
DESPRE LIBERTATE ÎN PORTUGALIA
ªI ÎN ALTE LUMI POSIBILE (II)

LORENA PÃVÃLAN STUPARU

Încheiam prima parte a dezbaterii Jurnalului portughez din Revista de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale nr. 2–3/2006 (p. 191–197) cu observaþia cã tra-
gedia personalã a pierderii primei soþii în noiembrie 1944 ºi tot de atunci a exclu-
derii posibilitãþii de reîntoarcere într-o Românie distrusã de rãzboi ºi anulatã din
punct de vedere al democraþiei politice îi reveleazã lui Mircea Eliade, „dureros
de dulce“, prin raportarea suferinþei personale la suferinþa colectivã, incomensu-
rabilã la scara unei vieþi umane, un autentic sens eliberator al creaþiei.

Prin însãºi pasiunea intelectualã pentru simboluri, structuri, tradiþii Mircea
Eliade descoperea încã „la rece“, impersonal ºi nota în jurnal pe 14 februarie
1943 „un fel mai universal de a trãi drama omenirii de a rãmâne în centrul deznã-
dejdilor, al metafizicii“ (vol. I, p. 182), cãci toate acestea reflectã rezistenþa oa-
menilor împotriva destinului, a existenþei finite, a morþii.

Ele devin cu atât mai revelatoare ºi „salvatoare“ în situaþii-limitã (confrun-
tarea cu moartea), în situaþii de crizã (rãzboiul) sau într-o situaþie politicã de ex-
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cepþie (aceea a unui exilat sau autoexilat, aceea a unui deþinut politic în mijlocul
teroarei istoriei). Toate acestea redimensioneazã coordonatele existenþei umane
ºi restabilesc o justã proporþie a faptelor mergând de la supãrãrile din familie,
pânã la dramele nerealizãrii sau ratãrii, aspecte concludente ale egoismului, or-
goliului sau pãrerii de sine umane. Accente ale ideii absorbirii suferinþei
individuale benigne în totalitatea tragicã a catastrofei apar ºi în corespondenþa
privatã publicatã în volumul I al scrierilor portugheze cum este ºi acest fragment
dintr-o scrisoare adresatã de Mircea Eliade surorii sale Corina Alexandrescu în
25 aprilie 1942: „Sper cã tragedia þãrii noastre a fãcut sã treacã pe planul ultim
micile necazuri de acasã. Sper cã toatã lumea mulþumeºte lui Dumnezeu cã a
scãpat cu viaþã — ºi au uitat prostiile care o fãceau inutil sã sufere altãdatã. Ar
fi cea mai mare bucurie pe care aº mai putea-o avea — în afara refacerii þãrii —
dacã aº afla cã nu m-am înºelat“.

Într-un fel, aceste situaþii–limitã obligã la împãcarea cu propria soartã ºi con-
duc la armonie interioarã. Chiar dacã în paralel cu aceasta creºte în minte o re-
voltã împotriva destinului colectiv, aceasta, prin însãºi „obiectivitatea ei“ exte-
rioarã, nu poate surpa un echilibru obþinut ºi ca efect al „funcþiei metafizice a
melancoliei“, poate singura experienþã religioasã îngãduitã cu adevãrat celor mai
mulþi dintre oameni, iar Mircea Eliade se autodescoperã în notaþiile din perioada
portughezã ca unul dintre aceºtia în data de 19 decembrie 1942, vol. I, p. 160;
vol. I, p. 293, în data de 9 ianuarie 1945. (De fapt, ceea ce numim „experienþe
religioase“ sunt mai curând moduri individuale de a trãi ºi a mãrturisi comuni-
carea cu Dumnezeu sau cu sacrul). Notaþia din 21 decembrie 1942 sintetizeazã:
„Pot ºi eu afirma cã nu e durere personalã pe care sã nu o absorb în câteva cea-
suri, nu e tragedie în legãturã cu mine, insul, pe care sã n-o depãºesc în câteva
zile. Dar ceea ce nu pot accepta, ceea ce nu pot asimila este tragedia neamului
meu. Gândul cã statul ºi neamul românesc ar putea pieri din cauza ruºilor ºi da-
toritã imbecilitãþii furioase a unui Churchill sau Roosevelt mã exaspereazã. Dis-
perarea mea îºi gãseºte izvorul mai ales în acest destin românesc“ (vol. I, p. 160).

Chiar dacã pe termen lung ipoteza angoasatã a filosofului religiilor a fost in-
firmatã prin testare istoricã, formularea ei relevã o vie conºtiinþã româneascã a
epocii. Iar acest jurnal conþine mai multe episoade ºi secvenþe (enumerate în par-
tea I a dezbaterii) despre felul în care Mircea Eliade a înþeles sã îºi serveascã pa-
tria ca diplomat, gânditor ºi scriitor.

De unde vin însã resursele ºi chiar impulsurile creatoare dupã moartea fiinþei
celei mai apropiate? Dintr-un „egoism feroce“, cum crede domnul Cãtãlin Avra-
mescu?1 Care parcã nici nu a citit „plânsurile“ sfârºietoare pentru chinurile Ninei din
paginile jurnalului, ci numai acele pasaje în care autorul „îºi plânge de milã sieºi“.
Sau din instinctul de supravieþuire, rezultat al efectului (cioranian exprimat) al inca-
pacitãþii de a ne imagina ºi de a ne identifica cu pluralitatea destinelor simultane, cu
tragedia fiecãrui individ? Proiectul uman este realizat la o scarã relativ redusã a
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capacitãþii de suferinþã împreunã cu celãlalt, pentru cã altfel, un „umanist“ sau un
simplu „familist“ ar trebui sã moarã împreunã cu fiecare om care nu mai este.

Mai presus de acestea, capacitatea lui Mircea Eliade de a depãºi aceastã expe-
rienþã traumatizantã ºi de a o converti în act creator vine din vizionarism ºi din
credinþa intimã pe care o implicã aceastã stare: „Ceea ce se întâmplã dupã moar-
te îmi este, într-un oarecare sens, cunoscut. Îndeosebi mã obsedeazã o imagine,
pe care mi-e peste putinþã sã o descriu, prin care am ghicit cum sufletele celor
demult morþi se «odihnesc», retopindu-se în strãmoºi, în arhetipuri“ (6 ianuarie,
1943; vol. I, p. 166). Aceastã intuiþie devine la un moment dat proiect inte-
lectual: „Printre alte scurte tratate pe care aº vrea sã le scriu (...) va fi unul dedi-
cat problemei post-mortem. Ceea ce este surprinzãtor, este faptul cã fiecare îºi
întâlneºte universul post-mortem pe care l-a acceptat prin tradiþie religioasã ºi l-
a conceput prin gândire personalã. Un budist va întâlni regiunile ºi formele ºtiute
din mitologia ºi ritualurile lui (...) Un mahomedan, un evreu, un creºtin vor par-
curge post-mortem geografiile thanatice ºtiute, învãþate sau rectificate în timpul
vieþii (...) Iisus scapã într-adevãr oamenii, revelându-le o eschatologie de mare
clasã. Murind cu gândul, cu ºtiinþa acestei glorii cereºti — bunul creºtin va în-
tâlni gloria etc.“ (21 februarie 1945, vol. I, p. 331–332).

De aici resursele calmului creator: „Simplul fapt cã scriu în acest Jurnal mã
consoleazã. Nu numaidecât pentru cã vorbesc de Nina — ci mai ales pentru cã
mã obligã sã mã concentrez asupra lucrurilor care mã intereseazã în acel
moment, ajutându-mã astfel sã ies din pasivitate. Când stau (s.a.) pur ºi sim-
plu, nefãcând nimic, gândind ºi suferind numai, sunt neconsolat. De câte ori
pot, mã rog ºi cred. Cred cu toatã puterea fiinþei mele cã o voi reîntâlni pe
Nina, cã dragostea noastrã va reîncepe, cã trupurile noastre vor învia într-o zi,
în slavã. ªi, când cred (s.a.) toate acestea, mã simt alt om“ (6 ianuarie, 1945,
vol. I, p. 287).

Pentru ca insistenþa asupra acestui subiect sã nu parã disproporþionatã prin ra-
portare la textul ºi contextul Jurnalului portughez ºi la ansamblul operei eliadi-
ene, îmi permit sã mai adaug o remarcã: acestea sunt printre afirmaþiile cele mai
autentice ale accepþiunii eliadiene a creaþiei. Din acest punct de vedere, creaþia
nu este o separare artificialã de viaþã, un „rol“ pe care ºi-l asumã la un moment
dat scriitorul (în acest caz), ci o angajare existenþialã deplinã, cu întreaga fiinþã
ºi credinþã. O încleºtare dramaticã, cu efecte eliberatoare, chiar „exorciste“
de demonii deºertãciunii propriei vieþi ºi de aceea ai politicului, ai teroarei obiec-
tive a istoriei care îi lasã individului prea puþin spaþiu de miºcare. Creaþia este
un joc gratuit numai în comparaþie cu actele umane interesate de imediat, spre
deosebire de care apare ca act existenþial major de dãruire ºi autocunoaºtere a
speciei.

De aceea vãd în Jurnalul portughez, dincolo de savurosul exerciþiu al
însemnãrii zilnice ºi al detaliului, dincolo de încãrcãtura ºi valoarea istoricã,
diplomaticã ºi patrioticã, un jurnal de idei, iar în corespondenþa din aceeaºi
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perioadã mai mult decât fleacuri irelevante gen „Multã sãnãtate lui Nenea
Miticã“2. Fãrã a specula asupra importanþei epistolei în actul comunicãrii remarc
doar faptul cã mai curând scrisorile „banale“, lipsite de intenþii filosofico-literare
îl obligã pe individ sã-ºi „esenþializeze“ situaþia proprie într-un anumit context,
pentru a o transmite destinatarului cât mai fidel cu putinþã: „Aici, între streini,
deprimarea ºi gândurile negre sunt un adevãrat chin. Mã simt vinovat cã nu
m-am întors la timp în þarã, sã-mi fac ºi eu datoria, ca toþi ceilalþi. În momentul
de faþã, propaganda noastrã în Portugalia nu-mi mai poate da satisfacþia dinainte.
Regret foarte mult cã m-au prins evenimentele atât de tragice departe de þarã
ºi de ai mei“ (dintr-o scrisoare cãtre pãrinþi, Lisabona, 29 aprilie 1944, vol. I,
p. 457–460).

În formã ideaticã aceastã stare este sublimatã în exegezã care exprimã (chiar
ºi în coordonatele propagandei culturale româneºti în strãinãtate) funcþia salva-
toare a proiectãrii individului în totalitate, precum în articolele „Dor — saudade
româneascã“ (publicat în Acçao, 31 decembrie 1942) sau „Legenda Meºterului
Manole“ (Acçao, 29 aprilie 1942). Limbajul în care românii exprimã dorul, spu-
ne Eliade în primul articol citat, „nu depãºeºte niciodatã limitele extreme ale
speranþei. Omul se simte doar singur, izolat, nefericit, pradã fericirii trecute sau
încã neatinse, dar dorul (s.a.) îl ajutã sã se consoleze ºi sã-ºi îndure existenþa (...)
Într-un anumit sens, întovãrãºit de dor (s.a.), omul înceteazã de a fi singur, îºi
depãºeºte solitudinea“ (vol. II, p. 333). În ceea ce priveºte „Legenda Meºterului
Manole“ pe care Mircea Eliade o considerã fundamentalã pentru înþelegerea op-
þiunilor creatoare ale poporului român care a înþeles „legea jertfei“ în acest mod
particular, modelul acesteia întemeiazã ºi morala lecþiei eliadiene dupã cum con-
chide Sorin Alexandrescu în cartea deja menþionatã în partea I a dezbaterii (Mir-
cea Eliade dinspre Portugalia, Humanitas, 2006): „(...) dacã viaþa lui Mircea
Eliade este pentru mulþi dintre noi, ºi pentru cultura românã, o viaþã exemplarã,
ea nu a fost totodatã, sau nu a fost totdeauna, ºi o viaþã fericitã. Poate cã con-
cluzia [...] este constatarea, mai curând tristã, cã orice realizare de sine este ºi o
renunþare ºi cã orice amplificare a primeia duce la înzecirea celei de-a doua, ade-
sea dincolo de limitele suportabilitãþii“ (p. 303).

Dovezi ale convertirii creatoare a suferinþei rãmase în timp sunt Tratat de is-
torie a religiilor ºiMitul eternei reîntoarceri încheiate în perioada imediat urmã-
toare experienþei portugheze, al cãror laborator este prezent în Jurnal (cu titlurile
Prolegomene ºi Cosmos ºi Istorie) cât ºi constatãri meditative consemnate aici,
precum aceea cã a vedea lumea politic, înseamnã a o vedea dinamic, adicã prin
forþã sau aceea a legãturii dintre iubire ºi politicã: pasiunea pentru Nina Mareº ºi
aceea pentru legionarism îºi au deopotrivã sursa în setea deAbsolut a protagonistului.
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În fine, dovada cea mai palpabilã este însuºi Jurnalul, pe care Sorin Alexan-
drescu, îl considerã creaþia lui Mircea Eliade din perioada portughezã ºi aceasta,
putem întãri, în ciuda „insuficienþelor“ lui, cãci „ºi golurile dintr-un jurnal intim
sunt revelatorii: Luna în care n-am scris nimic, prin simplul fapt cã e absentã din
Jurnal, spune multe. Sunt absenþe care trãdeazã“ (septembrie 1944, vol. I, p. 247).
Or, dupã cum ºtim, originalitatea hermeneuticii eliadiene constã în imperativul
citirii semnelor chiar ºi acolo unde acestea lipsesc.

5 CÃRÞI ÎN DEZBATERE 127



LIBERALISMUL CA TEORIE SOCIALÃ

GABRIELA TÃNÃSESCU

Dupã numeroase studii ºi articole consacrate liberalismului occidental, între
care volumele Liberalismul ºi societatea modernã (1995) ºi Opþiunea neolibe-
ralã (1997), dr. Constantin Nica deschide cu aceastã nouã lucrare un alt capitol
amplu de cercetare a liberalismului: liberalismul românesc. Lucrarea de faþã, Li-
beralismul ºi societatea modernã, este primul volum al unei serii dedicate teoriei
ºi practicii liberale în România. Sub aspect structural-tematic, aceasta va include
liberalismul din România ºi democraþia parlamentarã — principii, instituþii, va-
lori (vol. II), neoliberalismul ca paradigmã distinctã a ordinii politico-sociale din
România interbelicã (vol. III), tranziþia de sistem de la sfârºitul secolului al XX-lea
ºi renaºterea civilizaþiei de tip vest-european (vol. IV). Reluarea pentru volumul
de faþã a titlului volumului apãrut în 1995 — ce urmãreºte originile ºi evoluþia
liberalismului din secolul al XVII-lea pânã la începutul secolului al XX-lea (teo-
ria dreptului natural, mercantilismul, ºcoala fiziocratã, liberalismul politic clasic:
luminismul, liberalismul american, filosofia germanã, liberalismul francez: B.
Constant, A. Comte, A. de Tocqueville; liberalismul politico-filosofic din Marea
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Britanie: J.S. Mill; liberalismul economic clasic: englez —Adam Smith, Th. R.
Malthus, David Ricardo, J.S. Mill; francez — Jean-Baptist Say; liberalismul
economic restructurat: „ªcoala de la Lausanne“, „ªcoala echilibrului“ sau
„ªcoala matematicã“ reprezentatã de Léon Walras ºi Vilfredo Pareto, „ªcoala
britanicã“ sau „ªcoala de la Cambridge“ reprezentatã de Alfred Marshall, J.A.
Hobson º.a.; liberalismul politico-filosofic restructurat: curentul realist al lui
Thomas Hill Green ºi Céléstin Bouglé ºi curentul conservator al lui Gaetano
Mosca ºi Vilfredo Pareto) — reflectã o dominantã a interesului de studiu al auto-
rului: relaþia dintre liberalism ºi modernitate. Ambele demersuri au ca punct de
plecare conexiunea dintre liberalism ºi modernitate („Liberalismul este inseparabil
de modernitate“) sau caracterul constitutiv al liberalismului („ca reflecþie siste-
matizatã, eminamente criticã la adresa societãþii medievale“ ºi „opticã teoreticã“
ce a inspirat „forþele sociale ce au promovat înnoirea socialã“) pentru modernitate.

În acest ultim volum demersul de reconstituire a istoriei culturale, teoretice ºi
politice a liberalismului românesc între deceniile al doilea ºi al optulea ale seco-
lului al XIX-lea se suprapune cu cel al reconstituirii mutaþiilor ce au produs în
România trecerea dinspre societatea postmedievalã, arhaicã spre cea modernã,
burghezã. Teza asumatã a acestei reconstituiri este cea a identificãrii liberalis-
mului, a „momentelor de culturã liberalã“, a celor mai „reprezentative expresii
ale liberalismului din România“ începând din anii ’20 ai secolului al XIX-lea —
„proclamaþii revoluþionare cãtre þarã; petiþii de drepturi; proclamaþii de drepturi;
coduri juridice moderne/europene; proiecte de constituþii; constituþii; proiecte de
organizare socialã; memorii cu conþinut politico-social; programe de moderni-
zare a economiei; memorii adresate marilor puteri; actele revendicative de la
1848; alte acte revendicative; cãrþi social-politice de istorie naþionalã, de drept,
de filosofie, de demografie, de economie; pamflete politice; broºuri explicative
destinate statelor europene, opiniei publice de pe continent; presa social-politicã
ºi literarã; creaþii literare...“ (p. 10–11) — cu ansamblul fundamentãrilor primare
ale societãþii moderne în România.

Scrierile social-politice reformatoare ale liberalismului din România seco-
lului al XIX-lea, departe de se constitui în opere savante sau de anvergurã teore-
ticã, sunt interpretate ca elaborãri concepute sub presiunea realitãþii, a prioritãþilor
sociale ale timpului, ca „opere“ cu finalitate nemijlocit socialã, pragmaticã“ ºi
cu „aderenþã la corpul social“, ca reflectare a tendinþelor de restructurare a societãþii.

Ca atare, lucrarea se constituie ca argumentare sistematicã ºi cuprinzãtoare a
tezei cã modernitatea în Principatele Române reprezintã „creaþia teoreticã a libe-
ralismului“ ºi „opera forþelor sociale“ liberale. Între argumentele care, în opinia
mea, dau caracterul sistematic al acestei lucrãri se situeazã nu doar conceptul de
modernitate („modernitatea liberalã“) pe care autorul îl operaþionalizeazã ºi în
virtutea cãruia examineazã tranziþia Principatelor Române la civilizaþia mo-
dernã, ci ºi contextualizarea creaþiei culturale ºi a culturii politice care a favo-
rizat la începutul secolului al XIX-lea în þãrile române regenerarea naþionalã,
apariþia unei noi filosofii sociale ºi a unei sociologii militante semnificative
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pentru selectarea valorilor politice, morale, sociale ºi culturale noi, diferite de
„cele promovate de oficialitãþi“. În esenþã, caracterul sistematic al cãrþii rezultã
din examinarea liberalismului din România — ca „fundament principal al racor-
dãrii civilizaþiei române la valorile culturii europene“— atât din perspectiva ma-
nifestãrii sale ca „expresie a înþelegerii necesitãþii schimbãrii ordinii sociale din
Principatele Române“, cât ºi ca „tendinþã de apropiere a vieþii sociale din Ro-
mânia de spiritul european“ (p. 39). Autorul motiveazã miºcarea de reformare a
moravurilor, a vieþii politice ºi sociale, a debutului procesului de „renaºtere na-
þionalã“ în 1821 ºi a debutului conºtiinþei critice prin mutaþiile din sferele cul-
turii, mentalitãþii ºi aspiraþiilor sociale din primele decenii ale secolului al XIX-
lea, prin procesul de conºtientizare a decadenþei þãrilor române faþã de Occident.
Grupãrile sociale cãrora li s-a datorat acest proces complex de conºtientizare —
„mari boieri din vechi familii româneºti, ataºaþi idealului naþional ºi emancipãrii,
care nu au dat sprijin domnilor fanarioþi ºi au manifestat o permanentã suspiciune
faþã de turci“, boieri de rangul al doilea ºi al treilea, dar ºi oameni de condiþie
materialã mai modestã, însã cu pregãtire, intelectuali proveniþi din negustorime,
þãrãnimea înstãritã, meseriaºi — sunt analizate prin prisma exponenþilor ce s-au
afirmat „ca autori de programe politice liberale, ca reformatori ºi/sau ca revolu-
þionari“, ca „primã generaþie de intelectuali din istoria României care elaboreazã
idealul naþional ºi social al modernitãþii“ (p. 9). Procesul de apropiere de Oc-
cident este analizat prin intermediul dimensiunilor schimbãrii inspirate de stra-
tegiile europene de facturã liberalã, dar ºi prin prisma prioritãþilor sociale ce tre-
buiau soluþionate pentru a debloca situaþia de crizã generalizatã în care fuseserã
aduse þãrile române de sistemul fanariot ºi de persistenþa unei ordini feudale
mult prelungite. În acest sens trebuie precizat cã autorul examineazã cu o remar-
cabilã acribie intelectualã resorturile liberale, teoretice ºi politice, ale tranziþiei
spre modernitate în Principatele Române atât din perspectiva „confirmãrii libe-
ralismului occidental“ ca gen proxim (reforme politice ºi instituþionale, debutul
constituþionalismului ºi al democratismului), cât ºi din cea a manifestãrii libera-
lismului românesc ca diferenþã specificã.

Specificul liberalismului românesc în conceperea modernitãþii ºi în moder-
nizarea societãþii este argumentat funcþie de ponderea mai multor factori. În pri-
mul rând este evaluatã întârzierea substanþialã a tranziþiei la societatea modernã
în þãrile române faþã de statele din vestul Europei ca urmare a trãsãturilor proprii
societãþilor feudale româneºti („...principalele evoluþii din societatea noastrã
fiind timp de peste un mileniu asincrone faþã de mutaþiile ºi de valorile care au
caracterizat Europa apuseanã, pe de o parte, ºi compatibile Europei centrale ºi
rãsãritene, pe de altã parte, unde influenþele bizantine, slavo-ruse ºi, parþial, oto-
mane, erau evidente“, p. 33). Autorul accentueazã ideea cã atât tranziþia, cât ºi
modernitatea au fost marcate de condiþiile de existenþã caracteristice secolelor
anterioare, condiþii care au afectat planul atitudinal, cultural, cel al deprinderilor
ºi al „schemelor“ logice. „Practic, þãrile române — care sub influenþa constrân-
gãtoare a imperiilor expansioniste vecine au trãit secole la rând experienþa inde-
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pendenþei limitate ºi a semiautonomiei, a semisuveranitãþii — au asimilat men-
talitãþi, obiceiuri, mode ºi modele proprii «Orientului» ºi au abordat tranziþia ºi
modernitatea sub înrâurirea covârºitoare a spiritului oriental, sub influenþa mo-
ralã ºi a deprinderilor specifice celei «de-a doua Europe...»“ (p. 33–34). Un alt
aspect ce exprimã specificul modernitãþii româneºti este caracterul ei lent ºi in-
complet, incapacitatea societãþii româneºti de a susþine ferm un demers constant
spre „înnoirea“, „negarea“ sau „destabilizarea“ vechii societãþi „istorice“ ºi a
modelului arhaic de viaþã. Ca urmare, ritmul instituþionalizãrii forþelor sociale
„care au prefigurat ºi conturat principalele direcþii ale procesului global de
înnoire“, al instituþionalizãrii lãrgirii participãrii la viaþa politicã ºi publicã, rit-
mul accentuãrii mobilitãþii sociale, al deschiderii învãþãmântului ºi educaþiei ci-
vice pentru un segment social mai larg, al extinderii comunicãrii, al dezvoltãrii
cunoºtinþelor, al modernizãrii sistemului politic deschis spre inovaþii, al mo-
dificãrii atitudinilor, reacþiilor ºi aºteptãrilor principalelor grupuri sociale, dar,
mai ales, absenþa resurselor financiare necesare unei revoluþii industriale ºi unei
revoluþii a urbanismului, lipsa de personal ºi de resurse necesare pentru a refor-
ma domeniul sãnãtãþii ºi al igienei populaþiei ºi complexitatea problemei sociale
ce decurgea din statutul cultural ºi material al þãrãnimii a cãrei pondere era co-
vârºitoare în totalul populaþiei, toate acestea, ºi încã multe altele, au determinat
în þãrile române un proces de modernizare deosebit de sinuos ºi de lungã duratã.
Raportul gen proxim (sau sfera opþiunilor constitutive ale liberalismului vest-
european) — diferenþã specificã (sau sfera trãsãturilor distinctive ale moder-
nitãþii liberale a Principatelor) în privinþa liberalismului modernizator este tran-
ºatã de autor prin valorificarea distincþiei realizate de Jean Touchard între libera-
lismul confortabil (cel al ideologiei burgheziei) ºi liberalismul militant (cel al
miºcãrilor revoluþionare, „ale eternilor învinºi“, din Germania, Italia, din Europa
Centralã ºi Orientalã) care inspirã miºcãrile de unificare naþionalã. Liberalismul
din þãrile române s-a constituit ca miºcare naþionalã care a urmãrit atât eman-
ciparea de sub dominaþia marilor puteri, cât ºi unitatea politicã a tuturor terito-
riilor locuite de români, ºi a avut, aºadar, aceleaºi opþiuni constitutive, militante,
ca ºi liberalismul vest-european. Ceea ce l-a singularizat au fost nu opþiunile po-
litice, juridice, economice sau instituþionale, ci ritmul lent, evolutiv în care a rea-
lizat modernizarea societãþii în contextul stadiului istoric decalat ºi a celui extern
ºi intern defavorabil. Raportat la contextul complex în care s-au aflat Principa-
tele Române, la necesitatea de depãºire a numeroaselor blocaje survenite ºi, ca
încununare a lor, a crizei generalizate a societãþii româneºti „ce glisa între Orient
ºi Occident, între preponderenþa protipendadei boiereºti ºi aspiraþiile stãrii a treia“
(p. 167–178), la „particularitãþile care au consacrat þãrile române ca societãþi
oarecum atipice, care au declanºat tranziþia ºi au realizat modernitatea pe baza
unei ierarhii proprii de prioritãþi“ (p. 169), maniera în care autorul interpreteazã
discursul liberal românesc al secolului al XIX-lea ºi realizãrile de facturã li-
beralã în sfera justiþiei (egalitãþii), administraþiei, al „folosului cetãþenilor“ ºi
„interesului public“ poate fi apreciat ca fiind una ce contureazã o dimensiune so-
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cialã preponderentã a liberalismului. Autorul defineºte de altfel liberalismul ca
„teorie socialã asupra modernitãþii“, desigur una ce înglobeazã mai mult decât
teoriile politice ale modernizãrii, ºi argumenteazã aceastã definire prin semni-
ficaþiile covârºitoare ºi implicaþiile majore ale liberalismului la nivelul evolu-
þiilor societãþilor Principatelor privite ca întreg.

Un alt aspect semnificativ ce atestã rigoarea ºi argumentarea sistematicã a ra-
portului liberalism-modernitate este tratarea de sine-stãtãtoare a „opþiunilor libe-
ralo-reformatoare ale generaþiei prepaºoptiste“ (1820–1840) sau a „genezei“, a
etapei de început a liberalismului din Principate, a culturii moderne ºi a tranziþiei
spre modernitate (ca „fenomene inseparabile“), pe de o parte, ºi, pe de alta, a
liberalismului paºoptist ca „întemeietor al societãþii moderne“. Liberalismul
paºoptist este apreciat drept faza clasicã, maturã în evoluþia liberalismului din
România în intervalul 1840–1890, anul 1848 fiind „momentul de splendoare a
liberalismului din Europa ºi din România, deoarece acum aceastã teorie socialã
atinge valenþe excepþionale, reflectate în programe politice elaborate, în suflul
indus întregii culturi naþionale, în subtilitatea argumentãrii proiectelor ºi progra-
melor formulate“ (p. 167). Aceastã fazã exprimã, în opinia autorului, „clarifi-
cãrile doctrinar-ideologice ale forþelor care militau pentru emanciparea naþionalã
ºi pentru restructurarea democraticã a organizãrii politice ºi sociale“ ºi, deopo-
trivã, o formã deja instituþionalizatã a culturii politice ce a exercitat „o puternicã
influenþã, apropiindu-se de un cvasimonopol asupra spectrului ideologic al epo-
cii...“ (p. 170).

Caracterul cuprinzãtor prin care am apreciat, de asemenea, demersul acestei
lucrãri poate fi parþial schiþat fie ºi numai prin enumerarea câtorva subiecte ce
reflectã o prodigioasã documentare ºi care reprezintã argumente de sine-stãtãtoare
în structura de ansamblu a argumentãrii: prezentarea ºi critica perspectivelor ex-
plicative asupra debuturilor liberalismului ºi a tezelor invocate, între alþii, de
Nicolae Iorga, A.D. Xenopol, Garabet Ibrãileanu, Eugen Lovinescu, ªtefan
Zeletin, Mihail Manoilescu, G. Zane; prezentarea disputei asupra „celui dintâi
român modern“, a „profilurilor“ intelectuale ºi politice ale „celor dintâi români
moderni“, „cu opere distincte, dar complementare“: Dinicu Golescu, Ionicã Tãutu
ºi Tudor Vladimirescu, ºi propriul rãspuns la aceastã disputã: Tudor Vladimi-
rescu, care a „declanºat tranziþia“ prin programul sãu ºi prin gândirea sa politico-
socialã de facturã reformatoare; prezentarea „exponenþilor emblematici“ ai
paºoptismului: Nicolae Bãlcescu, Mihail Kogãlniceanu ºi Ion C. Brãtianu. În
peisajul editorial consacrat temei în þarã, lucrarea dr. Constantin Nica se detaºeazã
ca reconstituire minuþioasã a istoriei zbuciumate a liberalismului românesc de
secol XIX dublatã de o perspectivã nuanþatã, profund teoreticã ºi, implicit, echi-
libratã de interpretare a semnificaþiei liberalismului pentru devenirea modernã a
þãrilor române.
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DESTINUL SOCIAL-DEMOCRAÞILOR ROMÂNI

CRISTINA VOHN

Social-democraþia a avut de la apariþia sa în România un drum sinuos, care a
fost mai puþin cercetat de specialiºti. Dacã despre liberalism sau conservatorism
s-au scris tomuri întregi ºi s-au fãcut ample cercetãri istorice, sociologice ºi poli-
tologice, cãrþile dedicate social-democraþiei pot fi numãrate pe degete. A existat
desigur ºi o teamã a specialiºtilor de a se apropia de acest subiect dupã 1989
când confuziile ideologice au predominat în întreaga societate româneascã, so-
cial-democraþia fiind adesea asociatã comunismului.

Dintre autorii care au studiat istoria social-democraþiei din România se aflã
Nicolae Jurca ºi Vasile Niculae. Lucrãrile lor se concentreazã însã asupra evo-
luþiei de pânã în 1944 a Partidului Social Democrat Român (care a activat de la
înfiinþarea sa, în 1893, sub mai multe denumiri), partid care a reprezentat aceastã
doctrinã pe scena politicã româneascã. Perioada cea mai tulbure din istoria par-
tidului, finalizatã cu dispariþia sa, prin crearea „partidului unic al clasei mun-
citoare“ în 1948, este cercetatã de autorii de mai sus destul de superficial, desi-
gur ºi din cauza lipsei surselor arhivistice pe care le-au avut la dispoziþie, la data
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când ºi-au publicat volumele. Chiar dacã este vorba numai de patru ani din isto-
ria social-democraþiei (1944–1948), aceºtia sunt ani care au marcat decisiv soar-
ta unuia dintre partidele politice care au contribuit la realizarea actului de la
23 august 1944, moment crucial în istoria României.

Cazul social-democraþilor români, lucrarea istoricului Stelian Neagoe, publi-
catã de Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, în anul 2005,
este primul volum care aduce o contribuþie însemnatã la cercetarea istoricului so-
cial-democraþiei româneºti ºi dupã anul 1944. De fapt, cea mai mare parte a lu-
crãrii este dedicatã acestei perioade, destinului partidului ca atare, dar ºi destinului,
atât de puþin cunoscut pânã acum, al unor lideri importanþi ai PSD. Primeazã în
conþinutul lucrãrii informaþiile inedite, provenite mai cu seamã din surse arhivistice.
Astfel, lucrarea se evidenþiazã atât prin modul în care profesorul Stelian Neagoe
trateazã tema social-democraþiei ca atare, cât ºi prin informaþiile pe care le aduce
pentru prima datã în dezbaterea comunitãþii ºtiinþifice, dar ºi a tuturor acelora pasi-
onaþi de istorie ºi de evoluþia politicii româneºti de-a lungul timpului.

Volumul este structurat în cinci pãrþi: Vârstele ºi meandrele social-democra-
þiei române, Culisele istoriei secrete, Preþul verticalitãþii în politicã, Glose pen-
tru mai târziu, Documente. Prima parte sintetizeazã istoria social-democraþiei
din România de la apariþia primelor idei socialiste (secolul al XIX-lea) ºi pânã
la înfiinþarea Partidului Muncitoresc Român (februarie 1948), moment care mar-
cheazã dispariþia de facto a Partidului Social Democrat din România. Aceastã
parte ajutã cititorul sã înþeleagã mai bine capitolele urmãtoare, evoluþia PSD în
anii care au schimbat radical faþa României (1944–1948).

Cea de-a doua parte conþine documente arhivistice aduse pentru prima oarã
în circuitul ºtiinþific: note ale Serviciului Special de Informaþii ºi ale Securitãþii,
corespondenþa membrilor Misiunilor politice ºi militare ale Angliei, S.U.A. ºi
U.R.S.S. la Bucureºti cu superiorii lor, sinteze politice întocmite de serviciile de
profil ale Direcþiei Generale a Poliþiei, memorii ºi jurnale intime ale unor foºti
oameni politici, diplomaþi din þarã ºi de peste hotare (p. 75). Toate aceste docu-
mente dezvãluie acþiunile din culisele politicii interne ºi internaþionale ce au
condus la lichidarea Partidului Social Democrat.

Cea de-a treia parte se opreºte asupra destinului preºedintelui social-demo-
craþilor români, Constantin Titel Petrescu. Un personaj politic despre care s-a
scris ºi s-a vorbit mult mai puþin decât despre liderii naþional-liberalilor sau na-
þional-þãrãniºtilor. Titel Petrescu a fost lãsat, pe nedrept, într-un con de umbrã.
Dacã despre suferinþele îndurate de Iuliu Maniu sau Brãtieni în închisorile co-
muniste s-au scris ºi s-au dezvãluit (pe bunã dreptate) umilinþele ºi cruzimile la
care au fost supuºi, Titel Petrescu a fost „sãrit“ din multe dintre cercetãrile publi-
cate dupã 1990. Intrat de tânãr în rândurile miºcãrii muncitoreºti din România,
el a fost un adept convins al ideilor social-democrate, al acelei social-democraþii
interbelice din care s-au dezvoltat în statele occidentale partidele social-demo-
crate, importanþi actori politici ºi în zilele noastre. S-a opus derapãrilor ºi devie-
rilor de orice fel de la crezul democratic, în care a crezut pânã la moarte. Intran-
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sigent în crezurile lui, el a fost sacrificat de noii guvernanþi ai României de dupã
cel de-al doilea rãzboi mondial. S-au folosit de el, atât cât au putut, dupã care
i-au aplicat aceleaºi tratamente ca ºi naþional-þãrãniºtilor sau naþional-liberalilor.
Comuniºtii de la Bucureºti, atent consiliaþi de Moscova, nu s-au sfiit sã îl ares-
teze pe liderul social-democrat ºi sã îi desfiinþeze partidul pe care îl crease în
1946: Partidul Social Democrat Independent. Acest partid îi reunea pe acei so-
cial-democraþi care nu au acceptat sã colaboreze cu Partidul Comunist Român.

Preþul verticalitãþii în politicã este sugestiv pentru destinul lui Constantin Titel
Petrescu.Arestat fãrã niciun fel de mandat în anul 1948, va fi condamnat la temniþã
grea pe viaþã, din care a ispãºit opt ani. Convingerile lui, neabdicarea de la crezu-
rile de-o viaþã nu l-au pãrãsit nici în momentele cele mai grele. În procesul desfã-
ºurat în 1952, Titel Petrescu nu s-a sfiit sã declare în ºedinþã publicã: „Eu am fost
ºi sunt adversarul regimului comunist ºi socotesc cã realitãþile þãrii noastre atunci
ºi în prezent sunt pentru un regim mic burghez socialist, cu tendinþe cãtre socia-
lism ºi nu pentru un regim comunist“ (p. 129). Închis la penitenciarul special de la
Sighetul Marmaþiei, asupra lui Titel Petrescu au început a fi exercitate numeroase
presiuni pentru ca acesta sã-ºi schimbe atitudinea faþã de regimul comunist. ªi, în
final, profesioniºtii anchetatori i-au gãsit punctul slab. În schimbul promisiunii cã
toþi social-democraþii aflaþi în închisori vor fi eliberaþi, el a acceptat sã semneze o
scrisoare prin care sã recunoascã ºi sã preamãreascã „realizãrile“ regimului co-
munist. Se întâmpla în 1955. Este acesta un gest condamnabil? Cine poate sã îl ju-
dece? Poate numai foºtii colegi de temniþã, care au cunoscut pe propria lor piele
rigorile regimului penitenciar comunist în perioada lui cea mai durã. Pentru acest
gest mai mulþi autori l-au condamnat pe Titel Petrescu. Dar, care sã fie oare ati-
tudinea faþã de acest act, când astãzi se dezvãluie cã ºi alþi oameni politici închiºi
în penitenciarele comuniste au semnat angajamente cu Securitatea. Nu credem cã
existã o mãsurã universalã care sã aprecieze rezistenþa oamenilor care trãiesc ani
de zile în condiþii inumane extreme. Iar în cazul lui Titel Petrescu adesea se uitã sã
se spunã de ce a acceptat sã facã ceea ce a fãcut.

Prin modul în care s-a comportat dupã eliberare, pentru Constantin Titel
Petrescu pare sã fi fost mai curând un sacrificiu pe care l-a fãcut pentru oamenii
care i-au stat alãturi atât la bine, cât ºi la greu. Autoritãþile comuniste nu ºi-au
þinut promisiunea de a-i elibera colegii social-democraþi din închisori. Acest fapt
l-a determinat sã trimitã o scrisoare-protest preºedintelui Consiliului de Miniºtri,
Chivu Stoica, prin care „ameninþa cã dezvãluie public tot calvarul îndurat, dupã
care îºi va pune capãt zilelor“ (p. 147). Gestul sãu a condus la eliberarea mem-
brilor conducerii Partidului Social Democrat Independent dupã trei luni. La pu-
þin timp, grav bolnav, îºi va gãsi sfârºitul la spitalul „Panduri“ din Bucureºti (2 fe-
bruarie 1957). „Trecea, astfel, în lumea celor veºnice ultimul mare lider social-de-
mocrat român (cu lavalierã)... care pânã spre anul 1946 trecuse falnic ºi triumfã-
tor prin viaþa politicã româneascã interbelicã“ (p. 147–148).

Supravieþuitorul, care i-a continuat munca lui Constantin Titel Petrescu a fost
Adrian Dimitriu, cel care a reînfiinþat, dupã 1989, Partidul Social Democrat din
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România. ªi lui profesorul Stelian Neagoe îi conferã câteva pagini ce sinte-
tizeazã datele existente în arhive despre detenþia ºi eliberarea sa din închisoare,
ca urmare a compromisului pe care îl fãcuse ºeful sãu cu autoritãþile comuniste.

Partea a patra a volumului se concentreazã asupra destinelor celor care au
contribuit la lichidarea social-democraþiei române, fie ei politicieni sau consilieri
sovietici. E vorba de oameni politici din diferite partide politice democratice ale
României Mari, precum Mihail Ralea, Mihail Ghelmegeanu, Eduard Mirto, de
liderii Partidului Comunist Român, Vasile Luca, Ana Pauker, Teohari Geor-
gescu, Iosif Chiºinevschi, Miron Constantinescu, Ion Gheorghe Maurer, Emil
Bodnãraº, Alexandru Drãghici, Gheorghe Gheorghiu-Dej, dar ºi de lideri ai Par-
tidului Social Democrat care au acceptat sã fie instrumentele comuniºtilor ºi au
contribuit, din interiorul partidului, la lichidarea lui: Teodor Iordãchescu, Miºa
Levin, Mihail Moraru, Ion Pas, Lothar Rãdãceanu, Eugenia Rãdãceanu, Barbu
Solomon, Zaharia Tãnase, ªerban Voinea, ªtefan Voitec. Capitolul demonstreazã
faptul cã ºi în Partidul Social-Democrat, ca ºi în alte partide, au existat oportu-
niºti, politicieni care au abdicat de la crezul lor pentru o funcþie sau avantaje de
alt fel. Este adevãrat cã aici au fost lideri de prim rang ai partidului ca Lothar
Rãdãceanu sau ªtefan Voitec. Dar aceºtia au fost ºi instrumente docile în mâinile
Partidului Comunist. Faþã de lichidarea social-democraþiei române s-a aplicat
desigur un alt plan decât faþã de celelalte partide politice. Comuniºtii aveau ne-
voie sã înglobeze Partidul Social Democrat, care ºi el, ca ºi Partidul Comunist
Român / Partidul Muncitoresc Român, reprezenta interesele muncitorimii române.
Iar pentru a atinge acest scop comuniºtii au racolat o parte a liderilor social-de-
mocraþi. Aceastã chestiune nu s-a pus desigur în cazul PNÞ-ului sau al PNL-ului.

Partea a patra a cãrþii conþine documente arhivistice inedite despre social-de-
mocraþia românã dupã 20 iunie 1944, data constituirii Blocului Naþional Demo-
cratic, coaliþie care a avut o contribuþie determinantã în înlãturarea mareºalului
Antonescu de la putere ºi schimbarea sorþii statului român. Ele permit cititorului
avizat sã îºi formeze singur o pãrere despre contextul istoric ºi despre faptele ºi
acþiunile politice care au implicat social-democraþii români dupã aceastã datã,
dacã Partidul Social Democrat a „trãdat“, aºa cum considerã unii cercetãtori, sau
nu. Considerãm cã, în acest caz, partidul nu poate fi judecat în ansamblul sãu, ci
pe facþiuni: cea a celor care au simþit încotro bate vântul schimbãrii ºi nu au avut
nici un regret în a abdica de la crezul politic de pânã atunci ºi cea a celor care au
cunoscut rigorile închisorilor comuniste din România.

Cazul social-democraþilor români este o carte care aduce o contribuþie impor-
tantã la lãmurirea multor „pete negre“ din istoria Partidului Social Democrat. O
carte utilã pentru întregirea întregului context politic ulterior anului 1944, din
care PSD-ul a fost nu o datã exclus sau marginalizat. ªi istoria acestui partid cu
bune ºi cu rele face parte din istoria româneascã, care trebuie cunoscutã în în-
treaga complexitate a acelor timpuri. Este un demers salutar care, suntem con-
vinºi, va fi continuat prin publicare unor alte volume dedicate acestui partid ºi
istoriei doctrinei social-democrate în ansamblul ei.
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