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Acest volum, al IV-lea, încheie proiectul amplu ºi ambiþios de reconstituire
istoricã, doctrinarã ºi teoreticã a liberalismului din România între deceniul al
doilea secolului XIX ºi zilele noastre. Prestigioasa serie de lucrãri în care acest
proiect s-a concretizat — Liberalismul ºi societatea modernã (I, 2005), Demo-
craþia reprezentativ-parlamentarã (II, 2006) ºi Neoliberalismul politico-social
(2007, III) — este întregitã, aºadar, prin Renaºterea liberalismului ºi a pluralis-
mului democratic, o interpretare ºi explicare a teoriei ºi practicii liberalismului
din România dupã deceniul al treilea al secolului XX.

Autorul, profesorul ºi cercetãtorul Constantin Nica, recompune în cuprinsul
acestei lucrãri, în fapt, metamorfozarea liberalismului — succedarea etapelor
sale de „glorie“, „mizerie“, „renaºtere“ — printr-o concertatã ºi minuþioasã abor-
dare a istoriei politice, civilizaþionale ºi doctrinar-teoretice a Europei ºi al Româ-
niei secolului trecut. Metamorfismul teoretic ºi politic al liberalismului occiden-
tal ºi a celui din România este analizat din perspectiva presiunilor exercitate de
factorii istorici ºi politici contextuali ºi din cea a propriilor „disfuncþii organice“.
În acest sens, la fel ca în volumele anterioare, autorul a recurs la metoda unei am-
ple ºi relevante contextualizãri europene a parcursului sinuos al liberalismului

CÃRÞ I ÎN DEZBATERE

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., VI, 1, p. 112–118, Bucureºti, 2009.

CONSTANTIN NICA

LIBERALISMUL DIN ROMÂNIA
— TEORIE ªI PRACTICÃ

Vol. IV

Renaºterea liberalismului
ºi a pluralismului democratic

Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2008,
426 p.



din România începând cu anii ’30 ai secolului trecut — anii sãi de „reflux“ ºi,
concomitent, de ascensiune a totalitarismelor. Premisa acestei contextualizãri,
subsumabilã asumpþiei teoretice a lucrãrii în întregul ei, este cã „discontinuitã-
þile“ („avatarurile“, „sfidãrile“) în evoluþia democraþiei liberale a secolului al
XX-lea — între anii ’20 ºi ’40 în Europa Occidentalã, între 1917 ºi 1989 în cea
Rãsãriteanã — reflectã manifestarea „ciclurilor politice“ care, la fel de frecvente
precum ciclurile economice, nu sunt situabile într-o relaþie de cauzalitate strictã
faþã de ele, dar exprimã dimensiunea politico-culturalã ºi, deopotrivã, dimen-
siunea politico-ideologicã a evoluþiei Europei. Prezentarea celor trei cicluri:
autoritar-totalitar (între anii ’20 ºi ’40), al reconstrucþiei democraþiei neoliberale
(între anii ’50 ºi ’80) ºi al ultraliberalismului individualist (din anii ’80 pânã în
prezent), se constituie ca un excurs de referinþã asupra tipurilor de metamorfo-
zare a ordinii sociale liberale occidentale ºi a „cruciadelor ideologice“ în care a
fost atras liberalismul.

„Era tiraniilor“, dupã expresia lui Élie Halévy, era „adversarilor“ ordinii so-
ciale ºi a civilizaþiei liberale — fascismul ºi comunismul — este prezentatã ca
succesoare nefireascã, pervertitã a „epocii de aur“ a liberalismului, a perioadei
sale de „funcþionare admirabilã, ca formaþiune spontanã, în secolul al XIX-lea“
în planul economiei libere de piaþã ºi în cel al democraþiei pluraliste ºi reprezen-
tativ-parlamentare. Respingerea ºi refluxul liberalismului ºi capitalismului sunt
interpretate ca implicaþii — dificil, dar nu imposibil de evitat — ale „catastrofei
fãrã egal“ a primului rãzboi mondial care a deschis criza de sistem a civilizaþiei
occidentale pânã la sfârºitul deceniului al patrulea al secolului trecut. Într-o re-
marcabilã sintezã care constituie, ca atare, un studiu de sine stãtãtor, autorul
analizeazã atât cauzele genetice ale „dereglãrii“ sistemului liberal, cât ºi pe cele
ale constrângerilor impuse spiritului liberal (ca „spiritul modern european“).

Mutaþiile profunde produse dupã rãzboi — îndeosebi consecinþele economi-
co-sociale ale pãcii reflectate în Tratatele Versailles-Washington, prevederile de
tip punitiv impuse învinºilor, ca ºi principiile care au reprodus în Europa viziu-
nea blocului politico-militar al învingãtorilor ºi, ulterior, diviziunea învingãtori-
învinºi ce a perpetuat un continent lipsit de solidaritate, de o politicã de acomo-
dare ºi de restabilire a echilibrului ºi încrederii ºi, ca urmare, un continent „nepa-
cificat“ —, ca ºi succesiunea de crize care s-au manifestat în economie, în siste-
mul monetar ºi în ordinea internaþionalã sunt indicate ca repere majore ce au
trasat parcursul regresiv al Europei în perioada interbelicã sau a destructurãrii
„ordinii performant liberale“. Urmând definirea lui Halévy, autorul identificã
mecanismele economice de destructurare a liberalismului în etatizarea produc-
þiei, distribuþiei ºi schimbului ºi, deopotrivã, în valorizarea sindicalismului ºi a
corporatismului, ceea ce semnificã sub aspect spiritual devalorizarea ordinii
morale ºi a civilizaþiei moderne, „etatizarea gândirii“, cenzurarea spiritului liber
ºi „organizarea entuziasmului“. În acest sens, Mussolini, de pildã, proclama „în-
groparea liberalismului economic“ prin adoptarea corporatismului ca „econo-
mie disciplinatã ºi, deci, controlatã”. Corporatismul „deplin, complet, integral,
revoluþionar“ era susþinut de „un partid unic“ care asigura „disciplina politicã“
ºi „o credinþã comunã“ deasupra intereselor „ce se ciocnesc“, de „un stat unic,

2 CÃRÞI ÎN DEZBATERE 113



totalitar... care absoarbe toatã energia, toate interesele, toate speranþele unui po-
por“ ºi de „o perioadã de înaltã tensiune idealã“ menitã sã dea „putere ºi consis-
tenþã tuturor realizãrilor noastre“.

Absolut remarcabilã este maniera în care autorul expliciteazã proiecþia ideo-
logicã ºi doctrinarã a acestor mecanisme de destructurare a liberalismului: pre-
ocuparea prevalentã a perspectivelor ºi a sistemelor antiliberale — fascismul,
nazismul, corporatismul, bolºevismul, toate asumate programatic ca perspective
ºi sisteme «revoluþionare», «de schimbare», «de reînnoire spiritualã» — a fost
propãºirea comunitãþii, interesele ºi destinul marilor grupãri umane („unicitatea
de destin“), al naþiunilor („eternitatea“ naþiunii: germanitatea, latinitatea, hispa-
nismul, românismul), al societãþii sau al poporului ºi nu ideea de libertate indi-
vidualã (ca valoare general umanã ºi ca drept de a dispune de propriul destin)
care a fundamentat gândirea politicã ºi „civilizaþia modernã“. Ca urmare, afir-
marea teoriilor ºi a forþelor politice antiliberale este conexatã cu evoluþia libera-
lismului ca neoliberalism sau ca liberalism structurat prin politici sociale de
asistenþã ºi protecþie, prin politici economice intervenþioniste „fãþiºe“ care, po-
tenþate fiind de „fermenþi“ politici, ideologici ºi psihologici nocivi, au degenerat
în „sisteme perfecþionate de control social, politic ºi ideologic“, în politici to-
talitare sau în fenomene de „patologie politicã“. Din nou, recursul la Mussolini
este pe deplin ilustrativ: „Liberalismul a negat statul în interesul individului. Fas-
cismul întãreºte statul ca fiind singura realitate a individului ...El este pentru sin-
gura libertate serioasã, libertatea statului ºi a individului în stat. Într-adevãr, pen-
tru fascism totul este în stat ºi nimic omenesc sau spiritual nu existã, ºi cu atât
mai puþin poate avea valoare, în afara statului. În acest sens, fascismul este tota-
litar, iar statul fascist, sintezã ºi unitate de valori, interpreteazã, dezvoltã ºi stã-
pâneºte întreaga viaþã a poporului ...Fascismul vrea ca în orbita statului sã fie re-
cunoscute cerinþele reale, care au dat naºtere miºcãrii socialiste ºi sindicaliste ºi
le valorificã în sistemul corporativ ... Fascismul este împotriva democraþiei, care
claseazã poporul dupã numãrul mai mare al indivizilor, care îl asimileazã ºi îl
coboarã la acest nivel“. Ultimativ, fascismul, de pildã, dupã Mussolini, consti-
tuie „antiteza curatã, categoricã ºi definitivã a întregii lumi de principii democra-
tice, plutocratice ºi masonice, într-un cuvânt a «nemuritoarelor principii» din
anul 1789“.

Refuzul liberalismului ºi capitalismului, critica virulentã a democraþiei repre-
zentativ-parlamentare prezentã în doctinele de extremã dreaptã (anticomuniste)
ºi în cele de extremã stângã — ºi care au vizat, cu deosebire, neputinþa liberalis-
mului de a rezolva problemele categoriilor defavorizate, înclinaþia electoralistã
a partidelor prosistem („excesul“ de dialog ºi de dispute care ar justifica elimi-
narea ordinii pluralist-parlamentare), „supraindividualismul“ mecanismelor de
selecþie ºi de promovare a clasei politice, „cultul incompetenþei“ ºi parvenitis-
mul — sunt examinate prin sintetizarea principalelor perspective explicative
formulate timp de circa opt decenii. Cele pe care autorul le valorizeazã —
datorate îndeosebi lui Carl J. Friedrich, Zbigniew Brzezinski, Hannah Arendt,
William Montgomery McGovern, Raymond Aron — identificã în politizarea de
tip fascist ºi, de fapt, în orice tip de politizare de sorginte totalitarã, ca ºi în adop-
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tarea unei ideologii oficiale ºi a unui partid unic mecanismele de instituire a mo-
nopolului asupra puterii, a „voinþei unice“, a instituþiei „dictatorului“ ºi dictaturii
care a implicat, drept consecinþã, suprimarea controlului popular asupra modului
de recrutare ºi a activitãþii „clasei guvernante“. Autorul analizeazã pârghiile de
întreþinere a acestui monopol al puterii în contextul „revoluþiei în comunicaþii“
(prin radio ºi arta graficã) care a însoþit manifestarea „societãþii de masã“ ºi a
„societãþii de consum“ în anii ’30 ºi ’40 în Europa Occidentalã ºi care, prin încu-
rajarea participãrii ritualiste „de adeziune“ ºi „de simpatie“, a contribuit strãlucit
la desãvârºirea mecanismelor ideologice ºi propagandistice de susþinere a popu-
lismului, de flatare a maselor ºi, paralel, a „cultului personalitãþii“, a unui climat
de fricã ºi suspiciune în care exprimarea criticã lua formã orwellianã. În privinþa
lui Mussolini, de pildã, istoricul Francesco Nitti constata în 1933: „Toatã lumea
ºtie cã Mussolini este un ignorant grosolan: dar toate ziarele italiene s-au vãzut
constrânse sã scrie zi de zi cã Mussolini este un geniu ºi sã-i admire capacitatea
universalã. În câþiva ani Italia a fost condusã la o ruinã înspãimântãtoare: dar
toatã lumea a avut consemn sã spunã cã ea este (astãzi) «grãdina esperidelor».
Liderii fascismului sunt, în general, ºireþi ºi ignoranþi, vulgari, autori de nume-
roase asasinate ºi rapturi... jefuitori ai tezaurului public... dar nimeni nu riscã sã
formuleze nici cea mai palidã criticã...“.

În privinþa caracterizãrii de largã circulaþie în anii ’30 ºi în timpul celui de-al
doilea rãzboi mondial dupã care „fascismul este puterea capitalului financiar“,
autorul analizeazã pertinenþa evaluãrii oferite de Wilhelm Pieck în 1934 Comin-
ternului, anume cã partidul fascist al lui Hitler ºi dictatura fascistã sunt menite
(prin «punerea la unison» a tuturor partidelor burgheze, a tuturor guvernelor bur-
gheze ale landurilor ºi a tuturor organizaþiilor burgheze) sã asigure dominaþia
exclusivã asupra întregului aparat de stat ºi a întregului aparat economic a capi-
talului monopolist. Autorul considerã cã deºi legãturile dintre fascism ºi clasele
suprapuse ºi cele dintre fascism ºi burghezia monopolistã constituie obiectul
unor intense polemici, documentele oficiale ºi o mare diversitate de investigaþii
în arhive subliniazã existenþa lor, ca ºi a legãturilor dintre principalele obiective
de politicã internã ºi externã ale fascismului ºi interesele ºi ambiþiile cercurilor
militariste, ale „vârfurilor clasei dominante, expuse ºi susþinute de cercurile mo-
nopoliste cu preocupãri în domeniul industriei de armament, în sectorul de în-
zestrare a armatei“ (p. 48). Ca atare, dacã pe calea «autocraþiei» se încerca „do-
minarea antagonismului din lagãrul burgheziei“, prin preluarea unor teze ale
dreptei tradiþionale se încerca „apãrarea marii proprietãþi, eliminarea posibilitãþii
ca oamenii de rând sã influenþeze conducerea întreprinderilor“. La aceastã „de-
criptare“ a motivaþiilor ºi caracteristicilor totalitarismului de tip fascist autorul
adaugã motivaþiile mitice ale naþionalismului ºi rasismului, glorificarea trecutu-
lui, a „vocaþiei“ istorice a naþiunii („de domni“— Herrenvolk), a „supraomului“
(Übermensch) cu trãsãturi desãvârºite, a „spaþiului vital“ (Lebensraum), care re-
prezentau „argumente“ geopolitice ºi, intrinsec, motivaþii pentru constituirea
economiei de rãzboi în prioritate naþionalã.

În cazul României analiza caracteristicilor sistemelor totalitare Carol al II-lea
ºi Ion Antonescu — desfãºurate în logica evoluþiilor de pe continent — reali-
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zeazã o confirmare exactã, punct cu punct, a trãsãturilor „modelului“ italian ºi
german, a „tiparului de gândire uniform“, în expresia lui Ioan Petrovici: „calea
paºnicã“ de destrãmare a instituþiilor statului liberal ºi de anulare a drepturilor ºi
libertãþilor cetãþeneºti; regretabila lipsã de rezistenþã a forþelor liberale, a adepþi-
lor democraþiei, a elitei intelectuale în general; destabilizarea democraþiei libe-
rale prin concursul oamenilor politici duplicitari ºi ariviºti, al cercurilor econo-
mice ºi bancare („rãmase, în general, discrete — ce gravitau în jurul lui Nicolae
Malaxa, Aristide Blank º. a.“) ºi prin „miopia“ ºi risipa de demagogie propan-
gandisticã a unor exponenþi de frunte ai vieþii publice, ºtiinþifice, universitare,
între care Nicolae Iorga („amurgul se lasã asupra vieþii de partid“; „supt viaþa de
partide, simt, ca un tropot de cal, miºcarea spre dreapta“), Mihail Manoilescu
(„stabilirea unei legãturi reale ºi directe între popor ºi acei care întruchipeazã
statul“; stoparea „ficþiunilor democraþiei“, „relansarea românismului“ ºi a „elitei
naþionale“; Partidul unic — instituþia politicã a regimurilor noi), Gheorghe Tã-
tãrescu („falimentul partidelor“, „guvern de dictaturã“, „guvern personal“, „gu-
vern de concentrare“); „restauraþia“ lui Carol al II-lea pentru a guverna „fie pe
deasupra partidelor, fie fãrã partide“; lovitura de stat ºi structura dihotomicã a
autoritãþii — guvern ºi rege; întãrirea rolului de arbitru al suveranului; elimi-
narea partidelor din viaþa publicã; instituirea stãrii de asediu ºi a competenþei au-
toritãþii militare; schimbarea Constituþiei (printr-un plebiscit la care s-au pronun-
þat favorabil 99,87% dintre votanþi!); înlocuirea „mitului electoral“ prin „intro-
ducerea cultului personalitãþii“, în expresia lui Armand Cãlinescu; intervenþia
statului în orice domeniu, îndeosebi în sistemul economic, prin comenzi publice,
prin supravegherea finanþelor, a cursului leului º. a.; sistem politic compus din
dictator, partidul unic, „breslele“, organizaþiile de integrare; „Capul statului“ —
deþinãtor al întregii puteri executive ºi legislative, cu competenþe consolidate în
domeniile apãrãrii ºi politicii externe ºi participant la exercitarea puterii judecã-
toreºti; propagandã dictatorialã activã. Dacã sistemul politic impus de Carol al
II-lea, de inspiraþie mussolinianã, este încadrat în categoria totalitarismelor de
dreapta, „cu profil corporativist-solidarist, cu tentã naþionalist-ortodoxã“ (p.
173), ce marcheazã totodatã — în „tradiþia împãmântenitã a «domnitorului» ce
se bucurase ...de plenitudinea de puteri“ (p. 179) — reafirmarea „suveranitãþii
etatiste“ personalizate printr-o bunã racordare la „spiritul vremii“, „noul sistem
totalitar al lui Ion Antonescu“ este definit ca expresie a personalizãrii puterii, a
„superconcentrãrii puterilor“ ºi a unor raporturi artificiale cu poporul (p. 217), a
etatismului ºi dirijismului maximal, guvernãrii legionare ºi mãsurilor de discri-
minare economicã a minoritãþii etnice antievreieºti din România.

Analiza sistemului politic comunist-totalitar din România este subsumatã
divizãrii Europei dupã 1945 („un continent mic cu douã modele de civilizaþie“),
conform „aranjamentelor de la Ialta“, între civilizaþia liberalã ºi „ordinea comu-
nistã“, anume între sferele sferele de influenþã ale celor douã mari puteri hege-
monice ale lumii, SUA ºi URSS, în contextul celei mai grave perioade traversate
de Europa în epoca modernã în privinþa pãstrãrii identitãþii ei spirituale ºi a
originalitãþii de creaþie în domeniile ºtiinþelor ºi ale tehnicii. Un loc cu totul
special acordã autorul demersului de stopare a declinului puterilor vest-europene
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prin intermediul proiectelor de „organizare europeanã“, „solidaritate europea-
nã“, constituire a „Statele Unite ale Europei“, ca ºi implicaþiilor marilor procese
de decolonizare ºi de constituire a „sferelor de influenþã“ ale SUA ºi URSS din-
colo de graniþele Europei. „Logica rãzboiului rece“, aplicatã în scopul „elimi-
nãrii monopolului de civilizaþie pe care îl propunea adversarul“ (p. 78), este pre-
zentatã drept cadru al „echilibrului de forþe“ în perioada 1947-1989 ºi care s-a
tradus pentru Occident în etapa defascizãrii ºi a „revoluþiei neoliberale postbe-
lice“, iar pentru centrul ºi sud-estul Europei într-un arc (de cincizeci de ani)
peste timpul scurs pânã la reconstituirea democraþiei liberale, dar concretizat în
þara noastrã într-un sistem postcapitalist comunist-totalitar care a aplicat douã
doctrine asupra Partidului Comunist, cea a lui Gheorghe Gheorghiu-Dej despre
„partidul unic“ ºi cea a lui Nicolae Ceauºescu despre „partidul de avangardã“ ºi
„partidul de masã“.

Renaºterea liberalismului ºi a pluralismului postbelic este reconstituitã dis-
tinct pentru spaþiul fostelor þãri fasciste ºi pentru þãrile «lumii liberale», victime
ale agresiunii Axei (Franþa, Belgia, Olanda, Norvegia), ca ºi pentru þãrile care au
cunoscut dictaturi pânã la începutul anilor ’70 (Spania, Portugalia, Grecia), ur-
mând, în sfera politicã, „reactivarea“ instituþiilor statului de drept, a instituþiilor
reprezentative, partidelor ºi pluralismului politic ºi ideologic, organizarea de ale-
geri libere, aplicarea de reforme politice, sociale ºi economice. În planul teoriei
politice, autorul considerã „perspectiva neoliberalã“ sau „pespectiva asupra «noii
democraþii liberale» ca fiind teoria politicã substanþial reconsideratã asupra de-
mocraþiei contemporane care reflectã „esenþa ºi rolul politicului în societãþi in-
tens urbanizate, intens industrializate, intens intelectualizate, în cadrul cãrora ca-
tegoriile socioprofesionale salarizate au o pondere covârºitoare în ansamblul
populaþiei... [ºi] care dezvãluie legãtura dintre dezvoltarea postbelicã a demo-
craþiei ºi apogeul capitalismului industrial ºi postindustrial“ (p. 98). Rezultat al
reflecþiei asupra aspectelor problematice ale principiului majoritar ºi a implica-
þiilor ce decurg din modul de înþelegere a acestei reguli asupra libertãþii — în
operele unor gânditori de referinþã pentru liberalismul contemporan: Bertrand de
Jouvenel, Raymond Aron, Walter Lippman, Friedrich A. von Hayek, Jacques
Ellul, Joseph Alois Schumpeter º. a. —, teoria «noii democraþii liberale» tra-
seazã condiþia medietãþii între „filodemocraþi“ ºi „filoliberali“, în cuvintele lui
Hayek, între „democratul doctrinar“ („pentru care faptul cã majoritatea doreºte
un anumit lucru este un motiv suficient pentru a-l considera bun“) ºi liberal („care
acceptã regula majoritãþii ca pe o metodã de a lua decizii, nu însã ºi ca pe o auto-
ritate în ceea ce priveºte modul în care ar trebui sã arate decizia“). Ca atare, defi-
niþia tradiþionalã a instituþiilor „democratice“, adicã a celor consacrate «binelui
comun», este abandonatã ºi substituitã prin cea a clasei politice ºi a «elitei guver-
namentale» preocupate de „conceperea ºi transpunerea de proiecte raþionale
complexe, care sã coreleze aºteptãrile corpului social cu resursele materiale, cu
starea economiei, a celorlalte subsisteme“ (p. 98). În esenþã, «noua democraþie»
exprimã complementaritatea între subsistemul bazat pe reprezentativitate (pe
mandatul primit de la popor) ºi subsistemul de tip executiv-administrativ (con-
stituit pe baza meritului profesional) ºi, în acelaºi timp, reflectã consolidarea
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funcþiilor elitei de tehnicieni ºi de tehnocraþi ca o categorie distinctã ºi complexã
a clasei politice. În privinþa caracterului neoliberal al democraþiilor occidentale
în intervalul 1950-1972/1974, cunoscut ca interval al «miracolului economic»,
autorul precizeazã ampla difuziune a capitalului spre categoriile sociale „popu-
lare“ (societãþi mici ºi mijlocii, „revoluþia veniturilor“), paralel cu concentrarea
sa în firme imense, particulare, mixte sau multinaþionale, aplicarea politicilor
macroeconomice ºi macrosociale ca rezultat al acordurilor dintre guvern–parla-
ment–sindicate ºi organizaþii patronale, în contextul afirmãrii unei „civilizaþii a
consumului“, a „statului protector“ ºi a internaþionalizãrii economiei Europei.

Renaºterea liberalismului ºi a pluralismului în România postsocialistã, dupã
renunþarea la „viziunea maniheistã“ asupra Europei, dupã eºecul «noii gândiri
politice» sau al «perestroikãi» sovietice (ca soluþie de soluþionare a crizei socia-
lismului), prãbuºirea regimurilor comuniste din sud-estul Europei, dispariþia
URSS, dizolvarea CAER ºi a Tratatului de la Varºovia — ceea ce a echivalat cu
„încetarea ordinii europene postbelice“, „restructurarea Europei unite pe baza
liberalismului, a unei monede unice simbol ºi a economiei sociale de piaþã“,
„triumful liberalismului ºi al democraþiei în Europa“ (p. 302) — este prezentatã
drept una dintre cele mai interesante experienþe politice din istoria þãrii prin
mutaþiile radicale ºi totala deschidere a þãrii spre lume. Activitatea CPUN, adop-
tarea Constituþiei, apariþia sistemului de partide (marcat de „avalanºa“ „grupã-
rilor fluide“ „în cãutare de identitate ºi de obiective distincte“, „de tendinþa de
atomizare a pluralismului“) ºi instituþionalizarea sa legitimã în cadre constituþio-
nal-democratice, sistematizarea (ºi, pânã în 1992, radicalizarea) opþiunilor doc-
trinar-programatice ale partidelor, reforma economicã („cea mai radicalã tran-
ziþie pe care a cunoscut-o vreodatã poporul român ºi România“ ºi care a creat un
„adevãrat hiatus între perspectiva politico-teoreticã, propusã ºi asumatã de par-
tide, ºi aºteptãrile populaþiei, pe de o parte, ºi principalele tendinþe ale economiei
româneºti consemnate dupã 1989 ºi pânã în jurul anului 2000, pe de altã parte“),
ºocurile economice („capitalismul din România se contureazã ca o variantã ne-
europeanã“, „improprie þãrilor dezvoltate“, p. 380) ºi dezechilibrele politice ºi
sociale (dezurbanizare, dezindustrializare, reducerea populaþiei ocupate), regre-
sul în asigurarea condiþiilor ºi componentelor dezvoltãrii umane între 1990 ºi
2000 (creºterea masivã a datoriei externe), problema naþionalitãþilor, particulari-
tãþile culturii politice liberale (diversitatea, toleranþa, compatibilitatea), proce-
sele de aderare la NATO ºi UE, precum ºi numeroase ºi variate alte aspecte, sunt
excelent documentate ºi prezentate printr-un susþinut efort de sintezã, de nuan-
þare ºi de situare în perspectivã istoricã.

Acest ultim volum semnat de dr. Constantin Nica, aidoma celor care l-au pre-
cedat, impresioneazã prin amplitudinea tematicã, prin rigoarea ºi sistematicitatea
expunerii, prin profilul sãu profund teoretic în prezentarea liberalismului autoh-
ton ºi a celui european, prin precizia ºi fineþea aprecierilor. Dimpreunã cu cele-
lalte apariþii ale seriei Liberalismul din România — teorie ºi practicã, aceastã
lucrare constituie nu doar o lecturã necesarã pentru cei interesaþi de evoluþia
teoreticã ºi politicã a liberalismului, ci ºi o lecturã ce inspirã un amplu exerciþiu
euristic ºi interpretativ.
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LIBERALISMUL ªI DUªMANII SÃI

CRISTIAN-ION POPA

Cercetãtorul Constantin Nica a publicat recent un amplu volum dedicat libe-
ralismului din România, al patrulea ºi ultimul din acest „proiect ºtiinþific perso-
nal“. Studiile sale monografice asupra liberalismului, binecunoscute cititorilor
noºtri, au început cu Liberalismul ºi societatea modernã (1995), Opþiunea neo-
liberalã (1997), Neoliberalismul ºi social-democraþia la sfârºitul secolului XX
(1998) ºi s-au dezvoltat în ultimii ani, cãpãtând proporþii sporite, cu aceastã
adevãratã tetralogie: Liberalismul din România — teorie ºi practicã. Reamintim
aici doar subtitlurile acestor patru volume: I) Liberalismul ºi societatea modernã
(2005); II) Democraþia reprezentativ-parlamentarã (2006); III) Neoliberalismul
politico-social (2007); IV) Renaºterea liberalismului ºi a pluralismului politic
(2008).

Cât priveºte acest ultim volum, el este alcãtuit din trei mari capitole: 1) Civi-
lizaþia liberalã a Occidentului în a doua parte a secolului al XX-lea — de la co-
laps la refacere; 2) Eliminarea democraþiei liberale ºi a civilizaþiei burgheze în
România; 3) Cãderea comunismului, triumful liberalismului ºi refondarea plu-
ralismului democratic.

În primele decenii ale secolului al XX-lea, aratã autorul în Introducerea sa,
liberalismul — teoria întemeietoare a modernitãþii — îºi transpusese deja proiec-
tul sãu politic în realitatea socialã, cel puþin în Europa Occidentalã, în S.U.A. ºi
chiar în Australia. În acelaºi timp, aceastã teorie cu vocaþie universalã, „mesia-
nicã”, deºi laicã prin excelenþã, modelase ºi ordinea socialã — economicã, poli-
ticã ºi spiritualã — din România. Astfel, principalele idealuri ale liberalismului
— democraþia politicã ºi economia de piaþã — deveneau elementele definitorii
ale civilizaþiei moderne de tipar occidental.

Modelul societal liberal avea sã cunoascã însã evoluþii dramatice în întregul
secol al XX-lea. Liberalismul „istoric“ a trebuit sã înfrunte problema reinstitui-
rii sale ca ordine socialã legitimã atât în societãþile industriale sau capitaliste ma-
ture, dezvoltate, cât ºi în cele emergente, sã-ºi reorienteze obiectivele sale ge-
nerale în interiorul noii „societãþi de masã“ ºi, apoi, al „societãþii de consum“.

Liberalismul — economic, politic, dar ºi filosofic —, organizat în jurul ideii
ºi practicii libertãþii în toate sferele vieþii sociale, s-a autoinstituit mereu în opo-
ziþie cu autoritarismul ºi dictatura de orice tip: împotriva autoritarismului Bise-
ricii ºi al Statului, mai ales în trecut, împotriva diverselor grupãri oligarhice, fie
ele militare sau civile, potrivnice libertãþii individuale, în secolul al XX-lea.
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Liberalismul contemporan (autorul are în vedere intervalul temporal de dupã
1914/1920 pânã astãzi) a fost ºi este supus unui „asediu“ cvasipermanent atât
dinspre „dreapta“, cât ºi dinspre „stânga“. „În consecinþã, în secolul al XX-lea,
proiectul liberal a cunoscut atât glorie ºi admiraþie din partea unui numãr cres-
când de popoare, de forþe sociale diversificate, cât ºi cea mai durã repudiere din
partea forþelor politice ºi sociale ostile“ (s. a.) (p. 6).

Marile sale reforme instituþionale („gloria“ sa) — votul universal, democraþia
reprezentativã, învãþãmântul general obligatoriu pentru toþi copiii º.a. — au con-
dus la creºterea mobilitãþii sociale, lãrgind accesul celor „de jos“ cãtre poziþiile
economice, politice ºi culturale cele mai înalte. „Clasele populare“ se apropiau
astfel de standardele de bunãstare pe care le fãcea posibile dezvoltarea „socie-
tãþii industriale“.

Adversarii tradiþionali ai liberalismului („mizeria“ sa) au fost, înaintea seco-
lului al XX-lea, conservatorii, admiratori nostalgici ai alcãtuirilor sociale pre-
moderne, ai „comunitãþilor organice“ medievale, potrivnici egalitãþii politice
dintre cetãþeni. În secolul al XX-lea, însã, liberalii sunt nevoiþi sã înfrunte fas-
ciºtii ºi comuniºtii, promotori, la rândul lor, ai (re)instituirii unei iluzorii comuni-
tãþi umane „totale“. Dupã cum aratã autorul, în anii ’20-’40 fascismul a fost cel
mai redutabil adversar al civilizaþiei liberale, reuºind sã suprime democraþia po-
liticã ºi libertãþile individuale în mai multe þãri occidentale. Comunismul, apoi,
a impus timp de aproape un secol (din 1917 ºi pânã în 1989/1991) modelul unei
societãþi antiliberale („postcapitaliste“), bazat pe intruziunea masivã ºi arbitrarã
a statului birocratic în economie, în toate sferele vieþii sociale, în numele „ega-
litãþii“ generale etc.

Pornind de la aceste stãri de lucruri, cercetãtorul doctrinelor ºi al istoriei poli-
tice europene formuleazã o constatare generalã deosebit de semnificativã: „Dis-
continuitãþile democraþiei liberale din secolul al XX-lea — consemnate în Eu-
ropa de Vest, mai ales între anii ’20-’40, iar în Europa Centralã ºi Rãsãriteanã
din 1917 ºi pânã în anii 1989/1991 — atestã cã fenomenul ciclurilor politice —
asemãnãtor ciclurilor economice — a reprezentat o realitate definitorie ce nu
poate fi nici negatã, nici neglijatã. Ciclurile politice sunt posibile, aºa cum sunt
frecvente ciclurile economice“ (s. a.) (p. 7).

Reconceptualizarea liberalismului qua neoliberalism ºi relansarea sa prin
asumarea unor politici publice energice în sferele economicã ºi socialã s-au
suprapus în Europa — dupã 1914/1918 ºi pânã astãzi — cu trei mari cicluri po-
litice: „ciclul autoritar-totalitar, dintre anii ’20-’40; ciclul de relansare ºi de re-
construcþie a democraþiei (neo)liberale din cea mai mare parte a Europei de
Vest, între anii ’50-’80, ciclul ultraliberal, individualist, declanºat în anii 1979
ºi 1980, prin thatcher-ism ºi reagan-ism ºi prelungit pânã în prezent“ (p. 8).
Ciclul autoritar-totalitar este inteligibil în contextul schimbãrilor economice

ºi politice provocate de primul rãzboi modial ºi de urmãrile lor, reflectate de sis-
temul Tratatelor Versailles-Washington. În statele învinse, nemulþumite de con-
diþiile în care s-a încheiat pacea, apar forþe politice radicale, extremiste, antili-
berale, adepte ale „dreptului forþei“ ºi, prin urmare, potrivnice drepturilor omului
ºi dreptului internaþional. Aceste forþe politice extremiste, de „dreapta“ ºi de
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„stânga“, reprezentate de oameni precum Lenin, Stalin, Mussolini, Hitler, Horthy,
Salazar, Franco º.a., ajung rapid la guvernare în þãrile lor, înlãturând astfel demo-
craþia liberalã ºi introducând o „nouã ordine“ politicã care a cultivat violenþa,
fizicã ºi simbolicã, în toate formele sale posibile.

„Era tiraniilor“ — Constantin Nica citeazã aici din Élie Halévy, L’Ére de
tyrranies (1936/8) — „dateazã cel puþin din august 1914, cu alte cuvinte, din
momentul în care naþiunile beligerante au adoptat un regim pe care îl putem
defini astfel: a) Din punct de vedere economic, prin etatizarea extrem de extinsã
a tuturor mijloacelor de producþie, de distribuþie ºi de schimb; pe de altã parte,
prin apelul lansat de guverne conducãtorilor organizaþiilor muncitoreºti de a le
acorda sprijin în acþiunea de etatizare, deci de instituire a sindicalismului, paralel
cu etatismul; b) Din punct de vedere intelectual, prin etatizarea gândirii, aceastã
etatizare luând, ea însãºi, douã forme: una negativã, prin suprimarea tuturor ex-
primãrilor socotite defavorabile interesului naþional; alta pozitivã, pe care o vom
numi organizarea entuziasmului“ (p. 11).

În Europa Occidentalã, aceastã „erã tiranicã“ ia sfârºit odatã cu încheierea celui
de-al doilea rãzboi mondial oferind, încã o datã, aºa cum aratã pe larg autorul în
Capitolul 1, „proba ataºamentului“ naþiunilor din acest spaþiu geopolitic faþã de
democraþia liberalã. Dupã rãzboi, este inaugurat în acest spaþiu ciclul neoliberal,
de relansare ºi de reconstrucþie a democraþiei pluraliste, care dureazã între anii
’50 ºi ’80, fiind caracterizat în principal de reconsiderarea rolului statului în eco-
nomie ºi în societate, în general, astfel încât economiile devin, într-o mãsurã sau
alta, „economii sociale“, „mixte“ etc., iar statele occidentale devin „state ale bu-
nãstãrii“ (Welfare States). Aceastã viziune neoliberalã asupra rolului statului în
economie s-a aflat la baza politicilor publice (economice ºi sociale) asumate de
guvernele occidentale în întregul ciclu politic postbelic pânã în anii ’80.

Ideile lui J. M. Keynes, evocate în acest context de C. Nica, au avut fãrã îndo-
ialã o influenþã enormã asupra elitelor politice occidentale din aceastã perioadã.
În The General Theory of Employment, Interest, and Money (1936), teoreticianul
de la Cambridge afirma între altele: a) economiile moderne sunt incapabile sã
asigure utilizarea deplinã a forþei de muncã producând o repartiþie inechitabilã ºi
arbitrarã a avuþiei sociale; b) subutilizarea forþei de muncã are consecinþe grave
asupra calitãþii vieþii ºi asupra macroechilibrelor economice, ca urmare a com-
primãrii consumului; c) de aceea, argumenta Keynes, este necesar ca utilizarea
forþei de muncã (ºi, deci, volumul consumului) sã fie stimulate prin intervenþia
masivã a statului în sfera producþiei ºi a serviciilor. „Civilizaþia liberalã a Euro-
pei“, conchide C. Nica asupra acestui punct, „a înregistrat în acest ciclu perfor-
manþe economice, sociale ºi ºtiinþifice fãrã precedent. Forþa de atracþie a «mode-
lului» a contribuit atât la eliminarea dictaturilor din Portugalia, Spania, Grecia,
cât ºi la prãbuºirea Estului“ (p. 21).
Ciclul ultraliberal, care a debutat în anii 1979/1980 ºi se prelungeºte pânã în

prezent, a fãcut posibilã expansiunea civilizaþiei liberale occidentale pe conti-
nentul nostru, deschizând calea unificãrii Europei. Criza globalã actualã, însã,
pare sã-i punã capãt, apreciazã C. Nica. Privit în durata sa lungã, secolulul al
XX-lea oferã un bilanþ pozitiv al „statului bunãstãrii“ ºi, totodatã, îi sugereazã
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autorului eºecul „statului minimal”, promovat de ultraliberalii contemporani,
eºec devenit vizibil mai cu seamã odatã cu declanºarea acestei crize la sfârºitul
anului trecut. De aceea, „soluþia“ îi pare a fi elaborarea, de cãtre teoreticienii ºi
practicienii politicii, a unei „noi formule de echilibru“ în societãþile contempo-
rane între eficienþa economiei de piaþã ºi echitatea politicilor publice, guverna-
mentale, între rigorile constrângãtoare ale guvernãrii ºi valorile justiþiei sociale,
revendicate de „categoriile populare“.

În orice caz, pentru România ultimelor douã decenii ciclul ultraliberal a avut
un caracter definitiv pozitiv, fãcând posibilã întoarcerea la cultura liberalã —
„latentã“ în anii ’50-’80 ai secolului trecut, apreciazã autorul —, la democraþia
liberalã ºi la economia de piaþã funcþionalã. Cu atât mai mult, analiza sa amplã,
desfãºuratã în Capitolul al II-lea al lucrãrii, dedicatã transformãrii ordinii poli-
tice din România dintr-o democraþie reprezentativ-parlamentarã, constituþional-
pluralistã în dictaturi pre ºi totalitare în mai puþin de zece ani (între 11 februarie
1938 ºi 30 decembrie 1947) este întru totul ilustrativã pentru modul în care
civilizaþia liberalã dintr-o þarã europeanã se poate (oricând?) prãbuºi.

De asemenea, lucrarea descrie pe larg, în Capitolul al III-lea, modul în care,
dupã patruzeci de ani (1947-1989), românii au înlãturat „societatea închisã”, de
tip „bolºevic-comunist“, întregul sistem totalitar, alegând sã trãiascã, alãturi de
naþiunile europene civilizate, într-o „societate deschisã“ de tip liberal.

Toate aceste evoluþii, de atâtea ori dramatice, ale liberalismului contemporan
sunt surprinse de autor inclusiv cu forþa de sugestie a metaforelor. Una, muzi-
calã: „când unele note abia încep sã se audã, altele, anterioare, persistã ºi îºi pre-
lungesc sincronic vibraþia, în timp ce altele acoperã ansamblul prin volum, prin
forþã de pãtrundere“ (p. 24). ªi alta, cosmologicã, cu privire specialã la prãbu-
ºirea liberalismului din România între anii ’30 ºi ’80 ai secolului trecut: „Acest
episod poate fi comparat astãzi cu o eclipsã a sistemului social modern — deci
cu un proces trecãtor — apt de regenerare, de refacere dupã traume adânci“
(Ibidem).

Recomandãm cãlduros acest ultim volum al lui Constantin Nica, împreunã cu
celelalte publicate anterior, tuturor celor care doresc sã cunoascã o perspectivã
româneascã, calmã ºi comprehensivã, asupra „avatarurilor“ liberalismului con-
temporan, autohton ºi european.
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