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Abstract. Development of liberalism in the Principalities continued to
grow in the second decade of the nineteenth century. During this period
an important role in spreading liberal ideas had young people who left to
study abroad (especially in France). If in the early nineteenth century,
young people who studied abroad were very few, „were remarkable only
two Moldavian studying in France“, now their number had expanded
greatly and still growing. Moreover towards the end of the second decade
and the beginning of the third decade, schools began to appear in the
principalities, where young people had access to liberal ideas.
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Abordarea unui subiect precum cel analizat în acest eseu nu poate omite o
perspectivã de ansamblu asupra liberalismului ºi a republicanismului din spaþiul
românesc care întrebuinþase concepte precum cele din republica italianã ºi din
spaþiul culturii politice franceze. Parte integrantã a marii familii liberale euro-
pene, lumea politicã româneascã nãºtea ºi dezvolta aceste concepte în spaþiul ro-
mânesc, profund influenþatã de Occident. Primele influenþe liberale ºi, implicit,
ideea modelului politic de republicã pãtrund în Principate spre sfârºitul secolului
al XVIII-lea ºi începutul secolului al XIX-lea. Apariþia acestor idei în spaþiul ro-
mânesc se datoreazã revoluþiei franceze din 1789, al cãrei succes a dus la propa-
garea ideilor revoluþionare în întreg spaþiul european prin urmare ºi în cel româ-
nesc. Ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea a fost marcat de interesul Franþei
revoluþionare pentru cele douã Principate datoritã faptului cã aceasta a numit un
consul general pentru cele douã organizãri politice. Astfel ideologia francezã se
va manifesta în Iaºi, unde consulul Parant stabilea legãturi cu boierii de aici ºi
susþinea o activitate de propagare a ideilor revoluþiei.
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În acelaºi timp, în Bucureºti, consulul francez Flury încerca sã difuzeze idei
revoluþionare pentru a putea instaura „o republicã aristo-democraticeascã“.1 O
accentuare a influenþei franceze în Principate are loc în timpul regimului lui
Napoleon, perioadã în care realizãrile acestuia au atras atenþia boierilor români,
contribuind la conturarea ideilor politice ale acestora. Cele douã consulate au
devenit repede centre de propagare a ideilor revoluþionare stimulând miºcarea de
emancipare politicã ºi preluarea modelului republican. Astfel, în 1802,
liberalismul politic începe sã se cristalizeze sub forma unor înjghebãri de orga-
nisme politice ºi „primii germeni ai liberalismului se concretizeazã sub forma
unui proiect de republicã aristo-democraticeascã“2. Aceastã formã de organi-
zare reprezenta o formã hibridã de stat condus de boierime, ce venea propagat
pe filierã francezã.
În acelaºi an, în noiembrie-decembrie, diverse grupuri de boieri din Moldova

prezentau Porþii Otomane un memoriu în care se cerea „respectarea drepturilor
obºteºti pentru toþi deopotrivã, fãrã nici o deosebire“3, idee ce exprima clar ega-
litatea drepturilor politice. Dezvoltarea liberalismului în Principate continua sã
ia amploare în deceniul al doilea al secolului al XIX-lea. În aceastã perioadã un
rol important în rãspândirea ideilor liberale îl aveau tinerii plecaþi la studii în
strãinãtate (în special în Franþa). Dacã la începutul secolului al XIX-lea tinerii
plecaþi la studii erau foarte puþini, „erau remarcaþi doar doi moldoveni aflaþi la
studii în Franþa“4, acum numãrul lor crescuse foarte mult ºi impulsul de a studia
în strãinãtate continua sã preocupe mulþi tineri. În plus, în afarã de aceºtia, spre
sfârºitul celui de-al doilea deceniu ºi începutul celui de-al treilea deceniu încep
sã aparã în Principate ºcoli în care tinerii au acces la ideile de modernitate poli-
ticã care aveau concepþii despre forma republicanã de guvernãmânt politic. Ast-
fel, în 1835, la Iaºi, se fonda Academia Mihãileanã, în cadrul cãreia erau þinute
cursuri de drept natural, privat ºi public dar ºi un curs de economie politicã. În
acelaºi timp, Colegiul Naþional din Bucureºti, la care se predau cursuri asemãnã-
toare, devenise în anii premergãtori revoluþiei paºoptiste „un centru de lecturã a
unor importante lucrãri aparþinând gândirii politice revoluþionare franceze“.5
Pe baza acestui model politic avea sã se preia ideea de republicã de cãtre revolu-
þionarii români veniþi din statele occidentale. Un alt factor important care a per-
mis dezvoltarea liberalismului în spaþiul românesc a fost dezvoltarea economiei,
facilitatã ºi de o organizare mai coerentã a statului în urma adoptãrii Regulamen-
telor Organice. Aceastã dezvoltare economicã din deceniile trei ºi patru ale seco-
lului al XIX-lea a permis în acelaºi timp o dezvoltare a societãþii ºi apariþia unei
mici burghezii care va susþine dezvoltarea ideilor liberale. La începutul secolului
al XIX-lea se manifestã în spaþiul românesc un tip de idee politicã promovatã de
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Ioniþã Tãutu sub forma unei republici cu o constituþie dupã modelul carbonarilor
din Italia, numita Constituþie a Cãrvunarilor.
Perioada cea mai intensã de dezvoltare a liberalismului este reprezentatã de

anii deceniului al patrulea, perioadã în care apar o serie de reviste ºi publicaþii
(„Dacia Literarã“ — 1840, „Propãºirea“ —1844) care susþin intens o activitate
de promovare a ideilor liberale. Punctul culminant al acestei perioade este Revo-
luþia de la 1848, care a marcat trecerea la acþiunea politicã a celor care pânã atunci
se limitaserã sã promoveze ideile liberale, iar dupã revoluþie încercau sã le punã
în aplicare. În cazul României, procesul de construcþie statalã începe în anul
18596 ºi este caracterizat de in-group. Legea fundamentalã de la 1866 încerca o
tranziþie de la un sistem feudal, anacronic la o democraþie de tip burghez (mode-
lul francez) care sã creeze premisele construcþiei spaþiului politic identitar fãrã
a crea confuzii de interpretare.7 Esenþial pentru identitatea culturalã este capita-
lul simbolic, reprezentând valori, atitudini, comportamente, credinþe ºi simboluri
împãrtãºite de membrii grupurilor politice care simpatizau cu ideea de republicã.
Aceasta sugereazã cã în timp ce identificarea socialã este o componentã impor-
tantã a protestului social, identificarea în sine are la bazã relaþiile sociale ºi defi-
nirea consensualã a realitãþii.8 Iniþial, evenimentele care s-au derulat în spaþiul
românesc pot fi privite cumva asemãnãtor spaþiului britanic prin perspectiva
teoriei elitiste. Este vorba de douã tabere, tabãra liberalã, care susþinea importul
formelor occidentale ca fiind unica ºansã a noii creaþii politice de a se transforma
într-un „stat“ european (I. C. Brãtianu, C. A. Rosetti), ºi tabãra conservatoare,
care se împotriveºte acestui import iraþional (Maiorescu).9 Problema aºa-numi-
tului elitism conservator este interpretatã de diverºi autori în manierã diferitã.
Astfel, Lascãr Catargiu este considerat a fi un exponent al acestui elitism: „de ase-
menea, intervenþiile politice ale lui Lascãr Catargiu, Petre P. Carp sau Alexandru
Lahovari defineau o altã versiune a conservatorismului autohton, care se mani-
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festa elitist, ca o reacþie la adresa democraþiei în masã“10. Este vorba despre ata-
curile îndreptate împotriva conservatorilor, motivaþia fiind cã aceºtia îºi apãrã
propriile privilegii, sprijinind meritocraþia, de teamã cã acestea le-ar fi uzurpate
de cãtre noua burghezie aflatã în plin proces de formare. Este cunoscutã ideea cã
„în general, conservatorii au continuat sã reprezinte interesele marilor moºieri,
iar liberalii pe cele ale clasei mijlocii, industriale ºi comerciale urbane, în creº-
tere“.11 Aceste aserþiuni pot fi reale numai în mãsura în care prin acest elitism se
încerca menþinerea unor anumite privilegii. Însã aceastã anatemã nu este general
valabilã ºi aplicabilã pentru cã elitismul era unul de naturã „luminatã“.12 Conser-
vatorii autohtoni, al cãror exponent marcant va fi ºi Lascãr Catargiu, puneau
accent pe experienþã ºi tradiþie ca mãsurã de precauþie în ceea ce priveºte cadrul
etatic, nevrând sã încredinþeze pârghiile puterii politice unor neiniþiaþi. Aceºtia
se temeau ca neiniþiaþii sã facã abuz de putere sau sã nu iroseascã viitorul statului
cheltuindu-i resursele sau distrugându-i rãdãcinile. Aceastã clasificare bipolarã
este o generalizare forþatã dar necesarã pentru înþelegerea felului în care con-
strucþia „României moderne“ s-a desfãºurat.13 Generaþia politicã care apare în a
doua jumãtate a secolului al XIX-lea are la baza construcþiei sale identitare un
conservatorism în forma sa purã, pentru cã el respingea fãrã niciun fel de echi-
voc orice grevare instituþionalã exterioarã, aplicabilã ulterior spaþiului româ-
nesc.14 Se punea accent prin susþinerea acestor puncte de vedere pe un anumit
contextualism, pe tradiþie ca filon constitutiv al unui cadru etatic menit sã reziste
oricãror încercãri temporale.15 Decalajul faþã de realitãþile occidentale trebuia
depãºit în viziunea conservatoare prin valorizarea propriului trecut, riscul in-
adecvãrii fiind o naþie fãrã simþ istoric16. „Nicicând libertãþile publice nu sunt
mai vii, mai puternic simþite, practicate cu mai mult interes de binele comun de
cãtre toþi cetãþenii decât tocmai sub oligarhie. (...) în statul oligarhic existã o
clasã de oameni cari ab antiquo are sarcina de a împãca formele trecutului cu
exigenþele viitorului, asigurând statului continuitatea de dezvoltare, ferindu-l de
spriþuri ºi de întreprinderi aventuroase ºi înlãuntru ºi înafarã. (...) la noi lucrurile
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se traduc din franþuzeºte într-o noapte ºi sunt votate a doua zi. (...) de aceea
multe legi sunt nãscute moarte. Despre o viaþã ºi o evoluþiune proprie a ideilor
ce se legiuesc nu poate fi nici vorbã. (...) asta e chiar deosebirea între naþii mici
fãrã simþ istoric ºi naþii mari, c-un profund simþ istoric ºi c-un mare viitor.“17 Ul-
terior definirea identitãþii se face ºi în raport de necesitãþile de ordin constitu-
þional care sã creeze imaginarul politic republican ca sursã de configurare a spa-
þiului identitar ºi a construcþiei instituþionale ce avea sã urmeze.18 Actele funda-
mentale pe care le-a cunoscut statul român dupã 1866 ca ordine instituþionalã
constituie conformarea unui raport de forþe ºi a unor realitãþi concrete la impera-
tive care trebuiau realizate în funcþie de necesitãþile politice acelor epoci.19 Con-
stituþiile din 1866, 1923, 1938 au avut motivaþia creãrii unor noi regimuri poli-
tice în cadrul cãrora urma sã se defineascã raportul dintre identitate politicã ºi
alteritate, însã nu în cadrul formei republicane, ci în cea monarhicã.20 Forma de
guvernãmânt republicanã era gânditã în opoziþie cu ideea de monarhie, care pier-
dea teren în favoarea ideilor promovate de revoluþionarii europeni la mijlocul
secolului al XIX-lea. Acest aspect a fost posibil pentru cã republicanismul sfârºi-
tului de secol XVIII a putut sã îmbrace forme burgheze ºi sã creeze un tip de
ideologie politicã care a dominat spaþiul european21. Eºecul revoluþiei paºoptiste
nu a însemnat însã ºi eºecul liberalismului, care a continuat sã se dezvolte ºi în
anii urmãtori, în Principate, susþinând ideea ca acestea sã se constituie într-o re-
publicã dupã modelul francez. Idealul republican a continuat sã rãmânã ºi în se-
colul al XIX-lea o prioritate a revoluþionarilor români care promovau modelul
politic occidental în Principate. Dorinþa mare de a impune ideile liberale în þãrile
române a determinat formarea în timp a unor cluburi politice liberale. La început
separate în cele douã Principate, cluburile liberale se vor uni ºi ele dupã Unirea
Principatelor ºi dupã o perioadã de aproape 15 ani în care au avut o intensã acti-
vitate politicã membrii acestor cluburi vor forma primul partid politic din Româ-
nia, la 25 mai 1875, care se va numi Partidul Naþional Liberal. Împotriva rãspân-
dirii ideilor liberale se va naºte o puternicã opoziþie reprezentatã de conservato-
rism. Pronunþat pentru prima datã în spaþiul românesc la 1823, termenul de „con-
servator“22, care provine de la latinescul conservare, ce înseamnã a pãstra, a
conserva, „va evidenþia opoziþia faþã de termenul novator“23 reprezentat de
ideile liberale. Revoluþia francezã de la 1879 a reprezentat în istorie prãbuºirea
Vechiului Regim.
Acest fapt a dus la crearea unui clivaj liberalism-consevatorism ºi la confrun-

tarea dintre aceste douã curente începând cu sfârºitul secolului al XVIII-lea,
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când republicanismul devenea un curent doctrinar important. Aºadar, revoluþia
francezã va reprezenta punctul de plecare al disputelor dintre aceste curente,
dispute care vor cuprinde întreg spaþiul european dar ºi pe cel românesc cu pri-
vire la ideea de republicã. Confruntarea dintre conservatorism ºi liberalism va
produce ecouri ºi în spaþiul politic românesc, ºi de aceea este important de ob-
servat ce formã a îmbrãcat disputa dintre cele douã doctrine. Luând astfel în con-
siderare opoziþia dintre cele douã curente este important sã reliefãm evoluþia
ideilor liberale dar ºi modalitãþile prin care acestea au reuºit sã se impunã în con-
diþiile unei puternice reacþiuni conservatoare. Aceastã idee va reprezenta obiec-
tul de studiu care va încerca sã urmãreascã procedeele prin care reprezentanþii
liberalismului au reuºit sã-si impunã ideile în faþa opoziþiei reprezentate de con-
servatori. Noutatea unei astfel de analize este datã de valoarea teoriei politice, cu
referire la posibilitatea verificãrii celor enunþate în discursuri ºi scrieri prin inter-
mediul practicii politice. Ceea ce conteazã în definitiv este ca ideile susþinute sã
se materializeze, or rostul lucrãrii este de a evidenþia acest aspect, al corelãrii
dintre teorie ºi practicã.
Mihail Kogãlniceanu va fi unul dintre cei mai importanþi oameni politici ai

secolului al XIX-lea. El va fi „arhitectul României moderne“24, aºa cum l-a
numit Alexandru Zub, dar ºi alþi autori.25 Studiile în strãinãtate dar ºi cãlãtoriile
de mai târziu la Paris ºi în Spania i-au oferit prilejul sã observe faptul cã socie-
tãþile de acolo se aflau pe o treaptã superioarã a dezvoltãrii sociale ºi sã compare
aceste societãþi cu societatea româneascã. Obsevând cã în þãrile vest-europene
burghezia reuºise sã impunã boierimii reforme radicale cum ar fi renunþarea la
privilegii din partea boierilor, Kogãlniceanu va dori sã translateze aceste reforme
ºi în spaþiul românesc. În momentul revenirii în þarã, în 1838, Kogãlniceanu era
hotãrât sã promoveze ideile ce stãteau la baza revoluþiei burgheze: libertate ºi
egalitate, crearea unui stat independent sub forma unei republici. Modelul pe
care Kogãlniceanu l-a crezut aplicabil în Principate este cel francez, care la 1848
a înlãturat regimul monarhic al lui Ludovic Filip (1773-1850) ºi a proclamat o
republicã radical democraticã, însã care a avut un timp scurt de evoluþie26.
Prin aceasta el spera sã provoace o trezire a opiniei publice, care sã înþeleagã

ºi sã accepte aceste principii care susþineau existenþa unui stat modern cu formã
de guvernare republicanã. Promovarea ºi propagarea acestor idei s-a fãcut pe
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cercurile politice de la Berlin, am avut fericita ocazie ºi putinþa de a-mi îmbogãþi mintea cu ideile reformatoare
ce atunci inspirau înaltei inteligenþi a Germaniei. Da, Universitãþii din Berlin, a doua mamã, exemplului ce
mi l-a dat amorul pentru patria gemanã, ºi pe care l-am gãsit în toate pãturile societãþii, datoresc eu amorul
pentru patria românã ºi spiritul liberal care m-au însufleþit în toate actele vieþei mele“. Lucreþia Rãdulescu-
Pravtz, Activitatea lui Mihail Kogãlniceanu pânã la 1866, Iaºi, Tipografia H. Goldner, 1913, p. 116.

26 Hagen Schultze, Stat ºi naþiune în istoria europeanã, trad. de Hans Neumann, Iaºi, Ed. Polirom, 2003,
p. 196.



cale culturalã prin intermediul revistelor: „Alãuta Româneascã“ —1838, „Dacia
Literarã“ — 1840, „Propãºirea“ — 1844, „Steaua Dunãrii“ — 1855. Aceste re-
viste ce urmãreau crearea unui fond cultural naþional comun pentru ambele Prin-
cipate ºi crearea unei limbi literare comune aveau ca scop ºi promovarea ideii de
unire dar ºi apãrarea claselor inferioare în special a þãrãnimii: „La 1840 am
fondat Dacia Literarã menitã a pregãti unirea între diferitele ramuri ale familiei
române…., la 1855 am fondat Steaua Dunãrii cel dintâi ziar politic pe al cãrui
steag era înscris unirea…“.27 Încercãrilor de a promova idei liberale în reviste li
se va rãspunde cu stoparea apariþiei revistelor prin intermediul cenzurii. Împie-
dicat de a mai rãspândi idei progresiste ºi arestat pentru câteva luni în cursul
anului 1845 la mãnãstirea Râºca, Kogãlniceanu va trece la acþiune politicã. Pro-
fitând de miºcarea protestatarã din 1848 el se va alãtura refugiaþilor de la Cer-
nãuþi28, unde va duce o campanie de criticã ºi de acuze publice la adresa domni-
torului dar ºi împotriva organizãrii feudale a statului. Aici el va redactaDorinþele
partidei naþionale în Moldova, un program politic democratic pe care îl propu-
nea ca model de constituþie pentru statul moldovean. Înfrângerea revoluþiei nu a
reprezentat ºi înfrângerea ideilor prezentate în Dorinþele partidei naþionale care
se vor propaga în întreaga societate româneascã, dublate ºi de ideile prezentate
în Proclamaþia de la Islaz. În deceniul al cincilea al secolului al XIX-lea, pe fon-
dul propagãrii ideilor progresiste în societatea româneascã dar ºi al unui context
extern favorabil (rãzboiul Crimeei, 1853), Kogãlniceanu, Alecsandri, Alexandru
Ioan Cuza ºi alþi membrii ai partidei unioniste, la care se vor adãuga mai mulþi
liberali din Muntenia, printre care C. A. Rosetti ºi I. C. Brãtianu, vor declanºa
lupta pentru Unire ºi pentru crearea unui stat român care sã funcþioneze pe prin-
cipii democratice sub forma unei republici. Tratatul de pace de la Paris din 1856,
care încheia rãzboiul Crimeei, prevedea ºi organizarea de adunãri Ad-hoc în
Principatele Române, adunãri care aveau sã se pronunþe pentru viitoarea organi-
zare a Principatelor. Dacã la 1848, programul revoluþionarilor români era un pro-
gram de occidentalizare ºi de schimbare a apartenenþei de la spaþiul est-european
(în speþã modelul otoman) la cel vestic, francez. Dupã 1860, problema se pune
în relaþie cu structura identitãþii politice care era strâns legatã de cea a categori-
zãrii sociale. Eºecul revoluþiei de la 1848 nu a însemnat însã ºi eºecul liberalis-
mului de import, care a continuat sã se dezvolte ºi în anii urmãtori în spaþiul ro-
mânesc.
Se crea un tip de identitate politicã conformã cu documentele programatice

ale revoluþiei ºi cu scopul declarat de a constitui un stat fie ºi sub forma unei
republici. Condiþiile minimale care determinau un individ sã se defineascã ºi sã
se caracterizeze în termenii apartenenþei la un grup sunt greu de stabilit pentru
acea perioadã dat fiind faptul cã lipsesc multe dintre instrumentele de analizã
specifice antropologiei sociale din epocã. Anul 1878 înseamnã pentru România
începutul unui proces de construcþie statalã ºi naþionalã în noul spaþiu dobândit
de cãtre statul român în urma Congresului de Pace de la Berlin. Primii paºi în
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acest sens au fost crearea unor legi care sã defineascã un anumit model identitar
(cel românesc) al unor instituþii administrative specifice respectivului model.29
Dupã cum am vãzut mai sus, statul modern, specific Europei Occidentale, apare
ºi în Balcani, într-o formã coruptã.30 În România elitismul explicã mai bine felul
în care statul capãtã formã, deoarece principalul conflict se desfãºoarã iniþial la
nivelul elitelor intelectuale, politice ºi economice care creeazã instituþii moder-
nizatoare ºi au o viziune definitã ca occidentalã.
Pe aceastã filierã, indivizi cu identitate româneascã erau educaþi în Europa

Apuseanã, unde îºi însuºeau cultura modernitãþii instituþionale, dupã care pene-
trau instituþiile statului încercând sã deruleze procesul de modernizare prin inter-
mediul instituþiilor. A existat ºi o intenþie de reglementare a prevederilor consti-
tuþionale „naþionale“ care vizau spaþiul identitar începând cu documentele pro-
gramatice de la 1848 ºi pânã la Primul Rãzboi Mondial.31 Astfel în documentele
programatice se întâlneau prevederi precum: egalitatea drepturilor politice, des-
robirea þiganilor prin despãgubire, emancipaþia izraeliþilor ºi drepturi politice
pentru orice compatrioþi de altã credinþã, reglementãri care defineau douã di-
mensiuni ale construcþiei alteritãþii social-politice ºi cultural-etnice în cadrul sta-
tului.32 Multiculturalitatea spaþiului românesc va construi un tip de identitate
care va avea un parcurs conceptual ºi definitoriu de la jumãtatea secolului XIX
ºi pânã la jumãtatea secolului XX. Problematizarea pe marginea acestui subiect
se leagã înainte de toate de discrepanþa profundã pe care o regãsim între reali-
tatea etnoculturalã a lumii, pe de o parte, ºi componenþa ei din punct de vedere
etnopolitic, pe de altã parte. Avem o clarã definire a principalelor teze constitu-
þionale exprimate încã de la 1866 motivate ca un model de includere politicã a
alteritãþii. Totuºi sunt identificate mai multe ambiguitãþi în ceea ce priveºte deli-
mitarea contextualã ºi graniþele spaþiului etnic în filosofia constituþionalã a statu-
lui român modern.33 De-a lungul istoriei, diferitele tipuri de comunitãþi etnocul-
turale s-au încadrat în comunitãþile politice ºi în cadrele statale existente la un
moment istoric concret.34 Din aceastã cauzã putem susþine cã o societate nu este
egalã decât dacã acþioneazã în conformitate cu înþelegerea lumii împãrtãºitã de
membrii sãi împreunã cu percepþia pluralismului etnic în cadrul unui sistem poli-
tic prin practici sociale ºi prin instituþii specifice. Ideea republicanismului româ-
nesc accentua relaþia României cu celelalte state, cu mari puteri (România deve-
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ºi minoritãþi, în Vasile Ciobanu, Sorin Radu (coord.), Partide politice ºi minoritãþi naþionale din România în
secolul XX, vol. III, Sibiu, Editura Tehno-Media, 2008, p. 34.

32 Ibidem.
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of the Nation“, în Studia Politica. Romanian Political Science Review, vol. I, 2001, nr.4, pp. 1091-1097.
34 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism,

London, 1991, p. 88.



nea stat cu reputaþie militarã de prim rang, care dominã conferinþele de pace
dupã conflicte armate35) ale vremii ºi nu se va urmãri marginalizarea diplomaþiei
române, care a avut un rol deosebit în concepþia republicanismului. Pe de o
parte, se poate identifica un spirit al epocii, care circumscrie contextul românesc
în cel european, ºi de cealaltã parte, se poate identifica o particularitate româ-
neascã în ceea ce priveºte modalitãþile de abordare ºi de rezolvare a conflictelor
de interese pe care le-a adoptat diplomaþia românã în mai multe probleme ºi, prin
urmare, ºi în cea republicanã. De altfel, pe tot parcursul lucrãrii cele douã con-
cepte, spiritul european al epocii ºi particularismul republicanismului românesc,
se confruntã. Pentru a elucida raportul în care se gãsesc aceste douã concepte,
este necesar ca mai întâi ele sã fie explicate. Prin urmare, spiritul european al
epocii face referire la evenimente care traversau la momentul respectiv mare
parte din continent. Acestea sunt „chestiunea orientalã“, care priveºte în mod
direct spaþiul românesc, politica bismarckianã, unificarea Germaniei ºi a Italiei,
expansiunea influenþei ruseºti pe continent, erodarea temeliei imperiilor multi-
naþionale habsburgic ºi otoman, intenþia marilor puteri de a-ºi constitui imperii
coloniale cât mai extinse. Se poate vorbi ºi de evenimente cu impact în istoria
ºtiinþei politice, cum ar fi, consolidarea partidelor, a liberalismului politic, apari-
þia germenilor doctrinei socialiste. Cu alte cuvinte, nu este greºit dacã afirmãm
cã Europa, în perioada propusã spre analizã, este un teritoriu cu fricþiuni politice
de anvergurã, cu consecinþe politice pânã în secolul al XX-lea. Este epoca schi-
þãrii simpatiilor dintre state sau a consolidãrii alianþelor vechi prin noi tratate, a
maximizãrii rolului statelor mari în izbucnirea conflictelor armate ºi a poziþiei
statelor mici în politica de echilibru ºi de barierã între statele puternice. Din
aceastã expunere reies o serie de atribute antagonice în ceea ce priveºte noþiunea
de stat: mare – mic, puternic – slab, putere militarã – stat barierã, care fac trimi-
tere la o Europã a scindãrilor în imaginarul istoric ºi politic al contemporanilor.
Însã nu trebuie sã ne privãm de viziunea panoramicã ºi de ansamblu a lucrurilor,
pentru cã altfel am amplifica importanþa unor þãri ºi am simplifica rolul celor-
lalte. Pentru a reveni la spiritul european al epocii, acesta trebuie mai degrabã
înþeles ca un joc de puzzle, ale cãrui piese, statele europene, mai mici sau mai
mari, mai puternice sau mai puþin puternice, se îmbinã perfect pentru a da mã-
sura echilibrului de forþe.
Particularitatea româneascã din acea perioadã a constat în maniera pe care di-

plomaþia românã, care includea oameni de seamã, a ales-o spre a rezolva proble-
me în care va fi implicatã pe plan extern. De facto, România se afla sub influenþa
turcã. Nu este de neglijat nici influenþa din Rãsãrit, din partea Imperiului Þarist.
Dar ceea ce cu adevãrat impresiona pe oamenii politici ai vremii era mirajul
occidental. Astfel, România va oscila între partea turcã ºi cea rusã, cu intenþia de
a nu inflama spiritele în nicio parte, purtând dezideratul ºi fascinaþia modelului
Europei de Vest. Chintesenþa particularitãþii constã în faptul cã actorii politici
români nu ºi-au asumat total niciuna dintre opþiuni, lucru care a dus inevitabil la
sporirea ostilitãþilor pe plan extern, a opoziþiei unor þãri în recunoaºterea noului
statut al României.
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În plan secund, se mai poate vorbi despre particularitãþi ale poziþiei geogra-
fice, cum ar fi ieºirea la Marea Neagrã, la Dunãre, cât ºi despre importanþii ve-
cini din est, vest ºi sud, respectiv, Imperiul Þarist, Imperiul Habsburgic, Imperiul
Otoman. Deºi republica nu a fost aleasã ca formã de guvernare, existã totuºi im-
portante evenimente politice rãmase consemnate în paginile de istorie.
În primul rând, perioada aleasã pentru cercetare, respectiv a doua jumãtate a

secolului al XIX-lea, este deosebit de importantã pentru multitudinea de con-
juncturi politice pe plan european. Din punctul de vedere al evenimentelor petre-
cute, înregistrãm o efervescenþã a activitãþii politice. În ceea ce priveºte Româ-
nia, au loc: Rãzboiul de Independenþã, lupta de recunoaºtere a acesteia la nivel
internaþional, problematica navigaþiei pe Dunãre sau ridicarea la rangul de Regat
ºi recunoaºterea sa de cãtre marile puteri. Succesiunea de evenimente atrage
dupã sine ºi necesitatea rezolvãrii acestor diferende. Singura în mãsurã sã aibã
competenþe în acest domeniu a fost diplomaþia românã. De asemenea, intervalul
de ani studiat este relevant pentru numãrul actelor diplomatice care coordoneazã
activitatea politicienilor pe plan extern. Este momentul în care Ministerul Afa-
cerilor Strãine este reformat în totalitate ºi se poate observa astfel mai bine tra-
iectoria diplomaþiei române. Anul 1888 este momentul în care se încheie o etapã
în politica româneascã, deoarece pune capãt guvernãrii liberale. Prin urmare,
putem observa ºi amprenta specificitãþii doctrinare pe care o imprimã perioada
cuprinsã între 1877 ºi 1888. În al doilea rând, acest interval de timp comportã ºi
motivaþia de a pãtrunde în culisele activitãþii diplomaþilor români din acea pe-
rioadã prin intermediul surselor inedite de arhivã. Cele mai vechi legãturi diplo-
matice erau cele cu Turcia. Aici exista o agenþie diplomaticã încã din 1859, iar
printre trimiºii români pot fi enumeraþi Ioan Grigore Ghica, Dumitru C. Brãtianu,
Ion Bãlãceanu36. Spaþiul francez a fost foarte receptiv la deschiderea diploma-
ticã a României. La Paris exista o Agenþie diplomaticã din iulie 1860, transfor-
matã în Legaþie în 188037. Diplomaþii români de seamã la Paris au fost Nicolae
Calimachi Catargi, Mihail Kogãlniceanu, Ion Bãlãceanu, Vasile Alecsandri.
Agenþia diplomaticã de la Viena este acreditatã sã funcþioneze la 1 ianuarie 1869
ºi îºi schimbã statutul în Legaþie abia în 1878. Ludovic Steege, P. P. Carp, Ion
Bãlãceanu au fost cei mai importanþi Trimiºi români la Viena. Cele mai târzii
Agenþii diplomatice au fost înfiinþate în Germania, la 15 decembrie 1873, prin
acreditarea lui N. Kretzulescu38, în Italia, la 30 noiembrie 1873, prin reprezen-
tantul Constantin Esarcu39 ºi în Rusia, la 4 aprilie 1874. Putem afirma cã ne
aflãm în zorii diplomaþiei profesioniste române, iar legile care vor organiza Mi-
nisterul Afacerilor Strãine, actor politic instituþional, nu vor întârzia sã aparã. La
acestea se adaugã ºi încercãrile de abolire a capitulaþiilor întocmite de Poartã,
prin încheierea de Convenþii bilaterale consulare cu fiecare stat în parte. A doua
jumãtate a secolului al XIX-lea pune Europa în faþa unei alegeri dificile, cea din-
tre agriculturã ºi industrie. Pentru cã va alege industria, Europa s-a confruntat cu
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o serie de consecinþe pe plan comercial, cum au fost tarifele protecþioniste. Mai
exact, progresele tehnice ameninþau agricultura prin dezvoltarea mijloacelor de
producþie ºi de transport, iar Europa va importa mari cantitãþi de grâne din Ame-
rica de Sud ºi din Statele Unite. Prin urmare, statele încep practicarea tarifelor
protecþioniste cu scopul de a face faþã ºi de a dezarma concurenþa. Cu aceastã
ocazie, practica negocierii de tratate comerciale devine o practicã diplomaticã40
ºi, chiar mai mult decât atât, tratatele comerciale dau ºi mãsura autonomiei eco-
nomice a statului semnatar. Acelaºi lucru îl va face ºi România, prin încheierea
Tratatului comercial cu Austro-Ungaria din 1875, când se credea cã „e bine ca
din vreme ºi fãrã nici un zgomot sã cãutãm a încheia cu fiecare Putere câte un
asemenea tratat, astfel încât acest fapt împlinit sã paralizeze cu totul orice ac-
þiune ulterioarã a Turciei“41.
„Mentalitatea colectivã“42 este înþeleasã ca parte din spiritul european al epo-

cii. Ea înglobeazã regimurile liberale ale Europei, dezvoltarea presei indepen-
dente, a cercurilor de cercetãtori istorici preocupaþi de aspectele internaþionale
ale politicii conducãtorilor statelor europene, preocuparea permanentã de a în-
cheia alianþe ºi convenþii comerciale, creºterea demograficã, dezvoltarea indus-
trialã. Toate acestea determinã existenþa raporturilor de forþã economicã ºi mili-
tarã43 între statele Europei. Dominante prin demografia lor erau state precum
Rusia (aproximativ 75 milioane de locuitori în 187144) ºi Germania (41 milioane
de locuitori în 1871), sau prin progresele tehnice: Germania devine primul pro-
ducãtor de huilã din Europa, Franþa deþine monopolul industriei textile, cu 9%
din producþia industrialã mondialã din acel moment, Regatul Unit era centrul
financiar al lumii. Cu alte cuvinte, contextul general în care se încadreazã ºi
România este unul mai mult decât special, iar efervescenþa politicã face posibilã
cercetarea din mai multe perspective. Contextul este cât se poate de generos,
pentru cã oferã o multitudine de posibilitãþi ale abordãrilor teoretice ºi conexiuni
logice între evenimente ºi motivaþia comportamentalã a actorilor politici.
Astfel, întrebarea de cercetare este prezentatã într-o formulare închegatã: în

ce mãsurã se poate vorbi fie despre un determinism al factorilor externi, care
condiþioneazã statutul internaþional al României, fie despre o intensã activitate
diplomaticã, suficient de abilã încât sã transforme contextul european într-unul
favorabil României? Deoarece întrebarea de cercetare este complexã ºi deschide
douã viziuni diferite, la rândul ei teza este urmãtoarea: contextul european deter-
minã statutul ºi politica diplomaticã a României deoarece performanþele diplo-
maþiei române nu flexibilizeazã suficient contextul european în situaþii favora-
bile acesteia. Modelele politice francez ºi englez au influenþat, în diverse pro-
porþii, trecerea la modelul statelor naþionale a majoritãþii þãrilor Europei de Est,
zonã care cuprindea ºi spaþiul românesc, iar a doua jumãtate a secolului al
XIX-lea s-a derulat sub auspiciile interesului naþional. Republicanismul, deºi a
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fost o idee constantã ºi acceptatã în majoritatea politicã româneascã, nu s-a im-
pus ca regim politic decât dupã decembrie 1947, odatã cu abdicarea regelui ºi
instaurarea Republicii Populare Române de cãtre comuniºti. Avea sã treacã însã
pânã atunci un secol încheiat ce însemna timpul scurs de la 1848 ºi pânã la 1948,
moment în care ideile revoluþionarilor români culturalizaþi în Occident aveau sã
ia formã, însã o formã pe care revoluþionarii paºoptiºti cu siguranþã nu ºi-ar fi
dorit-o, dar asta este o altã temã de discuþie ºi analizã.
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