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Organizate dupã principiul unei analize lucide al reperelor liberalismului ro-
mânesc, volumele I ºi II ale lucrãrii Liberalismul din România — teorie ºi prac-
ticã se consacrã aºezãrii acestui construct teoretico-practic în tiparele „genezei“,
conþinutului, semnificaþiilor ºi evoluþiei liberalismului politic din România. Des-
pãrþindu-se de abordãrile canonice, parþiale ºi fragmentare ale fenomenului libe-
ral din România, lucrarea lui Constantin Nica îºi propune sã prezinte libera-
lismul din perspectiva unei cartografieri istorice, monografice, ancorate în po-
sibile studii de caz ale politicii liberale implicate activ în promovarea proiectului
modernitãþii româneºti.

Ataºând politicii liberale momentele semnificative ale profilului socio-politic
românesc, Constantin Nica propune ca primã axã directoare a lucrãrii libera-
lismul din România — teorie ºi practicã, ideea cã liberalismul din Principate —
circumscris imperativelor modernizãrii sociale ºi racordãrii cu Occidentul — a
apãrut, a evoluat ºi a consacrat matur mesajul burgheziei, preocupat de construi-
rea modernitãþii româneºti, pledând pentru un ritm dinamic menit sã refuze ideea
enclavizãrii culturale, politice sau economice ale spaþiului românesc.

În limitele perspectivei avansate în volumul I de cãtre Constantin Nica, apelul
la variate scrieri socio-politice va reprezenta modul cel mai frecvent ºi semni-
ficativ de a reactiva spiritul liberal. Extragerea conþinutului ºi a semnificaþiilor
documentelor care expun fundamentãri teoretice primare asupra societãþii mo-
derne rãspund aserþiunii lui Constantin Nica de a considera cã liberalismul din
România a apãrut, a evoluat ºi a fost transpus în decizii politico-sociale în seco-
lul al XIX-lea, din preajma anului 1820 ºi pânã cãtre anul 1890, pornind de la
evaluarea stadiului de dezvoltare socialã a þãrii, a parametrilor civilizaþiei ºi de
la nevoia de a depãºi vechile structuri ºi relaþii sociale, de a consolida ºi perma-
nentiza interdependenþele cu þãrile mai avansate de pe continent (p. 261).

Cu menþiunea cã un asemenea construct nu va putea eluda contrastele puter-
nice dintre înnoirile, de o maximã importanþã, în special din domeniul admini-
straþiei publice (introduse odatã cu Regulamentele Organice) ºi tradiþia orientalã
remanentã, fenomen ce îºi va prelungi tentaculele pânã în perioada interbelicã!

Un atare „fenomen românesc“ este diagnosticat de Constantin Nica prin ape-
lul la mãrcile tipice care vor separa, aparent ireconciliabil, liberalismul clasic de
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liberalismul matur, stabilind cã acesta din urmã a purtat marca exponenþilor
semnificativi ai elitei culturale ºi politice, a „vizionarilor“ ºi întreprinzãtorilor,
fie ei tineri „bonjuriºti“ la 1848, maturi în deceniul fertil al marilor reforme
(1856–1866), „încãrunþiþi“ (1877–1878) sau „trecuþi în eternitate“ (1878–1883/
1884–1890).

Evitând sã opteze pentru un studiu de caz care sã se consacre definitiv noþiu-
nii de elitã liberalã, Liberalismul din România — teorie ºi practicã consimte cã
subiectul confruntãrii din interiorul primei modernitãþi româneºti îl constituie
ideea (de actualitate ºi astãzi!) de racordaj la modelul european. Acest racordaj
este marcat de capitalism, asumat ca demers raþional continuu, mereu reînnoit
prin rentabilitate. Liberalii îl acceptau prin prisma proiectului reformator, dina-
mic, în vreme ce conservatorii îl receptau cu prudenþã, îngrijoraþi de sufocarea
fondului ºi de disiparea identitãþii naþionale. Cu menþiunea cã liberalismul re-
prezenta o sintezã a ideilor elitelor reformatoare din perioada Regulamentelor
Organice, a ideologiei elitei revoluþionare de la 1848 ºi a aspiraþiilor mai radicale
de la sfârºitul anilor 1850 ºi începutul anilor 1860.

O atare privire retrospectivã asupra „genezei“, consacrãrii, trãsãturilor spe-
cifice ºi influenþelor culturale strãine îi permite lui Constantin Nica orientarea
spre o constatare de ordin pozitivist: tradiþionalismul a coexistat cu mutaþiile
moderne survenite pe plan socio-economic ºi politic, dublate de „importul“ de
tip occidental. Acest mod de parazitare a departajat, în cele din urmã, spaþiul mo-
dern românesc de arhitectura sa tradiþionalistã, legitimându-l, prin repere care
fixeazã liberalismul atât în ipostaza sa de teorie socialã asupra modernitãþii (libe-
ralismul din Principate: genezã ºi întemeietori; Paºoptismul) cât ºi în cea de înte-
meiere a societãþii moderne, liberalismul lãsându-se privit, pe de o parte, ca va-
riantã „originalã“, iar pe de alta, ca reflex, supus influenþelor apusene.

Fãrã a-ºi revendica „pretenþii de teoretizare istoricã“, volumul I al studiului
Liberalismul din România — teorie ºi practicã îºi propune armonizarea unui
anume „didacticism“ cu „aplicãrile teoretice“ ale liberalismului, reuºind sã fie
mai mult o „introducere“, decât o „contribuþie la“ stabilirea meritelor libera-
lismului în declanºarea fenomenului modern românesc, raportat la ritmul euro-
pean, ºi „surprins“ în interiorul Zeitgeist-ului sãu.

Volumul II propune prelungirea ideii de modernizare a instituþiilor politice
din Principatele Române (ºi apoi din România), axându-se, prioritar, pe viziunea li-
beralismului asupra democraþiei reprezentativ-parlamentare. În acest sens, Constantin
Nica opereazã apropierea demersurilor induse prin scrierile politico-sociale ale
elitei liberale din secolul al XIX-lea de „spiritul veacului“ (saeculum-ul). Este
un fenomen datat potrivit cãruia democraþia reprezentiv-parlamentarã din Româ-
nia ºi-a extras seva ideologicã, reperele axiologice ºi instituþionale din sistemele
politice de tip liberal din Occident. „Scheletul“ teoretic al studiului Liberalismul
din România — teorie ºi practicã (volumul II) se organizeazã în jurul experienþei
modernizãrii politice a României, ca „motor“ declanºat în intervalul 1821–1848,
consacrat în acolada 1858–1866 ºi confirmat prin particularitãþile de ordin gene-
tic, funcþional ºi dinamic reperate la nivelul sistemului democratic-liberal din
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Principatele Române ºi mai apoi din România — de la 1821–1822, pânã la prã-
buºirea sistemului parlamentar la 11 februarie 1938.

Diagnoza liberalismului ºi a democraþiei reprezentativ-parlamentare îi per-
mite lui Constantin Nica enunþarea mãrcilor tipice pentru spaþiul modern româ-
nesc, în acord cu care democraþia parlamentarã din România avea sã se dezvolte,
înlocuind vechile instituþii politice („adunarea stãrilor“/„sfatul de obºte“, „sfatul
domnesc“), regândind poziþia domnitorului autocrat (ºi) prin atribuirea de roluri
politice „claselor de jos“ ºi poporului. Consacrând o bunã parte din studiu con-
structului de elitã liberalã, Constantin Nica stabileºte cã o atare noþiune devine
justificatã mai ales prin fenomenele de socializare a puterii, ºi prin apariþia „cen-
trelor de decizie politicã“.

Evitând orice posibilã derapare în dispute logomahice cu privire la elita libe-
ralã, studiul asupra liberalismului românesc îºi propune sã evidenþieze feno-
menul implicãrii programatice a liberalismului în istorie. Structura modernitãþii
româneºti, cu tot ceea ce comportã aceastã confruntare agonistic — constructivã
între tradiþie ºi noutate va fi susþinutã, politic, prin confruntarea elitelor tradiþio-
nale cu noua elitã progresistã, modernã, pe fondul schimbãrii digresive a „miº-
cãrii înainte“.

Sã nu uitãm, însã, cã nu se poate vorbi despre compromisuri / imitaþii, ci, mai
degrabã, despre un proces firesc, organic, în care elita româneascã va rãmâne
„prinsã“ , sub menghina fenomenelor de presiune — opresiune (istoricã, politicã,
economicã), între faliile unei tectonici conjunctural — istorice!

Dacã secolul al XIX-lea statuase noþiunea practicã de elitã a puterii — drept
elitã de facturã liberalã ºi prodemocraticã — statul liberal va acredita, demo-
cratic, poporul ca titular al puterii. Cu evidenþierea paradoxului potrivit cãruia
esenþa democraþiei parlamentare româneºti rezida tocmai din autoritate ºi legiti-
mitate, ca trasãturi definitorii extrase din „voinþa popularã“. Instaurând o nouã
fizionomie a ordinii politice, liberalismul a propus „cea mai bunã formã de gu-
vernãmânt din secolul al XIX-lea, provocând o serie de mutaþii salutare, ime-
diate ºi de perspectivã, dovedindu-se, în ciuda minusurilor ºi carenþelor sale, cea
mai potrivitã dintre toate formele de guvernare posibile înfãpturii idealului poli-
tic ºi naþional al poporului român, acela al unei administrãri mai bune, acela al
emancipãrii sale“ (p. 16).

Potrivit acestor linii de analizã, atributele modernitãþii româneºti s-ar lega,
inextricabil, de elemente ca: triumful burgheziei, industrializare, raþionalizare
intersubiectivã ºi utilitarism. Pe aceste coordonate de analizã, se poate vorbi
chiar de un conflict dual, recesiv: modernism (înþeles ca ºi esteticã a vieþii social-
politice cotidiene, manifestat prin rafinament, valori contemplative, elitism etc.)
ºi/sau modernitate ca atitudine pragmaticã, raþionalism, luciditate, calcul finan-
ciar, sentimente de demitizare a sublimului, ºi de instaurare a cinismului.

Studiul oferã posibilitatea de a înþelege prin modernitatea spaþiului politic ro-
mânesc, o relaþie dual-recesivã, în care prevaleazã autonomia individului ºi con-
strucþia de sine a acestuia, proiecþie realizatã în deplinã libertate.

Aducând în prim-plan „ingredientele“ de constituire a modernitãþii româ-
neºti, studiul lui Constantin Nica Liberalismul din România — teorie ºi practicã
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se întreabã, indirect, în ce mãsurã se poate vorbi totuºi despre o glisare a tran-
ziþiei noastre spre o „modernitate ineditã“ (codificatã deja, potrivit lui Sorin
Alexandrescu, în sintagma „democraþie originalã“!). Este vorba despre un mo-
del sintetic propunând, implicit, fie asimilarea nemijlocitã a rezultatelor moder-
nitãþii occidentale, considerate ca însemn cu valoare direct „universalizabilã“,
fie o raportare narcisistã a societãþii româneºti la ea însãºi, prin identificarea cu
fondul capabil sã susþinã aceste forme moderne.

Studiul Liberalismul din România — teorie ºi practicã pledeazã pentru ideea
cã ºi în cazul modernitãþii noastre, liberalismul ºi modernismul rãmân douã nor-
me care se presupun ºi se susþin reciproc. Liberalismul ºi modernismul creeazã,
aºa cum se sublineazã ºi în cele douã volume, o nouã ordine social-politicã ºi
economicã, bazatã pe valori stabile, în care primeazã încrederea în structurile
instituþionale ºi care funcþioneazã dupã logica tare a eficacitãþii unui mecanism
colectiv. Aºadar, „rotativa la putere“ a marilor partide (liberal ºi conservator) ºi
a angrenajelor din spatele lor a fost ºi un mijloc de a evalua, partizan, orice atitu-
dine politicã, socialã, economicã, prin articularea unor proiecte acceptabile chiar
ºi prin eliminarea (printr-o cenzurã ascunsã!) a discursurilor rivale.
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