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Abstract. This article is a fragment from the chapter „The Romanian
Constitutional Thought in the 19th Century“ from the Research Project
„THE ENCYCLOPEDIAOF ROMANIAN POLITICAL THOUGHT“, vol. I:
1821-1918, in progress at the Institute Publishing House. It develops mainly
the liberal constitutional vision of the political man Ion C. Brãtianu
(1821-1891), as he exposed it in a series of articles published in the Parisian
exile (1849-1857), as well as in several articles published after his
repatriation.
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Acest articol este un fragment din capitolul „Gândirea constituþionalã româneascã
în secolul al XIX-lea“ din Proiectul de cercetare fundamentalã „ENCICLOPEDIA
GÂNDIRII POLITICE ROMÂNEºTI“, vol. I: 1821-1918, în curs de apariþie la
Editura Institutului. El dezvoltã în principal viziunea constituþionalã liberalã a omului
politic Ion C. Brãtianu (1821-1891), aºa cum a fost expusã de el într-o serie de arti-
cole publicate în exilul parizian (1849-1857), precum ºi în câteva articole publi-
cate dupã repatrierea sa.

Ion C. Brãtianu (2 iunie 1821, Piteºti – 4 mai 1891, Florica, Argeº), fiu al lui
Constantin (Dincã) Brãtianu, aflat în micul rang boieresc de stolnic, a absolvit ºcoala
gimnazialã în limba românã „Nicolae Simonide“ din Piteºti, înfiinþatã în temeiul
Regulamentului Organic (1831), dupã care a urmat studii militare, primind gradul
de „praporgic“ (subofiþer) în 1838. Dupã 1841, a devenit student al ªcolii Politehnice
din Paris, participând asiduu ºi la cursurile marilor istorici filoromâni Jules Michelet
ºi Edgar Quinet la celebrul Collège de France. Împreunã cu fratele sãu mai mare,
Dumitru C. Brãtianu (1818, Piteºti – 8 iunie 1892, Bucureºti) ºi cu numeroºi alþi
tineri din generaþia sa, a participat activ la activitãþile desfãºurate de „Societatea
pentru Învãþãtura Poporului Român“ (1839), „Societatea Studenþilor Români de
la Paris“ (1845) ºi „Însocierea Lazarianã“ (1847). Dupã moda timpului, a fãcut
parte, ca ºi fratele sãu, din cele douã loji masonice ale democraþilor radicali fran-
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cezi – „L’Athénée des Étranges“ ºi „La Rose du Parfait Silence“, ajungând la gradul
de „maestru“. Martor implicat al Revoluþiei din februarie 1848 de la Paris, a revenit
în þarã unde a participat activ la întregul proces revoluþionar autohton: a fost
membru al Comitetului revoluþionar de la Bucureºti, secretar al Guvernului pro-
vizoriu, prefect al Poliþiei Capitalei. Dupã înfrângerea revoluþiei ca urmare a
invaziei armatei ruseºti, a trãit împreunã cu mulþi alþi protagoniºti ai evenimentelor
o lungã perioadã în exil la Paris (1849-1857), continuând însã sã susþinã ºi sã
promoveze cu ardoare, inclusiv în faþa instituþiilor guvernamentale ºi a opiniei
publice europene, reformele politice majore proiectate la ’48. Ca o notã particu-
larã a temperamentului sãu politic, în anii 1853-1856 a fost anchetat de justiþia
francezã pentru o (presupusã) participare la un complot împotriva Împãratului
Napoleon al III-lea.

Întors în þarã, a fost membru activ al Divanului ad-hoc ºi al Adunãrii elective
care a votat dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca Domnitor al Principatelor
Române Unite. Liberal moderat, Domnitorul nu i-a încredinþat niciodatã formarea
guvernului în cei ºapte ani ai Domniei sale, astfel încât, destul de frustrat, liberalul
radical Ion C. Brãtianu a participat ºi la „monstruoasa coaliþie“ care l-a detronat
ºi, de asemenea, a jucat un rol însemnat, instrumental, se poate spune, în aducerea
Principelui Carol Hohenzollern-Sigmaringen pe tronul Principatelor. Cu excepþia
participãrii sale la aºa-zisa „revoluþie de la Ploieºti“ (august 1870), omul politic
Ion C. Brãtianu, maturizat pe deplin, va alcãtui ca prim-ministru un „tandem“
durabil cu viitorul rege Carol I la guvernarea României.

Membru marcant al Adunãrii constituante din 1866, care a elaborat ºi a pus
în vigoare Constituþia românilor pentru urmãtoarele aproape ºase decenii, Ion C.
Brãtianu a fost deputat sau senator în toate legislaturile pânã în anul 1888. Dupã
1866, a fost ministru de Finanþe, de Rãzboi, al Lucrãrilor Publice, Cultelor ºi
Instrucþiunii Publice, Internelor, Afacerilor Strãine, Agriculturii, Industriei, Comer-
þului ºi Domeniilor în numeroase Guverne, unele conduse de el însuºi. Marele
om politic liberal a fost primul-ministru al României timp de doisprezece ani
(1876-1888), preºedinte al Partidului Naþional Liberal de la fondarea sa în 1875
ºi membru de onoare al Academiei Române din 18851.

1. Într-un articol timpuriu cu un titlu semnificativ prin el însuºi2, omul politic
Ion C. Brãtianu a expus cu o deosebitã claritate viziunea sa constituþionalã libe-
ralã bazatã pe filosofia modernã a dreptului natural. „Omul“, scria el, „este sinteza
generalã a planetei pe care o locueºte, aºa precum este ºi Dumnezeu într-un grad
înalt ºi deplin sinteza lumii nemãrginite“3. Natura se supune unor legi „neclintite“,
de care, desigur, nu este „conºtientã“ ºi pe care nu poate ºi nu „voieºte“ a le
schimba. „A cãuta dar, a descoperi, a înþelege ºi a se conforma legilor naturale
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este îndeletnicirea cea mai sublimã ºi lucrarea cea mai sfântã a omului, ... fiindcã
printr-însa se simte liber ºi creator...“ (s.m.)4. În alþi termeni, sfera acþiunii ºi inte-
racþiunii umane libere ºi creatoare cuprinde întreaga lume naturalã, supusã simþirii,
gândirii ºi întrebuinþãrii sale: „de aceea Dumnezeu a pus la dispoziþiunea fiecãruia,
fãrã deosebire de persoanã (cãci a fãcut pe toþi oamenii deopotrivã), bogãþiile
fireºti ale pãmântului“5.

Prin urmare, în starea originarã, „toþi au drepturi deopotrivã la moºtenirea
obºteascã... Dintr-aceste avuturi obºteºti, unele se schimbã în proprietate perso-
nalã, dupã ce omul le fãptuieºte ca sã fie proprii întrebuinþãrii sale, dupã ce le
pecetluieºte cu munca sa ºi le dã personalitatea sa, ºi stau în aceastã categorie pe
cât ele mai pãstreazã dovezile de sudoarea omului ºi razele inteligenþei lui“6. Trans-
formarea proprietãþii originare a tuturor în proprietãþi separate, private, este ex-
plicatã ºi justificatã prin munca individualã.

Aceastã viziune constituþionalã este absolut proprie gândirii constituþionale
occidentale. Termenii-cheie utilizaþi evocã imediat filosofia politicã a pãrintelui
liberalismului ºi constituþionalismului modern, John Locke. „«Dumnezeu a dat
Pãmântul fiilor oamenilor» – l-a dat omenirii în comun“, declara filosoful englez
citând Biblia însãºi. Acceptând acest postulat general potrivit cãruia pãmântul ºi
toate vieþuitoarele aparþin ab initio tuturor oamenilor în comun, Locke argumenta
apoi cã „fiecare om are o proprietate, ºi anume asupra persoanei sale. Iar la
aceasta nu are nimeni altcineva dreptul în afara sa. Putem spune cã munca tru-
pului sãu ºi lucrarea mâinilor sale sunt cu adevãrat ale sale. Oricãrui lucru pe
care îl scoate din starea în care l-a fãcut ºi l-a lãsat natura, el îi adaugã munca sa,
ºi, adãugându-i ceva ce este al sãu, îl face astfel proprietatea sa. Fiind scos de
cãtre om din starea comunã în care l-a lãsat natura, lui i se adaugã ceva prin munca
acestuia – ceea ce exclude dreptul comun al celorlalþi oameni“ (s.a.)7.

Pornind la rândul sãu de la postulatele legii sau dreptului natural, Ion Brãtianu
concepea ordinea fireascã, naturalã, a societãþii ca fiind constituitã din elemente
coexistente ireductibile. „Individul, familia, naþiunea sau patria, seminþia ºi ome-
nirea“8. Este în mod evident o perspectivã ontologicã inclusivã care contracareazã
din capul locului acuzaþiile conservatoare („reacþionare“) potrivit cãrora libera-
lismul ar „reduce societatea la indivizi“, o retoricã simplistã, neverosimilã, care
recurge în mod recurent la metafora chimicã atât de specioasã a „indivizilor-atomi“.
Existenþa ontologicã primarã a fiinþelor umane individuale nu exclude, ci abia
face posibile (ºi inteligibile) entitãþile colective, secundare, precum familia, comu-
nitatea localã, naþiunea sau chiar umanitatea.

Prin contrast cu aceste elemente naturale ale societãþii, relevã Ion Brãtianu,
istoria veche („vechiul regim“) a introdus categorii artificiale – „precum nobleþea,
teocraþia, etc., etc., acea societate a fost o monstruozitate ºi nu a putut produce
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decât neprãsnicii“9. Elementele constitutive ale societãþii democratice moderne
sunt însã – din nou – inclusive: „libertatea individului, legãtura ºi moralitatea fa-
miliei, unitatea naþionalã, legãtura intimã cu naþiunile de aceiaºi seminþie, ºi soli-
daritatea cu toate popoarele, adicã unitatea omenirei!“10.

Principiile ºi legislaþiile care au organizat societatea vechiului regim au fost
însã departe de „legile naturale“ – „libertate, dreptate, solidaritate ºi frãþie, cele
patru principii cari sunt criteriul tuturor legislaþiunilor, fiindcã rezumã natura omului,
conform cu morala eternã“11.

În general, legile ºi instituþiile existente într-o societate sunt de trei tipuri:
„arbitrarii“ sau impuse cu forþa; „convenþionale“ sau acceptate voluntar de toþi
membrii societãþii; ºi „naturale“, pe care oamenii liberi le asumã ºi se confor-
meazã lor în virtutea justeþei sau „adevãrului“ lor. „Când o societate este supusã
celor dintâi, [ea] are nu numai dreptul, ci datoria chiar sã le lepede, sã scuture ºi
sã sfãrâme jugul lor, ca un ce monstruos, nelegiuit ºi contrariu naturei omului,
care vãzurãm cã este de a fi liber, ºi de a nu suferi nici o impunere cu sila, nici
chiar voinþa lui Dumnezeu“12.

În tipul al doilea, membrii societãþii sunt cetãþeni liberi („suverani“) – „ºi toþi
împreunã sunt ca niºte asociaþi, ca niºte contractanþi cu drepturi ºi datorii de o
potrivã“ (s.m.)13. Dacã un singur cetãþean este împiedicat în exercitarea suvera-
nitãþii sale, în toatã cuprinderea ei, societatea recade, degenereazã sau nu s-a
ridicat încã din primul tip – domnia sau predominanþa arbitrariului.

În sfârºit, al treilea tip de societate, proiectat în viitor, este acela în care „toate
raporturile ºi legile vor fi descoperite ºi principiile de moralã desfãcute de tot ce
au astãzi convenþional, capriþios ºi arbitrariu“14.

Cât îi priveºte pe români, IonBrãtianu îi someazã sã se reabiliteze („restabilizeze“)
în ochii lor proprii ca oameni liberi, conºtienþi de drepturile lor naturale, într-un
proiect constituþional sau un proiect de societate atotcuprinzãtor: „Voim sã aibã
o patrie independentã ºi liberã; o patrie cu zece milioane de Români, cari sã aibã
toþi aceleaºi drepturi ºi aceleaºi datorii; o parte întreagã ºi de-o potrivã la suvera-
nitatea naþionalã; o familie de vor merita-o prin iubirea ºi moralitatea lor; o pro-
prietate de vor voi sã munceascã. Voim ca fiecare sã fie stãpân pe roadele muncii
sale, fãrã a putea sã-i ia un paiu mãcar trântorii omenirii“15.

Critic sever al opoziþiei conservatoare (sau „reacþionare“) a timpului, care ca-
lifica în mod calomnios programul politic liberal ca „exaltat“, chiar „utopic“, Ion
Brãtianu priveºte ºi evalueazã retrospectiv întregul proces politic de la 1848,
desfãºurarea ºi urmãrile sale, arãtând cã sus-numita opoziþie, în încercarea sa de
a conserva status-quo-ul, adicã privilegiile marilor boieri, a recurs o parte la
„ajutorul“ turcilor ºi alta la cel al austriecilor, a sacrificat patruzeci de mii de com-
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patrioþi ºi a lãsat sã se prefacã în cenuºã trei sute de sate, strigând în Muntenia
„Trãiascã Sultanul!“ ºi în Transilvania „Trãiascã Împãratul!“, pentru a scãpa, totodatã,
din „ghiarele ursului de la Nord“ (Imperiul Rus)16.

2. În articolul „România“, publicat în acelaºi Numãr 1 din Republica Românã17,
Ion Brãtianu expune unele consideraþii teoretice cu privire la semnificaþia sau
„caracterul general al revoluþiunei începute în 48“ (s.m.) ºi, subsecvent, la parti-
ciparea societãþii româneºti la procesul politic european, pe care ca liberal îl
declarã, precum se vede, departe de a fi eºuat sau oprit, ci, dimpotrivã, general
emergent. „În toatã istoria neamului omenesc“, nota el, „nu gãsesc o reformã sau
o revoluþiune care sã se poatã asemãna cu aceea ce se face astãzi sub ochii noºtri,
ºi la începutul cãreia abia suntem, atât prin înãlþimea ºi generalitatea ideilor, în
numele cãrora se face, cât ºi prin mulþimea Popoarelor ce a pus în miºcare încã
din ziua cea d’întâiu“ (s.m.)18. În trecut, schimbãrile politice însemnate, atunci când
au avut loc, au fost de regulã urmarea gândirii ºi acþiunii unor indivizi ºi grupuri
restrânse, fiind totodatã ºi beneficiarii lor. Treptat, însã, schimbãrile sau reformele
politice majore au inclus ºi au avut urmãri pentru tot mai mulþi oameni. Moise,
bunãoarã, singur pe muntele Sinai, a dat poporului sãu Tablele legii celei noi.
Încã în secolul al VIII-lea, Carol cel Mare, „stând pe tronul sãu ca un alt Jupiter“,
a dat legile întregii Europe, fãrã ca cineva sã-i conteste acest „drept“. La mijlocul
secolului al XVII-lea, însã, îndrãzneala de a se comporta ca un stãpânitor absolut
al Angliei l-a dus pe regele Carol I la eºafod (1649). Iar dacã un secol mai târziu
regele absolutist al Franþei, Ludovic al XIV-lea, încã mai putea spune „L’État,
c’est moi!“, nepotul sãu, Ludovic al XVI-lea, devenea simplu „citoyen Louis
Capet“, fiind ghilotinat apoi de Republica francezã în anul 1793. „Câþiva ani în
urmã, când Napoleon, eroul democraþiei, crezu cã-i este iertat sã fie un tiran, îl
vedem, de pe tronul cel puternic al lui Carol cel Mare, ce zic! de pe tronul lumei
întregi, pierind pe stânca sfintei Elena“19. De la 1789 pânã la 1848, într-un timp
istoric atât de scurt, peste douã sute de milioane de europeni, inclusiv români, s-au
ridicat împotriva stãpânirilor sau dominaþiilor autocratice, cerând autoguvernarea
democraticã, bazatã pe legi.

Dar exemplele istorice ale acestui conflict constituþional fundamental, ine-
puizabil, între autocraþie ºi democraþie, nu se opresc aici. În urmã cu aproape
douã mii de ani – relevã Brãtianu, ºi aceasta este o temã recurentã în scrierile ºi
în discursurile sale politice –, Republica Romanã, coruptã de toate bogãþiile lumii
ºi sfâºiatã de luptele continue dintre cetãþeni ºi patricieni, a cãzut sub dominaþia
unui autocrat – Iulius Cezar. Ulterior, în timpul Imperiului, „afirm cã, fãrã ca
Traian sã bãnuiascã cât de puþin despre ceea ce fãcea, colonizaþia Daciei se fãcu
în numele unei idei“ (s.a.)20. Aºa cum puritanii englezi au emigrat înAmerica dupã
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cãderea Republicii lor, tot astfel grupuri de oameni liberi din Imperiul Roman –
„ca sã scape de jugul fiscului, de insolenþa favoriþilor, de ameninþarea de a fi
desmoºteniþi de proprietarii cei mari, ºi scârbiþi de saturnalele despotismului,
luarã într-o mânã fierul plugului ºi în cealaltã paloºul ºi venirã sã împlânte pomul
Libertãþii într-un pãmânt nou, tânãr ºi puternic, departe de atmosfera cea molip-
sitã de putrejunele despotismului...“21.

Astfel descrisã, colonizarea Daciei a întemeiat totodatã tradiþia libertãþii indi-
viduale, care a supravieþuit pânã în timpurile moderne. „România dar, creatã în
numele unei idei, fu destinatã a înfãþiºa democraþia în Europa orientalã... Aºa dar
începutul ºi viaþa întreagã a României ne dovedesc cã sufletul ºi raþiunea ei de a
fi este democraþia“22. ªi, cum unele lucruri nu se schimbã în mod esenþial în
„durata lungã“ a istoriei, Revoluþia de la 1848 – „atât fu de neînþeleasã de toate
Popoarele ce ne împrejurau, atât nu credeau în principiile proclamate în Occident,
încât chiar cei ce se slujirã cu cuvântul de democraþie, o fãcurã ca s-arunce pul-
bere în ochii democraþiei europene, ºi astfel având simpatia ei sã-ºi poatã împlini
scopurile lor cele egoiste ºi nedrepte, de domnie, de cotropire ºi robire“23.

Dupã Ion Brãtianu, sensul constituþional ultim al revoluþiei politice începute
în anul 1848 este deosebit de clar, inclusiv pentru România, care în viziunea sa
„personifica“ totodatã însuºi principiul democratic în Europa Orientalã: este „ajunul
luptei celei mari ºi celei din urmã a democraþiei împotriva despotismului, a liber-
tãþii împotriva sclaviei, a dreptãþii împotriva asupririi, a frãþiei ºi a iubirii împo-
triva vrãjmãºiei ºi a urei...“24. O naþiune de zece milioane de oameni nu se (mai)
poate „închiria“ – „o parte Turciei, alta Rusiei ºi alta Austriei!“25, declara în mod
categoric omul politic liberal.

3. În articolul „Naþionalitatea“26, apãrut la Bruxelles în numãrul 2 al publica-
þiei Republica Românã, Ion Brãtianu oferã o perspectivã întru totul potrivitã
viziunii sale constituþionale generale. Mai întâi, el identificã douã concepþii prin-
cipale asupra acestei probleme fundamentale. Prima pretinde cã naþiunile ar fi
noþiuni artificiale, chiar arbitrare, „prin care omenirea trebuia sã treacã din pricina
neºtiinþei sale“; a doua susþine, dimpotrivã, cã naþiunile sunt „elementele naturale
ºi constitutive ale omenirii“27. Din prima categorie fac parte „partizanii despotis-
mului... Pentru dânºii, naþionalitãþile, ca ºi orice alt lucru, se fac ºi se desfac dupã
voinþa stãpânilor; simþimântul naþional este o prejudecatã bunã cel mult a sluji în
minute priincioase ambiþiunii unui om, unei familii sau unei clase. Þarul Nicolae
ºi Împãratul Austriei merg pe aceastã credinþã“28. Din pãcate, observã Brãtianu,
aceastã concepþie este împãrtãºitã ºi de unii aflaþi în „tabãra libertãþii“, democraþi
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radicali înclinaþi sã considere naþiunile „o formã a trecutului, stãvilitoare înfrãþirii
omenirii ºi împiedicãtoare progresului“29, ignorând avertismentul istoricului francez
Jules Michelet, „prieten al românilor“, care spunea: „nu stricaþi, nu înecaþi o naþio-
nalitate, cãci rupeþi o coardã a harpei, prin care Dumnezeu ne face sã auzim acor-
durile Lui cele armonioase“30.

Cu atât mai mult, dupã toate calamitãþile, fratricidele ºi crimele de les-umani-
tate de la 1848, comise de oameni „cari nu vãd în revoluþii decât mijlocul de a-ºi
mulþumi ambiþiunea, pãsându-le puþin dacã omenirea merge înainte sau înapoi“31,
era necesar sã fie formulat un rãspuns adecvat problemei naþionalitãþii. „Voesc
însã a convinge pe fraþii mei români“, declara peremptoriu Brãtianu, „cã naþio-
nalitatea, fiind cea dintâi condiþiune a libertãþii, ea nu se poate dobândi nici
desvolta sub steagul despotismului ºi de aceea steagul naþionalitãþii, al libertãþii
ºi al democraþiei trebuie sã fie unul“ (s.m.)32. Contra naþionalismului simplist,
compatibil, chiar propriu regimurilor celor mai autocratice, dezvoltarea naþionalã
autenticã este posibilã numai în cadrele unui regim democratic. Prin dobândirea
acestei înþelegeri, credea Brãtianu, românii pot fi pregãtiþi pentru renaºterea naþio-
nalã prin revoluþia democraticã – „steagul nostru ar fi steagul Europei democratice,
carele n-ar mai putea peri decât cu lumea întreagã“33.

Revoluþia de la 1848, care s-a rãspândit într-o formã sau alta în întreaga Europã,
deopotrivã cu împotrivirile pe care le-a întâmpinat, au prefigurat totodatã prin-
cipiile organizatoare centrale ale noii ordini constituþionale moderne. „1. Reorga-
nisarea Europei în naþionalitãþi, iar nu într-o îngrãmãdire silnicã“ – altfel spus,
autodeterminarea naþionalã; „2. Unitatea lãuntralã a fiecãrei naþiuni prin desfiin-
þarea claselor ºi reîntregirea fiecãrui individ în drepturile sale, oferindu-i mijloacele
de a-ºi desvolta toate facultãþile“ – altfel spus, (re-)construirea solidaritãþii interne
prin suprimarea privilegiilor feudale ºi constituþionalizarea drepturilor individuale
egale. Sunt conturate aici douã ordini constituþionale diferite: una „arbitrarã ºi
factice“, cealaltã „naturalã“, „adevãratã“ ºi „bunã“ „pentru orice timp ºi loc“. Prima
este locuitã de nobili ºi servi, „boieri ºi ceilalþi oameni“, a doua devine posibilã
prin „lipsa claselor ºi egalitatea tuturor în asociaþiunea generalã“34.

Pentru a evita orice eventuale neînþelegeri, Brãtianu avea în vedere desfiinþarea
vechiului regim juridic al claselor („stãrilor“) medievale ºi, consecvent, constitu-
þionalizarea egalitãþii cetãþenilor în faþa legilor, iar nu instituirea vreunei socie-
tãþi comuniste utopice bazate pe egalitatea materialã, aºa cum erau acuzaþi în
mod recurent liberalii români de cãtre adversarii lor politici, conservatorii. De
altfel, Brãtianu se delimiteazã în mod categoric de aceastã interpretare tenden-
þioasã, improprie. O consecinþã „lãturaºã“, cum o numea el, a conflictului consti-
tuþional fundamental dintre susþinãtorii stãrilor legal privilegiate ºi apãrãtorii ega-
litãþii legale a fost aceea cã a condus unele spirite, chiar „eminente“, „la un co-
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munism, unde individualitatea era suprimatã ºi societatea devenia o mânãstire care
conducea lumea la nimicnicie“35. Dar dezvoltarea facultãþilor individuale nu
trebuie confundatã cu „egoismul“, nici asocierea liberã cu „comunismul monahal“36.

Pe de altã parte, creºtinismul însuºi, prin spiritul sãu inerent cosmopolit ºi
prin cultivarea îndelungatã a indiferenþei faþã de lumea real-istoricã, a înlesnit în
trecut desconsiderarea drepturilor constituþionale ale diferitelor naþiuni indivi-
duale. Papii de la Roma, precum ºi diverºi împãraþi medievali, au încercat sã rea-
lizeze „imperiul universal“ prin supunerea forþatã a naþiunilor europene. De
îndatã însã ce oamenii „coborârã din înãlþimile mistice ale creºtinismului, naþiona-
litãþile reapãrurã cu aceeaºi putere cu care ies plantele dupã revãrsarea Nilului“37.

Omul deprinde viaþa moralã în sânul familiei sale ºi iubirea de semeni în mij-
locul comunitãþii locale în care trãieºte. Ridicat de aici „pe aripile patriei“, el este
transpus astfel în alt orizont, mai larg: „înþelege solidaritatea ºi frãþia, este gata
a se jertfi, este sacrat cetãþean“ (s.m.)38. În definitiv, cetãþenii micilor republici
greacã ºi romanã au produs în antichitate mai multe valori universale decât na-
þiuni mari supuse dominaþiei altora în timpurile medievale ºi moderne!

4. Într-un Memoriu asupra românilor dat Împãratului Napoleon al III-lea
(1853)39, consideraþiile geo-politice ale liberalului român au „bãtaie lungã“ ºi
accente ascuþite. Dupã ce reaminteºte cã românii au trãit timp de secole sub
diverse dominaþii strãine, aratã cã ei constituie totuºi una dintre cele mai omogene
naþiuni europene – prin limbã, credinþã religioasã, tradiþii ºi aspiraþii comune. Prin
originea lor latinã, românii reprezintã un avant-poste oriental al civilizaþiei occi-
dentale; iar prin aºezarea lor geograficã, ei pot îndeplini rolul geo-politic „de a
împãrþi în douã pe Slavii dela Miazã-zi de Slavii dela Miazã-noapte ºi a-i opri
de a deveni o masã compactã ºi periculoasã pentru Europa sub suflarea vreunui
Þar“ (s.m.)40. Ca atare, el solicitã sprijinul împãratului francez pentru constituirea
unui „Stat român tare“, nu numai cu argumente de drept – împlinirea aspiraþiilor
democratice legitime ale românilor, ci ºi cu argumente geo-politice pragmatice:
ar fi în interesul Occidentului ca românii sã reprezinte, ca ºi în trecut, „tabãra
înaintatã a Europei în contra invasiunilor asiatice“41.

5. Apartenenþa românilor la civilizaþia occidentalã este argumentatã de Ion
Brãtianu ºi în analiza pe care o întreprinde în articolul „Cestiunea clãcaºilor“
(1864)42. Publicat în mai multe numere succesive în ziarul liberal „Românul“
din aprilie 1864, chiar în preajma adoptãrii Legii pentru regularea proprietãþii
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rurale din 15 august 1864, articolul abordeazã în mod direct problema dreptului
de proprietate funciarã, un drept constituþional fundamental ºi, totodatã, una
dintre problemele politice cele mai contencioase ale acelei epoci în care, în lipsa
industriei ºi a altor îndeletniciri lucrative, cultivarea pãmântului era sursa princi-
palã de avuþie a tuturor românilor.

Reglementarea acestei chestiuni, relevã Brãtianu, a constituit o veche preocu-
pare a guvernãmintelor româneºti, cel puþin de la Regulamentul organic, iar nu una
nouã, datând abia de la Revoluþia de la 1848, aºa cum susþineau cu rea-credinþã
unii conservatori, apãrãtori înverºunaþi ai vechiului regim boieresc, cu intenþia
evidentã de a o minimaliza, considerând-o un reflex recent al „imitaþiei occidentale“
etc. De fapt, problema nu este una îngust-economicã, aºa cum a fost prezentatã
adesea, ci vizeazã „ordinea socialã ºi politicã întreagã“ a societãþii româneºti
moderne43. De aici, accentele dramatice puse de liberalul român: „Credem cã
gravitatea situaþiunii, ºi pericolul din afarã ºi din înãuntru, o sã lumineze chiar
pe cei mai tâmpiþi, o sã-i facã mai puþin înverºunaþi ºi cã toþi, în unanimitate, or
sã dea o soluþiune dreaptã ºi prudentã cestiunii clãcaºilor ... de la care atârnã soarta
României întregi“44.

Câtã vreme ocupaþiile principale ale oamenilor au fost vânãtoarea ºi rãzboiul,
nu a fost necesar, ba era chiar nepotrivit ca locurile în care trãiau sã fie împãrþite
în proprietãþi individuale precis delimitate. Aceastã proprietate colectivã, nota
Brãtianu, „o gãsim chiar astãzi în Arabia, în mare parte a Africei ºi pânã la oare-
care punct în societãþile slave“45. Formele de proprietate s-au diversificat însã
odatã cu trecerea societãþilor la ocupaþiile agricole ºi industriale sedentare, ajungând
la proprietatea individualã privatã care predominã în Occident.

În þãrile româneºti, formele principale de proprietate provin încã de la originea
naþiunii române, ºi anume din Dacia cuceritã de romani. Deveniþi proprietari în
virtutea „dreptului de conchistã“, ei au vândut ºi au arendat coloniºtilor o parte
a teritoriilor cucerite.Astfel, dupã cum a arãtatAppian în Istoria Romei: Rãzboaiele
civile46, citatã de Brãtianu, existau trei tipuri de proprietate: proprietatea indivi-
dualã absolutã, proprietatea supusã unor redevenþe anuale datorate statului ºi, în
fine, proprietatea nelocuitã a statului.

Hrisoavele vechi ale Domnilor românilor confirmã existenþa tuturor celor tipuri:
proprietatea þãranilor liberi (numiþi moºneni ºi rãzeºi); sate ºi oraºe de la care
Domnii prelevau unele redevenþe; ºi „locurile domneºti nelocuite“47. Din capul
locului, Brãtianu stabileºte cã originea ºi formele proprietãþii în þãrile româneºti
sunt romane, nu slave.

Abia în evul mediu târziu, ca urmare a unor „abuzuri de putere“, unii þãrani
au fost supuºi servajului, fiind numiþi rumâni în Muntenia ºi vecini în Moldova,
pentru a-i deosebi de „stãrile privilegiate“: boierii, mazilii, cãlãraºii, curtenii º.a.
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Dimitrie Cantemir, citat de Brãtianu, a descris în mod expresiv „tratamentul
diferenþiat în faþa legii“, cum am spune astãzi, al stãrilor privilegiate: „Pentru
aceea, când trage un boer pe vre-unul ca sã-l supue cu judecãþi, lesne se poate
vedea în ce stare este: cãci dacã poate jeluitorul sã adevereze, cum cã neamul
sãu ar fi stãpânit vreo moºie (mãcar de-au pierdut-o apoi, din pricina sãrãciei sau
a vremurilor turburate) sau cã ar fi fost în ceata cãlãraºilor sau a curtenilor sau a
aprozilor, atunci îndatã îl hotãrãºte judecata a fi slobod. Pentru cã la slujbele
acestea nimenea nu poate sã încapã, fãrã numai oamenii cei slobozi. Iarã dacã
n’are cu ce sã adevereze aceasta, apoi unul ca acela rãmâne subt stãpânirea boierului“
(s.m.)48.

Numeroase documente medievale atestã în mod clar practica obiºnuitã a
Domnilor români de a oferi „cãrþi“ care „miluiau“ boierii cu moºii ºi sate întregi,
cu sãteni cu tot, se înþelege, pentru „slujbã dreaptã ºi credincioasã“. Un Hrisov
al luiAlexandru cel Bun (1403), citat de Brãtianu, o confirmã pe deplin: „Înºtiinþare
facem prin aceastã carte a noastrã tuturor boerilor celor buni cine va cãuta pe dânsa,
ori vor auzi cetindu-se, pentru acest adevãrat sluga ºi boerul nostru Stroe ºi Ivan,
ce au slujit mai înainte rãposaþilor pãrinþilor noºtri, cu dreaptã ºi credincioasã
slujbã, dar acum ne slujeºte nouã cu dreaptã ºi credincioasã slujbã, deci, noi
vãzând a lui dreaptã ºi credincioasã slujbã cãtre noi, l-am miluit pe dânsul cu
deosebitã milã ºi i-am dat lui în pãmântul nostru al Moldovei un uric pe douã
sate... ca sã-i fie lui uric cu tot venitul ºi fiilor, nepoþilor, prestãnepoþilor lui“ (s.m.)49.

De asemenea, Dimitrie Cantemir a descris bine stãpânirea Domnilor (dome-
nium eminens) ºi modul de transmitere a ei cãtre boieri: „Moldova, dupã descã-
lecarea lui Dragoº, a fost moºie moºtenitoare, numai câte la un Domn singur...;
ci dupã vitejia fiecãruia, le-a dat Domnii boierii, dãruindu-le ºi sate ºi moºii; ...
dintru care se vede cã sunt numai danii, pentru care au sã mulþãmeascã dãrniciei
Domnilor“ (s.m.)50.

Desigur, nu toate pãmânturile erau stãpânite de boieri în urma „daniilor dom-
neºti“; unele au fost acaparate, chiar cumpãrate de ei de la þãranii liberi. Pentru
a se dovedi însã „biruitori de moºie“ (a demonstra capacitatea, chiar îndreptãþirea,
de a percepe bir), boierii au înclinat, din raþiuni lesne de înþeles, sã le asimileze pe
toate formei celei mai înalte, „perfecte“, a daniei oferite slugilor sale credincioase
de cãtre „biruitorul suprem“, Domnul51. Cât priveºte birurile care constituiau
veniturile vistieriei, aratã de asemenea Cantemir, ele se strângeau în principal de
la þãrani, precum ºi de la oraºe ºi târguri, de la ocne ºi vãmi, boierii fiind scutiþi
– „boierii tot au rãmas slobozi pânã acum de dãrile aceste“52.

Trebuie spus cã acest privilegiu al clasei boiereºti, atât de pãgubitor pentru
societatea româneascã, s-a conservat pânã târziu, în a doua jumãtate a secolului
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al XIX-lea. De altfel, acesta este totodatã ºi sensul substanþial al conservato-
rismului politic românesc al timpului. Menþinut în Regulamentul organic (1831-2),
repudiat de Proclamaþia de la Islaz (1848), privilegiul fiscal va fi abolit definitiv
abia prin Convenþia de la Paris (1858), un document cvasi-constituþional elaborat
ºi impus din afara þãrii, care stabilea în art. 46: „Les Moldaves et les Valaques
seront tout égaux devant l’impôt et également admissibles aux emplois publics,
dans l’une et l’autre Principauté“53.

Revenind la vechile hrisoave domneºti, ele relevã fãrã îndoialã ºi modul în
care a apãrut servajul în þãrile româneºti. Domnii români nu au dãruit boierilor
numai locuri pustii, cum se obiºnuia în vechime, ci chiar teritorii locuite – sate
întregi, cu sãteni cu tot. „Cine ºtie sã ceteascã Istoria“, noteazã Brãtianu, „vede
în toate aceste acte un drept seniorial al Domnului pe care el îl transmite boierului,
ce este sau devine credincioasa, sluga sa“ (s.a.)54. Dupã cum Domnul îºi putea
reapropria oricând moºiile atribuite cândva boierilor sub acuzaþia de trãdare („hainie“
sau „hiclenie“), realã sau presupusã, pedepsitã cu moartea ºi confiscarea averilor.
Un exemplu-limitã este oferit de Ioan Vodã cel Cumplit, domn al Moldovei
(1572-1574): „ºi unora le-a tãiat capetele ºi le-a luat averile, crescându-le pe ale
sale prin adunãri nedrepte, altora le-a jupuit pielea ca la berbeci, pe alþii i-a sfâr-
tecat în patru ºi pe unii i-a îngropat de vii ca morþii“55.

Concluzia generalã la care ajunge Brãtianu, cu totul contrarã întâmpinãrilor
conservatoare ale marilor boieri ai timpului, este clarã ºi categoricã: „feudalitatea,
deºi nu prin cucerire, dar prin imitaþiune, prin fraude ºi abuz de putere, s-a intro-
dus la noi încã din mediul-ev ºi s-a pãstrat pânã la Domnia Fanarioþilor“ (s.m.)56.

În epoca fanariotã, aratã în continuare Brãtianu, domnitorii greci, cu iscusinþa
lor „bizantinã“, au înþeles foarte bine precaritatea juridicã a marilor posesiuni
boiereºti ºi, „sub masca umanitãþii“ (în realitate, cu intenþia de a limita puterea lor
economicã ºi influenþa lor politicã), au legiferat la jumãtatea secolului al XVIII-lea
eliberarea sau emanciparea þãranilor (rumâni ºi vecini) de statutul de servi la
care fuseserã supuºi timp de secole. Consecinþa a fost însã exploatarea lor dublã
(„se luau douã piei de pe oaie“): pe de o parte, prin obligaþiile în naturã faþã de
boieri, deþinãtorii marilor posesiuni funciare; pe de altã parte, prin spolierea
fiscalã a administraþiei statului. Educaþi la Istambul, domnii fanarioþi considerau
cã întreaga avuþie aparþine, în cele din urmã, Statului – sau, mai exact, „Sultanului,
reprezentant pe acest pãmânt al lui Alah“57. Prin unele „decrete“ ale lor, ei au
chemat adesea români de peste hotare ºi chiar strãini sã se aºeze pe moºiile boie-
reºti, împotrivirea boierilor, când s-a manifestat, fiind pedepsitã cu moartea.

Regulamentul Organic (1831-2) a legiferat „dreptul de posesiune“ al þãranilor
pânã la douã treimi din moºiile boiereºti, dar nu a eliberat cu adevãrat proprietatea
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þãrãneascã, nici munca sa. Marii boieri, care nu au fost niciodatã ºi cultivatori
nemijlociþi ai pãmântului, s-au opus proprietãþii þãrãneºti libere din teama de a
sãrãci, instituind un regim de aºa-numite „datorii reciproce“ care încerca de fapt
sã împiedice sau mãcar sã limiteze fuga þãranilor de pe moºiile lor. Acest fenomen
al „bejeniei“ ilustreazã mai bine decât orice adevãrata naturã a vechiului regim
boieresc „consacrat“ de Regulamentul organic. „Eu“, mãrturiseºte Brãtianu, „am
pãzit ca militar („praporgic“ – subofiþer – n.m.) cordonul Dunãrii ºi ºtiu cã rolul
nostru era mai mult ca sã oprim emigraþiunea þãranilor peste Dunãre, decât sã
oprim pe Turci sã treacã dincoace...“ (s.m.)58.

Revoluþia de la 1848 a însemnat o revendicare a drepturilor ab antiquo ale
þãranilor asupra pãmânturilor lucrate de ei ºi, totodatã, un protest energic împo-
triva muncii silite, în general. Acolo unde guvernul are dreptul de ingerinþã în
exerciþiul deplin al dreptului de proprietate, „nu este proprietate occidentalã, ci
mahomedanã“59, subliniazã Brãtianu. În spiritul epocii, revoluþia a cerut „sã se
desfacã proprietatea din scutecele ei feudale ºi sã se scuture de jugul ei mahomedan,
ce-l impusese administraþiunea Fanarioþilor ºi pe care Regulamentul îl sistemati-
zase“60, pentru a fi aºezatã pe principiile de dreptate ºi de echitate pe care este
„aºezatã proprietatea în Occident“61. Din aceastã perspectivã, Brãtianu contesta
chiar utilizarea noþiunii de „împroprietãrire“ întrucât este arbitrarã, apropiatã
„milei“ Domnilor medievali etc., argumentând în schimb în spiritul dreptului
natural modern – dreptul þãranilor de proprietari liberi ai pãmântului decurge din
posesia ºi munca lor îndelungatã62.

6. În sfârºit, în articolul „Ce am voit ºi ce voim“ (1864)63 Ion Brãtianu con-
chide asupra viziunii sale generale asupra noii ordini constituþionale moderne a
societãþii româneºti. Aflat la studii ºi, apoi, în exil la Paris, „vatra luminilor“ occi-
dentale, el a avut ocazia de a constata cã aceste societãþi unite ºi puternice se ba-
zeazã pe „libertatea, independenþa fiecãrui om, fãrã excepþiune de clasã ºi de pro-
fesiune“64. De aici întrebarea, desigur, retoricã: „Dumnezeu a fost mai puþin darnic
pentru noi? Facultãþile noastre intelectuale ºi morale sunt ele mai slabe decât ale
celorlalte naþiuni europene?“65. Rãspunsul nu poate fi nici sãrãcia pãmântului, a
cãrui rodnicie a fost râvnitã ºi prãdatã de mulþi; nici aºezarea geograficã, a cãrei
însemnãtate era recunoscutã de toate marile puteri europene. Rãspunsul corect
era „lanþul“ de legi ºi instituþii anacronice ºi nedrepte, care cuprindea în strânsoarea
lui întreaga societate româneascã: „cea dintâi zalã era de gâtul þãranului ºi cea
din urmã de gâtul Domnului“66. Era necesar ca acest „lanþ“ sã fie sfãrâmat. „Regu-
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lamentul organic era codificarea sclaviei României (s.m.); el supunea pe Domn
þarului Rusiei, Domnului pe boeri ºi boerilor pe toate celelalte clase ale societãþii.
Arderea Regulamentului (la 1848 – n.m.) fu cea mai vie manifestare a simþimân-
tului naþional de emancipare“67.

Convenþia de la Paris din 1858, încheiatã de marile puteri europene cu Turcia
ºi Rusia, a eliberat Domnia de dependenþa externã, pe boieri de supunerea internã
faþã de Domnie ºi pe comercianþi ºi pe meseriaºi de „jugul“ (monopolul) boierilor;
þãranilor, însã, majoritatea covârºitoare a þãrii, li s-a fãcut atunci numai o „promi-
siune“68.

Unirea Principatelor Române de la 1859, o unificare politicã ºi administrativã,
desigur, trebuia împlinitã printr-o unire mai profundã, mai precis, printr-o recu-
noaºtere ºi o conciliere a intereselor economice legitime ale tuturor, ºi anume a
„feluritelor interese ale tuturor claselor societãþii române, unire cu mult mai de
cãpetenie decât cea dintâiu, cãci nu este numai întinderea unei þãri sau numãrul
poporaþiunilor cari fac tãria unui Stat, ci unirea acelor poporaþiuni în aspiraþiuni
ºi în simþiminte“ (s.m.)69.

Problema dreptului de proprietate al þãranilor, pusã la ordinea zilei de Revo-
luþia de la 1848, nu a fost atunci bine înþeleasã, afirmã din nou Brãtianu: „ea fu
consideratã de mulþi ca o idee socialistã, introdusã de contrabandã în România.
Cuvântul nenemerit de împroprietãrire dete loc de joc acestei idei greºite“ (s.m.)70.
Odatã cu înfrângerea revoluþiei, liberalismul nu a mai avut „voce“ în þarã,
„reacþiunea“ conservatoare urmând a domina aproape un deceniu. Conducãtorii
sãi au folosit cu obstinaþie problema proprietãþii funciare þãrãneºti ca o acuzaþie
ºi o armã politicã împotriva liberalilor reformatori. „Arma era puternicã ºi, mâ-
nuitã cu agerimea ce o dã disperarea, devenise teribilã“71. Dar, dupã Brãtianu, nu
„lupta de clasã“ ireductibilã dintre boieri ºi þãrani (sau reprezentanþii lor politici)
putea oferi soluþia acestei probleme constituþionale fundamentale a societãþii ro-
mâneºti, ci dialogul („discuþiunea“) ºi compromisul general acceptabil. În defi-
nitiv, Proclamaþia Revoluþiei de la 1848 din Muntenia, recunoscutã ca atare de
istoricii noºtri ca fiind adevãratul „program constituþional“72 al societãþii moderne
româneºti, a enunþat reforme spre paguba nimãnui ºi în folosul tuturor. Formulatã
„În numele poporului român“ (nu al unei singure clase sociale, fie ea ºi cea mai
numeroasã ºi cea mai nedreptãþitã), sub deviza „Respect cãtre proprietate. Respect
cãtre persoane“, Actul fondator al „noii ordini constituþionale“, moderne sau
liberale73, nu cerea „a se lupta o clasã asupra alteia“, ci, dimpotrivã, chema la
participarea politicã toþi „fiii patriei“: þãrani, meseriaºi, comercianþi, preoþi, mili-
tari, studenþi, boieri, chiar Domnul însuºi. „Scularea aceasta e pentru binele, pentru
fericirea tutulor stãrilor soþietãþii, fãrã paguba vre-uneia, fãrã paguba însãºi a
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nici unei persoane. Nu se cuvine a perde cei mai mulþi pentru cei mai puþini, cãci
este nedrept; nu se cuvine iarã a perde cei mai puþini pentru cei mai mulþi, cãci este
silnic“ (s.m.)74.

Fãrã îndoialã, aceastã promisiune de a aduce binele tuturor stãrilor sau claselor
sociale, al întregii societãþi, aºadar, fãrã a prejudicia sau nedreptãþi pe nimeni,
este angajamentul constituþional major al Proclamaþiei ºi al întregii Revoluþii de
la 1848. Ea pune totodatã problema teoreticã tulburãtoare dacã este posibil, în
genere, ca vreo (reformã) politicã sã fie vreodatã în beneficiul tuturor membrilor
societãþii, dat fiind cã, de obicei, orice politicã – internã ori externã – este (pre-
zentatã sau perceputã) ca fiind în folosul unora ºi în paguba celorlalþi. Finalmente,
dupã Ion Brãtianu, soluþia poate fi identificatã, în fiecare caz în parte, de „ºtiinþa
economiei politice“, care nu cere lupte, ci oferã demonstraþii: „ºtiinþa are o putere
învingãtoare, care se impune cu timpul chiar inteligenþelor celor mai mãrginite“75.
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