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I.C. Brătianu (1821-1891)
Eugeniu Carada (1836-1910)
Take Ionescu (1858-1922)
I.G. Duca ( 1879-1933)
Constantin Argetoianu (1871-1952)

Subiectul articolului de faţă se înca-
drează în planul mentalităţilor colective, 
domeniu frecvent abordat în istoriografia 
europeană începând cu a doua jumătate a 
secolului trecut. După cum bine se poate 

observa, tema implică o istorie a elitelor. 
Conform „Noii Viziuni” al acestui domeniu, se caută o recuperare a istoriei sociale 

prin istoria elitelor, lucru facilitat de existenţa a numeroase documente vis-a-vis de 
clasa conducătoare şi intelectualitate.1

În istoriografia românească sunt insuficiente abordările din sectorul mentalităţilor 
colective şi al istoriei elitelor, din pricina materialismului istoric din perioada 
dictaturii comuniste. Timpul relativ scurt scurs de la instaurarea unui regim 
democratic nu a permis maturizarea acestui domeniu. Obiectivul general al 
lucrării este creionarea câtorva aspecte de ordin social si psihologic ale elitei clasei 
politice româneşti în general. În special însă, vom încerca să desenăm un portret 
al politicianului de succes având la bază scrierile memorialistice din epocă, în 
ceea ce-i priveşte pe cei patru „titani” ai politicii dâmboviţene: I.C. Brătianu, Take 
Ionescu, I.G. Duca şi Constantin Argetoianu, la care se adaugă un personaj mai puţin 
cunoscut posterităţii, Eugeniu Carada. Aceştia prezintă tipologii diverse, dar care 
s-au afirmat pe mult încercata scenă politică românească.

1 Remus Câmpeanu, Elitele româneşti din Transilvania secolului al XVIII-lea, Presa Universi-
tară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, pp. 18-19.
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Memoriile vor fi tratate ţinând cont de două aspecte: iniţial vom investiga modul 
în care politicienii se imaginau pe ei înşişi (C. Argetoianu) şi mai apoi, vom interpreta 
modul în care clasa politică era percepută de către elite. 

I.C. Brătianu, politicianul complet

[...] În el s-au contopit într-un tot armonios nu numai mari şi numeroase calităţi, 
dar, ceea ce este mai curios, calităţi care, îndeobşte, se contrazic unele pe altele.
[…].”(I.G. Duca).

Ion C. Brătianu, cel care a dominat viaţa politică românească în deceniile V-VIII 
ale secolului al XIX-lea, reprezintă figura marcantă a României moderne. Pentru o 
mai bună interpretare a activităţii sale politice îl vom cita pe I.G. Duca: „Să vorbeşti 
despre viaţa lui Ion C. Brătianu, e să vorbeşti de toată istoria României de la 1848 
până la 1890. Una se confundă cu cealaltă. Nici nu cred să fie om a cărui viaţa să 
fi fost mai strâns împletită cu aceea a epocii sale decât viaţa lui Ion C. Bratianu.”2

I.C. Brătianu a avut o copilărie nefericită, din cauza mamei sale, care purta 
pentru el o „ură patologică”. Primii ani ai copilăriei i-a petrecut la Ţigveni, părăsit 
şi neiubit de nimeni, acolo a primit primele îndrumări în viaţă. După o perioadă 
a fost mutat la Piteşti, unde a întâmpinat aceeaşi problemă, fiind chiar persecutat. 
Cu toate acestea a reuşit, cu multă ambiţie, să-şi definitiveze studiile liceale şi să 
plece la Paris pentru a-şi continua studiile. „Şi la Paris trăia ca un student sărac şi 
oropsit pe lângă fratele său mai mare, care ducea viaţa unui tânăr bogat şi răsfăţat”3

Este notabil cum a reuşit, cu o sărăcie indusă artificial, să-şi păstreze calmul, 
clarviziunea şi ambiţiile intacte până la sfârşitul vieţii: „Sufletele obişnuite devin, 
în faţa loviturilor soartei, aspre, reci, bănuitoare, pornite spre răzbunare. Numai 
sufletele cu adevărat superioare[..] pot ieşi, din vâltoarea deziluziilor şi a nedreptăţilor 
pământeşti, mai nobile şi mai purificate. Ion C. Brătianu hulit, părăsit de prieteni, 
urmărit de gloanţele atentatorilor politici şi tradus la bara justiţiei a murit[...] mai 
încrezător decât a trăit.”, spune Duca în memoriile sale.4

Familia sa, una înstărită, i-a asigurat în a doua parte a vieţii lui I.C. Bratianu o 
situaţie materială excelentă, o parte fiind împrăştiată în exil: propaganda pentru 
promovarea românismului după revoluţia de la ’48, ziarul „Românul” şi lista poate 
continua. Cercetând viaţa sa personală, familia, copiii, aflăm că Brătianu nu a fost 
un familist. De astfel, chiar atunci când s-a căsătorit i-a spus celei ce avea să devină 
„vrednica tovarăşă a vieţii lui”, că întreaga sa viaţă este şi va fi dedicată ţării. Copiilor, 
spre deosebire de experienţele acestuia din copilărie, Brătianu le-a oferit atenţia 
cuvenită şi a încercat, cu resursele sale relativ limitate, să le asigure o viaţă decentă 
şi studii de înaltă calitate.5

2 I.G Duca, Portrete şi aminitiri, editura Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 23.

3 Ibidem, p. 37.

4 Ibidem, p. 39.

5 Ibidem, p. 35.
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I.C. Brătianu a participat activ la revoluţia de la 1848, fiind secretar al guvernului 
provizoriu, iar în exilul ce a urmat a dus o activitate intensă de promovare a 
intereselor româneşti. Au urmat alte evenimente, puncte cheie în istoria românilor 
la care Brătianu a fost nelipsit: divanurile ad-hoc, instalarea pe tron a lui Carol de 
Hohenzollern Sigmaringen şi războiul de independenţă. După această perioadă, 
rodnică pentru România, a urmat reorganizarea regatului, rolul de actor principal 
revenindu-i lui I.C. Brătianu.6

Sunt notabile la prima vedere realizările, dar pe noi ne interesează mai mult omul 
I.C. Brătianu. Pentru a-i răzbate personalitatea şi caracterul vom apela la memoriile 
lui Ion. G. Duca. Trebuie să avem în vedere faptul că aceste memorii sunt impregnate 
de subiectivism, din cauza faptului că cei doi nu au fost contemporani şi provin din 
cadrul aceluiaşi partid. În plus Duca a fost o lungă perioadă sub influenţa familiei 
Brătianu, prin fiul lui I.C. Brătianu, Ionel Brătianu. Nu în ultimul rând, având în 
vedere realizările lui I.C. Bratianu, la perioada în care Duca îşi rostea discursul 
(1932) se născuse o adevărată mitologie vis-a-vis de persoana sa. 

Fizic vorbind, I.C. Brătianu era scund, avea o figură „deschisă, simpatică”, ochii 
îi erau „pătrunzători şi cu toate acestea plini de bunătate şi de îngăduinţă”, iar ca o 
caracteristică specială, avea părul creţ, albit, se spune, după războiul de independenţă 
din 1877. Imaginea aceasta s-a păstrat, fiind prezentă în majoritatea reprezentărilor 
artistice, folosite în zilele noastre, pentru a-l întruchipa pe simbolul Partidului 
Naţional Liberal. În incipitul articolului, Duca creionează principalele caracteristici 
comportamentale ale liderului Brătianu. Dintre acestea notăm că era bine dispus, 
avea simţul umorului, „sincer cu prietenii, leal cu adversarii”, dezinteresat, în sensul 
pozitiv al cuvântului, urmărind întotdeauna partea generală a lucrurilor. Din aceste 
descrieri putem trage o concluzie preliminară despre calităţile necesare pe care ar 
fi trebuit să le posede un lider politic al epocii respective..7

Aceste caracteristici fizice şi psihologice generale nu sunt suficiente pentru a 
stabili principalele abilităţi specifice tipologiei politicianului de succes, celei de a 
doua jumătăţi a secolului al XIX-lea. În continuare, vom încerca să stabilim care 
dintre următoarele trăsături dominante sunt caracterizante pentru personalitatea 
lui I.C. Brătianu: carisma, talentul, cultura, inteligenţa, agerimea, voinţa, ipocrizia, 
măiestria de a unelti, capacitatea de a insinua etc. 

Talentul, cultura şi inteligenţa sunt calităţi şi capacităţi ale lui Brătianu, dar în 
epocă au existat o sumedenie de persoane şi personalităţi din sfera politicului care, 
la rândul lor, posedau astfel de calităţi. Voinţa. O trăsătură specifică oamenilor care 
reuşesc pe plan profesional, fără de care, în special în zona politicului, nu poţi 
avea sorţi de izbândă, indiferent de competenţele şi însuşirile persoanei în cauză. 
În acest sens, Duca sugerează că voinţa este un element distinctiv al lui Brătianu. 
Din această ecuaţie mai lipseşte „abilitatea de a fi politician, de a face politică”, 
adică viclenia, ipocrizia, capacitatea de a manipula, de a manevra mediul politic, 

6 Academia Română, Istoria Românilor, vol. VII, tom. II, editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003.

7 Ion G. Duca, op.cit., p. 26.
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masele, preeminenţa în intrigă etc. Era imposibil în perioada respectivă, cum este şi 
în perioada actuală, să exişti politic şi să nu deţii o anumită abilitate în acest sens. 
Nici una dintre aceste abilităţi nu erau însă dominante la I.C. Bratianu.8

Înşiruind calităţile pe care Brătianu le deţinea, dar care erau oarecum „din oficiu”, 
adică specifice marii majorităţii a elitei româneşti, ajungem într-un oarecare impas. 
Soluţia o regăsim în memoriile lui I.G. Duca: „[...] cheia enigmei nu trebuie căutată 
în vreuna din aceste însuşiri izolate, ci în sinteză, în neobişnuita lor sinteză. [...] În 
el s-au contopit într-un tot armonios nu numai mari şi numeroase calităţi, dar, ceea 
ce este mai curios, calităţi care, îndeobşte, se contrazic unele pe altele. Spre pildă, 
el era întotdeauna idealist şi realist, cumpătat şi îndrăzneţ, autoritar şi seducător, 
modest când era vorba de el, mândru şi intransigent când era vorba de ţara lui.”9 
Uşor exagerată caracterizarea, dar aşa cum am menţionat mai sus, deşi încărcate 
de subiectivism, părtinitoare, informaţiile cu privire la Brătianu sunt veridice, pe 
cât posibil confirmate istoric. Adăugăm şi faptul că Duca a fost chiar un participant 
activ al vieţii politice, deci a putut sonda numeroase persoane contemporane cu 
subiectul în cauză. Aceste adjective folosite pentru definirea caracterului, se află 
în antinomie. Este posibil să fi modest în ceea ce te priveşte, cel puţin în relaţia cu 
camarazii şi adversarii politici, şi naţionalist când vine vorba de propria ta patrie, 
în schimb celelalte atribute ale lui I.C. Brătianu sunt într-adevăr greu probabile.

Brătianu era autoritar şi fermecător. Autoritatea este confirmată de porecla pe 
care o avea: vizirul. Îşi domina cu tact colegii de partid, iar în treburile publice avea 
întotdeauna puterea de a lua ultima decizie. Partea interesantă intervine atunci 
când această autoritate se manifestă cu largul concurs al oamenilor, datorită stimei 
şi admiraţiei pe care aceştia i-o purtau, admiraţie datorată reputaţiei. 

Un alt atribut antinomic, idealist şi realist, poate fi credibil graţie concepţiei 
de viaţă a lui I.C. Brătianu, caracterizată de Duca prin următoarele cuvinte „visa şi 
clădea”. Istoria politică a României ne sugerează că Brătianu a reuşit să fie în acelaşi 
timp precursorul şi înfăptuitorul.10

„Îndrăzneala în cele bine chibzuite” este o maximă care-i aparţine lui Brătianu 
şi poate fi asociată cu însuşiri precum: echilibrat şi îndrăzneţ. I.G. Duca spune: 
„Cântărea îndelung ce avea să facă, dar odată convingerea făcută, odată hotărârea 
luată, nimic nu-l oprea în calea lui. De asemenea, dacă era sigur de dreptatea cauzei, 
rezultatul imediat nu-l preocupa şi înfrunta cu seninătate orice înfrângere sau orice 
urgie”. Concret în acest sens, la 1848, a ars în piaţa publică Regulamentele Organice. 
Era conştient că era o copilărie să nesocoteşti o putere precum Rusia, dar în acelaşi 
timp a contat mai mult argumentul că „ceasul eliberării popoarelor a sunat”. A pus 
în balanţă cele două argumente şi a acţionat. Războiul de independenţă din 1877 a 
fost un alt moment notabil. Brătianu a fost nevoit, împotriva tuturor colegilor din 
minister, să-şi asume singur răspunderea trecerii Dunării de către trupele româneşti. 

8 Ibidem, pp. 28-29.

9 Ibidem, p. 29.

10 Ibidem, p. 32.
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Decizie la limită, dar care în urma unei analize „la rece”, Brătianu a concluzionat că, 
indiferent de rezultatul confruntării, România va reuşi să „scoată capul în Europa”.11

La începutul subcapitolului am afirmat faptul că I.C. Brătianu dădea dovadă de 
modestie, când se punea problema propriei persoane şi de mândrie şi hotărâre atunci 
când în joc era destinele fragedului stat al României. Un gest de modestie ne apare 
la 1881, când a cedat fratelui său Dumitru Brătianu şefia prezidiului încoronării 
regelui Carol, deşi este binecunoscut faptul că I.C. Brătianu era de facto artizanul 
acestei împliniri naţionale. Întotdeauna ceda demnitatea de a fi preşedinte al PNL 
altor „personalităţi decorative”, dispreţuind fastul şi onorurile care implicau o astfel 
de funcţie. În politica externă a României, în schimb, „modestul Brătianu devenea de 
o mândrie şi o intransigenţă fără margini”. Această mândrie folosită cu înţelepciune 
a sporit artificial puterea politică a României: a impus comanda trupelor ruso-
româneşti lui Carol I, din timpul războiului de independenţă; a reuşit să convingă 
marile puteri să accepte punctul de vedere al României în „chestiunea Dunării”; 
atunci când a aderat la Tripla Alianţă, legitimându-şi gestul prin participarea unei 
ţări latine precum Italia, a declanşat războiul vamal între Imperiul Dualist şi „mica 
Românie Mică” etc. Lozinca „prin noi înşine” izvora la rându-i dintr-un sentiment 
de mândrie naţională şi nu din vanitate sau alte ambiţii personale, spune Duca.12

Take Ionescu, oratorul

„De câte ori se va scrie istoria baroului României Mici [...] numele lui 
Take Ionescu se va pomeni cu mândrie.” (I.G. Duca)

La decesul elitelor politice şi culturale, colegii lor de breaslă obişnuiau să 
rostească diverse discursuri omagiale sau să publice în diverse reviste şi ziare, 
articole asemănătoare ca stil şi gen discursurilor. Acest gen de discursuri, publicate 
de Duca în Viitorul şi Universul cu privire la politicianul, dar şi omul Take Ionescu, 
constituie materialul folosit de noi în analiza mentalităţii liderului conservator. 
Din cauza subiectivismului specific momentului, este necesar să acordăm o atenţie 
sporită „adjectivelor” îmtâlnite în discursuri.13.

În debutul articolului publicat în 1922 în Viitorul, Duca este conştient de 
subiectivismul care marchează momentul morţii unui coleg, astfel îşi asigură 
cititorii de bună intenţie şi corectitudine: „I-am fost întotdeauna un adversar 
hotărât. Nu am împărtăşit credinţele, nu am aprobat procedeele lui politice. Am 
preţuit multe din câte el le dispreţuia şi am dispreţuit prea multe din câte el le 
preţuia. Prin urmare, nu înţeleg azi să am nici inconsecvenţa de a-mi retracta şi nici 
funerara ipocrizie de a-mi preface critica în apologie.” Articolul este relevant din 
mai multe puncte de vedere. În primul rând, pentru autor constituia un bun prilej 
de a se remarca, întrucât demonstra că este un bun cunoscător al adversarilor. În 

11 Ibidem, pp. 30-31.

12 Ibidem, pp. 32-34.

13 Apud. Universul, iunie 1922; Viitorul, iunie 1931.
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al doilea rând, Duca se erija intr-un purtător de cuvânt al partidului, iar această 
funcţie neoficială îi conferea autoritate şi un oarecare renume autorului. Pe de 
altă parte, autorul obţine respectul adversarilor politici, confirmând poziţionarea 
sa în vârful piramidei PNL.14 

Articolul din Viitorul insistă pe calităţile oratorice ale celui numit „tăkiţă gură de 
aur”, motivul pentru care acesta a devenit cunoscut contemporanilor şi posterităţii, 
drept Take Ionescu. Mai aflăm de prestaţiile foarte bune din domeniul avocaturii: 
„De câte ori se va scrie istoria baroului României Mici [...] numele lui Take Ionescu 
se va pomeni cu mândrie”. Take Ionescu a posedat reale calităţi lingvistice, acest 
fapt ne confirmă încă o dată că această calitate era imperios necesară pentru a reuşi 
pe scena politică românească. Discursurile lui Take Ionescu constituie elementul 
principal al articolului dominat de adjective menite să impresioneze. De asemenea, 
îi este recunoscut rolul important în „închegarea noastră naţională”.15 

Următorul articol publicat de I.G. Duca, la 9 ani după trecerea în nefiinţă a lui 
Take Ionescu, ne prezintă, aşa după cum bine sugerează titlul, câteva întâmplări 
diverse ale acestuia din urma, întâmplări care ne indică modul în care reacţiona 
politicianul în situaţii limită.

Unul dintre gesturi-le prezentate de Duca, este articolul mişcător pe care T. 
Ionescu l-a scris în aceeaşi publicaţie Universul, cu privire la cel mai înverşunat 
adversar al său G. Pânu, cel care „în fiecare număr al «Săptămânii» sale, lovea fără 
milă în Take Ionescu. Ironic, muşcător[...], atacurile lui Pânu fiind puternic resimţite 
de Take Ionescu.”16 

Răscoalele de la 1907 constituie unul dintre cele mai grele momente pe care 
România Mică a trebuit să le depăşească. Pentru aceasta a fost nevoie de existenţa 
unui om de stat responsabil. Când au izbucnit răscoalele ţăranilor, guvernul 
Cantacuzino/Ionescu se afla după doi ani de guvernare. T. Ionescu a încercat să-şi 
convingă colegii şi preşedintele Consiliului de Miniştrii de faptul că reformele sunt 
inevitabile şi indispensabile. Preşedintele conservatorilor, Cantacuzino Nambul, 
împreună cu membrii partidului se opun reformelor, care ar fi destabilizat din punct 
de vedere electoral partidul. După ce observă ca stăruinţele sale sunt zadarnice, 
Take Ionescu participă activ la căderea propriului său guvern şi votează, împreună 
cu takiştii săi, desfiinţarea legilor al căror iniţiator a fost: „[...] a cerut, a insistat ca 
el, el singur şi nu altul, să fie raportorul desfiinţării propriilor sale legi.”17

În articolul Mîinile, Duca îşi propune să desluşească caracterul unei persoane 
după înfăţişarea şi mecanica mâinilor. Mâna lui Take Ionescu era mereu deschisă, iar 
din punct de vedere al aspectului general, era considerată „o mână fină şi frumoasă”. 
Acesta avea o tehnică graţioasă de a mânui obiectele folosind mai mult pipăitul. 
Interpretările de ordin psihologic pe baza aspectului mâinilor, oferite de Duca sunt 

14 I.G. Duca, op.cit. 1990, p. 86.

15 Ibidem, pp. 86-87.

16 Ibidem, p. 89.

17 Ibidem, pp. 90-91.
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remarcabile. Mâna era mereu deschisă, gest al cărui corespondent psihologică este 
că acesta era într-o aşteptare continuă: „să prindă vreo veste, vreo noutate, vreo taină 
a oamenilor sau a naturii”. După parcurgerea articolului aflăm ca Take Ionescu 
era o persoană entuziastă, pasionată de tot ceea ce îl înconjoară, înclinată spre 
descoperirea particularităţilor vieţii şi a indivizilor, „înţelegătoare faţă de ideile, de 
faptele şi de pasiunile omeneşti”.18

Eugeniu Carada, controversatul din umbră

„Libertate de o parte, despotism de alta, lumină deci şi întuneric, mora-
litate şi imoralitate, virtute şi viciu, bine şi rău[…]”(N. Iorga)

În încercarea noastră de a descoperi variate tipologii ale politicianului de succes, 
ne-am oprit asupra unui personaj mai puţin cunoscut publicului larg, dar care a 
jucat un rol important pe scena politică a Vechiului Regat. 

Omul din umbră îi era porecla şi pe bună dreptate, având în vedere modul în 
care a reuşit să fie cât mai puţin vizibil şi să joace, în acelaşi timp, un rol important 
în istoria veacului al XIX-lea. Caracteristicile personalităţii sale ne prezintă un om 
decis, intransigent şi consecvent în acţiunile sale. În cariera sa, Eugeniu Carada a 
fost general de stat-major şi „liberal până în măduva oaselor”. Într-o primă fază omul 
din umbră pentru că a condus o perioadă mare de timp „campaniile unei mari oştiri 
de la masa de lucru, fără să fi comandat un asalt şi să fi văzut sângele unui rănit”.19 

La întrebarea: a fost sau nu o personalitate, Iorga ne răspunde cu un joc de 
cuvinte imprecis şi neclar: „Carada era şi mai puţin şi mai mult decât atâta”. Iorga 
continuă: „Libertate de o parte, despotism de alta, lumină deci şi întuneric, moralitate 
şi imoralitate, virtute şi viciu, bine şi rău – mai mult: talent şi lipsă de talent – acesta 
era felul lui de a judeca”.20

Şi-a definitivat studiile la Paris în deceniul 7 al secolului al XIX-lea, fiind în tot 
acest timp porta vocea cercurilor liberale româneşti din Franţa. Publică la diferite 
ziare şi reviste din Paris articole cu privire la România. Se împrieteneşte cu diferite 
personalităţi: Victor Hugo, revoluţionarul ceh Rieger, dar şi cu cel care avea să-l 
inspire atât de mult Giuseppe Mazzini. Pentru I.C. Brătianu, Carada a fost omul 
care i-a adus o serie de servicii, creându-i relaţii în cercurile politice pariziene. Mai 
târziu, când a înfiinţat Banca Naţională a României, a susţinut financiar românismul 
în Transilvania contribuind la ridicarea de şcoli şi biserici: „În împrejurări grele, 
când oamenii conducători ai ţării libere nu puteau sau nu îndrăzneau să facă nimic 
pentru noi, el plătea amenzile tribunalelor ungureşti care ţineau să înăbuşe ziarele, 
subvenţiona publicaţiile noastre, ne ajuta să susţinem şcolile şi să clădim biserici”, 
vorbe rostite de literatul român Liviu Rebreanu în 1924 la ridicarea statuii lui 
Eugeniu Carada. În cariera sa politică, după cum am observat mai sus, a fost un 

18 Ibidem, pp. 132-133.

19 Nicolae Iorga, Oameni cari au fost, editura „Porto – Franco”, Galaţi, 1994, p. 342.

20 Ibidem, p. 343.
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fervent susţinător al lui I.C. Brătianu şi mai târziu, după moartea acestuia, al fiului 
acestuia, Ionel Brătianu.21

Eugeniu Carada, în decursul vieţii sale, a participat la două momente în care 
s-a încercat subminarea puterii domnilor aflaţi la conducerea principatelor. Primul 
eveniment de această natură este, ceea ce în epocă a devenit cunoscut drept: 
Tulburările de la Bucureşti. Atunci, Alexandru Ioan Cuza a fost acuzat ca fiind despot 
şi imoral. După acest eveniment Carada a scăpat basma curată, ca urmare a actului 
de amnistie pe care Cuza l-a emis imediat după întoarcerea în ţară. Evenimentele 
ce au urmat în anii imediat următori au demonstrat personalitatea duplicitară a lui 
Carada. Deşi republican fanatic, l-a acceptat pe Carol I ca monarh, mai mult decât 
atât, a gândit şi scris, se zice, „Constituţia tuturor libertăţilor” pentru Carol I, pentru 
ca mai apoi să devină unul dintre principalii lideri al tulburărilor de la Ploieşti. 
Acţiunea a fost înăbuşită, iar Carada a fost nevoit să se auto-exileze la Paris, deşi 
tribunalul l-a declarat nevinovat. În contrapondere cu aceste acţiuni, Nicolae Iorga 
ne informează: „Carada era un om de o mare inteligenţă organizatoare”, care „[...] a 
făcut mai multa politică, timp de jumătate de veac, fără să-i fi aplicat cineva legile[...]” 
şi care a purtat, încă din tinereţe, „cea mai desăvârşită abdicare pentru partid”.22

I.G. Duca, pasionatul şi memorialistul.

„Ai impresia că Duca n-a trăit pentru el, ci pentru fericirea de a strânge un 
deget al regelui Carol, sau de a sta de vorbă cu Ionel Brătianu.” (G. Călinescu)

G. Călinescu scrie la 14 ianuarie 1934 un articol interesant despre oratoria şi 
elocinţa românească, apelând la fostul om de stat Ion. G. Duca, pentru un studiu de 
caz bine argumentat. Călinescu susţine că „de cîtăva vreme” oratoria s-a desprins 
de literatură, fiind influenţată în mare parte de personalitatea oratorului, care îşi 
promovează ideile politice cu un singur scop: puterea. Călinescu, elogiind timpul 
trecut, îl aminteşte pe Titu Maiorescu, ca reprezentant al copilăriei si adolescenţei 
politicii româneşti, perioadă istorică când oratoria era definită de termeni precum 
„expresia pură”. La sfârşitul perioadei interbelice elocinţa a sfârşit prin a fi denaturată 
de elementele caracteristice ale personalităţii oratorului precum „prestigiul personal, 
gestul, impetuozitatea, violenţa şi alte imponderabile[...]”.23 Nostalgic, George 
Călinescu, etichetează, poate, uşor variaţiile clasei politice. Întâlnim aici elemente 
de mitologie politică modernă, idealizarea timpurilor trecute, mai exact.24 Cu toate 
acestea articolul lui Călinescu punctează foarte bine evoluţia discursului politic 
din Vechiul Regat.

21 Ion Bulei, Eugeniu Carada, omul din umbră, în Ziarul Financiar, suplimentul „Ziarul de 
Duminica” (6 iunie 2008).

22 Nicolae Iorga, op.cit., pp. 343-344.

23 George Călinescu, I.G. Duca scriitor, în I.G Duca, op.cit., p. 5.

24 Simona Nicoară, Istoria si miturile: mituri si mitologii politice moderne, Editura Accent, 
Cluj-Napoca, 2009.
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Aceste elemente indică evoluţia clasei politice româneşti, care în noile condiţii 
de ordin social ale secolului XX, uzează de toate tertipurile specific „machiavelice”.25 
Elitele politice cunosc o evoluţie naturală, întâlnită în mai toate societăţile europene, 
care odată cu universalizarea votului s-au adaptat schimbându-şi tipul de discurs, care 
devine mai voalat, mai agresiv, cu un scop prestabilit. Oratoria literară înregistrează 
o pierdere, dar din punct de vedere istoric se remarcă o evoluţie naturală.26

Călinescu îl încadrează pe I.G. Duca în prima categorie de oratori, fiind ultimul 
reprezentant al oratoriei de expresie pură, oratorie în care ideile au o ordine 
prestabilită. Stilul discursurilor este unul elegant, care „fuge de lirismul imaginativ”. 
Pasiunea pentru politică al lui Duca, Călinescu o pune pe seama personalităţii 
acestuia, definită prin interes şi preocupări pentru marile personalităţi politice ale 
epocii. Dintre elitele politice care i-au marcat existenţa lui Duca amintim pe Regele 
Carol, Ionel Brătianu, Nicu Filipescu, Titu Maiorescu etc.: „Ai impresia că Duca n-a 
trăit pentru el, ci pentru fericirea de a strânge un deget al regelui Carol, sau de a sta 
de vorbă cu Ionel Brătianu”.27 

La final G. Călinescu găseşte unele elemente comune celor doi oameni de stat şi 
memorialişti de seamă, în acelaşi timp: Ion G. Duca şi Nicolae Iorga, contemporani 
de astfel. Aceştia posedau marea calitate de a participa activ la evenimentele care au 
constituit obiectul principal al scrierilor memorialistice, scrieri elaborate cu „răceala 
observatoare de mare calitate artistică” şi cu „o mare putere de contemplaţie”.28 
Concluzionând, principalul merit al memoriilor lui Duca este acela că, deşi a fost 
un politician din linia întâi, a posedat calităţile unui fin observator, dovada supremă 
în acest sens este articolul Mâinile, „compunere[...] plină de fineţe şi de inteligenţă 
a oamenilor”.29

Constantin Argetoianu, familie de tradiţie, educaţie desăvârşită, pragmatism

„urmaş ale unor vechi familii, prinse în toate hrisoavele care vorbesc 
de pământul oltenesc, ctitori de biserici, începând din malul Jiului până 
dincolo de apele Motrului.[…]”

Politicieni prin ei înşişi. Acest subcapitol a fost redactat folosind autobiografia 
lui C. Argetoianu. Chiar dacă nu oferă o privire exhaustivă cu privire la societatea 
românească contemporană cu tânărul Argetoianu, sunt surprinse aspecte valabile 
pentru majoritatea clasei politice, în materie de genealogie şi educaţie. Studiul 
nostru se va opri odată cu definitivarea de către acesta a studiilor preuniversitare.

Constantin Argetoianu s-a născut la 15 martie 1871 la Craiova, într-o familie 
boierească de tradiţie din Oltenia. Stăpânind moşia Argetoaia din judeţul Dolj, 

25 Niccolo Machiavelli, Principele, Editura Mondero, Bucureşti, 2005.

26 Lucian Boia, România ţara de frontieră a Europei, Editura Humanitas, 2005.

27 George Călinescu, op.cit., p. 7.

28 Ibidem, pp. 7-8.

29 I.G. Duca, op.cit., pp. 127-138.
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Argetoienii îşi fac apariţia de timpuriu în documentele oficiale, în 1668 în documentul 
privitor la comuna Cerneţi, iscăleşte Mihaiu Hargetoianul, mare stolnic. Următorul 
pe lista menţionaţilor de arhivă este Dumitraşcu Argetoianu, care apare cu funcţia 
de vel căpitan în 1697, în Condica Mănăstirii Govora. Fiul acestuia, Constantin 
Serdarul Argetoianu, este inclus în lista boierilor din anii 1719 şi 1720, în timpul 
ocupaţiei austriece, posedând funcţia de vornic al judeţului Mehedinţi. Costache 
Argetoianu, cum este denumit în memoriile lui Constantin Argetoianu, era ginerele 
Spătarului Mihail Cantacuzino şi „[...] era foarte bogat căci avea multe moşii. Pe 
lângă Argetoaia, mai poseda în împrejurimea Craiovei moşiile Breasta, Işalniţa şi 
Braloştiţa.” Antecesorii lui Argetoianu coboară pe scara cronologică până în secolul 
al XVI-lea când, deşi „o filaţiune documentară[...]nu se poate stabili”, cel dintâi 
strămoş pe care Constantin Argetoianu îl identifică în memoriile sale este Vârjoghe 
Argetoianu.30 

Arborele genealogic al familiei este foarte vast, iar memoriile prezintă un lung 
şir de familii boiereşti şi chiar domneşti cu care Argetoienii se înrudesc, în special 
prin intermediul mecanismului alianţelor familiale. Enumerăm în continuare 
nume cu rezonanţă în spectrul social românesc, înrudite cu neamul Argetoienilor: 
Bengescu, Oteţelişanu, Manole Vodă, Obedeanu, Rahtivan, Cantacuzino, Buzeşti, 
Brâncoveanu etc. Astfel, averile acestor boieri migrau de la o familie la alta, bogăţiile 
fiind menţinute în cadrul aceluiaşi grup restrâns de personaje, adică elita, cea care 
dicta aşa-zisa viaţă politică neparlamentară, până în a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea. Argetoianu demonstrează cele afirmate mai sus: „Moşia Breasta a fost 
dată de zestre de către Costache Argetoianu fiicei sale Maria pe care a căsătorit-o 
cu Gheorghe Bengescu[...] apoi de la Bengeşti la Oteţelişeni tot prin căsătorie, şi de 
la aceştia prin mumă-mea, s-a întors iar la Argetoieni.”31

Este lesne de înţeles faptul că şansele celor neavuţi de a obţine o funcţie de stat, 
înainte de începutul vieţii parlamentare din România, erau inexistente. Motivele sunt 
simple: educaţia era costisitoare, prohibitivă chiar, instinctul de auto-conservare al 
elitei definit prin interesele familiilor boiereşti de a-şi păstra privilegiile, mentalitatea 
feudală din epocă etc. Această stare de fapt s-a perpetuat şi în perioada ce debutează 
cu domnia lui Alexandru Ioan Cuza, perioadă în care numărul politicienilor cu 
provenienţă modestă este redus.32

Studiul carierei lui Ioan Argetoianu, tatăl lui Constantin Argetoianu, prezintă 
interes din doua motive. În primul rând, acesta este personajul principal care i-a oferit 
direcţiile principale de conduită în viaţă politicianului Constantin Argetoianu, iar, 
pe de altă parte, este la rândul lui o personalitate care a făcut parte din elita politică.

Ioan Argetoianu s-a născut la 5 ianuarie 1841. Acesta este „urmaş ale unor 
vechi familii, prinse în toate hrisoavele care vorbesc de pământul oltenesc, ctitori 

30 Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri., vol 1, 
Editura Albatros, Bucureşti, 1991, pp. 6-7.

31 Ibidem, pp. 8-9.

32 Ibidem, p. 10 sqq.
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de biserici, începând din malul Jiului până dincolo de apele Motrului. Argetoienii 
reprezintă în trecutul nostru obştesc toată scara acelei generaţii, în rândul căreia 
descoperim adăpostul unor virtuţi care încep să se mai păstreze în bucovnicele 
cronicarilor noştri”33 Ioan Argetoianu şi-a dedicat o mare parte din viaţă carierei 
militare. A studiat la Şcoala Militară din Bucuresti, iar din 1861 este sublocotenent 
de geniu. Îşi continuă studiile la Metz în Franta, la Şcoala Politehnică şi de Aplicaţie. 
Se căsătoreşte cu Constanţa Oteţelişanu, descendenta unei familii de boieri din 
Romanaţi. Demisionează din armată în 1867 pentru a deveni inginer şef la Craiova. 
În 1877 revine în armată din cauza intrării în război a României. Este avansat la 
gradul de maior şi participă la operaţiunile militare de la Plevna şi Vidin. În 1894 este 
avansat la gradul de general de brigadă şi ocupă diverse funcţii de conducere până 
în 1899, când a fost trecut la comanda Corpului 1 de armată. În 1901 s-a retras din 
armată ca urmare a unui conflict cu ministrul de război. Acest fapt îl aflăm dintr-o 
scrisoare pe care Ioan Argetoianu i-a adresat-o lui Titu Maiorescu, liderul Partidului 
Conservator din acel moment.34 „Zic sacrificiu, deoarece iubind pe cineva tare şi 
armata cum le iubesc eu, retragerea înainte de timp, nu poate fi considerată altfel. 
Nu atât pentru persoana mea, ci pentru prestigiul Comandamentului Corpului 1 de 
Armată[...] în care D-nu Sturza a lovit de mai multe ori, fără nici o consideraţie[...] 
am fost nevoit a-mi da demisiunea.[...]”35 Putem trage concluzia că marele proprietar 
şi general se afla în relaţii de cordialitate cu importante figuri politice ale vremii. 
În 1906, ca semn de recunoştinţă pentru serviciile aduse României, a fost avansat 
la gradul de general de divizie în rezervă.

Începând cu 1904 a fost ales deputat din partea Partidului Conservator, pentru 
ca mai apoi să ajungă senator. A fost vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor şi al 
Senatului. De asemenea a ocupat portofoliul de război în guvernul condus de Titu 
Maiorescu (28 martie-14 octombrie 1912).36 A murit la 9 martie 1928. Numeroşi 
oameni de cultură şi politicieni şi-au manifestat recunoştinţa pentru bătrânul 
general. Astfel, în martie 1928, Alexandru Lepădatu, ministrul cultelor şi artelor a 
spus că Ioan Argetoianu „a făcut parte din acea mare generaţie de luminaţi şi buni 
patrioţi, care au întemeiat statul român modern, i-au câştigat independenţa şi l-au 
organizat în vederea misiunii pe care acest stat trebuia să o îndeplinească într-o zi: 
unitatea politică a neamului.”37 Preşedintele Senatului, C.I. Nicolescu declara la 
10 martie 1928: „Se ştie chiar că unul din cele mai glorioase episoade ale acestui 
război, de la capitularea cetăţii Plevna, este strâns legat de numele său.”38 Generalul 

33 apud. Pentru memoria generalului Ion Argetoianu, Ramuri, Craiova, 1928, p. 8.

34 Constantin Argetoianu, op.cit., p. 12.

35 Apud. Biblioteca Academiei Române, fond Manuscrise, cota S 97/XI, scrisoarea lui Ion 
Argetoianu către Titu Maiorescu din 18 octombrie (calendar nou) 1901.

36 Constantin Argetoianu, op.cit., pp. 17-18.

37 Apud. Pentru memoria generalului Ion Argetoianu, Ramuri, Craiova, 1928, p. 8.

38 Ibidem, pp. 8-9.
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C. Şerbescu, comandantul Comandamentului I Teritorial al Corpului I de Armată, 
făcând referire la acelaşi eveniment, spunea: „În 1877, Ioan Argetoianu s-a distins 
nu numai ca ofiţer de specialitate în această armă tehnică de geniu, dar mai ales 
ca ofiţer de stat major, sub ordinele colonelului Cerchez luând parte la luptele de la 
Opanez, Bucoava şi Câmpia Vidinului în jurul Plevnei. Un amănunt care trebuie să 
nu ne scape, este şi faptul că el a avut atunci onoarea şi în mâinile lui a capitulat 
Osman Paşa, faimosul comandant al trupelor turceşti de la Plevna.”39

O importantă mărturie despre calităţile necesare reuşitei în politică este oferită 
de Constantin Argetoianu, care face referire la tatăl său: „Cu mijloacele cu care-l 
înzestrase Dumnezeu, tatăl meu ar fi jucat un rol mai însemnat în vremurile lui, fără 
această rigiditate morală, care-l izola printre contemporanii săi, toţi oameni grăbiţi 
şi cei mai mulţi lipsiţi de scrupule.”40

Aceasta este familia lui Constantin Argetoianu. O familie boierească, o familie de 
tradiţie, care cu siguranţă i-a conferit greutate şi legitimitate în formarea sa ca lider 
puternic al mediului politic românesc. Studiind familia lui Constantin Argetoianu 
putem admite cu uşurinţă că mediul în care acesta s-a desăvârşit ca om, este unul 
propice pentru o persoană cu înclinaţii şi aspiraţii politice. Facem aceste afirmaţii 
pentru că familia s-a putut ocupa îndeaproape de educaţia lui, întrucât copilăria şi 
primii ani de studiu i-a petrecut lângă Craiova, la Breasta, acolo unde Argetoienii 
aveau o mare moşie.

Pentru a descoperi „reţeta succesului” în politică, următoarele rânduri vor fi 
dedicate urmăririi traseului şcolar al lui C. Argetoianu, folosind propria viziune a 
politicianului. Primele lecţii pe care le-a primit au venit de la mama acestuia şi de la 
„cine se mai nimerea”. Examenele pentru primele trei clase primare nu au constituit 
o problemă, întrucât în memoriile sale specifică: „primele trei examene nici nu mai 
ştiu cum şi pe unde le-am dat”. Examenul de clasa a IV-a în schimb „a fost mai 
serios”, dar pe care Argetoianu l-a promovat cu uşurinţă. După ce familia Argetoianu 
şi-a stabilit reşedinţa în Bucureşti, C. Argetoianu a urmat primele trei clase de liceu 
cu meditatori de seamă recunoscuţi în cadrul învăţământului particular. Începând 
cu clasa a IV-a de liceu a început să frecventeze „Liceul Sfântu Gheorghe”, prima 
şcoală medie privată din Bucureşti. Aici a întreprins studiile specifice claselor IV-VI.41

Întrucât Titu Maiorescu era un apropiat al lui Ioan Argetoianu, l-a atras pe 
fiul său să frecventeze cursul de istorie a filosofiei, pe care Maiorescu îl preda la 
Universitate. În urma acestei experienţe, C. Argetoianu s-a simţit atras de Karl Marx 
şi de socialismul german. Din cauza acestei pasiuni, şcoala nu a mai prezentat 
un interes real pentru tânărul Argetoianu. Din proprie iniţiativă, s-a transferat la 
„Liceul Sf. Sava”, unde putea beneficia de regulamente mai permisive. În cele din 
urmă, efectele acestei rebeliuni s-au făcut simţite la examenul final din ultima 
clasă de liceu, dar şi la examenul de bacalaureat, absolvit în cele din urmă cu 

39 Ibidem, p. 11 sqq.

40 Constantin Argetoianu, op.cit. p. 32.

41 Ibidem, p. 175 sqq..
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cea mai mare medie întâlnită până atunci, 9,86. Se vehiculează că a fost necesară 
intervenţia ministrului învăţământului din acel moment, vechiul prieten de familie, 
Titu Maiorescu.42

Odată cu definitivarea studiilor liceale, pentru Constantin Argetoianu începe un 
nou capitol din viaţa sa: „Cu plecarea «la studii» şi cu instalarea în Franţa a început 
pentru mine o viaţă nouă şi amintirile legate de cei opt ani petrecuţi la Paris, de la 
1888 până la sfârşitul lui 1896, au rămas ca o dâră vie de lumină în mintea şi în 
sufletul meu.”43

Concluzii

În prezenta lucrare am urmărit identificarea anumitor caracteristici observabile 
ale elitei clasei politice româneşti. Am urmărit conturarea diferitelor aspecte ale 
politicienilor, în acest sens am întocmit genealogii, am urmărit formarea intelectuală 
a acestora, am întocmit biografii generale, cu scopul de a încerca conturarea unui 
model de succes, de a identifica calităţile necesare ale politicianului de succes. 
Am prezentat câte un reprezentant pentru câteva din tipologiile politicienilor 
prezenţi în epocă: tipologia politicianului complet, a oratorului, a pasionatului, a 
controversatului.

Studiul se încadrează în domeniul istoriei elitelor, al cărui principal scop este 
recuperarea istoriei sociale. Acest lucru este posibil datorită interdependenţei 
dintre elite şi mase, dintre teoria elitelor şi teoria maselor. Cele două elemente, 
elitele şi masele, coexistă şi, folosind o simplă deducţie matematică, elitele implică 
masele şi viceversa, nici una dintre aceste structuri sociale neputând fi studiate şi 
analizate individual, fapt demonstrat de teoria lui Kornhauser „elitele, în sensul 
larg al termenului, în interacţiunea lor cu celelalte componente ale sistemului social, 
raportându-se la ele, se autodefinesc şi pun în lumină, în mod optim, întreaga 
structură comunitară.”44

În perioada cuprinsă între sfârşitul celui de-al doilea Război Mondial şi 
evenimentele din Decembrie 1989, aproape că nu a fost abordat, în scrisul istoric 
românesc, conceptul de elită, din pricina materialismului istoric, oamenii fiind 
categorisiţi în funcţie de criterii economice, de clasă. Există, totuşi, o abordare a 
conceptului de elită în lucrarea lui Ion Bulei, Sistemul politic al României moderne. 
Partidul Conservator. Au existat cu toate acestea anumite progrese prin scrierile lui: 
Ştefan Zeletin, Eugen Lovinescu, Mihail Manoilescu, Ioan C. Filitti, Constantin C. 
Giurescu.45

42 Constantin Argetoianu, op.cit., pp. 178-179.

43 Ibidem, p. 180.

44 Remus Câmpeanu, Elitele româneşti din Transilvania secolului al XVIII-lea, Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2000, p. 20.

45 Mihai Sorin Rădulescu, Elita liberală românească(1866 – 1900), editura ALL Educaţional, 
1998, p. 9.
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În România există abordări, timide încă, în domeniul istoriei elitelor, astfel 
am identificat lucrările noii generaţii de istorici: Mihai Sorin Rădulescu46, Remus 
Câmpeanu47, Cornel Sigmirean48, Lucian Nastasă49, Elena Olariu50 etc. Lucrările 
acestora au contribuit esenţial la redactarea studiului de faţă. Cu toate că istoriografia 
românească a istoriei elitelor se află la început de drum, prin lucrările celor 
menţionaţi, se creează auspicii favorabile petru o nouă istorie a elitelor.

Istoriografia europeană afişează o maturitate în privinţa domeniului istoriei 
elitelor. Menţionăm aici doar câteva dintre studiile publicate în occident. Lucrarea 
lui Roland Mousnier, Les hierarchies sociales de 1450 a nos jours, a apărut la sfârşitul 
deceniului VII. La Mousnier cercetarea sociologică interferează cu cea istorică, oferind 
o ierarhizare pe ordine, clase şi caste, ierarhizare în care elementul principal de 
categorisire este puterea politică. Guy Chaussinand-Nogaret, prin Une histoire des 
elites 1700-1848, oferă o perspectivă de ansamblu vis-a-vis de modul în care structura 
socială a elitelor se extinde, în timp fiind accesată de o serie de alţi indivizi provenind 
dintr-o structură socială inferioară. În următoarea lucrare a lui Chaussinand – Nogaret 
şi a colaboratorilor săi Histoire des elites an France du XVIe au XXe siecle. L’honneur’le 
merite – l’argent, se subliniază ideea că „elitele frânează sau accelerează procesele 
istorice şi asupra lor se repercutează, în detaliu întreaga istorie”.51.

Cercetarea mai amplă a operelor memorialistice ale elitei, poate genera rezultate 
spectaculoase în domeniul mentalităţilor colective, datorită multitudinii de 
informaţii complexe neexploatate, pe care aceste izvoare narative le-ar putea oferii 
istoriei. Acest fapt ar conduce la realizarea unei imagini complete şi totale a societăţii 
româneşti, cu observarea facilă a schimbărilor survenite ca urmare a deciziilor 
politice, fenomenelor sociale etc.
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