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Prefață

Cercetarea junimismului şi a conservatorismului a condus
în mod natural la apropierea de spaţiul ideologic din care se
nutresc mai toate polemicile ce domină modernitatea autoh -
tonă. Prezent ca unul dintre reperele în funcţie de care se
defi neşte noua direcţie maioresciană, paşoptismul este o
cărămidă a mitologiei naţionale şi o placă turnantă. Divers
şi contradictoriu, el adună în interiorul său o sumă de voci,
dar şi de obsesii. De toate acestea noi, cei de astăzi, suntem
legaţi ombilical. 

Nu am încercat să realizez, în spaţiul acestui eseu, o exami -
nare monografică sau istorică a fenomenului paşoptist. Există,
în literatura istorică şi de idei de la noi, o serie de contri buţii
care s-au ocupat de acest lucru înaintea mea. Ceea ce rămâne
de făcut, recurgând la istoria intelectuală şi la contex tualizare,
este să imaginăm un nou cadru care să permită contem po rani -
lor noştri să aibă acces la dilemele şi interogaţiile paşoptiste. 

Paşoptismul la care se referă acest volum este cel dezvoltat
în Principate. Evenimentele tragice de peste munţi, de la afir -
 marea demnităţii naţionale pe cale memorandistă la războa -
iele ce opun pe români ungurilor, nu intră în cadrele acestei
cărţi. Nu mai puţin importante decât istoriile din Ţara Româ -
nească sau Moldova, ele ţin de o dinamică a Europei Centrale



şi a Impe riului Habsburgic. Oricât de mult ar fi încer cat isto -
riografia intervalului ceauşist să sublinieze caracterul unitar
al anului 1848, diferenţele dintre Principate şi Ardeal nu
sunt doar clare, dar şi dramatice în consecinţele lor. 

Societate plurietnică, Transilvania se confruntă cu
dilemele definirii naţiunii. Limbile pe care le vorbesc Avram
Iancu şi Nicolae Bălcescu sunt diferite, iar natura abordărilor
lor este modelată de tradiţia de la care se revendică. În revo -
luţie, ca şi în exil, radicalii munteni au văzut panromânismul
ca pe o secvenţă din istoria prometeică a eliberării popoarelor
europene. Fraternitatea cu maghiarii, dificil de acceptat în
contextul cliva jelor din Ardeal, este una dintre direcţiile
paşoptismului mun tean. De aici, natura delicată a dialogului
cultural şi politic. Ceea ce este în Principate o tentativă de
a imita Franţa anului 1848 devine peste munţi o dramatică
înfruntare între popoare. Para doxurile transilvănene sunt
evidente. O revoluţie liberală, cea maghiară, obligă pe
români, în căutarea unui aliat, să spri jine Casa de Habsburg.
Ca şi în alte zone din Imperiu, forţa naţiona lismelor este
mai puternică decât forţa federatoare a revoluţiilor. 

Paşoptismul îşi dezvăluie, la peste un secol şi jumătate
de la afirmarea sa, dimensiunea proteică şi deconcertantă.
Există, incontestabil, un trunchi ideologic comun, o vocaţie
comună întemeiată pe afinităţi intelectuale. Paşoptiştii sunt
copii ai secolului lor şi ai revoluţiei. Scânteia pe care o evocă,
ca pe un punct de plecare îndepărtat, este cea de la 1789.
Zeitatea la care se închină este progresul, iar direcţia pe care
lumea românească este chemată să o îmbrăţişeze duce spre
Occident. Indiferent de nuanţe, programul paşoptist se
subsumează acestei triple obsesii: sincronizare, modernizare,
occidentalizare. Ex Occidente lux! Argumentul lovinescian
este formulat de această generaţie. 
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Românii trebuie să adopte, în calitate de naţiune euro -
peană, instituţiile şi legile ce au făcut din continent un tărâm
al libertăţii. Mimetismul paşoptist nu este unul bovaric, în
pofida derapajelor retorice. El traduce credinţa în capaci ta -
tea progre sului de a înainta spre cele mai îndepărtate colţuri
ale Europei, înlăturând barbaria şi fanatismul. Schimbările
pe care revoluţia le promite şi pe care le vor înfăptui Adună -
rile ad-hoc şi anii care urmează sunt reflec tarea acestei voinţe
de reîntemeiere. Cetăţenie, emancipare socială, toate vin
din acest izvor istoric. Vor fi şi promisiuni abandonate – cea
mai importantă dintre ele este acordarea de drepturi politice
populaţiei evreieşti. 

Paşoptismul înseamnă, înainte de toate, supravieţuirea
unor interogaţii şi apariţia unor concepte. Cartea de faţă
este organizată în jurul acestor teme ce ordonează imaginarul
paşoptist, de la Constituţie la muncă şi proprietate. Vocile
paşop tiste sunt departe de a fi unitare, iar în cadrul acestui
bloc se pot distinge timbre şi nuanţe. Distincţia dintre radi -
cali şi moderaţi nu este doar geografică, în linie lovines ciană,
ci şi una care ţine de harta europeană a ideilor. În paşop  tism
coexistă, ca în orice produs de sinteză, vârste intelec tuale
diferite, reunite în Principate de fluxul istoriei, de la libera -
lism până radicalism şi instincte utopice. Paşop tiştii nu sunt
mai puţin complicaţi decât epoca lor, o epocă în care Guizot
sau Tocqueville coexistă cu Blanc şi cu Blanqui, iar Marx şi
Bakunin contestă ordinea tradiţională. Continentul de idei
al paşoptismului îi aduce împreună, sub umbrela ace luiaşi
vis de regenerare, pe moderaţi şi pe iacobini. Libera lismul
organicist al lui Kogălniceanu în veci nătatea asce tismului
iacobin al lui Bălcescu sau a exuberanţei vizio nare a lui
Rosetti – vocile paşoptiste nu pot fi reduse la inva riant decât
cu riscul constituirii unei naraţiuni colorate propa gandistic. 
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Reacţia conservatoare, de la Constantin Brăiloiu şi Barbu
Catargiu la Titu Maiorescu, are ca punct de plecare patosul
revoluţionar din Valahia. Ţara Românească este un laborator
în care se naşte viitorul, cu ale sale feţe gemene. Dincolo de
Milcov, revoluţia fără de revoluţionari oferă posterităţii efigia
unui liberalism contaminat de evoluţionism şi de nostalgie,
la Kogălniceanu sau la Alecu Russo. Şi tot din paşoptism
vine şi tradiţia de a-i gândi pe români în oglinda propriei lor
tradiţii, inventate în chip romantic. Spiritul secolului face
ca ruinele şi cronicile, alături de poeziile populare, să fie teme -
lia pe care se ridică eşafodajul naţional. Demonizarea fana -
rioţilor este complementară idealizării veacului de mijloc al
bărbăţiei româneşti. Poporul român este un popor nobil, iar
prima sa carte este cartea istoriei. 

Dacă prima parte a acestei cărţi este dedicată ideilor şi
gramaticii lor, cel de-al doilea segment cuprinde încercarea
de a desena în cadre cinematografice siluetele câtorva dintre
cei care populează acest aventuros secol paşoptist. Această
galerie de statui face legătură cu posteritatea paşoptismului
însuşi. În literatură, în ideologie, în politică, prelungirile
paşoptiste definesc veacul al XIX-lea autohton: cei care intră
în viaţa publică la 1848 prezidează la înfăptuirea Unirii şi la
proclamarea Independenţei. Avatarurile unor Ion C. Bră tianu
sau Kogălniceanu fac parte din această istorie pe care o schi -
ţăm, fugar, ca pe o eboşă: drumul de la idealul libertăţii la
formula autoritară este cel parcurs de amândoi. Cât despre
Cuza, omul Speranţei de la 1859, el este prezent în atâtea
din tre destinele paşoptiştilor de după paşoptism. Cei care
lucrează pentru dubla sa alegere sunt şi autorii actului de la
11 februarie 1866. 

Viziunea intelectuală asumată în acest volum, ca și în cele
precedente, este liberal-conservatoare, abordare care îşi are
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originile în lecţia lui Edmund Burke şi duce până la Tocque -
ville, sir Isaiah Berlin şi Raymond Aron, legată fiind de gestul
întemeietor al Junimii în spaţiul ideologic de la noi. Analiza
paşoptismului este realizată din acest unghi de abordare ce
privilegiază moderaţia, prudenţa, libertatea, exclu zând de ra -
pajele autoritare şi xenofobe. Liberal-conservator şi junimist,
nu am dorit să ridic paşoptismului un monument al vene -
raţiei necritice, ci să propun o lectură ce mobilizează luci di -
tatea patriotică. 

Copii ai secolului şi ai revoluţiei, contradictorii şi fasci -
nanţi, paşoptiştii deschid modernitatea, cu întreaga ei suită
de dileme şi de utopii. Vocile paşoptiştilor le anticipează pe
ale noastre. Istoria ideilor devine o autoanaliză.      
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1789–1848: 
În preajma revoluţiei

Paşoptiştii sunt, pentru a recurge la formula memorabilă
pe care Paul Cornea o impune odată cu titlul unuia dintre
volu mele sale, oameni ai începutului de drum.1 Epoca în
care ideile lor influenţează decisiv profilul românesc, cea
dintre 1830 şi 1860, este aceea în care modernitatea, ca
ansamblu de practici şi de proiecte, capătă chip în Principate.
Paşoptiştii sunt primii noştri moderni, chemaţi să simtă ceea
ce generaţiile de după ei au privit ca natural şi familiar.
Romantismul literar şi ideo logic pe care paşoptismul îl aduce
în spaţiul autohton cuprinde repertoriul de gesturi care fac
astăzi parte din fibra oricărui român educat. 

De la evocarea trecutului până la evocarea puterii sim -
bolice pe care o deţin conceptele constituţionale, paşoptismul
este deschizător de drumuri şi laborator. Temele dez bătute
acum sunt cele pe care le vor dezbate românii timp de un
secol şi jumătate după. „Specificul naţional“ (întrebarea
obsesivă legată de condiţia „de a fi român“) este o moşte -
nire a acestui timp. Pe un alt versant, regimul consti tuţional
de după 1866 este o moştenire indirectă a epocii paşoptiste.
Unirea de la 1859 este apogeul mişcării de rege nerare pe care

1. Vezi Paul Cornea, Oamenii începutului de drum: Studii şi cerce -
 tări asupra epocii paşoptiste, Cartea Românească, Bucureşti, 1974. 



anul 1848 o declan şează, ridicând steagul revoluţiei. Liberali,
radi cali, moderaţi, conser vatori şi antisemiţi, cu toţii ies din
această matrice a lui 1848. Chiar şi atunci când junimismul
îşi va contura propriul său canon, inamicul ideologic pe care
îl va evoca va fi acelaşi 1848. 

Modernitatea paşoptiştilor decurge din capacitatea şi
voinţa lor de a trăi în timpul european propriu. Trecerea
de la perife rie către centru este una dintre ambiţiile lor majore.
În feluri dife rite, cu voci diferite, paşoptiştii sunt fascinaţi de
secolul al XIX-lea, în care au şansa de a trăi. Energia care îi
animă este împrumu tată de la cei care le sunt contemporani:
înainte de a-i privi izo laţi în lumea Principatelor, să ne rea -
min tim că paşoptiştii se nasc şi lucrează în veacul ce oferă
Occidentului nu doar pe Tocqueville, Mill sau Guizot, dar
şi pe Marx, Engels şi Bakunin. Odată cu paşoptismul, schim -
barea societăţii pe baza unui plan raţional, elaborat de o elită
învestită cu misiunea de a citi viito rul, devine planul care
defineşte mersul României. Invocarea revoluţiei este reflexul
acestei voinţe de a merge cât mai repede către viitor, sărind
peste prezent şi unindu-se cu un trecut în care romanticii
istorizanţi, de la Kogălniceanu la Bălcescu, văd sursa de inspi -
raţie eternă. Paşoptiştii sunt arhitecţii unui ima ginar ce va
popula panteonul naţional. 

De aceea, ca şi în cazul Junimii, plasarea în contextul
inte  lec  tual comparat este condiţia esenţială pentru descope -
rirea suitei de voci care ajunge până la noi. Copii ai timpului
lor, în aceeaşi măsură ca şi eroii lui Musset şi Lermontov,
paşop tiştii pătrund, din chiar primii ani, în acest spaţiu
european populat de nostalgia anului 1789. 
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Revoluţia şi revoluţionarii

Identitatea paşoptistă nu poate fi înţeleasă fără apelul la
dimen siunea care i-a frapat pe contemporani şi care a generat
reacţia de respingere polemică pe care se întemeiază conserva -
to rismul în România, precum şi în Europa. Anul 1789 este
cel în jurul căruia se organizează mitologia raţionalistă şi
adamică a revoluţiei, iar radicalii sunt preoţii noii religii
seculare ce se ambiționează să ofere omenirii întregi şansa
mântuirii şi a regenerării.1

Revoluţionarii devin în deceniile care urmează lui 1789
prezenţa ce animă întregul scenariu al schimbării politice.
Să fii revoluţionar înseamnă a trăi şi a împărtăşi crezul care
are în miezul său speranţa de a pune în aplicare planul uni -
versal pornit prin căderea Bastiliei. Fascinaţia față de anul
1789 implică, în contextul revoluţiilor atlantice evocate de
Martin Malia, potenţialul acestuia de a fi un reper şi un
catalizator pentru naţiunile periferice care trăiau în ordinea
Vechiului Regim.2 Nici revoluţia engleză şi nici cea ame -
ricană nu posedă acest apel mesianic global al Franţei. Prin
proximitate geografică şi prin contaminare intelectuală,
Revoluţia Franceză marchează întreg peisajul continental. 

Şi aceasta cu atât mai mult cu cât anul 1789 este debutul
unei revoluţii ce se suprapune peste mitul bonapartist. Sim -
bolic, în Franţa pe care o vor cunoaşte paşoptiştii, admiraţia
pentru egalitate se combină cu nostalgia imperiului, iar cel
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1. Panorama acestui radicalism modern, la James Billington,
Fire in the Minds of Men: Origins of the Revolutionary Faith, Basic
Books, New York, 1980. 

2. Vezi Martin Malia, History’s Locomotives: Revolutions and the
Making of the Modern World, Yale University Press, New Haven, 2006. 



de-al treilea Napoleon este beneficiarul acestei fascinaţii ce
rezistă vremii. Universalismul revoluţiei explică şi capacitatea
revoluţionarilor de a lucra împreună, de a convoca spectrul
întemeietorilor lumii purificate de inegalitate şi privilegii
aristocratice. Obser vaţia lui Bronisław Baczko este utilă
pentru conturarea acestui cadru prin excelenţă mesianic şi
romantic. 

Revoluţiei Franceze îi revine meritul de a fi captivat imagi naţiile
într-o măsură nemaivăzută până atunci, şi aceasta prin amploarea
schimbărilor, universalitatea principiilor şi forţa simbolurilor ei.
Şi tot ei i se datorează cererea unor mo dele de revoluţionar care
s-au impus imaginaţiilor ca exemple demne de urmat. Revoluţia
a adus dovada, masivă şi de neocolit, că zguduirea unui regim, fie
el chiar şi secular, este posibilă, deoarece ea o înfăptuise, că era
deci posibil să acţionezi în mod revoluţionar şi să întemeiezi o
nouă socie tate, al cărei simbol avea să devină republica. În acelaşi
timp, republica devine simbolul unei voinţe întemeietoare, în
stare să realizeze imposibilul, dacă este alăturată principiilor uni -
versale. Ea nu oferea, aşadar, exemplul unei revoluţii, un simplu
eveniment istoric printre atâtea altele, ci al revo luţiei, un fel de
etalon cu valoare generală, servind perma nent drept referinţă.
[...] Revoluţia lasă, deci, moştenire imaginaţiei sociale o amintire
şi o promisiune, un mit şi o utopie, un limbaj simbolic şi o esca -
tologie – pe scurt, o religie, pentru relua termenul folosit de
Herzen şi de Michelet, pe care revoluţionarii au îmbrăţişat-o. De
aici, mimetismul ce le era specific, cel puţin până la 1848.1

Revoluţionarul este elementul-cheie în lungul interval
european care se deschide cu 1789 şi se încheie cu 1848. După
aventura lui Bonaparte şi debutul Restauraţiei continentale,
revoluţionarii sunt parte a confreriei secrete ce operează la
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1. Bronisław Baczko, în François Furet (coord.), Omul romantic,
Polirom, Iaşi, 2000, p. 263. 



adăpost de ochiul autorităţii, încercând să menţină viu focul
acestei promisiuni emancipatoare. Proliferarea lojilor maso -
nice coincide cu proliferarea societăţilor secrete.1 Ordinea
poliţie nească a autocraţiei este înfruntată doar de cei care-şi
asumă condiţia ingrată de inamici ai statului. Complotul este
alterna tiva la contestarea politică deschisă pe care regimurile
restaurate sau Imperiul Rus nu o permit. Socie tă  ţile secrete
sunt marca inconfundabilă a mişcărilor revolu ţionare în cele
trei decenii de dinainte de 1848. De la carbo nari la decembrişti,
de la republicanii francezi la iaco binii români, sentimentul
este acela al participării la istoria care se scrie, temerar. 

Revoluţionarismul aduce cu sine dimensiunile fundamen -
tale ale politicii radicale din secolul al XIX-lea. Mediul închis
al conspiraţiilor şi al discuţiilor aprinse anticipează exaltarea
baricadelor. În acest laborator al viitorului, moderaţia, atât
de importantă în economia abordării americane, este un ele -
ment intelectual irelevant. Naturi prometeice, de la Atlantic
la Urali, revoluţionarii sunt intransigenţi şi nerăbdători.
Mate ria omenească a societăţii este pentru ei lutul care poate
fi modelat. Guvernarea constituţională este, adeseori, aban -
donată în favoarea saltului către viitor ce imită dictatura iaco -
bină. Cazul decembrist rus este exemplar pentru tensiu nea
moderat iacobină pe care o întâlnim şi la paşoptismul româ -
nesc. Societăţile decembriste optează pentru două variante
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1. Pentru o panoramă a aventurii revoluţionare, vezi Adam
Zamoyski, Holy Madness: Romantic, Patriots and Revolutionaries,
1776–1871, Phoenix Press, London, 2001. Pentru constituirea Euro -
pei de după imperiul lui Bonaparte şi tensiunea dintre radicalism
şi stat, vezi Adam Zamoyski, Rites of Peace: The Fall of Napoleon
and the Congress of Vienna, Harper Perennial, London, 2007; Phan -
tom Terror: Political Paranoia and the Creation of the Modern State,
1789–1848, Basic Books, New York, 2015. 


