśród innych liberałów swojej epo
ki, którzy zarzucali jego doktrynie metafizyczną ogólnikowość. Dunoyer 
w opublikowanym w  roku 1827 w  „Revue encyclopédique” artykule N o
tice historique sur l ’industrialisme  pisał: „Żaden utwór p. Benjamina 
Constanta, późniejszy od L ’esprit de conquête, nie wskazuje, by dostrzegł 
on konsekwencje polityczne sw ej obserwacji, że ludy współczesne kierują 
swą aktywność ku przem ysłowi; n ie  zajmował się on odtąd wcale spo
łeczeństwem  industrialnym; nie badał, jak to społeczeństwo żyje, wedle 
jakich praw prosperuje i jak powinno być ukonstytuowane, aby się roz
wijać. Większość jego pism obraca się wokół zagadnień polityki zwanej 
nie bez racji m etafizyczną, gdzie zajmuje się on organizacją Społeczeń
stwa, pomijając cel jego działalności” 195.

Lecz może w łaśnie ta „m etafizyczność” m yśli politycznej Constanta 
sprawiła, że w  ów  jesienny dzień 1830 roku, kiedy odbywał swoją ostat
nią drogę, w ielotysięczne tłum y tow arzyszyły jego trumnie. Dla nich nie 
był on człow iekiem  żadnej partii: by ł rycerzem wolności.

A czym był naprawdę? Ideologiem świata Cezarów Birotteau, któ-

182 Tamże, s. 135.
193 Tamże, s. 136.
194 Tamże.
,9S Cyt. za H. Gouhier, jw ., III, s. 144.
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rernu służyła jego m yśl, wyrafinowana i elegancka? Czy sam otnym  don 
Kiszotem wolności?

Był w  jakimś stopniu i jednym  i drugim. Chociaż m yśl jego nie w y
kroczyła 'nigdy poza granice społecznej wyobraźni burżuazyjnego świata, 
jest przecież coś, co go różni od tępej pewności siebie mieszczańskiego 
umysłu: jego relatywizm .

Liberalizm Constanta jest doktryną niepewną siebie. Co chwila do
chodzi w  niej do głosu poczucie zasadniczej w zględności zjawisk, ocen, 
norm; dominuje nad nią w ielkie przeświadczenie, że „wszystkie rzeczy 
ludzkie są niepewne. Człowiek m usiałby przestać być jestestw em  moral
nym, aby się pozbyć wszelkiej niepewności” 196.

Wszystko zmienia się: instytucje, obyczaje, prawa. Nawet nieszczęsna 
własność jest ostatecznie tylko „konwencją społeczną”. Jedno jest tylko 
niezmienne: człowiek ze swą niepewnością. I ze sw ym  rozumem, ze 
swoim  sumieniem, które stanowią ostateczne kryteria rozstrzygania 
wszelkich konfliktów moralnych, politycznych, społecznych. Człowiek 
jest zawsze —  jeśli chce —  suwerennym  panem najgłębszych źródeł 
swego człowieczeństwa: rozumu i sumienia. Jest wolny.

Ja n u sz T ryb u s iew icz

L ’IDÉE DE LA LIBERTÉ DANS L’OEUVRE DE BENJAMIN CONSTANT

Résum é

L ’article résum é s’est proposé d’analyser les différentes acceptions, attribuables 
à la notion de la liberté dans, l ’oeuvre de Benjam in Constant, et d ’essayer d’établir 
si l ’oeuvre de Constant est relativem ent hom ogène, ayant pour élém ents tant les 
écrits théoriques et politiques que les ouvrages scientifiques et littéraires, ainsi 
que les journaux personnels de l ’auteur.

L'analyse des prem iers écrits politiques de Constant dém ontre que celu i-ci 
concevait initialem ent les phénom ènes sociaux dans les catégories caracté
ristiques au S iècle  des L um ières et que toutes ses publications étaient alors 
pénétrées de la  fo i en la réalisation  im m inente du m odèle libéral de la  société. 
Cet état d ’esprit changera rapidem ent: à l ’époque de l ’Empire, Constant perd son 
optim ism e social, tandis que les prém ices du rom antism e se  m anifesten t dans sa 
philosophie. Nous observons com m ent l ’hostilité  à l ’encontre de la  société se 
fa it jour et s ’accroît chez Constant, com pensée par l ’attention de plus en plus totale  
accordée à sa  propre personnalité (Jo u rn a u x  in tim es). Ces expériences intellectuelles  
donnent naissance à A d o lp h e  oeuvre dans laqu elle  l ’auteur présent le conflit entre 
«l’artifice» de la société et l ’individu. C’est à cette époque que Constant précise la

196 P rincipes de la p o litique, C ours, I, s. 93.
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notion de la personnalité, conçue com m e la plus haute valeur hum aine, irrem pla
çable et unique.

L ’analyse des écrits politiques publiés à partir de 1814, dém ontre que l’attitude  
de Constant à l ’égard de la société  bourgeoise et capitaliste contem poraine est am bi- 
valante et lourde en contradictions internes: d ’une part, il considère cette société  
comme une nécessité historique inévitab le et l ’approuve en tant que telle, m ais, 
d’autre part, il ne lui épargne pas ses critiques et se défend d’accepter ses idéaux  
utilitaires. Ce n’est que dans le  contexte de cette attitude am bivalante que l ’on sa i
sit le  sens de la notion de la liberté dans la pensée politique de Constant. La liberté  
est ici l ’équivalen t du droit de l ’individu à la «sphère privée» dans laquelle peut 
s’épanouir sans contraintes la personnalité, valeur suprêm e. Il s ’agit ici de la pro
téger contre l ’ingérence indésirable de la part tant du pouvoir que de la société.

Une analyse plus poussée perm et de constater que la notion de la liberté est 
chez Constant m arquée d’une antinom ie interne: la liberté, dont l ’un des élém ents  
essentie ls était le  droit à la propriété en tant que garantie de l ’auto-réalisation  
réelle  de l ’ind ividu hum ain, im plique la restriction de la liberté des autres; c’est 
la liberté au frais des autres. Constant ne prendra jam ais entièrem ent conscience  
de cette antinom ie. Cependant, il comprend dans une certaine m esure que son  
idéologie politique sert à fonder les principes du m onde social avec lequel il ne  
parvient pas à s’identifier sp irituellem ent. A ussi, dans la pensée de Constant, une  
autre conception de la liberté se  précise-t-elle , sans cependant dépasser le  stade des 
prém ices. Cette conception, à peine esquissée, souligne en prem ier lieu la nécessité  
de lutter et de se consacrer pour la réalisation de l ’idéal de la libération totale de 
l ’hom m e. La liberté, aux term es de cette conception, est une action sociale active  
et, à certains points du vue, ressem ble p lus à l ’acception que Constant attribuait 
à la notion de la liberté «antique» qu’à sa prem ière acception personnelle.

En résum ant, la  notion de la  liberté est em ployée par Constant dans au m oins 
trois acceptions: Prem ièrem ent, la liberté sign ifie  le  droit de l ’individu à posséder  
sa sphère privée, libre de l ’ingérence de l ’Etat et de la société. D euxièm em ent, la 
liberté sign ifie  le droit à la propriété privée et à la  libre concurrence, donc le droit 
à un certain type de positions et d ’actions sociales qui, ainsi qu’il s ’avère, sont loin  
d’être neutres par rapport aux autres individus. Enfin, dans la troisièm e acception, 
la liberté est com prise com m e la lu tte  pour la pleine libération de «l’homme». Ces 
trois conceptions de la liberté ne sont pas distinctes l ’une de l ’autre dans la  pensée  
de Constant; en réalité, dans la m ajorité des cas, le  term e «liberté» fonctionne chez 
cet auteur com m e un condensé conceptuel, dont seu l l ’historien distingue les d iffé 
rents aspects.

Quant au deuxièm e objectif de notre analyse, il convient d’affirm er que la 
pensée de Constant possède une structure relativem ent hom ogène et intégrale, que 
l’on peut com prendre en recourant tant aux écrits politiques qu’aux autres élém ents 
de la création de l ’auteur. Seule leur analyse intégrale perm et de découvrir le sens 
véritable de la notion de la liberté, notion centrale pour la pensée du plus grand 
théoricien du libéralism e.


