
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Cercetarea noastra are un dublu scop: acela de a însuma punctele comune de percepere a 
modernitatii în discursurile pasoptiste, precum si modalitatile prin care generatia de la 1848 întelegea 
sa integreze Principatele pe linia progresului. Daca realizarea primului scop va duce la reliefarea 
acelor lucruri care îi unesc pe pasoptisti, cum ar fi credinta lor oarba în progres, iluminismul 
fundamentat etnic, istoricismul etc., cel de-al doilea va fi un bun pretext pentru a indica nuantele si 
ceea ce îi separa,  fiind vorba aici în principal de  modul în care se raporteaza fiecare la revolutie. În 
primul caz vom cauta sa raspundem la urmatoarea întrebare: Ce anume înseamna modernitate pentru 
pasoptisti? În al doilea, întrebarea la care trebuie capatat un raspuns are urmatoarea forma: Este 
revolutia cel mai nimerit mijloc de convertire la modernitate? Primele doua parti ale cercetarii vor fi 
alcatuite din aceste doua teme de cercetare, pe când ce-a de-a treia parte si ultima va cuprinde o 
analiza îndeaproape si detailata a unor acte revolutionare, principalele si singurele urme ale vreunei 
activitati pasoptiste: Proclamatia de la Islaz, Petitiune, Dorintele. Ceea ce intereseaza aici este cum 
înteleg sa dea forma revendicarilor si credintelor lor pasoptistii.  
 Princ ipala sursa a cercetarii vor fi scrierile pasoptistilor, în special cele ale lui Mihail 
Kogalniceanu, Ion Ghica, Ion Bratianu, Ion Heliade-Radulescu, N. Balcescu, V. Alecsandri precum si 
altii.  
 
 De ce convertire? 
 
 Considerarea modernitatii ca o "operatie de convertire"i apartine lui D. Barbu si semnifica în 
principal renuntarea la privilegiile Vechiului Regim pentru statutul de clasa politica legitima specific 
Noului Regim democratic. Ipoteza înaintata aici încearca sa deplaseze sensul acestei convertiri la 
modernitate la o problema de identitate. Ceea ce încercam sa indicam aici este ca modernitatea, asa 
cum se înfatiseaza ea în prima jumatate a secolului XIX, se prezinta sub forma unei intense ofensive 
împotriva Vechiului Regim, negându-i acestuia nu numai legitimitatea politica ci si tipul de societate pe 
care îl reprezinta. Punerea în discutie a identitatilor este un proces care se manifesta la nivel individual 
si care provoaca nevoia stringenta de a vedea în ceea ce se întâmpla nu doar o prabusire din temelii a 
unei lumi, ci, dimpotriva, semnele zidirii uneia noi si mai bune.  
 Philipe Ariès gasea ca semnul caracterisitc al modernitati este o  "monstruoasa invadare a 
omului de catre istorie"ii care se reprezinta sub forma sfâsierii granitei distincte dintre viata privata si 
cea publica. Viata privata se politizeaza complet, prin asta istoricul francez întelegând ca 
"autocaracterizarea se realiza mai degraba prin aparteneta la o amunita politica".iii Radicalitatea 
proiectului modernizator propus de revolutia franceza în 1789, preluat apoi de  revolutiile din 1848, nu 
lasa loc pentru multe alternative. Într-o tabara intra progresistii, împartiti si ei dupa modul în care 
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prevad modernizarea, în a doua conservatorii, care nu împartasesc credinta în progres. Aceasta pare 
a fi o schema de interpretare potrivita pentru prima jumatate a secolului XIX în Europa.  
 În Principate tinerii care îsi facusera studiile în Franta, Germania, Italia, se întorc de acolo 
convinsi ca sunt români. Exemplul pasoptist este poate cel mai potrivit pentru testarea teoriilor 
instrumentaliste ale natiunii. Conflictul dintre progresisti si conservatori în Principate este dublat de cel 
dintre nationalisti si boierii care nu întelegeau de ce insista atâta fii lor sa se autodefineasca drept 
români.  
 Drept ilustrare a invaziei Istoriei în caminul familial boieresc din Principatul Moldovei vom lua 
un mic text despre istorieiv ce apartine lui Mihail Kogalniceanu. Aflat la studii în Franta (la colegiul 
Luneville împreuna cu beizadeaua domnitorului regulamentar Mihai Sturdza) si Germania pe banii 
"babacului" si ai domnitorului, viitorul om de stat resimte din plin diferenta: "aici, în Evropa luminata, 
oamenii cad la genunchi numai înaintea lui Dumnezeu, iar nu înaintea oamenilor".v  Reamintim ca în 
Principate înca mai era robie (în cazul tiganilor). Tatal sau era unul din marii boieri ai Moldovei, fiind 
vistiernicul lui Mihai Sturdza, cel care va prigoini atât de aprig revolutionarii. (nota). În mod cert Mihail 
Kogalniceanu nu se identifica cu  regimul  învechit si pe deasupra controlat de rusi al Regulamentelor. 
Contactul cu o lume total opusa, în care "fieste om îi craiu si poate sa vorbasca si sa scrie orice îi va 
placea"v i provoaca în tânarul student o criza de identitate si constientizarea unui "timp de haos" al carui 
unic remediu este refugiul în Istorie, într-o încercare de construire a unei identitati alternative: 
 
 Daca vreodinioara studiul istoriei a fost trebuitor, aceasta este în epoha noastra, în acest timp de haos, 
când si oameni publici, si oameni privati, batrâni si tineri, ne-am vazut individualitatile sfâsiate si iluziile ce ni 
erau mai placute, sterse. Într-un asemine timp, limanul de mântuire, altarul de razimat pentru noi este studiul 
istoriei, singurul oracul care ne mai poate spune viitorul.vii 
 
 Modernitatea este înfatisata aici ca un timp de prefacere profunda care nu se reduce doar la 
spatiul politicului. Este pus la îndoiala însusi fundamentul unei lumi; drept consecinta, prefacerile nu îi 
mai privesc doar pe "oamenii publici", caci nimeni nu este exceptat. Cu alte cuvinte nimeni nu mai este 
un simplu "privat", element pe care omul public, conducatorul, putea sa îl ignore în Vechiul Regim. Dar 
ceea ce transmite de fapt textul de mai sus este democratizarea produsa de o Istorie care îsi este 
singura sapâna si care nu privilegiaza pe nimeni. Fie ei conducatori sau condusi, toti sunt egali în 
neputinta de a o influenta,. Daca nu poti controla Istoria, o poti în schimb descifra, aflând astfel unde 
va duce acest drum. Convertirea la Noul Regim se face  deci numai prin intermediul Istoriei, iar noua 
identitate fixata prin aceasta stiinta este cea de român. 
 O alta figura remarcanta a boierimii progresiste moldovenesti este Vasile Alecsandri. Într-o 
comemorare a lui N. Balcescuviii poetul nu scapa ocazia de a înfatisa conflictul între generatiile de 
boieri tineri cu studii în strainatate si boierii "cu obiceiuri vicioase clocite sub caftanul fanariotic si 
încurajate de politica Protectoratului".ix De cele mei multe ori acest conflict se manifesta chiar în cadrul 
familial. Mai interesante sunt aceste consideratii privind capitalele Principaturilor: 
 
 ..."Principatele Moldovei si Valahiei, desi vecine, desi locuite de acelasi neam, erau cu totul straine una 
de alta.Foarte rareori iasenii si bucurestenii treceau linia hotarului, linie imaginara în adevar, dar în realitate 

nestrabatuta ca zidul ce desparte China de celelalte imperii ale lumei."x 
  
 Pentru tinerii bonjuristi diferentele atât de evidente generatiei vechi sunt sterse de educatia 
comuna ca si de idealul comun. Converitrea tânarului moldovean si a celui valah la identitatea de 
român se face, bineînteles, în Franta si la curtile boierilor patrioti.x i   
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 Modernitatea se transforma asadar pentru pasoptisti într-o chestiune de identitate. Ceea ce 
este sigur este ca aceasta turnura pe care a luat-o problema modernizarii sta la originea iluminismului 
(credinta în progres) care porneste de la premise etnice si holistice, specific pasoptismului românesc, 
prezentat mai jos. 
 
 Progresul si perfectibilitatea natiunilor  
 
 Benjamin Constant, într-un text intitulat "Despre perfectibilitatea speciei umane"xii, împartasea 
cititorului credinta sa în caracterul legic al progresului si în perfectibilitatea nelimitata a speciei umane, 
manifestata prin tendinta vizibila în epoca spre egalitate. Pentru el societatea viitorului, rezultat al 
acestei progresii ordonate si neîntrerupte, este una a "conventiilor legale" si a unei ordonate activitati 
de arhivare.xiii Acest text ar fi putut cu usurinta sa fie prezentat drept programul tinerei generatii 
pasoptiste. Într-adevar, legea progresului si perfectibilitatea speciei umane sunt elemente care se 
regasesc aproape în orice discurs pasoptist. Arhivarea, caracterisitca a societatii viitoare la Constant, 
devine la M. Kogalniceanu criteriu de distinctie între o natiune civilizata, aflata pe drumul progresului, si 
una barbara, pentru care drumul nici nu  a început înca. xiv  Diferenta este între o societate care are 
istorie si una care se situeaza în afara ei. Depozitarea trecutului, într-o modernitate care pretuieste 
"puterea asupra lucrurilor"xv , este singura cale prin care progresul ca legitate poate fi descoperit. 
Stiinta progresului este istoria. 
 În ce consta însa acest progres pentru gânditorii pasoptisti ? Cred si ei, ca si Constant, într-o 
societate a conventiilor legale ? Împartasesc credinta în progresia "ordonata si neîntrerupta"?  
 Un punct ce îi apropie de gânditorul francez este tendinta spre egalitate ca simptom al 
progresului. Kogalniceanu o percepe ca o largire constanta a câmpului politic: "marirea numarului 
cetatenilor chemati la împarteala comuna a driturilor sociale"x v i si politice. Diferenta consta în sensul 
acestei tendinte care pentru moldovean (!) capata înfatisarea unei emancipari a individului atât fata de 
fortele naturi cât si fata de forta arbitrara a omului, si se face simtita în primul rând ca "dezvoltare a 
ideilor sociale": 
 
 "Ideile sociale razima pe doua ordine de facturi: 1) facturile stiintifice, care cuprind izbânzile artei, a 
stiintei si a industriei; 2) facturile politice, ce cuprind împreunul relatiilor oamenilor între ei, a individului cu 
societatea, a societatii cu individul."xvii 
 
  Emanciparea se apropie de  sensul libertatii pozitive asa cum a fost definita de Isiah Berlin: ca 
lipsa a obstacolelor exterioare. Vazuta astfel, nu este interesata de distinctii între sfera privata sau cea 
publica. Pentru I. C. Bratianu progresul tehnic si cel politic sunt interdependente, iar emanciparea 
politica a individului este posibila în primul rând datorita descoperirilor tehnologice, descoperiri care fac 
posibila eliberarea individului de dilema aristoteliciana : 
  
 "...cei din urma (fostii supusi, n.n.) nu vor mai robii trebuintelor zilnice si vor avea putinta dedicarii 

problemelor politice: se vor putea lumina."xviii 
 
 Optimismul în puterile tehnicii este împartasit si de Ion Ghica, caci dezvoltarea industriei 
"poarta fericirea neamului omenesc si cu dânsa vrednicia omului si libertatea".xix  Departe de a 
semnifica o preponderenta a materialismului, industria este mijlocul prin care se "da omului puteri noi, 
ca puterea trupului lui sa nu fie silita necontenit a se întrebuinta la hrana vietii sale".x x  Având ca 
manifestare emanciparea, cum va arata societatea viitorului, anuntata prin legea progresului ? Unul 
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dintre pasoptistii care se încumeta sa faca o profetie este I. C. Bratianu. Nicolae Balcescu mentionase 
si el "tinta prea înalta" a "dezvoltarii progresive si regulate", însa aceasta tinta era stiuta doar de 
divinitate.xx i Bratianu, spre deosebire de Constant, vede în societatea conventilor legale doar un pas 
spre o alta societate, cea a legii naturale care de aceasta data, descoperita definitiv, nu va 
mai fi uitata de omenire: 
 
 "Legislatiunile sunt de trei feluri: arbitrarii sau impuse prin putere, conventionale sau primite prin 
învoirea tuturor madularelor societatii, si naturale, adeca acelea ce mintea omului le primesce si se 
conformeaza lor de buna voie, cu placere si folos ca la orice adevar.Al treilea mod va veni când omenirea va fi 
în punctul acela de progres unde toate raporturile si legile vor fi descoperite si principiile de morala desfacute de 
tot ce au astazi conventional, capritos si arbitrariu."xxii 
 
 Emanciparea individului înregistreaza la Bratianu doua etape: într-o prima faza cautarea si 
descoperirea legilor naturale, în a doua punerea acestora în aplicare. Din nou, sensul libertatii pozitive 
este evident, caci libertatea individului este aici capacitatea acestuia de a actiona conform legii 
naturale fara a suferi de constrângeri de tip exterior. De aceea societatea perfecta va fi cea a libertatii 
pozitive, a eliberarii de constrângeri, de vreme ce natura omului este buna. Vom vedea cum 
rationamentul va fi folosit si pentru caracterizarea natiunilor, într-un limbaj holistic în care libertatea 
pozitiva va lua înfatisarea independentei. Marea diferenta dintre limbajul pasoptistilor si cel al lui 
Constant se regaseste de altfel în premisele etnice ale legii progresului si ale perfectibilitatii umane 
caracterisitice pentru primii. Astfel, daca individul, ca si la francez, este supus unei continue si 
nelimitate posibilitati de dezvoltare a facultatilor, morale, intelectuale, fizice, acelasi lucru este valabil si 
pentru natiune.xxiii Mai mult, individul nu îsi poate îndeplini menirea sa, nu se poate emancipa decât în 
cadrul si prin natiunea din care face parte. Pentru Kogalniceanu, nu exista progres al ideilor decât 
acolo unde acestea "îsi trag originea din însusi tulpina popoarelor. Altminteri ele nu sunt decât niste 
plante exotice pre care cel întâi vânt ori le îngheata, ori le usuca."xxiv  Individul este perfectibil, însa cu 
conditia ca el sa apartina unei comunitati etnice omogene si de sine statatoare.(Bratianu):  
 
  "Nationalitatea este cea dintâi conditiune a libertatii , ea nu se poate dobândi nici dezvolta sub steagul 
despotismului, si de aceea, steagul nationalitatii, al libertatii si al democratiei trebuie sa fie unul."xxv 
 
 De asemenea, Nicolae Balcescu stabileste si el conditiile desavârsirii individului: statul natiune 
de forma republicana.x x v i Natiunea este pentru pasoptisti un "element natural si constitutiv omenirii, ca 
speciile si genurile, neaparate pentru dezvolatarea ei."xxv i i Limbajul este aproape rasist, autorul fiind 
împotriva metisajului pe care îl considera daunator pentru starea fizica si mentala buna a natiunii. Nu 
este de mirare de ce în Proclamatia de la Islaz se prevede doar emanciparea israelitilor, fara a li se 
acorda drepturi politice, si nici inserarea în Constitutia de la 1866 a celebrul articol 7.  
 Emanciparea natiunilor înseamna acelasi lucru ca cea a individului: capacitate de a actiona 
liber de constrângerile exterioare. Cum acestea sunt reprezentate în primul caz de stapânirile straine, 
libertatea pozitiva în sensul ei colectivist se traduce în independenta, scopul de capatâi al 
revolutionarilor pasoptisti. Bratianu respinge mult mai vehement decât Kogalniceanu influenta straina; 
chiar daca stapânirea straina are drept conduita luminarea sup usilor, ceea ce se întâmpla de fapt este 
o pervertire a legii progresului:  
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 "Fericit poporul care va putea sa nu gaseasca într-însul otrava strainului mult timp înca din urma. Nu 
credeti ca natiunea se poate dezvolta sub stapânire straina."xxvi i i 
 
 Într-un tip de argument care îl contrazice pe cel folosit de Mill, ce prevedea ca singurul caz în 
care stapânirea dictatoriala (implicit straina) este legitima este cel în care cei condusi constituie o 
natiune barbara, avantajele strainilor colonizatori sunt respinse deoarece se considera ca luminarea 
poporului barbar va fi efectul institutiilor libere.xxix  Iata deci originea unui alt articol preluat în majoritatea 
constitutiilor române (inclusiv în cea din 1991): "Teritoriul României nu se pote coloniza cu populatiuni 
de ginta straina".x x x   
 Ceea ce îi apropie de textul lui Constant este, pe lânga credinta în legea progresului 
(manifestata prin tendinta spre egalitate la francez si prin emancipare la "ai nostri") modul în care 
progresul se realizeaza. Astfel, desi de o maniera ordonata si neîntrerupta, lucru mentionat si de 
Balcescu, progresul se realizeaza într-o maniera dialectica si prin revolutie. Elementele vechii epoci 
contin într-însele pe cele ale noii orânduirii, iar când conflictul devine iremediabil, izbucneste revolutia. 
Este însa revolutia cel mai nimerit mijloc de realizare al modernitatii? 
 
 Revoultie sau regenerare? 
  
 Balcescu si Bratianu fac parte din tabara radicala a militantilor pasoptisti. Considera revolutia 
drept etapa necesara a dezvoltarii istorice, având cauze profunde care, dupa expresia primului, "se 
pierd în zilele veacurilor". Constant identifica patru revolutii fundamentale care indicau masura 
progresului speciei umane. Acesteau erau distrugerea teocratiei, a sclaviei, feudalitatii si a nobilimii.x x x i 
Ultima era bineînteles revolutia franceza. Pasoptistii vedeau în evenimentele de la 1848 semnele unei 
mari prefaceri care abia începuse. Desi revolutia din Principate luase sfârsit, cu totii asteptau o noua 
revolutie, în fata careia de aceasta data reactiunea sa capituleze. Bratianu distingea în revolutiile de la 
1848 un eveniment unic, ce depasea pâna si Marea revolutie de la 1789. Unicitatea era data, pe de o 
parte, de generalitatea ideilor propagate, pe de alta de raspândirea ei pe aproape întreg continentul 
european : 
 
 "În toata istoria neamului omenesc nu gasesc o reforma sau o revolutie care sa se poata asemana cu 
ceea ce se petrece astazi sub ochii nostri, si la începutul careia abia suntem, atât prin înaltimea ideilor  în 
numele carora se face, cât si prin multimea popoarelor ce a pus în miscare înca din ziua cea dintâi."xxxii 
 
 Balcescu nu vedea în aceasta desfasurare istorica adevarata cauza a revolutiei române, caci, 
dupa o expresie folosita de Constant dar si de Tocqueville pentru caracterizarea celei franceze, 
"revolutia generala fu ocazia, iar nu cauza revolutiei române".xxxii i Ce este însa revolutia? Bratianu o 
considera drept "cataclism care înghite vechiul ordin al lucrurilor, si tot deodata o creatiune care nasce 
un altul nou si mai presus decât celui dintâi."xxxiv  Revolutia este evenimentul istoric ce concentreaza în 
el întrega logica a evolutiei istorice, sinteza a doua forte contrarii. Drept urmare, natura sa este duala, 
caci, pe de o parte, contine "o parte destructiva, vijelioasa" prin care valorile si principiile vechii ordini 
îsi afla sfârsitul, pe de alta, "o parte constructiva" prin care se întemeiaza noua comunitate. Ca si 
Balcescu, considera ca ceea ce s-a întâmplat la 1848 este doar un preludiu la ceea ce va urma, 
revolutia distrugând vec hea lume însa nereusind  sa întemeieze statul national republican. Principiul 
dupa care sunt conduse aceste revolutii este cel al nationalitatilor, conform caruia fiecare etnie are 
dreptul la propria organizare politica, la independenta si egalitate în statut cu celelalte. Scopul 
oscileaza astfel între unul de tip defensiv (preservarea puritatii etnice) si unul de factura progresista 
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(dotarea acestor etnii omogene cu institutii politice moderne). Se ajunge  la formulari inedite, cum ar fi 
cea a lui Ion Ghica, pentru care revolutia din Principate, dar nu numai, are un caracter eminamente 
conservator, de aparare a natiunii române de pericolul slav : 
 
 ..."revolutia de la 1848, prescriptiunile si persecutiunile din 1849, lucrarea proscrisilor si emigratilor la 
Londra, la Paris, la Francfort si la Constantinopol...nu sunt decât urmarirea si persistenta Românilor în acea 
politica nationala si salutarie; au fost efectul temerii de cotropirea Slavilor(italice în original-n.n.); lupta pentru 
conservarea românismului."xxxv 
 
 Desi împartasesc aceleasi scopuri ( omogenitate etnica si institutii ale libertatii republicane) 
figuri importante dintre rândurile pasoptistilor nu agreeaza ideea unei revolutii. Heliade-Radulescu, 
reprezentantul aripii moderate în 1848, refuza în mod programatic sa denumeasca evenimentele din 
acel an drept revolutie, preferând denumirea mult mai obscura de regeneratie.x x x v i Pentru Radulescu o 
revolutie " se face spontaneu", prin dezvoltarea în timp a acelor elemente care apartin noii lumi. 
Dezvoltarea istorica nu înregistreaza astfel acel conflict acut care are ca rezultat violenta politica, cum 
am vazut mai sus. Progresul se realizeaza treptat, el nu da buzna deodata :  
 
 "Noi am fost totdeauna pentru acelea (revolutii, n.n.) care se fac încet prin pace, prin instructie, prin 
presa, prin adevarurile raspândite din palat pâna în coliba."xxxvi i 
 
 În Tara Româneasca, la 1848, nu a fost o adevarata revolutie, ci o simpla conspiratie: "O 
ceata de nemultumiti, conspirând împotriva lui Bibescu pentru a face treburile Rus iei, silindu-se sa-l 
rastoarne si cautând sa se foloseasca de popor ca de un instrument."xxxvi i i  
 Kogalniceanu nu crede nici el în revolutii. În Dorintele... foloseste acelasi termen ca si 
Radulescu-regeneratie, pentru a caracteriza miscarea din 1848 din Moldova si prin care întelege 
scopul pasoptistilor: "înzestrarea cu institutii analoage cu epoha noastra."xxxix  Altundeva, afirma ca 
metoda potrivita în a moderniza Moldova sunt "reformele blânde si graduale": 
 
 ..."raspândirea instructiei publice, respectarea dritului tuturor claselor, îndreptarea moravurilor în 
familii, statornicirea si respectarea puterii ocârmuitoare, ca organ al legei, aceste sunt singurele elemente de 
regeneratie pentru noi. Orice schimbare silnica, orice prefacere napraznica nu pot sa ne fie decât fatale."x l 
 
 De altfel nici unul dintre actele revendicative ale pasoptistilor nu exceleaza în a avea un ton 
prea revolutionar. Era si dificil, atâta vreme cât se cauta cu disperare sa se pastreze aparenta 
legalitatii (stranie preocupare pentru niste revolutionari!) prin recunoasterea necontenita a Portiixli drept 
curte suzerana si prin atenuarea cererilor de tip social. Pâna si Proclamatia de la Islazxlii, care contine 
acel punct 13 ce prevedea împroprietarirea taranilor si desfiintarea lucrului obligator catre boier, ce 
prevede printre altele egalitatea drepturilor politice, civile, reprezentare parlamentara si domn ales pe o 
perioada de cinci ani este îmbracata într-un limbaj atât de împaciuitor încât ai crede ca era de fapt o 
blânda mustrare într-un pasnic cadru familial. Pentru starea deplorabila a Principatelor nimeni nu este 
vinovat; revolutia de fapt nu are dusmani :  
 
 Revolutia nu este îndreptata împotriva nici-unei clase, si nici asupra unui dusman extern. 
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 Daca nimeni nu trebuie sa plateasca, în schimb toti sunt chemati pentru a lua parte la marea 
regenerare, fie ei boieri, sateni, soldati etc... Nici macar domnitorul Bibescu nu este uitat. Singura 
conditie pe care acestia trebuie sa o îndeplineasca este sa fie români: 
 
 Toti avem acelasi sânge de român. Aceasta ne înfrateste si face sa înceteze toate interesele, sa se 
stinga toate urile. 
 
 În Moldova Petitiunea lui V. Alecsandri cerea nici mai mult nici mai putin "sfânta pazire a 
Reglementului în tot cuprinsul sau si fara nici o rastalmacire"!xliii Sa fie aceste exemple de 
inconsecventa din aprtea pasoptistilor ? Mai degraba ar fi rezultatul opozitiei dintre diferitele grupari, 
între moderati, ce nu doreau instaurarea unei "anarhii", si radicali, ce vedeau în revolutie cel mai 
eficient mijloc de descotorosire de Vechiul Regim.   
 
 

 
 
 
                                                 
i D. Barbu în "Etica ortodoxa si "spiritul" românesc", studiu din cadrul volumului Firea românilor, coordonat de acelasi autor, Nemira, Bucuresti, 
2000, p. 100. 
ii Philipe Ariès, Timpul Istoriei, Ed. Meridiane, 1997,  p. 74.  
iii Idem, p.73. 
iv Mihail Kogalniceanu, Texte social-politice alese, Ed. politica, Bucuresti, 1967,  în prefata de la "Letopisitile Tarii Moldovii", p. 156.  
v Idem, într -o scrisoare catre tatal sau, p. 98. 
vi Idem, p. 85. 
vii Idem, p. 156. 
viii Vasile Alecsandri, Dridri, Ed. Minerva, Bucuresti, 1994, în "Necolae Balcescu în Moldova", pp. 21-33. 
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xx iv  M. Kogalniceanu, op. cit.,  p. 159. 
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xxviii  Idem, p. 56. 
xx ix  în N. Balcescu, op. cit., p.25. 
x x x  Articolul trei din Constitutia de la 1866. Sursa: Ioan Moraru, Gheorghe Iancu, Constitutiile Române, Editia a treia, Monitorul oficial, Bucuresti, 
1995. Articolul în cauza se repeta în 1923, 1938, 1991. 
x x x i B. Constant, op. cit ., p. 52. 
x x x i i Bratianu, op. cit., p. 26. 
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x x x i v Bratianu, op. cit., p. 43.  
x x x v Ion Ghica, op. cit., p. 99. 
xxxvi  Ion Heliade Radulescu, Scrieri politice, sociale si lingvistice, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 1942, p. 174: " Eu nici în tara nici în strainatate 
n-am prea pronuntat vorba revolutie; mai pretu tindeni vorbind despre evenimentele noastre din 1848 le calific cu numele de Miscarea-
Regeneratie."  
xxxvi i I. Heliade-Radulescu, Aminitiri asupra Istoriei regeneratiei Române sau Evenimentele de la 1848, Bucuresci, Tipografia Moderna Grigorie 
Luis, 1893, p. 284. 
xxxvi i i Idem, p. 285. 
x x x i x  M. Kogalniceanu, op. cit., p. 143. 
x l Idem, p. 159. 
xl i Pentru pasoptisti, cum am vazut la I. Ghica, dusmanul cel mai mare era Imperius Rus, în plina forta si extindere, promotor al unei politici 
panslaviste. Misiunea lui la Constantinopol avea drept scop atragerea otomanilor de partea revolutionarilor tocmai pentru a scapa de influenta 
ruseasca.  
xl i i Din I. C. Bratianu, op. cit., pp.2-10. 
xli i i V. Alecsandri, op. cit., p. 217 


