PREFAŢĂ
La 28 iulie 1914 izbucnea Primul Război Mondial (19141918)
care, prin cuprinderea geografică, prin uriaşul efort militar şi uman, ca şi
prin amploarea consecinţelor sale, reprezintă un eveniment istoric fără
precedent. Ambele tabere politicomilitare implicate în conflict, Puterile
Centrale (Germania şi AustroUngaria) şi Antanta (Anglia, Franţa şi
Rusia) au urmărit de la început să atragă, fiecare de partea ei, România
în războiul mondial. Pentru Regatul României, începutul Marelui Război
aducea probleme dificile, legate atât de alianţa pe care o avea încă din
1883 cu una din părţi (Puterile Centrale), cât şi de necesitatea realizării
unităţii naţionale. Dezideratul unirii teritoriilor româneşti aflate în
componenţa AustroUngariei (Transilvania, Banatul şi Bucovina) era
imposibil de realizat în condiţiile intervenţiei României în război de
partea Puterilor Centrale. Când la istoricul Consiliu de Coroană de la
Sinaia din 3 august 1914, regele Carol I – sprijinit doar de Petre P. Carp
– a încercat să pună în aplicare Tratatul cu Puterile Centrale, oamenii
politici prezenţi, ţinând cont de faptul că războiul era departe de a fi
stabilit un învingător, de stadiul de pregătire a României şi de
necesitatea întregirii naţionale, sau pronunţat pentru neutralitatea
României. De altfel, neutralitatea (19141916), acceptată şi de regele
Carol I, corespundea cel mai bine la acel moment, intereselor României.
În perioada neutralităţii se realizează o apropiere spre înţelegere cu
Antanta, încheiată de guvernul I.I.C. Brătianu la 4 august 1916
(Convenţia politică şi Convenţia militară) şi care stabilea condiţiile
participării României în război alături de Antanta: România urma să
intre în război de partea Antantei, iar aceasta recunoştea drepturile
României asupra teritoriilor româneşti din componenţa AustroUngariei
(Transilvania, Banatul şi Bucovina). În consiliul de Coroană de la 14
august 1916 de la Cotroceni, regele Ferdiand I informa oamenii politici
asupra acestei stări de fapt, solicitândule sprijinul, iar a doua zi începea
ofensiva armatei române peste Carpaţi, deschizând cale epopeei Marii
Uniri.
Acest moment istoric este însă precedat şi însoţit de o amplă
dezbatere la nivel politic şi în rândul opiniei publice, legată de poziţia pe
care România urma să o adopte faţă de război şi faţă de cele două alianţe
politicomilitare: Antanta şi Puterile Centrale. Discursurile şi replicile
sclipitoare şi tăioase din Parlament, întrunirile politice şi publice,
intervenţiile din presă, discuţiile aprinse din Consiliile de Coroană şi
Memoriile oamenilor politici ai timpului, pun în evidenţă mai multe
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opţiuni, din care amintim curentul majoritar antantofil (Nicolae
Filipescu, Take Ionescu, B. Şt. Delavrancea ş.a.), curentul filogerman
(mai restrâns, grupat în jurul lui Petre P. Carp) şi poziţia de neutralitate
însoţită de bune relaţii cu Germania (Alexandru Marghiloman, Titu
Maiorescu). Trebuie spus că, indiferent de poziţia pe care sau situat
oamenii politici mai sus amintiţi, chiar dacă opiniile unora dintre ei au
fost invalidate de timp, toţi au făcut eforturi circumscrise interesului
naţional, concretizat, în ciuda uriaşelor dificultăţi, în înfăptuirea Marii
Uniri din 1918. De aceea, neam gândit să surprindem aceste momente
esenţiale de istorie, dintrun unghi mai puţin obişnuit, şi anume, prin
intermediul vorbelor memorabile ale marilor oameni ai vremii,
prilejuite şi grupate în jurul RĂZBOIULUI PENTRU ÎNTREGIREA
NAŢIONALĂ (19161918), şi explicate în contextul lor istoric. Ideea
nea fost sugerată de cartea inedită a lui François Bluche (“De la Cezar
la Churchill. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric”,
Editura Humanitas, Bucureşti, 1995) şi de lucrarea lui Florin Şperlea
(“De la Vlad Ţepeş la Ceauşescu. Expresii memorabile româneşti
explicate în contextul lor istoric”, Editura Corint, Bucureşti, 2001).
Faţă de cartea lui Florin Şperlea care cuprinde expresii ce se referă la o
mai lungă perioadă din istoria românilor, în lucrarea de faţă am alcătuit
un grupaj tematic de vorbe memorabile ce se referă la RĂZBOIUL
PENTRU ÎNTREGIREA NAŢIONALĂ, şi, în plus, am considerat util
pentru cititor ca prezentarea să fie făcută după următoarele criterii:
personalităţi, cronologic şi însoţite de scurte informaţii despre aceia care
au rostit aceste expresii de ţinut minte. De asemenea, demersul nostru a
avut în vedere şi faptul că, aceste vorbe, adeseori sclipitoare,
memorabile prin profunzime şi farmec, situate uneori în zona
anecdoticii, pot ajuta, mai lesne, la înţelegerea spiritului unei epoci şi a
unor personalităţi istorice de excepţie. În egală măsură, restituirea unor
expresii, celebre prin conţinut şi fineţe oratorică, poate apropia mai uşor
de cunoaşterea şi studiul istoriei, încercarea noastră în acest sens,
adresânduse în primul rând elevilor şi celor dornici să ştie mai multe
despre personalităţile şi zbaterile unei epoci.
Suntem şi noi convinşi că multe alte cuvinte memorabile
aşteaptă să fie descoperite, spre a fi prezentate iubitorului de istorie,
lucru pe care îl vom face, ca şi până acum, în paginile revistei de istorie
CLIO de Mărăşeşti.
Prof. AUREL NECULAI
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CAROL I
Carol I de Hohenzollern (18391914), domn
(18661881) şi apoi rege al României (18811914).
Suveran constituţional, sobru şi sever, Carol I şia
legat numele de acte importante ale istoriei moderne
româneşti, contribuind la dobândirea independenţei
de stat (9 mai 1877) şi la modernizarea instituţiilor
democratice. La Consiliul de Coroană de la Sinaia (3
august 1914) se pronunţase în favoarea respectării
alianţei cu Puterile Centrale, însă, nefiind sprijinit
decât de liderul conservator P. P. Carp, a acceptat decizia majorităţii
membrilor Consiliului de Coroană, aceea de neutralitate a României.

SUNT REGE CONSTITUŢIONAL ŞI NU VOI
DECLARA EU SINGUR RĂZBOIUL
La 3 august 1914 regele Carol I a convocat la Sinaia
Consiliul de Coroană1 pentru a hotărî poziţia pe care România
urma să o adopte la izbucnirea Primului Război Mondial
(19141918). În expunerea sa, făcută în limba franceză – “ca
limbă a diplomaţiei exprimă gândul cu toată precizia dorită”2
– Carol I a adus argumente în favoarea respectării Tratatului
încheiat cu Puterile Centrale (1883) şi, deci, a intrării în război
de partea acestora. În faţa opoziţiei ferme a oamenilor politici
prezenţi – cu excepţia lui P.P. Carp – regele Carol I se vede
nevoit să bată în retragere, rostind celebrele cuvinte: „Sunt
rege constituţional şi nu voi declara eu singur războiul“ 3, şi
adăugând: „Mie frică însă că prestigiul ţării va ieşi micşorat
din şedinţa de astăzi şi că aţi luat o hotărâre de care România
se va căi în viitor”4. Respectând un principiu constituţional,
Carol I se supunea deciziei Consiliului de Coroană, împotriva
convingerilor sale care îi spuneau că Germania va ieşi
biruitoare din războiul abia declanşat. Dificila alegere, între a
lupta alături de ţara sa de origine, Germania, şi de a respecta
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voinţa ţării, care îşi vedea împlinirea destinului naţional întro
altă alianţă (Antanta), ia provocat o reală suferinţă
monarhului. Împovărat la cei 76 de ani ai săi (din care 48 la
tronul României), de griji şi preocupări, regele Carol I avea să
moară curând (27 septembrie 1914). După cum afirma un
contemporan „Regele Carol I a murit de război.”5
*
DACĂ REGRET CEVA, ESTE CĂ NAM MURIT
ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA ACESTUI RĂZBOI
Take Ionescu nota, în urma audienţei la Carol I, că
acesta ar fi declarat, după Consiliul de Coroană din 3 august
1914, următoarele: „Dacă regret ceva, este că nam murit
înainte de începerea acestui război“6. Este încă o dată
exprimată părerea de rău a monarhului care, la izbucnirea
Primului Război Mondial, fusese supus unei grele şi
chinuitoare alegeri, după cum am arătat mai sus.
*
ASTA ÎMI DĂ DREPTUL SĂ SPUN CĂ, ORI REGELE
ESTE PREA BĂTRÂN, ORI ŢARA ESTE PREA TÂNĂRĂ
Expresia este atribuită de generalul Dabija lui Carol I de
Hohenzollern. Acesta, fiind înştiinţat la 20 august 1914 că la
Bucureşti avuseseră loc mai multe manifestaţii pentru intrarea
României în război de partea Antantei (Anglia, Franţa şi
Rusia), sa adresat, în plimbările sale pe aleile Peleşului,
generalului Dabija: „Ce curios lucru ! La Bucureşti se cere
intrarea imediată în război, dar aceasta nu se poate acum
imediat. Nu suntem pregătiţi, ne aflăm în neutralitate şi
intrarea în război trebuie pregătită din acest punct de vedere.
Asta îmi dă dreptul să spun că, ori regele este prea bătrân, ori
ţara este prea tânără“7
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FERDINAND I
Ferdinand I (18651927) – rege al
României (19141927). Nepot al lui Carol I,
căruia ia succedat la tron, Ferdinand I a
făgăduit, la încoronarea sa, că va domni ca
“un bun român”, ceea ce sa şi întâmplat.
Susţinând intrarea României în război de
partea Antantei şi contribuind la înfăptuirea
României Mari, Ferdinand I sa identificat cu
idealul naţional al românilor, cel al întregirii
neamului. Încoronat la 22 octombrie 1922 la
Alba Iulia în “Catedrala Reîntregirii”, ca rege
al tuturor românilor, Ferdinand I a sprijinit
iniţiativele menite să ducă la consolidarea
statului naţional unitar român.

EU SUNT UN REGE CONSTITUŢIONAL, PRIN
URMARE, DACĂ ŢARA CREDE CĂ INTERESELE EI ÎI
DICTEAZĂ SĂ MEARGĂ ÎMPOTRIVA PUTERILOR
CENTRALE, NU CU MINE VA GĂSI VREO PIEDICĂ LA
REALIZAREA IDEALULUI EI NAŢIONAL.
La 28 septembrie/11 octombrie 1914, în urma morţii
lui Carol I, Ferdinand I depunea jurământul în faţa
Parlamentului, devenind rege al României. În cuvântul său,
redactat în ajun cu ajutorul lui Ion I.C. Brătianu, Barbu Ştirbei
şi Victor Antonescu, Ferdinand I promitea să muncească fără
preget pentru ţară, ca un bun român şi rege. „Când a vorbit
regele şi a spus că va fi un bun român, a fost în sală un
adevărat delir. Cuvântul era unul fericit,ridica piatra ce apăsa
toate conştiinţele, aceasta voia să audă ţara şi asta aştepta ea
de la noul suveran“8. Angajamentul lui Ferdinand I, că va fi un
bun român, sugera faptul că va acţiona în conformitate cu
interesul naţional, cu voinţa poporului căruia îi devenise rege.
În acel moment, problema care se punea în faţa ţării, era calea
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de urmat faţă de cele două tabere angajate în războiul recent
izbucnit. Chiar dacă la 3 august 1914 Consiliul de Coroană se
pronunţase, în prezenţa regelui Carol I, pentru neutralitate, era
limpede pentru toţi că, mai devreme sau mai târziu, România
urma să intre în război pentru realizarea întregirii naţionale.
Intro discuţie angajată pe această temă de I G. Duca, cu regele
Ferdinand I, în octombrie 1916, Suveranul şia exprimat
punctul de vedere în consens cu jurământul său din
Parlament:„Eu sunt un rege constituţional, prin urmare, dacă
ţara crede că interesele îi dictează să meargă împotriva
Puterilor Centrale, nu cu mine va găsi vreo piedică la
realizarea idealului naţional .Un singur lucru cer însă ţării şi
cred că am dreptul săl cer, având în vedere gravitatea unei
atari hotărâri  să se gândească bine înainte de aşi spune
ultimul cuvânt şi de aşi trage spada“9. O condiţionare justă, şi
un punct de vedre ce coincidea cu cel al lui Brătianu: ţara
trebuia bine pregătită pentru intrarea în război.
*

DINASTIA VA URMA SOARTA ŢĂRII, ÎNVINGĂTOARE
CU EA SAU ÎNVINSĂ CU EA
Vorbe memorabile rostite de regele Ferdinand I la
Consiliul de Coroană din 14 august 1916 de la Cotroceni, unde
Suveranul a informat pe cei prezenţi în legătură cu decizia
luată, şi anume, aceea de a intra în război alături de Antanta
(Franţa, Anglia şi Rusia). Faţă de solicitarea regelui de a i se da
concursul în acest hotărâtor demers pentru ţară, P.P. Carp reia
teza potrivit căreia România şi Dinastia trebuiau să rămână de
partea Puterilor Centrale (Germania şi AustroUngaria),
întrucât hegemonia germanică ar fi benefică pentru ele, în timp
ce hegemonia rusească ar însemna “sfârşitul”. „De altminteri,
Sire,  spunea fruntaşul conservator – nu este numai în
interesul ţării, el este şi în interesul Dinastiei. Să nuşi
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închipuiască, Majestatea Voastră, că o Rusie învingătoare va
tolera vreodată o dinastie Hohenzollern… Va impune o
dinastie Ghika, Sturdza, sau dinastia Brătienilor sau Carp“10
„Aţi greşit – ia reproşat regele după un schimb de replici – şi
odinioară, domnule Carp, când aţi abuzat de interesul
Dinastiei. Nu cunosc interesele Dinastiei, nu cunosc decât
interesele ţării. În conştiinţa mea aceste două interese se
confundă. Dacă mam hotărât să fac acest pas grav, e, fiindcă
după o matură chibzuinţă, eu am ajuns la convingerea adâncă
şi nestrămutată că el corespunde cu adevăratele aspiraţiuni ale
neamului, a cărei răspundere o port în ceasul de faţă. Dinastia
va urma soarta ţării, învingătoare cu ea, sau învinsa cu ea.“11
*
IERTAŢIMĂ DOMNULE MARGHILOMAN, CE
PREFRERAŢI LA CONSTANTINOPOL, RUŞII AMICI
SAU INAMICI ?!
Cuvinte rostite de Suveran la Consiliul de Coroană din
14 august 1916. Faţă de rezerva exprimată de Alexandru
Marghiloman, cu privire la intrarea României în război alături
de Antanta, pe motiv că o victorie a Antantei ar apropia Rusia
de Strâmtori(Bosfor şi Dardanele) şi ar sugruma România,
regele a replicat: “Iertaţimă, domnule Marghiloman, ce
preferaţi la Constantinopol, ruşii amici sau inamici ?!”12
.
*
ŞTIU CĂ HOHENZOLLERNII NAU OBICEIUL SĂ
FIE ÎNVINŞI: DE ACEEA PRIMA VICTORIE AM
REPURTATO ASUPRA MEA
Înainte de a părăsi Sala Consiliului de Coroană (14
august 1916) regele Ferdinand I a strâns mâna tuturor celor
prezenţi. Faţă de P.P. Carp, adversar intransigent al alianţei cu
Rusia, regele şia exprimat speranţa că, odată hotărârea fiind
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luată (intrarea României în război de partea Antantei), toţi
românii se vor găsi alături faţă de încercarea prin care trece
ţara. P.P. Carp ia răspuns că nu şia schimbat părerea şi că
Hohenzolernii nu pot fi învinşi(aluzie la Germania) Atunci
regele ia replicat: „Ştiu că Hohenzollernii nau obiceiul să fie
învinşi; de aceea prima victorie am repurtato asupra mea“13.
Era, evident, o aluzie la dificila hotărâre pe care regele
Ferdinand I o luase prin intrarea României în război împotriva
Germaniei, punând mai presus interesele ţării de adopţie, în
care domnea. Decizia a implicat enorme sacrificii personale:
lupta împotriva ţării sale de origine, Germania, împotriva
fraţilor săi, familia Sigmaringen şi împăratul Wilhelm al IIlea
nemairecunoscândul membru al Casei de Hohenzollern, iar
fratele său mai mare declarândul trădător de neam şi de arme.
*
VOUS VOYEZ BIEN QUE JE SUIS BON ROUMAIN QUE
VOUS
VEDEŢI BINE CĂ ŞI EU SUNT LA FEL DE BUN ROMÂN
CA ŞI DUMNEAVOASTRĂ !
La ieşirea din Sala Consiliului de Coroană de la
Cotroceni (14 august 1916) regele Ferdinand I sa apropiat de
Nicolae Filipescu şi, bătândul pe umeri, i sa adresat cu aceste
cuvinte:„Vous voyez bien que je suis bon roumain que vous!“
14
(Vedeţi bine că şi eu sunt la fel de bun român ca şi
dumneavoastră). Formulă ce exprimă la rândui mândria şi
satisfacţia regelui care, prin decizia luată(aceea de a intra în
război de partea Antantei) se identifica cu idealul desăvârşirii
unităţii naţionale a românilor. Se comportase, aşa cum jurase
la încoronare, ca un bun român.
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CÂT TIMP VA RĂMÂNE LIBER UN PETEC AL
TERITORIULUI NAŢIONAL, EU VOI RĂMÂNE ACOLO,
CÂT TIMP VA RĂMÂNE UN SOLDAT ŞI UN DRAPEL
ROMÂN, EU VOI RĂMÂNE ALĂTURI DE EI,ORICARE
AR TREBUI SĂMI FIE SOARTA
Faţă de ultimatumul pe care mareşalul August von
Mackensen la adresat României pentru începerea tratativelor
de pace cu Puterile Centrale, în şedinţa Consiliului de Miniştri
din 25 ianuarie 1918, primulministru Ion I.C.Brătianu sa
pronunţat pentru demisia guvernului său. Alternativa la
ultimatumul lui Mackensen ar fi fost denunţarea armistiţiului
de la Focşani şi continuarea luptei fără nici o şansă, în
condiţiile în care România rămăsese singură pe frontul din
răsărit, ca urmare a revoluţiei bolşevice din Rusia şi a retragerii
acesteia din război. Neacceptând această idee, I.I.C.Brătianu
înainta demisia guvernului său, actul fiind menit să lase regelui
Ferdinand I posibilitatea numirii unui nou guvern. Astfel, se
crea posibilitatea tergiversării încheierii tratatului, în aşteptarea
unor evoluţii de situaţii mai bune pentru România. Un alt punct
de vedere sa exprimat, în acelaşi Consiliu de Miniştri, de
conservatoriidemocraţi, prin Take Ionescu, şi anume, ca
România să denunţe armistiţiul de la Focşani, să reia luptele
până la ultimul om, autorităţile române, în frunte cu regele,
urmând să se retragă, prin Rusia, în Occident. Soluţia părăsirii
ţării şi a armatei, în timp ce aceasta urma să lupte, este
respinsă de regele Ferdinand I, prezent la şedinţa Consiliului de
Miniştri, cu demnitate: „Hotărârea mea în această privinţă
este irevocabilă. Cât timp va rămâne liber un petec al
teritoriului naţional, eu voi rămâne acolo, cât timp va rămâne
un soldat şi un drapel român, eu voi rămâne alături de ei,
oricare ar trebui sămi fie soarta.“15 Răspunsul ferm şi
responsabil al Suveranului la determinat pe Take Ionescu să
renunţe la ideea sa: „În faţa acestei impresionante şi
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mişcătoare declaraţiuni, Take Ionescu, care avea simţul
realităţilor, a plecat capul.“16 Câteva zile mai târziu, la 29
ianuarie 1918, guvernul I.I.C. Brătianu pleca, lăsând loc noului
Consiliu de Miniştri condus de Alexandru Averescu.
*
FAŢĂ DE DUMNEZEU ŞI FAŢĂ DE POPORUL MEU AM
CONŞTIINŢA CURATĂ !
Ferdinand I rostea aceste cuvinte la 1 dec. 1918, cu
prilejul reîntoarcerii sale în Bucureştiul eliberat: „Când am luat
moştenirea întemeietorului României moderne, am făgăduit
înaintea reprezentanţilor naţiunii, că voi fi bun român. Cred că
mam ţinut de cuvânt. Grele au fost timpurile, mari au fost
jertfele, dar strălucită e răsplata, şi astăzi, pot spune cu
fruntea senină: Faţă de Dumnezeu şi faţă de poporul meu am
conştiinţa curată.“17
*
AZI MAMA ROMÂNIA POATE STRINGE PE TOŢI
COPIII IARAŞI LA SÎNUL EI !
La masa solemnă prilejuită de ziua intrării triumfale în
Bucureşti (1 dec.1918), Ferdinand I rostea cu justificată
mândrie şi satisfacţie: „Azi Mama Românie poate strânge pe
toţi copiii iarăşi la sânul ei! Basarabia şi Bucovina, cele
două fiice răpite, sau întors una după alta în casa
părintească, iar Ardealul, frumosul leagăn al poporului român,
de unde au descălecat întâii voievozi ai ţărilor româneşti, a
votat astăzi la Alba Iulia unirea cu Regatul Român“.18
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AU CǍZUT LANŢURI CARE NE ÎMPIEDECAU MERSUL
LIBER, SAU PRǍBUŞIT HOTARELE CARE NE
ÎNǍBUŞEAU
La cuvântarea de la Academia Română din 14 mai 1919,
prilejuită de semicentenarul celei mai înalte instituţii culturale
române (sărbătorit, din motive de război, cu trei ani mai târziu),
Ferdinand I, referinduse la semnificaţia Marii Uniri, spunea:
„Au căzut lanţuri care ne împiedicau mersul liber, sau
prăbuşit hotarele care ne înăbuşeau. Respiravom în voie şi
mai larg, după măsura întregului nostru neam“.19

REGINA MARIA

Maria Alexandra Victoria de
Saxa Coburg (18751938) – fiică a lui
Alfred, duce de Edinburgh (fiu al reginei
Victoria a Angliei) şi a Mariei (fiică a
ţarului Alexandru al IIlea) a devenit în
1893 soţia principelui Ferdinand,
viitorul rege al României. Regina Maria
(19141938) a devenit în timpul
Războiului Reîntregirii, prin prezenţa sa
alături de combatanţi în tranşee, în
spitalele cu răniţi, un simbol al încrederii
în victoria finală, creânduşi o adevărată
legendă prin curajul şi dăruirea sa.
Scriitoare şi autoare de memorialistică,
Regina Maria a fost Membru de Onoare
al Academiei Române.
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EU DE ŢARA ASTA NU MĂ DESPART ! ÎNŢELEG
ASPIRAŢIUNILE EI ŞI LE ÎMBRĂŢIŞEZ… ALTĂ
PATRIE DECÂT ROMÂNIA NU AM
Cuvintele au fost rostite de Principesa Maria, viitoarea
regină a României, la scurt timp după Consiliul de Coroană de
la Sinaia (din 3 august 1914), după ce soţul, Principele
moştenitor Ferdinand, declarase, solidar cu regele Carol I, că
dacă acesta din urmă va abdica20, el nu va primi Coroana. „N
am venit în România – a replicat Principesa Maria – ca după
douăzeci de ani să renunţ la Coroana României ! Nu miam
sacrificat tinereţile şi nu mam ostenit să dau ţării acesteia
moştenitori de Coroană ca săi văd acum rătăcind prin lume,
ca principi germani în exil. Eu de ţara asta nu mă despart,
înţeleg aspiraţiunile ei şi le îmbrăţişez… De altminteri unde
să merg? Eu germană nu sunt, la drepturile mele de principesă
engleză maţi silit să renunţ când mam măritat. Altă patrie
decât România nu am! Dacă Principele Ferdinand renunţă la
Coroană şi pleacă în Germania după unchiul său, eu divorţez
şi stau aici.“ 21 Personalitate foarte puternică, în contrast cu
firea timidă şi şovăitoare a regelui Ferdinand I, Regina Maria
sa ataşat sincer de România, fapt ce reiese atât din scrierile
sale, cât şi din cele ale contemporanilor săi despre ea, şi, mai
ales, din atitudinea sa cu totul specială în timpul Războiului
pentru întregirea naţională.
*
CREDEAM CĂ SUNT REGINA ROMÂNIEI, NU
BRUTARUL DOMNULUI IORGA
După război, Nicolae Iorga, considerând că nimeni nu
se mai ocupă de problemele sale zilnice, se plângea că nu mai
primeşte pâine albă de la Palat. Marele istoric credea că i se
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cuvine o asemenea atenţie, ca urmare a serviciilor aduse ţării şi
Coroanei în anii grei ai războiului. Ca urmare, ia solicitat, în
termeni hotărâţi, Reginei Maria, săi trimită pâinea cu pricina.
Cu un amestec de umor şi demnitate, Regina Maria iar fi
replicat: „Credeam că sunt regina României, nu brutarul
dlui Iorga“.22

I.I. C. BRĂTIANU
I.I.C. Brătianu (18641927) – unul din marii
oameni de stat pe care ia avut România,
preşedinte al P.N.L. (19091927), de mai
multe ori ministru şi primministru. Ca
primministru, în timpul Primului Război
Mondial (19141918), a avut o contribuţie
esenţială în orientarea diplomatică, politică
şi militară a României, spre desăvârşirea
unităţii naţionale. Ca practician al politicii, a
realizat o serie de reforme menite să
consolideze statul naţional unitar român.

PE COROANA ROMÂNIEI MAI ESTE LOC PENTRU
ŞASE PIETRE NESTEMATE: BUCOVINA, CRIŞANA,
MARAMUREŞ, TRANSILVANIA, BANAT ŞI
BASARABIA.
Vorbe memorabile atribuite lui I.I.C. Brătianu.
Povestea celor “şase pietre nestemate” este legată de
discursul colonelului Dabija din 30 august 1914, prilejuit de
aniversarea victoriei de la Griviţa (30 august 1877). În
discursul său, inspirat şi aprobat de Carol I, col. Dabija amintea
că Regimentului 2 Vânători, victorios la 1877, îi mai rămâneau
de câştigat în viitor “nestematele” cei mai lipseau Coroanei
României. Numai că, această afirmaţie a stârnit, prin substratul
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ei, temerea autorităţilor austriece, care, prin ataşatul militar
Hranilowitz şi ministrul la Bucureşti, Czerin, au cerut explicaţii
colonelului Dabija. Zadarnic li sa spus că “pietrele nestemate”
înseamnă bătălii câştigate, ca cele de la Griviţa şi Plevna.
Răspunsul nu a dat satisfacţie, aşa că, presat de chestionările
diplomatice şi simţind chiar el nevoia de a se lămuri, col.
Dabija sa prezentat în audienţă la Carol I şi la I.I.C. Brătianu.
Suveranul nu a făcut decât săl felicite din nou pe col. Dabija,
în timp ce I.I.C. Brătianu sesizând, cu abilitateai caracteristică,
tâlcul “pietrelor nestemate”, a rostit: „Pe coroana României
mai este loc pentru şase pietre nestemate: Bucovina, Crişana,
Maramureş, Transilvania, Banat şi Basarabia“.23 Interesantă
este şi amintirea altei variante. Astfel, cu ocazia unui banchet
organizat în sala Teatrului Naţional din Iaşi, prilejuit de
dezvelirea statuii lui Ştefan cel Mare (5/17 iunie 1883),
senatorul Petru Grădişteanu a toastat „pentru provinciile surori
ale regatului nostru, precum Bucovina, Transilvania şi Banat
care, din nenorocire lipsesc Coroanei regale, dar care nu vor
lipsi întotdeauna“.24 Apoi sa adresat regelui Carol I: „Coroana
Majestăţii Tale e frumoasă, Sire, dar lipsesc câteva perle; fie
ca întro zi să le aibă“.25

*
POLITICA SE POATE FACE ÎMPOTRIVA
SENTIMENTULUI UNUI POPOR; UN RĂZBOI, ÎNSĂ,
POTRIVNIC INTERESELOR ŢĂRII NU SE POATE
FACE!
Fiind întrebat de un fruntaş politic moldovean dacă
România sar putea alătura Puterilor Centrale, Ion I.C.
Brătianu, care a avut un rol hotărâtor în orientarea ţării spre
Antanta, în spiritul interesului naţional al reîntregirii, ia
răspuns: „Politica se poate face împotriva sentimentului
naţional; un război, însă, potrivnic intereselor ţării nu se
poate face!“26
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NOI NU AM INTRAT ÎN RĂZBOI CA NIŞTE
SOLICITATORI NEPOFTIŢI. NOI AM INTRAT ÎN
RĂZBOI CA NIŞTE ALIAŢI DORIŢI ŞI CERUŢI
La 4 august 1916, ora 11, România semna Tratatul prin
care se angaja în război de partea Antantei. Tratatul sa
încheiat, în mare secret, în casele lui Vintilă Brătianu, acolo
unde cei prezenţi au venit pe jos, din direcţii diferite, pentru a
nu atrage în nici un fel atenţia reprezentanţilor Puterilor
Centrale. Cele cinci exemplare originale ale Tratatului (câte
unul pentru Franţa, Anglia, Rusia, România şi Italia) au fost
semnate din partea României de I I.C. Brătianu şi din partea
Rusiei de Stanislav Poklevski, ministrul Rusiei în România.
Anterior, semnaseră şi reprezentanţii celorlalţi aliaţi, în casele
lui Vintilă Brătianu, nefiind, atunci, din motive de securitate,
decât I.I.C. Bătianu, Vintilă Brătianu, Stanislav Poklevski,
Constantin Diamandi (ministrul României în Rusia) şi
I.G.Duca. Tratatul stipula, în esenţă, intrarea României în
război de partea Antantei în schimbul recunoaşterii de către
aceasta a drepturilor României asupra teritoriilor din Austro
Ungaria locuite de români. La încheierea acestui Tratat,
sesizând nu doar importanţa lui pentru România ci şi pentru
aliaţi, care făcuseră solicitări repetate şi presante pentru acest
act, I.I.C. Brătianu sesiza cu realism: „Noi nu am intrat în
acest război ca nişte solicitatori nepoftiţi. Noi am intrat în
război ca nişte aliaţi doriţi şi ceruţi.“27 De altfel, încheierea
Tratatului de alianţă cu Antanta, a pus în evidenţă, pe deplin,
calităţile politice şi diplomatice ale lui Ion I.C. Brătianu, cum
observa, la acel moment, „Corriere d’Italia“: ”Brătianu sa
evidenţiat ca un om de stat de prim ordin, capabil de a stăpâni
perfect stăpânirea de sine şi de a trata afacerile cu sânge rece
şi calcul, dar în acelaşi timp cu largheţe de vedere“28.
*
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ATUNCI, IAŢI COPIII ÎNAPOI ŞI DĂI ÎN ARMATA
GERMANĂ
Replică rostită de prim ministrul I.I.C. Brătianu la
Consiliul de Coroană din 14 august 1916. O impresie deosebită
a făcuto atunci intervenţia bătrânului conservator P.P. Carp,
cunoscut pentru sentimentele sale rusofobe. Acesta şia
exprimat opoziţia faţă de alianţa cu Rusia, în detrimentul celei
cu Germania, printro frază şocantă: „Sire, am trei fii, îi dau
Majestăţii voastre să se bată şi să moară (unul dintre ei, lt.
Petre Carp, a căzut eroic pe frontul din Carpaţi – n.n.), iar eu
mă rog la Dumnezeu pentru ca armata română să fie bătută,
căci numai astfel România va putea fi scăpată“.29 Regele a
încercat săl certe blând pe Carp, socotind că vorbele lui „au
izvorât în focul discuţiunii, dintrun moment de necugetată
mânie“30. “Ba deloc”31, a răspuns Carp. Martor al momentului,
I.I.C. Brătianu ia replicat prompt liderului conservator:
„Atunci, iaţi copiii înapoi şi dăi în armata germană“.32
*
A SUNAT CLOPOTUL LUI HOREA, A RĂSUNAT ÎN
INIMILE NOASTRE ŞI ACUM ÎI RĂSPUND
BISERICILE
I.I.C. Brătianu transportase la moşia sa de la Florica
biserica lui Horea, pe care o găsise dărâmată pe malul
Arieşului, în Ardeal. Cum nepotul său se mira că a fost
adusă biserica fără clopot (nu puteau fi sfinţite două biserici
pe aceeaşi moşie), i se spunea că a rămas în Ardeal clopotul
pentru ca întro zi, un român năzdrăvan săl tragă pentru a
vesti eliberarea Ardealului. Peste şase ani, la 15 august
1916, când toate bisericile din România îşi legănau
clopotele pentru a vesti declanşarea Războiului Întregirii
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Neamului, băieţelul, devenind un „tânăr înţelegător“, a rostit
către ai săi: „A sunat clopotul lui Horea, a răsunat în
inimile noastre şi acum îi răspund bisericile“.33
*

SĂ TRATEZI FĂRĂ SĂŢI LAŞI SABIA ÎN
ANTICAMERĂ!
La 26 ianuarie 1918, în condiţiile ultimatumului dat
României de Puterile Centrale pentru încheierea păcii, guvernul
lui Ion I.C. Brătianu demisionează, locul său fiind luat de
guvernul condus de generalul Alexandru Averescu. Ion I.C.
Brătianu era convins că, în acel moment, o rezistenţă armată
nu avea nici o şansă, aşa încât, pentru România, se impunea o
singură soluţie: încheierea păcii. O pace provizorie, oricât de
grea, era preferată unei capitulări, ea asigurând păstrarea
statului, a dinastiei şi a unei părţi din armată. Abilul om politic
considera însă că, o asemenea pace, trebuia încheiată de
altcineva, eventual de un general, care ar fi putut să
prelungească tratativele. În felul acesta Brătianu ar fi putut
evita situaţia umilitoare de a negocia cu duşmanul şi ar fi
menţinut legăturile cu aliaţii, în eventualitatea unei întorsături a
evenimentelor. În acest sens, Brătianu pregătise din timp
momentul succesiunii lui Averescu. Astfel, în urma unei
întrevederi avute în 14 ianuarie 1918 cu generalul Averescu,
Ion I.C. Brătianu ia fixat acestuia coordonatele pe care trebuia
să poarte negocierile cu Puterile Centrale: tergiversarea
tratativelor, încheierea păcii cu menţinerea dinastiei,
menţinerea integrităţii ţării  doar Cadrilaterul putea fi cedat  şi
pregătirea unor oameni politici, în special conservatori, ca o
rezervă pentru încheierea păcii.34 Soluţia Averescu era aleasă şi
pentru că generalul ar fi putut ameninţa cu o acţiune militară
disperată a României, în cazul în care pretenţiile Puterilor
Centrale ar fi depăşit orice limite. Este şi sensul cuvintelor pe
care Brătianu lea adresat în acest sens, lui Alexandru
17

Averescu, la momentul constituirii guvernului său: „Să tratezi
fără săţi laşi sabia în anticameră!“35. Dar, scrie I.G. Duca în
memoriile sale: „De la prima întrevedere, generalul Averescu
îşi uitase sabia în anticameră“36, considerând că va obţine de
la August von Mackensen, ca de la soldat la soldat, condiţii
mai bune.
*
EI MI AU DĂRÂMAT CASA, DAR EU LEAM
DĂRÂMAT GRANIŢA !
Cuvinte37 pe care Ion I.C Brătianu lea rostit, în
prezenţa unui ziarist al vremii, la puţin timp după
încheierea Războiului Reîntregirii. Marele om politic
avusese la Predeal o vilă care a fost distrusă în timpul
războiului. Replica lui I.I.C.Brătianu se referea la
înfăptuirea Marii Uniri din 1918, la care a avut o contribuţie
esenţială, şi la destrămarea Imperiului AustroUngar, a cărui
graniţă cu Vechiul Regat trecea prin zona Predealului.

NICOLAE FILIPESCU
Nicolae Filipescu (18621916) face
parte din galeria acelor personalităţi politice
care au marcat profund timpul istoric trăit.
Membru al Partidului Conservator din 1883,
primar al Capitalei (18931895), în trei rânduri
ministru, remarcabil prin inteligenţă şi talent
oratoric, Nicolae Filipescu a fost unul din
principalii animatori ai intrării României în
război de partea Antantei.
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STRADA NUMI PUTE, DAR TE TRĂZNEŞTE
DUHOAREA DIN UNELE ANTICAMERE; STRADA A
VĂZUT TOTDEAUNA DREPT
Vorbe memorabile rostite de liderul conservator în
şedinţa Comitetului Partidului Conservator din 12
noiembrie 1914, convocată pentru a lua în discuţie
participarea lui Nicolae Filipescu la Acţiunea Populară.38 În
faţa reproşurilor ce i se fac în privinţa mobilizării
“străzii”38*, Nicolae Filipescu a replicat: „Strada, în regim
constituţional, a jucat un mare rol. Suntem ingraţi când
defăimăm strada ca un excelent mijloc. Sunt din cei cu
Transilvania şi cu strada. Strada numi pute, dar te
trăzneşte duhoarea din unele anticamere; strada a văzut
totdeauna drept“.39 Personalitate energică, cu un talent
oratoric de excepţie, Nicolae Filipescu, care avea o
deosebită artă în a capta şi a mobiliza asistenţa, credea cu
sinceritate în voinţa, forţa şi intuiţia populară, sincere şi
nesofisticate, în contrast cu jocurile de culise şi de
compromisuri din sfera puterii.
*
POPOARELE CARE VOR SĂ TRĂIASCĂ NU
AŞTEAPTĂ TOTUL DE LA ÎNTÂMPLARE. IDEALUL
ROMÂNESC TREBUIE ÎNDEPLINIT LA SIGUR, NU
LA NOROC
Cuvinte rostite de Nicolae Filipescu la întrunirea
“Acţiunii Populare” din 16 noiembrie 1914. Acesta
considera că, politica de neutralitate şi de aşteptare a unui
moment favorabil pentru intrarea României în război,
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politica hazardului, nu putea asigura îndeplinirea idealului
României Mari. De aceea, el conchidea „Se poate ca
unitatea naţională să se facă fără noi şi în contra voinţei
noastre. Se poate, dar unitatea neamului nu trebuie să o
lăsăm norocului. Popoarele care vor să trăiască, nu
aşteaptă totul de la întâmplare. Idealul românesc trebuie
îndeplinit la sigur, nu la noroc.“40
*
DE ACEEA MĂRIREA CE ŢIO URĂM, SIRE, ESTE:
SĂ TE ÎNCORONEZI LA ALBA IULIA SAU SĂ MORI
PE CÂMPIA DE LA TURDA!
Vorbe profetice rostite de Nicolae Filipescu la
întrunirea “Ligii Culturale” (15 februarie 1915) unde, după
ce arată că “ursita” regelui Ferdinand I este de a reda
naţiunii române vitejia în acele vremuri furtunoase, încheie,
cu adresă la Suveran: „De aceea mărirea ce ţio urăm, sire,
este: să te încoronezi la AlbaIulia sau să mori pe câmpia
de la Turda!“.41 Cuvinte devenite celebre prin îndemnul
fără echivoc adresat regelui Ferdinand I de aşi asuma
destinul de întregitor al neamului şi deopotrivă pentru forţa
lor de simţire naţională şi unică previziune: în ziua de 15
octombrie 1922, la Alba Iulia, în “Catedrala Încoronării”,
Ferdinand I devenea rege al tuturor românilor.
*
ARDEALUL, ARDEALUL, ARDEALUL
Nicolae Filipescu îşi formula astfel crezul său politic,
întro cuvântare memorabilă la întrunirea Ligii Culturale
(Iaşi, 15 martie 1915). Talentul său oratoric şi trăirea
puternică pentru idealul României Mari, lau ajutat pe
Nicolae Filipescu să realizeze – poate – cea mai plastică şi
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convingătoare pagină ce sa scris vreodată despre ceea ce
însemna Ardealul în destinul nostru naţional: “Ce este
regatul român fără Ardeal? O absurditate geografică. O
fâşie de pământ întortocheată şi frântă în semicerc. Arătaţi
această figură schiloadă unui copil de şapte ani şi întrebaţi
l cei lipseşte României? El, cu mâna lui ageamie, va trage
linia ce împlineşte cercul. De aceea ţintim către cetatea
naturală a Ardealului, către Acropola românismului. Aici
este centrul, aici este inima românismului. Aici, întrun
palat fermecat, sa adăpostit conştiinţa de neam… De aici
au roit dascălii neamului spre a trezi conştiinţa naţională în
vremurile de uitare de sine… De aceea vrem Ardealul şi
nimic alt. De aceea pot rezuma tot ce vam spus, rostind şi
repetând acest singur cuvânt: “Ardealul, Ardealul,
Ardealul.”42
*
DE ACEEA PUN DE ZECE ORI MAI MULT PREŢ PE
CAPUL UNUI CIOBAN DIN RUCĂR DECÂT PE
CAPUL UNUI PROCOPSIT, CU MINTEA
SOFISTICATĂ ŞI CU FRIZURĂ ŞI FUM DE
DIPLOMAT.
Celor care şovăiau şi tergiversau intrarea României în
război, celor care motivau aceasta prin necesitatea
desfăşurării unor tratative diplomatice şi a aşteptării unui
moment cât mai favorabil, Nicolae Filipescu le spunea la
întrunirea “Acţiunii Populare” de la Craiova (25 martie
1915): „În chestiunea de neam care ne frământă, nu se cere
ştiinţă. Trebuie ştiinţă ca să alcătuieşti un buget; trebuie
ştiinţă ca să rezolvi o chestiune de drept. Ca să pricepi
năzuinţele neamului, trebuie numai o inimă românească. De
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aceea pun de zece ori mai mult preţ pe capul unui cioban
din Rucăr decât pe capul unui procopsit, cu mintea
sofisticată şi cu frizură şi fum de diplomat.“43
*
SǍ FACEM SǍ SE DEZLǍNŢUIASCǍ UN VISCOL CARE
SǍ RIDICE TOATǍ ŢARA
La o întrunire parlamentară de la Hotelul Bulevard din
Bucureşti (16 sept.1915), unde, ca şi la alte întruniri ale
opoziţiei, sa criticat guvernul, N. Filipescu cerea: „Să facem
să se dezlănţuiască un viscol care să ridice toată
ţara“44.Trimiterea era făcută la necesitatea mobilizării opinii
publice, în vederea determinării guvernului I.I.C.Bătianu de a
lua decizia intervenţiei României în război de partea Antantei.
De altfel, afară, o mare mulţime îl aştepta şil aclama pe N.
Filipescu şi pe reprezentanţii opoziţiei, manifestând zgomotos
pe străzile Capitalei.
*
NU VǍ ÎNTIND MÎNA, PICIORUL MEU…UNDEVA
DACǍ VREŢI!
O întâmplare, mai puţin obişnuită, a avut loc la 5 aprilie
1916 la Jocky Club45 din Bucureşti. Când ambasadorul
Germaniei la Bucureşti, von Bussche, îl salută pe Nicolae
Filipescu, acesta îi răspunde tare, cât să audă întreaga asistenţă:
„Nu vă întind mâna, piciorul meu…undeva daca vreţi!“. 46
Reacţia, destul de dură a lui Nicolae Filipescu venea şi din
sentimentele sale antigermane, dar şi din nemulţumiri strict
private (fiul său, Grigore Filipescu, întâmpinase dificultăţi în
deplasarea sa prin Germania). Evident, momentul a creat un
mic incident diplomatic: von Bussche a solicitat scuze publice
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de la Nicolae Filipescu, spunând că el nu se poate duela (aluzie
la faptul că în anul 1897 Nicolae Filipescu îl ucisese în duel,
străpungândul cu sabia, pe George Emil Lahovary, redactorul
ziarului “ L’Indépendence Roumaine“). În cele din urmă un
comitet special constituit, a găsit o soluţie de compromis: von
Busseche se obliga să intervină la Berlin pentru ca fiul lui
Nicolae Filipescu să circule liber prin Germania, iar Nicolae
Filipescu îşi retrăgea cuvintele adresate lui von Bussche şi care
şocaseră numeroasa asistenţă.

PETRE P. CARP
.
Petre P. Carp (18371919) – om politic şi
publicist, jurnalist, şef al Partidului
Conservator (19071912). De mai multe ori
ministru şi primministru (19001901 , 1910
1912). Petre P. Carp a fost adept al
participării României la Primul Război
Mondial alături de Puterile Centrale. Cronicar
literar şi dramatic, autor de traduceri, P.P.
Carp a fost un talentat şi temut orator pe
scena politică parlamentară. Mai degrabă
rusofob decât filogerman, P.P.Carp a fost cel
mai vehement şi cel mai constant adversar al
alianţei cu Rusia. Sentimentele sale rusofobe
şi atitudinea sa filogermană porneau din
credinţa că o victorie a Rusiei alături de Antanta, ar face ca Imperiul ţarist
să controleze Strâmtorile, Marea Neagră, ceea ce ar fi dus la sugrumarea
României. Experienţa anului 1878, când Rusia, în pofida unei Convenţii cu
România, ia răpit acesteia trei judeţe, îi întărea convingerile.

CUM LĂSAŢI PE OMUL AISTA SINGUR ?
Istoricul Consiliu de Coroană din 3 august 1914 a decis
neutralitatea României, chiar dacă regele Carol I şi P.P. Carp,
singurul său susţinător, ar fi dorit angajarea României în
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Marele Război (1914  1918) de partea Puterilor Centrale. Faţă
de scorul net de 17 la 1 care a stat la baza hotărârii neutralităţii,
poziţie acceptată în cele din urmă şi de rege, P.P. Carp sa
adresat membrilor Consiliului de Coroană cu următorul reproş:
„Toţi sau mai toţi aţi fost consilierii tronului, toţi aţi suferit
când în 1878, Rusia, drept răsplată nea luat Basarabia, prin
urmare cu toţii aţi consimţit la această politică. Iar astăzi,
când a venit vremea să ne ţinem de cuvânt, vă daţi la o parte.
Cum lăsaţi pe omul aista singur.“47 P.P. Carp se referea,
desigur, la regele Carol I căruia singur ia stat alături la 3
august 1914, deşi, cu el, Suveranul sa înţeles cel mai puţin,
dintre oamenii politici, dea lungul timpului.
*
ET L’ON SAURA QUE LE ROI A ÉTÉ ABANDONNÉ
PAR SON PEUPLE
ŞI SE VA ŞTI CĂ REGELE A FOST ABANDONAT DE
POPORUL SĂU
La încheierea Consiliului de Coroană din 3 august
1914, regele Carol I, vizibil marcat de eşecul demersului
său, nu reuşise să convingă audienţa pentru intrarea
României în război de partea Germaniei  sa adresat
singurului său sprijinitor, P.P. Carp: „Te felicit că ai vorbit
ca un om de inimă şi ca un om de stat “ 48, adăugând:
„N’importe, cela sera publié un jour, ce sera mon testament
politique“49 („Nu contează, aceasta va fi publicat întro zi,
va fi testamentul meu politic“). P.P. Carp a răspuns: „Et
l’on saura que le roi a été abandonné par son peuple“50
(„Şi se va şti că regele a fost abandonat de poporul său“).
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DAR SĂMI PERMITEŢI SĂ AMINTESC CĂ
TALENTUL NU JUSTIFICĂ TOATE
INCARNAŢIUNILE, PRECUM FRUMUSEŢEA NU
JUSTIFICĂ TOATE PROSTITUŢIUNILE
Vorbe memorabile, rostite de Petre P. Carp în ultimul
său discurs parlamentar, în şedinţa Camerei din 18 dec.1915, la
adresa lui Take Ionescu. Acesta rostise, în acelaşi context, în
zilele de 1617 dec.1915, un amplu discurs în care se
pronunţase pentru ieşirea din neutralitate şi trecerea de partea
Antantei. A atacat în discursul său, în mai multe rânduri, pe
liderul conservator P.P. Carp pentru chestiuni de politică
externă şi pentru poziţia sa filogermană. Ca urmare, P.P. Carp,
în intervenţia sa din 18 dec.1915, îi aminteşte lui Тake Ionescu
faptul că până nu demult acesta susţinuse politica României
alături de Germania şi Austria; pentru a susţine afirmaţia, P.P.
Carp îl citează pe Take Ionescu cu un mai vechi discurs: „Ca
întotdeauna, ea (politica n.n.) va urma pe acela care va
desfăşura în Еuropa steagul rezistenţei contra cotropirii
nordului. Acest steag glorios este în mâinile Puterilor
Centrale“.51 Faţă de aceasta, bătrânul conservator se întreba:
„Când a avut dreptate dl. Take Ionescu? A avut dreptate atunci
sau a avut dreptate astăzi? După cum ne punem, a avut
dreptate atunci, a avut dreptate şi astăzi, şi na avut dreptate
nici atunci, na avut dreptate nici astăzi. A avut dreptate
atunci, pentru că atunci, ca şi astăzi, pleda o cauză. Na avut
dreptate nici atunci şi nici astăzi, pentru că nici atunci nici
astăzi nu apară o convincţiune“.52 Şi, speculând aceste
inconsecvenţe de politică externă, P.P. Carp şia exprimat
părerea faţă de Take Ionescu printro formulă tăioasă, dar prin
unele adevăruri pe care le cuprindea, plină de efect şi
imparabilă: „Dar sămi permiteţi să amintesc că talentul nu
justifică toate incarnaţiunile, precum frumuseţea nu justifică
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toate prostituţiunile.”53 Take Ionescu a cerut cuvântul, a doua
oară, pentru a para vorbele adresate de P.P. Carp, dar,
„Discursul  nota I.G.Duca – confirma, încă o dată, că sunt în
arta oratorică fraze cărora nu li se poate răspunde, oricât de
discutabilă ar fi valoarea lor intrinsecă şi oricât de mare
talentul.“ 54 Şi tot I.G. Duca nota cu privire la formula tăioasă
adresată de P.P. Carp lui Take Ionescu: „Cine a spus că ultima
sentinţă e sinteza lapidară a carierei lui Take Ionescu şi că ea
va rămâne epitaful său, nu sa înşelat cu totul. “55
*
SOARTA ROMÂNILOR DE DINCOLO, NU SE REZOLVĂ
DINCOLO DE CARPAŢI, EA SE REZOLVĂ
DINCOLO DE PRUT
În discursul “Chestiunea neutralităţii şi viitorul statului
român”, rostit în Cameră la 18 decembrie 1915, Carp, adept al
intrării României în război de partea Germaniei – mai degrabă
din spirit rusofob decât germanofil, dădea antantofililor
următoarea replică: „Soarta românilor de dincolo, nu se
rezolvă dincolo de Carpaţi, ea se rezolvă dincolo de Prut.“56
Este şi aici prezentă teza lui P.P. Carp, potrivit căreia, o
victorie a României în alianţă cu Rusia, ar fi aduso pe aceasta
din urmă în situaţia de a stăpâni integral Marea Neagră, de a
ajunge la Strâmtori (Bosfor şi Dardanele), ceea ce ar fi dus la
sugrumarea României. Ca urmare, o victorie în alianţă cu
Germania, ar fi făcut posibilă unirea României cu Basarabia şi
depărtarea Rusiei de Strâmtori şi de pericolul de a bloca
România; consolidarea, în aceste condiţii, a Regatului
României ar fi creat premisele unor concesii făcute pentru
îmbunătăţirea situaţiei românilor de peste Carpaţi, de către
monarhia Austro  Ungară.
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DACĂ AI FI ŞTIUT SĂ TE HOTĂRĂŞTI, DACĂ AI FI
ŞTIUT CE VREI, DE MULT AI FI DORMIT LINIŞTIT
Vorbe memorabile prin care P.P. Carp sancţiona
nehotărârea primministrului I.I.C. Brătianu, nehotărâre pentru
care era renumit. I.G. Duca aminteşte şi el că adeseori
Ion.I.C.Brătianu îi spunea: „Ştii, mam mai gândit astă noapte
la cele ce am vorbit aseară; ar fi mai bine să luăm o altă
hotărâre“.57 Când în discursul rostit în Parlament (14
decembrie 1916), primministrul Ion I. C. Brătianu mărturisea
că grija pentru situaţia României ia provocat multe nopţi de
nesomn, Carp ia replicat: „Dacă ai fi ştiut să te hotărăşti,
dacă ai fi ştiut ce vrei, de mult ai fi dormit liniştit“.58
Proverbiala nehotărâre a marelui om de stat, la făcut pe omul
politic francez, Georges Clemenceau (18411929), să afirme:
„Brătianu balansează spre cele patru puncte cardinale,
regretând că nu are decât patru“.59
*

DE CE AŞ FACE LUI MAIORESCU O POLITEŢĂ PE
CARE EL NU POATE SĂ MIO ÎNTOARCĂ?
Invitat să participe la înmormântarea lui Titu Maiorescu
(iulie 1917), prietenul său deo viaţă, P.P. Carp răspunde, în
ciuda insistenţelor celor apropiaţi: „De ce aş face lui
Maiorescu o politeţă pe care el nu poate să mio întoarcă? “60
„Şi  notează Marghiloman – zeci de ani de relaţii strânse care
îi unise pe aceşti doi oameni ! Blamul a fost unanim“.61 P.P.
Carp nu putuse ierta lui Maiorescu faptul că, în martie 1912,
acceptase să preia şefia guvernului, după ce Carol îi ceruse,
întro discuţie aprinsă, să se retragă înainte de termenul
constituţional. Mai mult, Maiorescu cooptase în cel deal doilea
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guvern al său (oct. 1912 – dec. 1913) echipa conservator
democrată a lui Take Ionescu, adversarul său politic, ceea ce
P.P.Carp a considerat a fi o “trădare” din partea lui
Maiorescu.62
*

ROMÂNIA ARE ATÂTA NOROC, ÎNCÂT NUI TREBUIE
OAMENI DE STAT
Cuvintele au fost rostite de P.P.Carp la sfîrşitul războiului
întregirii, după încheierea păcii, când toate provinciile
româneşti sau unit cu Vechiul Regat. Petre P.Carp, a cărei
poziţie în chestiunea reîntregirii fusese invalidată de timp,
încercând să pună, în chip nedrept, înfăptuirea României Mari,
exclusiv pe seama hazardului, rostea cu cinism :„România are
atâta noroc, încât nui trebuie oameni de stat“.63

ALEXANDRU MARGHILOMAN
Alexandru Marghiloman (1854
1925) – unul din liderii Partidului
Conservator. Ministru în mai multe
rânduri şi primministru (martie –
octombrie 1918), talentat orator şi autor
de memorialistică (“Note politice”).
Alexandru Marghiloman a fost adeptul,
în timpul Primului Război Mondial, al
alianţei cu Puterile Centrale, sau măcar
al unei permanente neutralităţi.
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…DECI, IAU ROMÂNII DE UNDE POT. DE AICI
ATITUDINEA DE AZI, CU UN PICIOR ÎN ARDEAL, CU
UNUL ÎN BASARABIA.
Cuvinte memorabile rostite de Alexandru Marghiloman în
şedinţa Comitetului Partidului Conservator din 4 septembrie
1914. Când gruparea antantofilă din partidul conservator a
solicitat ieşirea României din neutralitate şi intrarea ei în război
de partea Antantei, în vederea unirii cu Ardealul, Alexandru
Marghiloman şia exprimat astfel poziţia : „Cer să se ştie că,
dacă circumstanţele sunt astăzi că pot căpăta certitudinea
morală că, mergând în contra Austriei, nu suntem bătuţi şi
putem păstra Transilvania, merg şi contra Austriei. Necesitatea
de a ne creşte, vine din instinctul de conservaţie: popoarele
mici pier. Deci, iau românii de unde pot. De aici atitudinea de
azi, cu un picior în Ardeal, cu unul în Basarabia. Evident că
aceasta nu mai poate ţine mult, dar venita momentul?“ 64 Om
politic lucid şi realist, Alexandru Marghiloman era conştient de
slăbiciunile militare ale României şi de jocul de interese al
marilor puteri. (Fiecare din cele două alianţe militare implicate
în război oferea un teritoriu românesc ce era deţinut de cealaltă
putere: AntantaTransilvania şi Puterile CentraleBasarabia).
De aici, ca şi din sentimentele sale rusofobe şi din faptul că
războiul era departe de a fi decis la acel moment, poziţia lui Al.
Marghiloman în chestiunea întregirii naţionale.
*
LA ZILE NEGRE MĂ VEŢI GĂSI… DA, SIRE, LA ZILE
DE NEVOIE, DE NEVOIE…
Cuvinte profetice rostite de Alexandru Marghiloman cu
prilejul primirii la regele Ferdinand I, la solicitarea acestuia, în
chiar ziua în care Consiliul de Coroană luase act de intrarea
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României în război de partea Antantei (14 august 1916).
Regele, în pofida faptului că Al. Marghiloman îşi exprimase
rezerva faţă de acest act, ia solicitat acestuia concursul la
formarea unui guvern de coaliţie. Fruntaşul conservator a
declinat oferta, argumentând că guvernele de coaliţie sunt
„anarhie administrativă“ şi spunând că preferă să rămână o
rezervă politică: „Şi dacă nu merg lucrurile bine, este în
interesul Coroanei să mai aibă o rezervă… Dacă merg rău,
voi fi aici pentru a vă ajuta. “ 65 „Dar, atunci, mai târziu”,
spuse regele, „Contez absolut pe dumneata.”66 “La zile negre
mă veţi găsi… da, Sire, la zile de nevoie, de nevoie“ 67 Şi
promisiunea sa adeverit destul de repede: întrun context
politicomilitar total nefavorabil României  care trebuia să
accepte Preliminariile Păcii de la Buftea (18 martie 1918), ce
se vor transforma în Pacea de la Bucureşti (7 mai 1918) 
regele a apelat atunci (şi la sugestia abilului I.I.C. Brătianu) la
Alexandru Marghiloman, în scopul obţinerii unor condiţii mai
uşoare pentru România, la încheierea păcii cu Puterile Centrale.
La predarea mandatului de primministru, Al. Marghiloman
putea să spună liniştit: „Retragerea mea nu e o dezertare; în tot
cazul, are loc asupra unei apoteoze: Bucovina şi Nordul
Basarabiei. Am păstrat ţării o dinastie, o armată şi iam dat
Basarabia şi Bucovina cu integritatea teritoriului.“68
*
LĂSAŢI SĂ INTRE MĂLAIUL. FIECARE POATE SĂŞI
FIARBĂ MĂMĂLIGĂ
În Bucureştiul aflat sub ocupaţia Puterilor Centrale, se
simţeau din plin lipsurile de tot felul şi mai ales cele
alimentare. Când la 23 martie 1917, Alexandru Marghiloman
este înştiinţat că în oraş se află făină, dar că brutarii refuză să
lucreze, răspunde: „Lăsaţi să intre mălaiul. Fiecare poate să
şi fiarbă mămăligă“.69
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CARE IDEAL? PENTRU CĂ ROMĂNIA ARE UN
IDEAL ŞI PESTE PRUT ŞI PESTE CARPAŢI !
Întrun discurs rostit la Athéné Palace, în 9 aprilie
1924, prilejuit de o dublă aniversare  6 ani de la unirea
Basarabiei şi 70 de ani împliniţi de el  Alexandru
Marghiloman relatează că, după intrarea Turciei în război de
partea Puterilor Centrale (12 noiembrie 1914), ambasadorul
Rusiei la Constantinopol, în retragerea spre ţară, se opreşte la
Bucureşti şil vizitează. Cu acest prilej, diplomatul rus îi
adresează lui Marghiloman următoarea întrebare: „ Socoteşti,
domnule Marghiloman, că idealul României se poate oare
înfăptui fără victoria Antantei?“70 „Care ideal, a răspuns
Marghiloman, pentru că România are un ideal şi peste Prut
şi peste Carpaţi!?“71 Expresie ce aminteşte de teza enunţată de
Marghiloman în 4septembrie 1914: necesitatea unirii, dacă
oportunităţile o cereau, a tuturor provinciilor româneşti. Şi,
analizând în continuare în discursul său, calea ce se deschidea
atunci întregirii naţionale, Alexandru Marghiloman a afirmat
că, dacă sar fi pus chestiunea unirii Ardealului şi a Basarabiei
întro anumită ordine, el ar fi acţionat mai întâi pentru
recuperarea Basarabiei. Şi îşi motivează atitudinea prin aceea
că românii din Basarabia se găseau întro stare economică şi
socială mai grea, şi că fuseseră supuşi unui mult mai grav
proces de deznaţionalizare: „În caz de primejdie, care este
copilul care cel dintâi aleargă la poalele mamei sale ca să se
apere?Este copilul cel slab, copilul cel crud şi numai pe urmă
vine băieţandrul, flăcăul. Copilul bolnav, Basarabia, trebuia
întâi ajutat pentru că flăcăul Bănăţean, flăcăul Ardelean
puteau încă să aştepte.“72 De altfel, unirea Basarabiei cu
România, la 27 martie 1918, avea să se realizeze pe când prim
ministru era Alexandru Marghiloman, care, cu justificată
mândrie, spunea:„…aveam norocul să iau de mână Basarabia,
so duc la patria mumă!“ 73.
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TAKE IONESCU
Take Ionescu (18581922), unul din cei
mai mari oameni politici de la sfârşitul
secolului al XIXlea şi începutul secolului
XX. Fondator al Partidului Conservator
Democrat (1908), de mai multe ori ministru
şi primministru (19211922). Remarcabil
prin inteligenţă (Carol I îl considera cel mai
inteligent om din Regat), prin farmec şi
talent oratoric (pentru care era supranumit
“Tăchiţă Gură de Aur”), Take Ionescu a
militat pentru intrarea României în Primul
Război Mondial de partea Antantei.

VA FI O CASCADĂ DE TRONURI

Întrun articol intitulat “Cascada tronurilor”, apărut
în “La Roumanie” (organ central al Partidului Conservator
Democrat) în ziua de 24 august 1914, Take Ionescu afirma
că la sfârşitul războiului, care tocmai începuse: “Va fi o
cascadă de tronuri. Europa va fi republicană.”74 “O
sărăcie grozavă va stăpâni  mărturisea unui prieten –
omenirea foarte mulţi ani. Dintro cauză vom intra în alta.
Ţine bine minte! Generaţia mea şi a ta va vedea România
Mare, dar nu va vedea zile bune”.75 La izbucnirea
conflictului mondial (1914), Take Ionescu prevăzuse
prăbuşirea monarhiilor – fapt adeverit la 1918 , durata lungă
a războiului nimicitor şi, de asemenea, intuise schimbarea
raportului de forţe pe plan mondial.
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AM ÎNSĂ O AMBIŢIE, ACEEA DE A INTRA ÎN
PESTA, CÂND VA FÎLFÎI DEASUPRA CAPITALEI
UNGARIEI TRICOLORUL ROMÂNESC ŞI ATUNCI SĂ
ZIC: LIBEREAZĂ, DOAMNE, PE ROBUL TĂU, CĂCI
OCHII MEI VĂZURĂ MÂNTUIREA NEAMULUI
La o întrunire a Acţiunii Naţionale de la Craiova (25
martie 1915), Take Ionescu rostea, anticipând, cu un inegalabil
simţ al previziunii istorice, un fapt ce avea să se întâmple în
august 1919 (intrarea armatei române în Budapesta),
memorabilele cuvinte: „Am însă o ambiţie, aceea de a intra în
Pesta, când va fâlfâi deasupra capitalei Ungariei tricolorul
românesc şi atunci să zic: liberează, Doamne, pe robul tău,
căci ochii mei văzură mântuirea neamului “76
*
SĂ AMESTECĂM SĂBIILE CU ACELEA CARE
VOR ÎNVINGE, PENTRU A INTRA PE UŞA CEA MARE
ŞI NU PE CEA DIN DOS
Îndemnul, fără echivoc, de a ieşi din neutralitate şi de a
intra în război de partea Antantei, în a cărei victorie credea
(„Cred în această victorie cum cred în lumina soarelui“) şi
alături de care se putea înfăptui Marea Unire, era făcut de Take
Ionescu la întrunirea Acţiunii Naţionale (25 martie 1915), în
aceşti termeni: „Să amestecăm săbiile cu acelea care vor
învinge, pentru a intra pe uşa cea mare şi nu pe cea din
dos“.77 În concepţia lui Take Ionescu, “uşa din dos” era
neutralitatea, politica de “hienă”, cum o numea el, şi care nu ar
fi oferit şanse onorabile României la încheierea păcii.
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FAPTUL CĂ NI SE FACE CURTE, AŞA CUM SE FACE
CURTE FETELOR FRUMOASE, SĂ ŞTIŢI CĂ SE
DATOREŞTE ŞI SALBEI CE NI SA VĂZUT LA GÂT ÎN
ANUL 1913
În urma celui deal doilea război balcanic (1913), prin
Pacea de la Bucureşti, României, care participase la acest
război, îi revenea Cadrilaterul (2 judeţe din sudul Dobrogei
care până atunci aparţinuseră Bulgariei). Făcând aluzie la acest
moment istoric şi la solicitările Antantei şi Puterilor Centrale
de a intra în război de partea lor, Take Ionescu rostea la
întrunirea de la Clubul Conservator  Democrat din Iaşi (5
aprilie 1915), cu vizibilă mândrie: „Faptul că ni se face curte,
aşa cum se face curte fetelor frumoase, să ştiţi că se
datorează şi salbei ce ni sa văzut la gât în anul 1913“.78
*
UNITATEA NAŢIONALĂ NU ESTE UN VIS DE POET,
PENTRU ROMÂNIA ESTE O NECESITATE
ABSOLUTĂ A ORICĂREI CONCEPŢIUNI POLITICE
Întrun discurs rostit la Clubul ConservatorDemocrat
din Iaşi (5 aprilie 1915), Take Ionescu sublinia în termeni
hotărâţi, cu înţelegere şi realism, necesitatea realizării întregirii
naţionale: „Unitatea naţională nu este un vis de poet, pentru
România este o necesitate absolută a oricărei concepţiuni
politice; fără dânsa suntem prea mici, suntem prea slabi,
suntem striviţi cu siguranţă, cu ea avem şansa să trăim, dacă
vom fi oameni care să ştim să apărăm şi să dezvoltăm ceea ce
vom fi câştigat“.79
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ŞI ACUM, DOMNILOR, STĂ ÎN FAŢA NOASTRĂ
ACEASTĂ PROBLEMĂ: AM FOST AŞA DE PUŢINI ŞI
PUTEM SĂ FIM ROMÂNIA MARE ÎN EUROPA
LIBERĂ; ACESTE DOUĂ LUCRURI SE
POT ÎMPLINI ACUM
Take Ionescu rostea aceste vorbe la 3 mai 1915, la
întrunirea Acţiunii Naţionale (Ploieşti). Take Ionescu, cu un
foarte dezvoltat simţ al previziunii politice, întrevedea
transformările prin care urma să treacă Europa după încheierea
Marelui Război şi considera absolut necesară implicarea
României în conflictul mondial, ca premisă a înfăptuirii Marii
Uniri şi a împlinirii sale întro Europă nouă: „Şi acum,
domnilor, stă în faţa noastră această problemă: am fost aşa
de puţini şi putem să fim România Mare în Europa liberă;
aceste două lucruri se pot împlini acum“.80 Şi acest fapt era
întărit în altă împrejurare: „Astăzi, domnilor, credinţa mea este
că nu ne aflăm în faţa unui război oarecare, care va schimba
numai câteva hotare, iar apoi lucrurile se vor aşeza cum au
fost mai înainte, ne aflăm în faţa unei catastrofe a întregii
omeniri, ne aflăm în faţa crepusculului unei lumi care
precedează zorile unei lumi nouă“. 81
*
MAI BINE MOARTEA CÂTORVA DINTRO GENERAŢIE,
DECÂT MOARTEA SUFLETEASCĂ, TOTALĂ,
DEFINITIVĂ, PENTRU TOATE GENERAŢIILE
În cadrul întrunirii Acţiuni Naţionale (3 mai 1915
Ploieşti), Take Ionescu, înţelegând sacrificiile şi jertfele pe care
le implica participarea României la războiul mondial, şi
asumânduşile, spunea: „Mai bine moartea câtorva dintro
generaţie, decât moartea sufletească, totală, definitivă, pentru
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toate generaţiile“.82 Şi, întrun alt context, Take Ionescu nota,
pe aceeaşi temă: „Mor francezi, mor englezi, mor italieni, mor
ruşi, ca să facă Patria noastră; nu este cu putinţă ca noi să
rămânem pe dinafară“. 83
*
NIMENI, NICI O FEDERAŢIE DE PE LUME, NICI O
DUZINĂ, SAU DOUĂ, SAU TREI DE PATRIOŢI, ORICÂT
DE HOTĂRÂTE ŞI ORICÂT DE TALENTATE ŞI
CINSTITE, NU POT SĂ ÎNLOCUIASCĂ UN NEAM
La 1 noiembrie 1915, la Iaşi, la un miting al Federaţiei
Unioniste(84) unde se cerea intrarea României în război de
partea Antantei, Take Ionescu rostea un adevăr pe care
trecerea timpului la verificat şi la întărit: „Nimeni, nici o
federaţie de pe lume, nici o duzină, sau două, sau trei de
patrioţi, oricât de hotărâte şi oricât de talentate şi cinstite, nu
pot să înlocuiască un neam. Oamenii nu au valoare decât
dacă neamul e în spatele lor.“ 85
*
VĂD DESCHIZÂNDUSE UŞILE RAIULUI, ŞI O
TEAMĂ SUPERSTIŢIOASĂ ÎMI ZICE SĂ ÎNCHID
OCHII; ESTE PREA FRUMOS!
Întrun memorabil discurs rostit la 1617 decembrie
1915 în Camera Deputaţilor (“Generaţia sortită pentru fapta cea
mare”) Take Ionescu identifica idealul generaţiei sale, acela al
României Mari, cu memorabilele cuvinte: „Ia gândiţivă la
problemele ce se vor pune odată ce sar întruni oamenii
despărţiţi de 1000 de ani; ia gândiţivă la cei tineri, ce operă
fecundă şi utilă vor avea să facă ei, ca să organizeze din nou
toate temeliile noului stat românesc. Văd deschizânduse uşile
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raiului, şi o teamă superstiţioasă îmi zice să închid ochii, este
prea frumos “86 Şi, afirma Take Ionescu în încheiere –„ cu
toate acestea, domnilor deputaţi, pe această generaţie a ursito
soarta să împlinească fapta cea mare. Ea va fi sau gropaşa
muncii de veacuri, sau zămislitoarea unor vremuri aşa de
frumoase, încât mă smereşte.“ 87
*
A VENIT CEASUL INTRĂRII ÎN RĂZBOI PENTRU
A DEZBROBI PE FRAŢII NOŞTRI ŞI A NE
TRANSFORMA ÎN ROMÂNIA MARE
Întro cuvântare rostită la 5 iunie 1916 la Sala Dacia, cu
prilejul mitingului Federaţiei Unioniste, Take Ionescu sublinia
oportunitatea intrării României în Război, în vederea înfăptuirii
unităţii naţionale, în următorii termeni: „A venit ceasul intrării
în război pentru a dezrobi pe fraţii noştri şi a ne transforma
în România Mare“. 88
*
[SIRE], DĂNE RĂZBOIUL ŞI UNIUNEA SACRĂ,
PENTRU CA ÎMPREUNĂ SĂ FACEM O ROMÂNIE
MARE, CĂCI ÎN ROMÂNIA MICĂ NU ESTE LOC NICI
PENTRU TINE, NICI PENTRU NOI
Cu puţin timp înainte de intrarea României în Primul
Război Mondial, de la tribuna Sălii Dacia, la întrunirea
Federaţiei Unioniste din 3 iulie 1916, Take Ionescu sintetiza în
discursul său, cu inegalabilui talent oratoric, cauza României
Mari, în aceste vorbe memorabile, cu adresă la Suveran: „Dă
ne războiul şi uniunea sacră, pentru ca împreună să facem o
Românie Mare, căci în România Mică nu este loc nici pentru
tine , nici pentru noi“.89
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NOI LEGIFERĂM PENTRU ROMÂNIA MICĂ, DAR
LEGIFERĂM PENTRU ROMÂNIA DE MÂINE
Cuvinte rostite de Take Ionescu în Parlament la 10
iunie 1917. Întrun discurs legat de dezbaterile pentru
modificarea Constituţiei, în vederea stabilirii cadrului necesar
reformelor agrară şi electorală, promise90 de regele Ferdinand I
pe front ostaşilor, Take Ionescu rostea: „Dacă clasele
diriguitoare nar fi făcut altceva decât să împingă la război, şi
încă nar fi ispăşit toate păcatele şi ar fi câştigat laurii
izbânzii. Noi legiferăm pentru România Mică, dar legiferăm
pentru România de mâine.“ 91 Căci, adaugă Take Ionescu în
alt discurs al său: „Nu se face România Mare ca să fie
stăpânită cum era stăpânită România Mică. În România Mare,
vor trebui alte moravuri, alte curente, alte reprimări de
personalitate excesivă, ca acelea din România Mică, care erau
mici ca dânsa. Toată viaţa noastră are să se schimbe.
Generaţia aceasta nu are numai sarcina vitejiei de a smulge cu
sabia hotarele naturale, are şi sarcina cuminţeniei de a se
transforma pe ea însăşi, ca să iasă nu numai o altă Românie
geografică, dar să iasă şi altă Românie sufletească “.92
*
NEDREPTĂŢILE PE CARE MI LEAU FĂCUT ALŢII
MIE NU CER NIMĂNUI SĂ LE REGRETE, CĂCI EU LE
UIT. ACELEA PE CARE LEAM FĂCUT EU NU CER
NIMĂNUI SĂ LE UITE, CĂCI EU LE REGRET 93
Formulă expresivă prin care Take Ionescu încerca să se
autodefinescă.
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BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA
Barbu Ştefănescu Delavrancea (18581918) –
scriitor, avocat şi om politic. De mai multe ori
ministru, Primar al Capitalei (18991906), B.
Şt. Delavrancea a susţinut, cu un talent
oratoric unic, rezolvarea problemei ţărăneşti
şi a ideii unităţii naţionale. Filofrancez, a fost
adeptul participării României în Primul
Război Mondial de partea Antantei.

DTA TE TEMI DE PIERDEREA PUTERII, EU MĂ TEM
SĂ NU NE PIERZI PE NOI TOŢI.
În 1915, în timpul neutralităţii, şeful guvernului, I.I.C.
Brătianu, încă ezitant faţă de intrarea României în război, este
apostrofat de B. Şt. Delavrancea pentru indecizie şi presupuse
calcule politicianiste: „D ta te temi de pierderea puterii, eu
mă tem să nu ne pierzi pe noi toţi. Eu mă tem ca nu cumva să
nu se zică mâine, de toţi românii, cu ochii plini de lacrimi şi
gura de blesteme: sub feciorul lui I.I.C. Brătianu, România a
fost înmormântată ca un hoit, fără vaiete şi fără cântări, fără
tricolor şi fără spadă, pe care na voit so tragă urmândul pe
el, care gonea după himera norocului.“ 94
*

DOMNILOR, NOI SIMŢIM SECULAR, CĂ AVEM O
PATRIE MAI MARE DECÂT HOTARELE DE ASTĂZI,
PUTEM SĂ MAI TRĂIM ÎN ACESTE
HOTARE STRÂMTE ?
Întrun discurs rostit la o întrunire a Ligii Culturale, la
Bucureşti, 15 februarie 1915, Barbu Ştefănescu Delavrancea
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exprima
necesitatea
întregirii
naţionale
în
aceşti
termeni:„Domnilor, noi simţim secular, că avem o patrie mai
mare decât hotarele de astăzi, putem să mai trăim în aceste
hotare strâmte ? Noi nu mai încăpem, cum zice domnul Take
Ionescu, nu mai respirăm, năduşim, pierim de atâtea dureri şi
lovituri! Să întindem mâna celor care au mai rămas, să
formăm o fiinţă, o singură fiinţă, una şi nedespărţită, ca să
împlinim taina misiunii noastre istorice pe pământ!“95
*
FIINDCĂ EU NUMI ÎNCHIPUI LUMEA FĂRĂ FRANŢA,
FRANŢA FĂRĂ PARIS, PARISUL FĂRĂ LUVRU ŞI
LUVRUL FĂRĂ GIOCONDA

În primăvara anului 1915, se accentuează disputele
politice determinate de problematica intrării României în
război, şi mai ales, în legătură cu tabăra militară de partea
căreia urma să treacă. La nivelul Partidului Conservator,
disputele împart conducerea acestuia în două: antantiştii, în
frunte cu Nicolae Filipescu, Ion Lahovari şi Barbu
Ştefănescu Delavrancea, şi „germanofilii”, în frunte cu
Alexandru Marghiloman. Când la o şedinţă a Partidului
Conservator, prezidată de Alexandru Marghiloman, este
solicitat săşi exprime poziţia Barbu Stefănescu
Delavrancea, acesta, antantofil şi mare admirator al Franţei,
declară memorabil: „Domnilor, discutaţi dacă trebuie să
alergăm în ajutorul Franţei ameninţate?! Dar eu nu şovăi
nici o clipă, fiindcă eu numi închipui lumea fără Franţa,
Franţa fără Paris, Parisul fără Luvru şi Luvrul fără
Gioconda“!96
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DTA, DOMNULE BRĂTIANU, GĂINEZI ÎN VÂRFUL
PIRAMIDEI NOASTRE SOCIALE, AŞTEPTÂND CA
GERMANII SĂ NE ÎMPRESOARE CU CIZMA LOR
BOANTĂ? DTA, DORMI, DLE BRĂTIANU ?!
La 3 septembrie 1915, Bulgaria semnează Convenţia cu
Imperiul Otoman, iar trei zile mai târziu, încheie Tratatul de
Alianţă cu Germania şi Austria. Astfel se constituie Quadrupla
Alianţă, iar Bulgariei, pentru alăturarea la Puterile Centrale, i
se promitea, printre altele, toată Dobrogea, dacă România intra
în război de partea Antantei. Opoziţia antantofilă din România,
conştientă de pericolul încercuirii României, reia atacul asupra
guvernului Brătianu. Barbu Ştefănescu Delavrancea începe
seria de articole intitulate: „Scrieri fără răspuns”, adresate lui
Ionel Brătianu, pe carel învinuieşte de atitudine tiranică în
partidul său, de nehotărâre, egoism, şiretenie, adresânduise,
uneori în termeni extrem de duri: „Dta, domnule Brătianu,
găinezi în vârful piramidei noastre sociale, aşteptând ca
germanii să ne împresoare cu cizma lor boantă! Dta dormi,
dle Brătianu ?!”97
Asprimea adresării se datorează deopotrivă omului
politic din opoziţie, avocatului şi oratorului vulcanic care a fost
B. Şt. Delavrancea. De altfel, ezitarea lui I.I. C. Brătianu venea
şi din necesitatea de a cântări, de a alege cel mai bun moment
şi cele mai prielnice condiţii pentru intrarea României în
război.
*

NOI NU CROIM CU SABIA O PATRIE NOUĂ,
CI NEO ÎNTREGIM
B. Şt. Delavrancea afirma în şedinţa publică a Academiei
Române din 2 septembrie 1916, în discursul Războiul şi
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datoria noastră, cauza justă a luptei pentru reîntregire, în
aceşti termeni memorabili : „Noi nu am intrat în haosul acestui
măcel pentru cuceriri, ci, pentru dezrobiri… Noi nu vrem ce nu
este al nostru, ci vrem unirea cu fraţii noştri din Ardeal, din
Banat şi din Bucovina… Noi nu croim cu sabia o patrie nouă,
ci neo întregim“.98
*
SĂ LE DOVEDIM CĂ LA FIECARE PICĂTURĂ DIN
SÂNGELE LOR PICURĂ O LACRIMĂ FIERBINTE DIN
OCHII NOŞTRI
Întrun celebru discurs (“Pământ şi dreptate”) ţinut în
Camera Deputaţilor la 9 iunie 1917, B. Şt. Delavrancea, unul
din marii sprijinitori ai cauzei ţărănimii, solicita, cu toată forţa
sa de mare orator, pământ pentru ţăraniiostaşi de pe front, cei
ce aveau să scrie epopeea Mărăşeştiului: „Frontul e una, cu
frontul să fim una. Să dăm ţăranilor eroi ceea ce trebuie să le
dăm, şi să le dăm din toată inima şi cu toată dragostea
noastră. Să le dovedim că la fiecare picătură din sângele lor
picură o lacrimă fierbinte din ochii noştri.“ 99
*
SA CLINTIT HOTARUL CARE DE LA NEAGOE
BASARAB PÂNĂ ASTĂZI, NIMENI NU LA ATINS
Faţă de termenii duri ai “odioasei” păci încheiate la 7 mai
1918 cu Germania (ce nu va fi aplicată niciodată), şi mai ales
faţă de clauza care împingea graniţa cu Ungaria în teritoriile
româneşti (România pierzând 5600 km de zonă muntoasă cu o
populaţie de 156.000 de oameni), B. Şt. Delavrancea declara:
„Sa clintit hotarul care de la Neagoe Basarab până astăzi,
nimeni nu la atins.“100
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TITU MAIORESCU
Titu Maiorescu (18401917) – om
politic, critic şi teoretician literar, unul dintre
întemeietorii societăţii “Junimea”. A descoperit şi
a impus principalele valori intelectuale şi artistice
ale timpului (M. Eminescu, I. Creangă, I.L.
Caragiale, I. Slavici). Om politic conservator,
mare orator, în mai multe rânduri ministru şi
primministru, Titu Maiorescu sa pronunţat
pentru neutralitatea României în timpul Primului
Război Mondial.

DACĂ MAJESTATEA VOASTRĂ, CA PRINŢ GERMAN,
VA TRAGE SPADA ÎMPOTRIVA GERMANIEI, UN FIOR
VA STRĂBATE PRIN ÎNTREAGA LUME
La 13 august 1916 Titu Maiorescu este invitat de regele
Ferdinand I la Palatul Regal, ceea cel face să creadă că este
chemat săşi dea concursul la formarea unui nou guvern.
Această credinţă ia fost indusă şi de liberali, care au simulat că
se retrag de la guvernare; manevra liberalilor avea în vedere să
înşele vigilenţa Puterilor Centrale faţă de tratativele secrete
pe care Brătianu le ducea cu Antanta, făcândule să creadă în
venirea la putere a celui pe care îl doreau, Maiorescu,
filogerman prin formaţie şi adept al neutralităţii. Maiorescu a
căzut şi el în capcana întinsă de liberali, aşa încât , spre marea
şi neplăcuta sa surpriză, află că este chemat de rege nu pentru a
fi numit primministru, ci pentru a i se aduce la cunoştinţă de
către acesta decizia luată şi care urma să fie prezentată a doua
zi în Consiliul de Coroană: intrarea României în război de
partea Antantei. Titu Maiorescu, cunoscut prin educaţia sa
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germană, dar pacifist prin temperamentul său, încearcă săl
facă pe rege săşi schimbe hotărârea, să nu ducă România în
război cu Germania: „Nu antrenaţi ţara în foc, este o mare
nenorocire pentru România“.101 „Dacă Majestatea Voastră, ca
prinţ german, va trage spada împotriva Germaniei, un fior va
străbate prin întreaga lume“102. Şi, cum decizia regelui se
dovedeşte irevocabilă (“tout est définitivement decidé”),
Maiorescu bate în retragere, rostind cu orgoliu: „Nu se
constrânge regele României“.103
*
TOTUL ESTE PIERDUT. REGELE IA INŞELAT
PE TOŢI
Întors de la Palat, unde fusese primit în audienţă de
Ferdinand I şi conştientizând că Suveranul şi prim ministrul
reuşiseră să ascundă foarte bine tratativele şi semnarea
Convenţiei cu Antanta, Titu Maiorescu sa adresat revoltat lui
Alexandru Marghiloman: „Totul este pierdut. Regele ia
înşelat pe toţi“.104 Şi, din punctul său de vedere, Titu
Maiorescu avea dreptate, căci regele şi Ion I.C Brătianu
făcuseră tot ce era necesar pentru a proteja faţă de opoziţia
germanofilă şi faţă de Puterile Centrale, încheierea Tratatului
cu Antanta. Chiar regele recunoştea efortul depus în acest sens:
„Mult ma costat să mint  spunea regele lui Marghiloman –
cum am mai făcuto ieri cu Czerin“105. La rândul său, I.G.
Duca nota: „ Curios lucru, întro ţară de indiscreţi şi de
indiscreţii, secretul intrării noastre în acţiune fusese păstrat în
chip surprinzător“106. Efortul de „camuflare” era apreciat şi de
Robert de Flers, membru al delegaţiei franceze la Bucureşti:
„Nu se poate admira îndestul îndemânarea cu care, până în
ultima zi, până în ultima oră, reprezentanţii imperiilor
centrale, în ciuda abilităţii lor, au fost ţinuţi în totală ignoranţă
în ceea ce priveşte hotărârile guvernului român“.107
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NICOLAE TITULESCU
Nicolae Titulescu (1882 1941), om
politic marcant al Partidului Conservator
Democrat (din 1936 membru P.N.Ţ.), ministru
în mai multe guverne, diplomat de renume
internaţional. Preşedinte al Academiei
Diplomatice Internaţionale de la Paris,
ministru de externe(1927 1928; 1932 1936),
Nicolae Titulescu a fost singura personalitate
care a deţinut de două ori funcţia de preşedinte
a două sesiuni extaordinare ale Adunării Ligii
Naţiunilor(1930,1931).
Orator
renumit,
Nicolae Titulescu sa pronunţat, la izbucnirea
Primului Război Mondial, pentru intrarea
României în conflict de partea Antantei.

ROMÂNIA NU POATE FI ÎNTREAGĂ FĂRĂ ARDEAL.
ROMÂNIA NU POATE FI MARE FĂRĂ JERTFĂ.
La mitingul Ligii Culturale de la Ploieşti din 3 mai
1915, Nicolae Titulescu solicita ieşirea României din ”miopia“
politică a neutralităţii şi intrarea în război de partea Antantei.
În concepţia lui Titulescu, numai printro asemenea opţiune
România putea fi întreagă cu adevărat, numai aşa se putea face
unirea cu Ardealul. Orator recunoscut, cu o mare artă a
argumentaţiei, Nicolae Titulescu realizează, ca şi Nicolae
Filipescu, o pagină de o mare frumuseţe despre rolul şi locul
Ardealului în devenirea naţiunii române: „ România nu poate
fi întreagă fără Ardeal. România nu poate fi mare fără
jertfă. Ardealul e leagănul care ia ocrotit copilăria, e şcoala
care ia făurit neamul, e farmecul care ia susţinut viaţa.
Ardealul e scânteia care aprinde energia, e mutilarea care
strigă răzbunare, e făţărnicia care cheamă pedeapsa, e
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sugrumarea care cere libertatea! Ardealul e românismul în
restrişte, e întărirea care depărtează vrăjmaşul, e viaţa care
cheamă viaţa! Ne trebuie Ardealul! Nu putem fără el! Vom şti
săl luăm şi, mai ales, săl merităm!
Ardealul nu e numai inima României politice; priviţi
harta; Ardealul e inima României geografice!“.108

NICOLAE IORGA
Nicolae Iorga (19711940) – una din cele
mai complexe personalităţi pe care lea avut
poporul român. Istoric, scriitor, publicist şi om
politic, N. Iorga a realizat cea mai diversă operă,
estimată de exegeţi la 1359 de cărţi şi broşuri şi
la 25.000 de articole. A desfăşurat o intensă
activitate politică pentru desăvârşirea unităţii
naţionale. Preşedinte al primului Parlament al
României întregite (1918) primministru (1931
1932), Nicolae Iorga, ataşat valorilor umanitare, a
fost asasinat de legionari în 1940.

ÎMPUŞCĂI ŞI PE EI, DACĂ FAC REVOLUŢIE, PRECUM
PENTRU CĂ AU FĂCUT REVOLUŢIE IAI
ÎMPUŞCAT ŞI PE ŢĂRANI
Astfel se adresa N. Iorga primministrului I.I.C.
Brătianu, întro discuţie pe tema reformei agrare şi a
exproprierii marilor proprietari de pământ. Cum I. I. C.
Brătianu susţinea că proprietarii sar putea opune exproprierii
şi ar fi creat mari neajunsuri, N. Iorga ia răspuns: “Împuşcăi
şi pe ei, dacă fac revoluţie, precum că au făcut revoluţie iai
împuşcat şi pe ţărani.”109
Nicolae Iorga, un fervent susţinător al reformei agrare şi
al chestiunii ţărăneşti, făcea astfel aluzie la reprimarea ţăranilor
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în timpul răscoalei din 1907 de către guvernul liberal a lui
D.A. Sturdza, în fruntea ministerului de interne aflânduse
atunci I.I. C. Brătianu.
*

SĂ NE MĂNÂNCE CÂINII PĂMÂNTULUI ACESTUIA
MAI CURÂND DECÂT SĂ GĂSIM FERICIREA,
LINIŞTEA ŞI BINELE DIN GRAŢIA STĂPÂNULUI
DUŞMAN
Făcând apel la istorie, amintind de un celebru răspuns al
domnului moldovean Gh. Ştefan (16531658), N. Iorga rosteşte
aceste vorbe memorabile în "Răspunsul la Mesajul Regelui“
din parlamentul României (Iaşi, 14 decembrie 1916). În acele
împrejurări deosebit de grele (2/3 din teritoriul ţării se afla sub
ocupaţia Puterilor Centrale, armata, instituţiile centrale şi o
bună parte a populaţiei civile se retrăseseră în Moldova liberă,
dar suprapopulată şi epuizată de frig), N. Iorga îndemna, cu
toată forţa personalităţii sale, la rezistenţă până la capăt în faţa
atacatorului străin: „ Trebuie săi răspundem (Puterilor
Centrale, n.n.) oriunde am fi, suntem hotărâţi să mergem până
la capăt, în credinţa că, dacă sa ridicat vreodată vreo religie
pe lume, dacă sa vorbit de dreptate şi ideal, nu se poate, cu
nici un chip, ca înaintea celei mai sălbatice forţe organizate, să
piară drepturile unui popor, de a trăi pe pământul în care nu
este un fir de ţărână care să nu fie acoperit de cel mai nobil
sânge.“110Şi, făcând apel la pilda istoriei, Nicolae Iorga adaugă
în partea finală a discursului său (“Rezistenţă până la capăt”):
„Să ne mănânce câinii pământului acestuia mai curând decât
să găsim fericirea, liniştea şi binele din graţia stăpânului
duşman“.111
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A. D. XENOPOL
A.D.Xenopol
(18471920),
istoric,
economist şi sociolog. Autor al primei istorii
complete a poporului român (Istoria românilor din
Dacia Traiană). A fost membru al Academiei
Române.

A RĂMÂNE NEUTRI PÂNĂ LA SFÂRŞIT ÎNSEAMNĂ A
FACE O POLITICĂ DE IEPURI
În ziarul „Adevărul“ din 15 oct. 1914, A.D. Xenopol îşi
publica punctul de vedere în legătură cu neutralitatea, afirmând
că: „A rămâne neutri până la sfârşit, înseamnă a face o
politică de iepuri. A lăsa să treacă acest moment, unicul pe
care istoria nil pune la îndemână, pentru a rotunji statul, cu
răschiratul nostru neam, este a ne arăta nevrednicia de a ne
număra printre popoare; căci un popor nu trăieşte doar ca să
mănânce de azi pe mâine, ci să împlinească un ideal pe
pământ, şi mai mare şi îndreptăţit ideal ca al poporului român
e greu de întâlnit în lume“.112 A.D. Xenopol considera ca şi
ceilalţi filoantantişti că singura posibilitate de înfăptuire a
României Mari, era o implicare directă a României în conflictul
mondial alături de Antanta. Politica de „iepuri”, cum numea el
neutralitatea, sau de „hienă”,cum o numea Take Ionescu, era
sortită eşecului în viziunea sa.
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CONSTANTIN ARGETOIANU
Constantin Argetoianu (18711952) –
om politic liberal, în mai multe rânduri ministru
şi primministru (1939). Autor de memorii de o
redutabilă portretizare (Pentru cei de mâine.
Amintiri din vremea celor de ieri). A fost
arestat de comunişti şi închis la Sighetul
Marmaţiei, unde a şi murit (1952).

SĂ TRATĂM CU NEMŢII, DAR FĂRĂ SĂ PIERDEM
CONTACTUL CU ALIAŢII
Cuvinte rostite de Constantin Argetoianu la întâlnirea
cu generalul Alexandru Averescu (5 ianuarie 1918, Bacău).
Primind propunerea din partea generalului de a participa la
formarea noului guvern, care avea şi misiunea de a începe
tratativele de pace cu Puterile Centrale, Argetoianu răspunde:
“Propunerea dumitale mă surprinde nepregătit. Îţi mărturisesc
cămi repugnă să tratez cu nemţii. Sunt convins că aliaţii noştri
vor câştiga până la urmă războiul, dar îmi dau seama în
acelaşi timp, ca şi Brătianu, că nam putea rezista până la
pacea generală…să tratăm cu nemţii, dar fără să pierdem
contactul cu aliaţii.” 113

CONSTANTIN STERE
Constantin Stere (18651936) – om politic şi
scriitor. Pentru activitatea sa antiţaristă este arestat şi
deportat în Siberia (1886  1892), de unde evadează şi
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vine în România. Apărător al cauzei Basarabiei, rusofob şi antiţarist
convins, C. Stere a militat în Primul Război Mondial pentru alianţa cu
Germania, ceea ce ia adus excluderea din P.N.L. şi ulterior din P.N.Ţ.

NU PRICEPEŢI CĂ PRIN NEUTRALITATEA
NOASTRĂ PERMITEŢI VICTORIA RUŞILOR ŞI
PREGĂTIŢI MORMÂNTUL ROMÂNIEI?...NAU SĂ FIE
DESTULE BLESTEME CA SĂ PEDEPSESCĂ ÎN VECII
VECILOR CRIMA CE O PREGĂTIŢI ASTĂZI
ÎMPOTRIVA ROMÂNISMULUI

În timpul Primului Război Mondial, Constantin
Stere , rusofob şi antiţarist fervent, datorită şi experienţelor sale
personale, sa pronunţat pentru intrarea României în război de
partea Puterilor Centrale. Astfel, la puţin timp după Consiliul
de Coroană de la Sinaia (3 august 1914), Constantin Stere sa
adresat nemulţumit şi plin de furie lui I. G. Duca, ministru în
guvernul I. I. C. Brătianu care conducea România la acea dată :
„Ce aţi făcut, ce aţi făcut? Cum aţi putut să vă abateţi de la
politica tradiţională a ţării, de la aceea care călăuzea paşii lui
Ion Brăteanu, ai lui Rosetti, ai lui Kogălniceanu, ai lui
Catargiu, ai lui Ghica, ai lui Alexandru Lahovari ! Nu
pricepeţi că prin neutralitatea noastră permiteţi victoria
ruşilor şi pregătişi mormântul României?“114 Şi, ceva mai
târziu, în mai 1915,Constantin Stere îşi reafirma, ameninţător,
poziţia în faţa lui I. G. Duca: „Nau să fie destule blesteme ca
să pedepsească în vecii vecilor crima ce o pregătiţi astăzi
împotriva românismului“115. Reproşul lui Constantin Stere
venea din credinţa sa că o victorie alături de Rusia ar fi fost
catastrofală pentru România, care ar fi devenit o provincie
rusească, şi că ar fi spulberat orice vis de unire a Basarabiei,
provincia cu ale cărei cauze sa identificat în lupta sa.
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ORICINE ÎMI POATE ADUCE ÎNVINUREA CĂ AM
FĂCUT GREŞELI DE ORDIN INTELECTUAL;
CONŞTIINŢA MEA ÎNSĂ ÎMI SPUNE CĂ NAM FĂCUT
NICI O GREŞEALĂ DE ORDIN MORAL
Adoptând, în timpul Primului Război Mondial, o
atitudine vădit filogermană, Constantin Stere şia atras
oprobriul P.N.L. care, pentru ”trădare“, la exclus din rândurile
sale. Întrun discurs rostit la 22 decembrie 1922 în Camera
Deputaţilor, C. Stere afirma pe bună dreptate: „Oricine îmi
poate aduce învinuirea că am făcut greşeli de ordin
intelectual; conştiinţa mea însă îmi spune că nam făcut nici
o greşeală de ordin moral.“116 Atitudinea lui Constantin Stere
în Primul Război Mondial izvora nu din “trădarea” faţă de
România, ci din convingerile sale antiţariste şi din viziunea sa
personală cu privire la reîntregirea naţională.

VASILE LUCACIU
Vasile Lucaciu (18521922) – om politic şi unul dintre iniţiatorii
Memorandumului din 1892, condamnat pentru participarea la mişcarea
memorandistă la cinci ani de închisoare. După 1915 trece în Regat, unde
desfăşoară o intensă activitate pentru drepturile românilor transilvăneni şi
pentru unitatea românilor. A fost preşedintele Consiliului Dirigent al
Transilvaniei, după Marea Unire.

DACĂ INTRĂM, VOI MURI DE BUCURIE, DACĂ NU, DE
MÂHNIRE
Vasile Lucaciu, eroul memorandist, luptător pentru
libertatea şi unitatea românilor, îşi exprima dorinţa intrării
României în război pentru cauza unităţii naţionale, în
următoarele vorbe: „Dacă intrăm, voi muri de bucurie, dacă
nu, de mâhnire“.117
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DR. I. CANTACUZINO

Dr. Ion Cantacuzino (18631934) –
medic şi bacteriolog renumit. Profesor
universitar la Bucureşti, a fost fondator al şcolii
româneşti moderne de imunologie şi patologie
experimentală. Numele său este legat de
înfiinţarea
dispensarelor
şi
sanatoriilor
antituberculoase. Filofrancez, a militat pentru
intrarea României în război de partea Antantei.

QUE LA ROUMANIE PÉRISSE, POURVU QUE
LA FRANCE SOIT SAUVRÉE 118 (România să piară
pentru ca Franţa să se salveze) – expresie a maximei poziţii
filofranceze.

EMIL COSTINESCU
Costinescu Emil (1844  1921) – om politic liberal, a fost unul
dintre fondatorii Băncii Naţionale a României (1881), deputat în Parlament
şi de cinci ori ministru de finanţe în guvernele liberale (19021916).

NU UITAŢI CĂ NOI SUNTEM ÎN MIJLOCUL BĂTĂLIEI
ŞI DACĂ NOI STĂM NEUTRI, NE VOR ÎNCĂLECA
UNGURII LA NORD ŞI BULGARII LA SUD
Cuvinte ce au fost rostite în Consiliul de Coroană din 14
august 1916. Când Alexandru Marghiloman – opozant al
alianţei cu Rusia şi adeptul neutralităţii binevoitoare faţă de
Germania – afirmă că şi alte state precum Olanda, Suedia şi
Spania sunt neutre, i sa răspuns de cei prezenţi: „Dar aceste
ţări nu sunt în situaţia noastră, ele nu au revendicări de
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formulat“119, iar Emil Costinescu a adăugat: „Nu uitaţi că noi
suntem în mijlocul bătăliei şi dacă noi stăm neutri, ne vor
încăleca ungurii la nord şi bulgarii la sud “.120

ALEXANDRU DJUVARA (18581913) – om politic,
ministru al Afacerilor Străine (19091910)

BUN ALECU, DAR CU O CONDIŢIE: DIN CÂND ÎN
CÂND SĂL PLESNEŞTI PESTE RÂT
Alexandru Djuvara caracteriza în acest fel pe liberalul
Alecu Constantinescu. Acestuia i se dăduse încă din şcoală
porecla de “Porcul”, din cauza fizicului său scurt, gros, rotund,
cu pielea trandafirie, cu părul roşcat, şi care mai târziu fusese
potrivită săi fie caracterizate şi trăsăturile morale, acuzat pe
drept sau pe nedrept de o serie de afaceri oneroase. Când i sa
încredinţat pentru prima dată portofoliul ministerial, din
anumite cercuri liberale sa afirmat: “Constantinescu nu are
autoritatea morală ca să fie ministru, va compromite
demnitatea partidului”121, iar Neagu Djuvara a adăugat: „Bun
Alecu, dar cu o condiţie: din când în când săl plesneşti peste
rât.“ 122

ALEXANDRU CONSTANTINESCU (18581926) –
jurist şi om politic, ministru al Agriculturii şi Domeniilor (19091910)

TACHE, MARE NOROC A AVUT ŢARA ASTA CĂ ŢIAI
SCHIMBAT GÂNDUL. DOMNILOR, ÎL VEDEŢI PE
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TACHE, GENERAL, PE VREMURILE ASTEA? VAI DE
NOI, CĂ DEPARTE AM FI!
Cuvinte rostite la adresa lui Take Ionescu. La o
recepţie, în timpul retragerii în Moldova, Take Ionescu a spus:
„Degeaba, cariera noastră a civililor e searbădă pe lângă cea
a militarilor. De altfel, în copilăria mea nam avut decât un vis
 să fiu general“123. Atunci a venit replica ironică a lui Alecu
Constantinescu: „Take, mare noroc a avut ţara asta că ţiai
schimbat gândul. Domnilor, îl vedeţi pe Tache, general, pe
vremurile astea? Vai de noi, că departe am fi ! “124. Aluzie la
calităţile prea puţin milităreşti ale lui Take Ionescu..
*
ALECU CONSTANTINESCU,
FOST ŞI VIITOR MINISTRU
În august 1918, parlamentarii conservatori au iniţiat şi
adoptat o hotărâre ce viza judecarea guvernului Brătianu. Chiar
dacă unele din acuzaţiile aduse erau adevărate, guvernul
Marghiloman proceda de fapt la o vendetă faţă de adversarii
politici, singurul ministru arestat fiind Alecu Constantinescu.
Acesta, supus unui interogatoriu de felul : “Cum vă cheamă şi
care este profesia”125, a răspuns în câteva cuvinte ce au făcut
epocă: “Alecu Constantinescu, fost şi viitor ministru”126,
bazat pe faptul că jocurile politice nu se încheiau acolo.
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MAREŞAL ALEXANDRU AVERESCU
Alexandru Averescu (18591838) – Şef al
Marelui Cartier General (19111913), Comandant al
Armatei a IIa (19161918), erou al Războiului pentru
Întregirea Naţională şi mareşal al armatei române. A
înfiinţat şi a condus “Liga Poporului”, a militat pentru
consolidarea statului naţional unitar român şi împotriva
curentului extremist din politica românească.

NE PLACE SĂ DĂM DRUMUL GURII

Cu ocazia întâlnirii lui Alexandru Averescu, în 1916, cu
Vasile Lucaciu, pe timpul neutralităţii, acesta din urmă şia
exprimat convingerea că România avea să intre în război în
următoarele şase săptămâni; fapt întărit de al treilea participant
la acea întâlnire, Ionel Grădişteanu, care a afirmat că, dacă
România nu va intra în conflict în următoarele şase săptămâni,
unele persoane vor fi “pălmuite”. „Au trecut mai mult de zece
ori şase săptămâni – a răspuns Averescu – şi nu am aflat vreo
persoană să fie pălmuită. Ne place să dăm drumul gurii.“127
*
ESTE O BĂTĂLIE PIERDUTĂ ÎNAINTE DE A FI
ANGAJATĂ
Aceste vorbe exprimă părerea lui Averescu faţă de
planul bătăliei de la Neajlov – Argeş (29 noiembrie – 3
decembrie 1916). Pentru a contracara acţiunile inamicului ce
înainta pe direcţii concentrice spre capitală, Comandamentul
român – consiliat de generalul H. Berthelot – a hotărât să
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constituie Grupul de armate “General Prezan”, adoptând ca
formă de acţiune, “manevra din poziţie centrală” (pe direcţii
interioare), pentru a nimici succesiv cele trei grupări adverse
(Kühne, Kraftt, Kosch). Când i sa cerut părerea asupra acestei
operaţiuni aflată în proiect, mareşalul Averescu, care considera
acest plan ca nerealist, a răspuns: „Este o bătălie pierdută
înainte de a fi angajată.“128. Părere care, din păcate, avea să se
confirme.
*
VROIŢI SĂ NE LUAŢI CE ESTE AL NOSTRU, ADICĂ
DOBROGEA, ŞI SĂ NE DAŢI ÎN SCHIMB CEEA CE NU
ESTE AL VOSTRU: BASARABIA
Cuvinte rostite de Alexandru Averescu în calitate de
primministru (ianuariefebruarie 1918), în timpul negocierii
Tratatului preliminar de la Buftea cu Puterile Centrale.
Germanii, anunţânduşi intenţia de a lua României Dobrogea şi
de ai da în compensaţie Basarabia, primesc următoarea replică
din partea lui Averescu: „Vroiţi să ne luaţi ce este al nostru,
adică Dobrogea, şi să ne daţi în schimb ceea ce nu este al
vostru: Basarabia.“129
Refuzul lui Averescu de a primi Basarabia ca o
compensaţie pentru pierderea Dobrogei, venea dintro serie de
considerente pe care generalul le avea în această chestiune.
Din motive de ordin politic intern şi extern, Averescu considera
că unirea Basarabiei cu România nu se putea face înainte de
încheierea păcii cu Puterile Centrale. Şi, datorită tergiversării,
nici nu sa realizat în scurta sa guvernare. Este şi ceea ce îi
reproşa în Parlament, în iunie 1918, C.C. Arion, ministru în
guvernul conservator Marghiloman, guvern care a făcut unirea
cu Basarabia :„ Aveaţi, prin urmare, arma în mână; de ce aţi
lăsato să cadă? Şi nouă ni sa vorbit de Basarabia şi ni sa
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spus: o puteţi lua, mângâiaţivă cu dânsa. Aşa a fost vorba
domnului Czerin către mine. Am spus: Dle conte, nu mângâie
nimic durerea României; durerea rămâne aceiaşi. Basarabia e
altă chestiune, e un drept al nostru. Nam primit astfel
Basarabia, cum naţi primito nici dumneavoastră pentru
Dobrogea, pentru munţi. Nam primit compensaţiunea, dar am
primit
Basarabia.
Dumneavoastră
naţi
primit
compensaţiunea, dar naţi primit nici Basarabia, aici stă toată
diferenţa dintre noi, şi este o diferenţă enormă.“130 Averescu
şia apărat poziţia declarând:„ Va fi fost o greşeală din partea
mea că nu am profitat şi nu am voit să fac unirea înainte de
semnarea păcii. Greşala
aceasta o primesc, dar vă
mărturisesc că acesta a fost şi este încă punctul meu de
vedere“.131

MAREŞAL CONSTANTIN PREZAN
Constantin Prezan (18611943) – general,
apoi mareşal al armatei române. În timpul
campaniei din 1916 a comandat Armata a IVa şi
Grupul de Armate Sud. În calitate de Şef al
marelui Cartier General a contribuit la marile
victorii ale armatei române în Primul Război
Mondial.

DE VEŢI ÎNTÂMPINA GREUTĂŢI DIN PARTEA
ALIAŢILOR, TĂIAŢIMI MIE CAPUL; SACRIFICAŢI
UN OM, NU O ARMATĂ ŞI O ŢARĂ.
Expresie atribuită generalului Constantin Prezan. În
ajunul operaţiunilor militare româneşti din Primul Război
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Mondial, de forţare a Tisei, sosesc pe front, urmare a
presiunilor Aliaţilor, pentru stoparea ofensivei române, regele
Ferdinand I şi primministrul I.C. Brătianu. La comandamentul
generalului Moşoiu, în timpul mesei de seară, mareşalul Prezan
prezintă primministrului planul militar întocmit pentru
trecerea Tisei. La un moment dat, primministrul se adresează
generalului Prezan: Domnule general, nu vei putea face acest
lucru, pentru că nu ne lasă Aliaţii şi ca urmare nu putem
îngădui.“(132) În aceeaşi clipă, privind fix în ochii prim
ministrului, generalul Prezan îi spune: „De veţi întâmpina
greutăţi din partea aliaţilor, tăiaţimi mie capul; sacrificaţi
un om, nu o armată şi o ţară.“133

GENERAL EREMIA GRIGORESCU
Eremia Grigorescu (18631919) – general
al armatei române, a comandat Divizia 15
Infanterie, reuşind să oprească ofensiva germană
la Oituz (1916), cu deviza ”Pe aici nu se trece”.
În 1917 a preluat comanda Armatei I, având un
rol important în obţinerea strălucitei victorii de la
Mărăşeşti (1917). A fost înmormântat în
Mausoleul Mărăşeşti.

STAŢI LÂNGĂ MINE, DUŞMANUL NA FABRICAT ÎNCĂ
PROIECTILUL PENTRU GENERALUL EREMIA
GRIGORESCU
Toţi cei care au avut prilejul săl cunoască pe generalul
Eremia Grigorescu, îşi aminteau de încrederea în propriilei
posibilităţi şi de curajul fără margini pe care reuşea să îl insufle
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prin exemplul personal, şi ostaşilor săi: „Eram în ziua marii
bătălii de la Mărăşeşti – mărturisea un subordonat – când sub
ploaia infernală de proiectile mam prezentat la
Comandamentul de divizie de la Cosmeşti, pe malul Siretului,
ca să primesc ordine… Nu voi uita niciodată cuvintele de
îmbărbătare ce mi lea spus atunci când ma văzut îngrijorat
de numeroasele proiectile ce treceau foarte aproape de
capetele noastre şi explodau la numai câţiva paşi departe de
noi: Staţi lângă mine, duşmanul na fabricat încă proiectilul
pentru generalul Eremia Grigorescu.“134

GENERAL GHEORGHE RUSESCU
BUDAPESTA FACE SĂ RISC O PEDEAPSĂ PENTRU
NEEXECUTARE DE ORDIN.
Vorbe memorabile ce aparţin generalului Gheorghe
Rusescu şi care sunt legate de o întâmplare ieşită din comun.
Generalul Gh. Rusescu, comandantul Brigăzii 4 Roşiori din
Divizia a 6a, aflat în avangarda atacului asupra Budapestei, a
primit la 3 august 1919, ordinul de întoarcere pentru a susţine
încercuirea trupelor maghiare principale. Aflat atât de aproape
de a intra primul în Budapesta, şi pentru a da o certitudine
cuceririi
capitalei
maghiare,
gen.
Rusescu sa decis să
nu respecte ordinul
(„Budapesta face să
risc
o
pedeapsă
pentru neexecutarea
de ordin“135). Cu o
Armata română trecând Tisa
parte a Brigăzii 4
59

Roşiori (doar Regimentul 2, cu cinci escadroane, fusese întors
potrivit ordinului primit), numărând 400 de călăreţi, cu numai
două tunuri şi douăsprezece mitraliere, generalul Rusescu sa
îndreptat rapid spre Budapesta. Aici, dând dovadă de un curaj
şi de o prezenţă de spirit excepţionale, a intrat singur în
Consiliul de Miniştri şi a somat: „dacă întrun sfert de oră nu
încetaţi tratativele, artileria mea va bombarda oraşul”136. Era
vorba doar de două tunuri! Ungurii care dispuneau de câteva
mii de soldaţi şi muncitori înarmaţi au înghiţit “găluşca”, iar
generalul Rusescu, îndreptând cele 12 mitraliere spre cazarma
de husari “Arhiducele Josef”, a ţinut în şah Budapesta, iar a
doua zi grosul trupelor române intrau în capitala Ungariei.
*
GENERAL CONSTANTIN IANCOVESCU

AUZIŞI DOM’LE , FAMILIONUL VREA
NUMAIDECÎT SĂ SE BATĂ, EL CARE NA VĂZUT
FRONTUL DECÎT CU BINOCLUL! PTIU, MAMĂ, AL
DRACULUI FAMILION!
La 16 februarie/1 martie1918, Puterile Centrale au
transmis României un ultimatum pentru acceptarea condiţiilor
de pace impuse de ele. Faţă de aceasta, în zilele de 1719
februarie/ 24 martie 1918, Consiliul de Coroană sa întrunit de
trei ori În timpul desfăşurării celui de al doilea Consiliu de
Coroană, Puterile Centrale au avansat României, faţă de
cerinţele teritoriale anterioare, noi condiţii : demobilizarea a
opt divizii (din cele treisprezece existente), şi ulterior a întregii
armate, facilităţi pentru transportul de trupe ale Puterilor
Centrale spre Ucraina şi concedierea imediată a ofiţerilor
Antantei.137 A fost nevoie de un al treilea Consiliu de Coroană,
solicitat de prim ministrul Alexandru Averescu, pentru a lua în
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discuţie noile condiţii ale Puterilor Centrale. ( Existau două
soluţii pentru România: să încheie o pace separată, total
nefavorabilă, şi astfel să salveze statul român, ori să continue
lupta, ceea ce ar fi dus inevitabil la cucerirea întregii ţări; sa
optat, în urma discuţiilor pro şi contra, pentru prima variantă.)
La al treilea Consiliu de Coroană a participat şi principele
moştenitor Carol care, referinduse la poziţia Consiliului faţă
de condiţiile impuse de Puterile Centrale, a surprins asistenţa
prin intervenţia sa ofensatoare:„Ceea ce se face este o infamie,
şi sper că se va găsi in această ţară un om de stat român destul
de patriot care să împiedice pe rege să semneze această
lege.“138 Tonul apare cu atât mai intempestiv cu cât vine de la
cel care, în plin război, şia părăsit regimentul pentru a se
căsători, în secret, la Odessa, cu Zizi Lambrino, stârnind un
adevărat scandal dinastic. Faţă de atitudinea jenantă, de faţadă,
a principelui Carol, generalul Constantin Iancovescu sa
exprimat cel mai furios:„Auzişi dom’le, familionul, vrea
numai decât să se bată, el care na văzut frontul decât cu
binoclul ! Ptiu, mamă, al dracului familion!139 Şi, ori de câte
ori cineva din familia regală avea o atitudine de ostilitate,
Iancovescu rostea:„ Familionul ! Nu se astâmpără familionul !
Să nu le dai la cap, domnule !“ 140
**************************************************

ALTE VORBE MEMORABILE
VOM MURI SAU VOM ÎNVINGE ALǍTURI DE BRAVA
ARMATǍ ROMÂNǍ
Întro hotărâre adoptată de Liga ardeleană creată la 24 iulie
1914, şi care avea ca drapel tricolorul românesc, pe care,
alături de un vultur, se găseau portretele lui Horea, Cloşca,
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Crişan şi Avram Iancu, membrii organizaţiei jurau: „Vom muri
sau vom învinge alături de brava armată română”.141
*

ROMĂNIA VA AŞTEPTA CU ARMA LA PICIOR SPRE A
INTRA ACOLO ŞI ATUNCI CÎND VA SOCOTI NECESAR
ŞI POTRIVIT CU INTERESELE SALE
Consiliul de Coroană de la Sinaia din august 1914,
convocat pentru a decide poziţia pe care România urma să o
adopte la izbucnire Primului Război Mondial, a hotărât,
împotriva propunerii regelui Carol I de a intra în război de
partea Puterilor Centrale, neutralitatea armată. „România –se
specifica în hotărârea Consiliului de Coroană  va aştepta cu
arma la picior spre a intra acolo şi atunci când va socoti
necesar cu interesele sale.“142
*
CĂCI, DIN NEFERICIRE, NEAMUL NOSTRU A RĂMAS
PÂNĂ ASTĂZI CA UN POM, CARE ARE TULPINA ÎN
GRĂDINA NOASTRĂ, DAR ARE ÎNCĂ JUMĂTATE DIN
CRENGI ÎN GRĂDINI STRĂINE; JUMĂTATE DIN
FRUCTE SUNT LUATE PE NEDREPT DE VECINI
HRĂPĂREŢI
Expresie prin care Ioan Ursu argumenta, în discursul
rostit(143) cu prilejul Congresului de la Bucureşti (15 martie
1915) al tuturor românilor din teritoriile aflate sub dominaţie
austo ungară, necesitatea realizării idealului naţional al Marii
Uniri. Congresul, găzduit de sala Ateneului Român, sa deschis
cu intonarea marşului Deşteaptăte, române! şi a votat o
moţiune de solidaritate cu lupta poporului român pentru
realizarea unităţii sale naţionale.
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UNDE E COROANA, AM PIERDUT COROANA!
Scenă anecdotică prilejuită de întoarcerea de la
înmormântarea Reginei Elisabeta (februarie 1916), când
Mareşalul Palatului, Henry Catargi, sa trezit în noapte
strigând disperat că nu găseşte Coroana de aur a regilor
României, cea care fusese folosită la ceremonialul
înmormântării: “Unde e coroana, am pierdut coroana.”144
Întrun târziu a găsito, fiindcă o rătăcise sub pernele
vagonului prost luminat
*
CE VAŢI ÎNCHIPUIT CÎND AŢI ÎNTREPRINS
ACŢIUNEA DVS. DE CORUPŢIE LA NOI ? AŢI CREZUT
OARE CĂ VEŢI PUTEA CUMPĂRA ÎN ROMÂNIA
OAMENI CINSTIŢI ? VAŢI ÎNŞELAT AMARNIC, ÎN
ACEASTĂ ŢARĂ NU PUTEŢI CUMPĂRA DECÂT
EXCROCI, DECÂT EXCROCI CA MINE
În anii neutralităţii (19141916), Bogdan Piteşti, un
cunoscut escroc al tranzacţiei cu tablouri, fapt pentru care
contemporanii îl porecliseră Bogdan Ciupeşti, a reuşit săi
păcălească şi pe germani. El a luat de la aceştia sume mari, în
schimbul promisiunii realizării, prin intermediul presei, unei
imagini favorabile Germaniei în România. Numai că, nefăcând
nimic în acest sens, încasând doar banii germanilor, şi
România intrând în război împotriva Germaniei, a fost arestat
de germani la puţin timp după intrarea Puterilor Centrale în
Bucureşti (23 noiembrie/ 6 decembrie 1916). După ascultarea
rechizitoriului, care i sa făcut pentru escrocheria sa, Bogdan
Piteşti a replicat: „ Ce vaţi închipuit când aţi întreprins
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acţiunea dvs. de corupţie la noi ? Aţi crezut oare că veţi
putea cumpăra în România oameni cinstiţi ? Vaţi înşelat
amarnic, în această ţară nu puteţi cumpăra decât excroci,
decât excroci ca mine.“145 Şi, referitor la acest moment,
notează I.G.Duca :„ Mărturisesc că sunt ispitit pentru această
replică, de o admirabilă şi atavică demnitate naţională, nu să
iert, dar să uit toată turpitudinea vieţii lui Bogdan Piteşti.“ 146
*
TURTUCAIA C’EST NOTRE VERDUN, QUI S’Y
FROTTE S’PIQUE!
(TURTUCAIA ESTE VERDUNUL NOSTRU, CINE
SE ATINGE O PĂŢEŞTE !)
Expresie reprezentând un exemplu tipic de fanfaronadă
militară, şi atribuită generalului Mihai Aslan, comandantul
Armatei a3a, căreia îi revenea misiunea apărării sudului ţării
împotriva unei posibile invazii bulgare. Verdunul (sau bătălia
“abator,” căci aici au pierit 500 000 de oameni din rândul
armatelor franceze şi germane care sau confruntat între
februariedecembrie 1916), care a rezistat în faţa germanilor,
reprezenta un simbol al eroismului şi al tenacităţii franceze.
Însă, comparaţia pe care generalul Mihai Aslan o făcea între
Turtucaia şi Verdun, sa dovedit a fi hazardată, o simplă laudă
neacoperită de fapte. Căderea Turtucaiei (24 august/6
septembrie 1916), ”o adevărată catastrofă militară“147, punea
în evidenţă optimismul deplasat şi fanfaronada generalului
Mihai Aslan. Acesta, în loc să fie prezent pe front, dând dovadă
de „o incapacitate şi de o lipsă de conştiinţă scandaloase, juca
cărţi la Jockei Club (Bucureşti n.n), făcea pe grozavul şi
spunea imbecilităţi, spre pildă că,” Turtucaia c’est notre
Verdun, qui s’y frotte s’pique !148“(Turtucaia este Verdunul
nostru, cine se atinge o păţeşte !). Superficialităţii generalului
Aslan i sau adăugat şi incompetenţa, lipsa de iniţiativă şi
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laşitatea generalului Constantin Teodorescu, comandantul
Diviziei 17 care avea misiunea să apere Turtucaia. Acesta, în
momentul decisiv al luptei, şia părăsit în grabă subordonaţii,
salvânduse la bordul unei nave. „Turtucaia – nota Constantin
Kiriţescu a făcut o enormă impresie atât prin paguba
materială, cât şi prin efectul ei moral…Pentru noi ea a venit,
în primele zile ale războiului, să ne arate cu brutalitate
numeroasele lipsuri organice ale pregătirii noastre, atât în
partea ei materială, cât şi în partea cea sufletească“149. Sau,
cum nota la rândul său Constantin Argetoianu, ”Odată cu
Turtucaia au căzut şi solzii de pe ochii celor mai mulţi, sa
prăbuşit întreaga schelărie politică ridicată de Carol I, în
lunga sa domnie, în jurul statului român.“150 Căderea
Turtucaiei, prima mare înfrângere în Războiul Reîntregirii, a
provocat o uriaşă dezamăgire şi lui Nicolae Filipescu,
exprimată prin rostirea repetată a cuvintelor:„ Neamul meu să
nu se bată…Să dea semne de laşitate ? Nu se poate, nu se
poate, orice, dar asta nu aş fi crezut…“151
*
EI, CE SĂ FIE? A CĂZUT TURTUCAIA
Dorind să afle deznodământul luptelor de la Turtucaia,
istoricul Nicolae Iorga sa adresat colonelului Victor Verza,
director general al Poştelor şi Telegrafului. Acesta ia răspuns
de o manieră absolut stupefiantă: „Ei, ce să fie. A căzut
Turtucaia.“ ”Răspunsul, notează istoricul, a fost scurt şi
expresiv. Expresiv nu numai pentru teribila ştire pe care o
transmitea, dar şi pentru starea de spirit a cui vorbea, repezit
şi brusc, cu intonaţia care arată că i sa îndeplinit o profeţie
sau că e bucuros de rezultatul pe care îl aşteaptă… Şi
comunicaţia sa întrerupt de o mână plictisită. Peste câteva
luni, Verza va fi primar al Bucureştiului sub ocupaţie.“152
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Faptul că a rămas în teritoriul ocupat de Puterile Centrale, în
calitate de primar, avea săi aducă colonelului Verza, la
sfârşitul războiului, degradarea militară şi întemniţarea.
*

MĂI SARRAIL, SARRAIL,SARRAIL,
NOI NE BATEM ŞI TU STAI !
Este ceea ce rosteau soldaţii români din armata de la
Dunăre, în septembrie 1916, cu referire la armatele aliate de la
Salonic, conduse de generalul francez Maurice Sarrail. Potrivit
Convenţiei militare încheiate cu Antanta, România urma să
intre în război cel târziu la 15 august 1916, la 8 zile după
ofensiva aliaţilor la Salonic (s.n.). Această ofensivă care, în
colaborare cu trupele române de la Dunăre, trebuia să scoată
din luptă armatele inamice bulgare, pentru a le împiedica să
atace România, a început abia în octombrie. Intervenţia tardivă,
episodică, locală şi neeficientă a armatelor aliate de la Salonic,
a primit reproşul meritat al soldaţilor români : „Măi, Sarrail,
Sarrail, Sarrail, noi ne batem şi tu stai!“153
*
SUS SAVEM INIMILE! A SOSIT CEASUL DEZROBIRII
ŞI IDEALUL NOSTRU SCUMP, UNIREA NEAMULUI,
STRĂLUCEŞTE VIU ÎNAINTEA NOASTRĂ154
Aşa suna îndemnul la înfăptuirea unităţii naţionale, lansat de
gazeta America din Cleveland, S.U.A., la 31 august 1916.
*
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MǍ DOARE, DAR NUI NIMIC, NUMAI SǍ TE FACI
ÎMPǍRǍTEASǍ TUTUROR ROMÂNILOR
Prezentă pe front în tranşee sau în spitale alături de răniţi, pe
carei îngrijea, Regina Maria primea adesea de la aceştia, la
întrebările sale pline de îngrijorare, următorul răspuns: „Mă
doare, dar nui nimic, numai să te faci împărăteasa tuturor
românilor.”155
*
COANE PETRACHE, DACĂ LAU IERTAT ÎMPĂRAŢII,
IARTĂL ŞI DTA
Guvernul Averescu, ajuns la putere la 29 ianuarie / 11
februarie 1918, avea misiunea să negocieze pacea cu Puterile
Centrale. În acest sens, prim ministrul, Alexandru Averescu, a
trimis o delegaţie la Bucureşti, pentru a lua contact cu oamenii
politici care rămăseseră acolo, în teritoriul ocupat de Puterile
Centrale. P.P.Carp, consecvent convingerilor sale  se
pronunţase cu fermitate împotriva alianţei cu Rusia  a refuzat
să discute cu delegaţia, afirmând că nu recunoaşte pe Ferdinand
ca rege şi nici guvernul acestuia. Şi, fruntaşul conservator a dat
următorul mesaj pentru a fi transmis regelui la Iaşi: „D/l Petre
P. Carp vă roagă să spuneţi respectuos Majestăţii Sale că,
după părerea lui, chiar dacă regele ar semna pacea cu
Puterile Centrale, rămânerea lui la tron ar da loc la o serie de
convulsiuni, care ar face dinastia imposibilă şi ar îngreuna
vindecarea rănilor cauzate printro politică fatală.“156 C.C.
Arion a intervenit pe lângă Carp, încercând săl înduplece în
atitudinea sa faţă de rege: „Coane Petrache, dacă lau iertat
împăraţii, iartăl şi dta“.157 Intervenţia lui C.C.Arion făcea
aluzie la faptul că împăratul Germaniei,Wilhelm al IIlea, şi
şeful Casei de Hohenzollern, care doriseră săl înlăture de la
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tron pe Ferdinand I pentru că făcuse alianţă împotriva
Germaniei, reveniseră în 1918 la sentimente mai bune. În 1918
se conturase perspectiva negocierilor pe baza recunoaşterii lui
Ferdinand I ca rege al României.158
*
SUNT TARI TUNURILE NEMŢEŞTI, DAR MAI TARE
ESTE SUFLETUL NOSTRU ŞI CREDINŢA NOASTRǍ
Întrun articol apărut în „România Nouă“ din 30 mai 1918,
la puţin timp după ce României i se impusese pacea odioasă de
la Bucureşti, se exprima convingerea în victoria finală.
Optimismul îşi găsea resortul în forţa conştiinţei naţionale şi
idealul României Mari: „Noi nu vom muri. Prea mult ne iubim
pământul, prea mult sânge am vărsat de veacuri, pentru
idealul nostru, prea puternică e conştiinţa naţională în toţi
românii… încât să ne fie teamă astăzi că ne va nimici
Germania. Sunt tari tunurile nemţeşti, dar mai tare este
sufletul nostru şi credinţa noastră. Pacea nedreaptă de astăzi
va fi începutul unui război, pe carel va duce întregul neam
românesc până la învingerea totală”159.
*
MORŢII NOŞTRI. SCUMPII NOŞTRI MORŢI

Reflecţiile lui Vasile Pârvan despre jertfa ostaşilor
români în Războiul Întregirii, se constituie întrun poem de o
tulburătoare sensibilitate. Iată cum definea marele istoric ceea
ce numim, îndeobşte, eroism:„ Morţii noştri nu au gândit mult;
ei nu mai aveau putere pentru asta, pentru că sau ghemuit
întro singură idee a rezista – şi aceasta era moartea pentru
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ei…Ei încetaseră de a fi oameni. Erau lucruri. Erau vântul
care sufla împotriva duşmanului. Ei nu mai erau decât una cu
pământul care îi născuse. Şi pământului nui era frică pentru
că el e veşnic, şi lor nu le era frică pentru că nu mai erau ei, ci
însuşi acest pământ care se ridica prin copii lui în unde
imense. Morţii noştri, scumpii noşti morţi, ne îndeamnă să
luptăm, spre a nu lăsa ca jertfa lor să fi fost zadarnică.“160
*
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Anexe
Anexa nr.1
Primul Consiliu de Coroană

21 iulie/3 august1914. La ora 5 după amiază, în sala de
muzică a Castelului Peleş din Sinaia, are loc un istoric Consiliu
de Coroană. Participă regele Carol I, principele moştenitor
Ferdinand, primul ministru I.I.C.Brătianu şi toţi membrii
guvernului liberal (Emanoil Porumbaru, Emil Costinescu,
Vasile Morţun, Alexandru Radovici, Al.Constantinescu,

Schema dispunerii membrilor Consiliului de Coroanădupă I.G.Duca
op. cit., vol.I., p.53

I.G.Duca, dr. Constantin Angelescu şi Victor Antonescu),
Mihail Pherekyde, preşedintele Camerei, foştii prim
miniştri(Teodor Rosseti şi Petre P.Carp), reprezentanţi ai
Partidului Conservator (Alexandru Marghiloman, Ion Lahovari
şi I.Grădişteanu), precum şi reprezentanţi ai Partidului
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Conservator Democrat(Take Ionescu, C. Cantacuzino Paşcanu
şi C.G.Dissescu) . Regele Carol I, după ce face cunoscut celor
prezenţi Tratatul pe care România îl semnase în 1883 cu
Puterile Centrale şi ţinut secret, se pronunţă pentru intrarea
României în război de partea acestora, sprijinit fiind în
demersul său doar de Petre P.Carp, care considera războiul ca o
nouă confruntare între germanism şi panslavism, Rusia
reprezentând , în opinia sa, cea mai mare primejdie pentru
România. În urma unor dezbateri aprinse, Consiliul de
Coroană respinge propunerea regelui Carol I, de intrare în
război de partea Puterilor Centrale, întrucât acestea, prin
agresiunea asupra Serbiei, au încălcat caracterul defensiv, de
apărare, al Tratatului din 1883, şi a hotărât adoptarea politicii
de neutralitate armată (hotărârea a fost facilitată şi de faptul
că, în timpul dezbaterilor, a sosit înştiinţarea potrivit căreia,
Italia, parte ca şi România în Tratatul cu Puterile Centrale, îşi
proclamase neutralitatea). De altfel, decizia Consiliul de
Coroană, acceptată şi de regele Carol I, corespundea, la acel
moment, cel mai bine intereselor României.
Al doilea Consiliu de Coroană
14/27 august 1916. La ora 11 dimineaţa, în sufrageria cea
mare a Palatului Cotroceni din Bucureşti, a avut loc cel deal
doilea Consiliu de Coroană, în prezenţa regelui Ferdinand I şi a
principelui moştenitor Carol. La Consiliu participă membrii
guvernului liberal, I.I.C.Brătianu, M. Pherekydepreşedintele
Camerei, C.F.Robescu vicepreşedintele Senatului, foştii prim
miniştri (Theodor Rosetti, P.P.Carp şi Titu Maiorescu), foştii
preşedinţi ai Corpurilor Legiuitoare (Costică Olănescu şi
C.CantacuzinoPaşcanu), precum şi şefii de partide (Take
Ionescu, Nicolae Filipescu şi Alexandru Marghiloman). Cel
dintâi a vorbit regele Ferdinand I, care a anunţat pe cei prezenţi
de hotărârea luată împreună cu guvernul său, aceea de a intra în
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război de partea Antantei, solicitândule totodată sprijinul
pentru încercarea prin care trecea ţara. Reprezentanţii
conservatorilor antantofili ( Take Ionescu, Nicolae Filipecu,
C.Olănescu şi C.CantacuzinoPaşcanu) susţin intrarea
României de partea Antantei, în timp ce Alexandru
Marghiloman, Titu Maiorescu şi Th. Rosetti se pronunţă pentru
continuarea politicii de expectativă, de respectare a
„neutralităţii cinstite“(Istoria României în date, Editura
Enciclopedică, Bucureşti, 2007). P.P.Carp, rusofob convins, se
pronunţă vehement împotriva intervenţiei în război de partea
Antantei şi cere intrarea în conflict de partea Puterilor Centrale.
Cu o mare majoritate, Consiliul de Coroană a aprobat
tratativele duse de I.I.C.Brătianu şi implicit intrarea în război
de partea Antantei.

Schema dispunerii membrilor Consiliului de Coroanădupă I.G.Duca,
op.cit., vol.II, p.161
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Anexa nr.2
PROCLAMAŢIA REGELUI FERDINAND I, CĂTRE
POPORUL ROMÂN, LA DECLARAREA RĂZBOIULUI
PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI(15AUGUST 1916 )

Români
Războiul, care de doi ani a încins tot mai strâns hotarele noastre, a
zdruncinat adânc vechiul aşezământ al Europei şi a învederat că pe viitor
numai pe temeiul naţional se poate asigura viaţa paşnică a popoarelor.
Pentru neamul nostru, el a adus ziua aşteptată de veacuri de
contiinţa naţională, ziua unirii lui.
După veacuri îndelungate de nenorociri şi de grele încercări,
înaintaşii noştri au reuşit să întemeieze Statul Român prin Unirea
Principatelor, prin războiul Independenţei, prin munca lor neobosită
pentru renaşterea naţională.
Astăzi ne este dat nouă să întregim opera lor, închegând pentru
totdeuna ceea ce Mihai Viteazul a înfăptuit numai pentru o clipă : unirea
românilor de pe cele două părţi ale Carpaţilor.
De noi atârnă astăzi să scăpăm de sub stăpânirea străină pe fraţii
noştri de peste munţi şi din plaiurile Bucovinei, unde Ştefan cel Mare
doarme somnul cel de veci.
În noi, în virtuţile, în vitejia noastră stă putinţa de a le da dreptul ca,
întro Românie întregită şi liberă de la Tisa până la mare, să propăşească
în pace potrivit datinilor şi aspiraţiilor gintei noastre.
Români
Însufleţiţi de datoria sfîntă ce ni se impune, hotărâţi să înfruntăm cu
bărbăţie toate jertfele legate de un crâncen război, pornim la luptă cu
avântul puternic al unui popor care are credinţa neclintită în menirea lui.
Ne vor răsplăti roadele glorioase ale izbândei.
Cu Dumnezeu înainte ! (După:Martha Bibescu, op. cit., p.p.5960)
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ANEXA nr. 3: ARHIVA ILUSTRATĂ A RĂZBOIULUI

Comandanţii
Armatei a II
a – în centru
mareşal
Alexandru
Averescu

Contraatacul
român în
Gara
Mărăşeşti

Recepţia de la
Cercul Militar
din Chişinău, cu
prilejul Unirii
Basarabiei , 27
Martie 1918 
în centru
Al.
Marghiloman
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Regina
Maria în
tranşeele
soldaţilor

Spitalul
mobil
“Regina
Maria” la
Pufeşti

Atacul
Regimentul
ui 32
Mircea
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Cronici de întâmpinare la ediţiile I şi a II –a
Aurel Neculai , Expresii memorabile, o lucrare care
trebuie să nu lipsească din paporniţa inculţilor politicieni
de astăzi

Profesor de istorie la Şcoala NR.1 Mărăşeşti, Aurel
Neculai face parte din generaţia dascălilor cu vocaţie, pentru
care ora de istorie este una quasireligioasă. Credincios
misiunii sale, Aurel Neculai a scos de curând volumul Războiul
pentru întregirea naţională în expresii memorabile(Editura
Andrew, Focşani, 2006). După cum se precizează în titlu,
volumul cuprinde expresii rostite de personaje centrale ale
istoriei României din Primul Război Mondial. Desigur,
antologia se adresează în primul rând elevilor, dar ea poate fi în
acelaşi timp o savuroasă lectură chiar şi pentru cei care se cred
destul de deştepţi şi ocupă funcţii de conducere prin instituţiile
din Vrancea. Expresiile unor personaje politice precum
I.I.C.Brătianu, P.P.Carp, Alexandru Marghiloman, Nicolae
Filipesu, Take Ionescu, Titu Maiorescu, A.D.Xenopol, Nicolae
Iorga, sau cele rostite de oameni de arme, precum Alexandru
Averescu, Constantin Prezan şi Eremia Grigoresu , sunt dovada
înaltului nivel politic la care ajunsese clasa politică la sfârşit de
secol XIX şi început de secol XX. Comparate cu expresiile
oamenilor politici băştinaşi, de astăzi, cuvintele politicienilor
care au creat România interbelică sunt ca nişte aştri, iar vorbele
de „duh“(oare?) ale băştinaşilor seamănă cu nişte lumânări de
parafină de proastă calitate. Lansată la Salonul scriitorilor de
pretutindeni (organizat anual de Casa de Cultură din Mărăşeşti)
antologia realizată de prof. Neculai Aurel este o piatră în plus
pe care acesta o pune la temelia formării elevilor din istoricul
oraş Mărăşeşti. Nu în ultimul rând, sunt cuprinse expresii
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rostite la momente de cumpănă de regii României , Carol I,
creatorul României moderne, şi Ferdinand I Întregitorul. Pentru
acei şefi neinformaţi ai instituţiilor de cultură din Focşani,
merită reţinut că anul 2006 a fost declarat anul Carol I , iar în
oraşul de pe Milcov sau organizat tot felul de stupidităţi
culturale pe bani publici, dar nici o manifestare serioasă despre
primul rege al românilor. Poate îi vor propune, întrun târziu,
profesorului Neculai Aurel, o lansare de carte pe măsură, şi să
le vorbească despre Carol I, doar focşănenii au secat Milcovul,
nu Cacaina, în ianuarie 1859 !
Valentin Muscă – ZIARUL de VRANCEA, Nr.
268(1405), 14 noiembrie 2006

ISTORIE cu…dragoste şi respect: Aurel Neculai
Războiul Pentru Întregire
Naţională În Expresii Memorabile
Din „trecutul de măriri“ al zbuciumatei şi mereu
răstălmăcitei noastre istorii, profesorul AUREL NECULAI a
ales cu maximă acribie mai multe pagini care învie în mintea
cititorilor momente dramatice, chiar de răscruce, hotărâtoare,
legate de atitudini şi comportamente, de mari decizii militare,
întrebări, răspunsuri şi replici celebre, aparţinând celor mai
înalţi demnitari ai ţării, în frunte cu regii României, legaţi de
Unirea cea Mare, de soarta noastră în Primul Război Mondial
şi de evenimentele colaterale.
Prima ediţie a cărţii (Editura Andrew, Focşani, 2006) a
fost aşa de bine primită, încât foarte seriosul profesor de istorie,
sever cu sine însuşi, în numele ISTORIEI ca ştiinţă, a procedat
imediat la o revizuire şi completare, cizelând volumul, astfel
încât avem acum în faţă cea de a doua ediţie, cu coperţile uşor
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schimbate, iar interiorul pus „la patru ace“, cum se zice despre
o mare ţinută, aşa cum merita o lucrare de istorie intrinsecă.
Redactor –şef al revistei CLIO de Mărăşeşti, scoasă la
Şcoala cu clasele IVIII Nr.1 din Mărăşeşti, revistă cu o valoare
inestimabilă, care rezistă de peste zece ani şi pregăteşte cel de
al 20 lea număr, premiată de mai multe ori în ultimii ani ( în
2006 a luat Premiul I la Concursul Interjudeţean al Revistelor
Şcolare, şi nu era prima dată!), în condiţiile în care partea
materială se realizează cu bunăvoinţa unor sponsori de inimă şi
prin munca voluntară, profesorul de istorie Neculai Aurel
declară încă din prefaţă că a avut ca modele două cărţi
valoroase de acelaşi tip (François Bluche, De la Cezar la
Churchill. Vorbe memorabile explicate în contextul lor istoric,
Editura Humanitas, 1995, şi Florin Şperlea, De la Vlad Ţepeş
la Ceauşescu. Expresii memorabile explicate în contextul lor
istoric,Editura Corint, 2001). El îşi deschide volumul cu Carol
I de Hohenzollern, care a reuşit săşi învingă glasul sângelui,
rostind celebrele cuvinte:„sunt rege constituţional şi nu voi
declara eu singur războiul“,şi continuă cu regele Ferdinand I,
care la rândui, atunci când Petre P.Carp îl avertiza că
Hohenzollernii (Germania) nu pot fi învinşi, rostea :„Ştiu că
Hohenzollernii nau obiceiul să fie învinşi; de aceea prima
victorie am repurtato asupra mea.“( Ce bine ar fi dacă
politicienii noştri de astăzi, mai ales primii doi şefi, de stat şi de
guvern, ar controla, dacă nu să se învingă pe sine, măcar să nu
se mai lupte între ei !) Galeria figurilor politice continuă cu
regina Maria, Brătienii şi mulţi alţii. Noi vom încheia această
scurtă prezentare cu elogiul adus străzii  mulţimii de Nicolae
Filipescu: „Strada numi pute, dar te trăzneşte duhoarea din
unele anticamere, strada a văzut întotdeauna drept“
prof. Virgil Răileanu –
ILUSTRAŢIA CULTURALĂ, Buzău,

anul I, nr.1, 115 martie 2007
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Profil editorial
Chiar dacă vorbele, aşa cum se ştie, sunt pasagere şi
numai scrisul rămâne, unele dintre ele reuşesc să răzbată, să se
întipărească în mentalul colectiv, să fie transmise de la o
generaţie la alta, să devină, cum se zice, memorabile. În acest
sens, un gest salutar îl face prof. Aurel Neculai prin cartea sa
Războiul pentru întregirea naţională în expresii memorabile
publicată recent la Editura Andrew (Focşani, 2007). Autorul
acestei cărţi propune cititorului de astăzi o incursiune savurosă,
atent documentată, în trecutul istoric al României. Trecut
surprins în expresii memorabile ale unor personalităţi politice,
militare culturale ce sau remarcat prin deciziile şi atitudinile ce
se impuneau în acele momente de maximă importanţă. Astfel,
regele Carol I, în Consiliul de Coroană, ţinut la Sinaia pe data
de 3 august 1914, ce urmărea adoptarea unei hotărâri privind
atitudinea României la începutul Primului Război Mondial,
spunea : „ Sunt rege constituţional şi nu voi declara eu
singur războiul“. În timpul negocierii Tratatului preliminar de
la Buftea cu Puterile Centrale, Alexandru Averescu, prim
ministru ian.febr.1918, avea să declare: „Vroiţi să ne luaţi ce
este al nostru, adică Dobrogea, şi să ne daţi în schimb ceea ce
nu este al vostru: Basarabia.“ De menţionat că prof. Neculai
Aurel este şi coordonatorul revistei CLIO editată de Şcoala Nr.
1 din Mărăşeşti, revistă care, prin efort susţinut, şia cucerit un
loc onorabil în ierarhia publicisticii şcolare, dar şi de
specialitate.
Gabriel Funica  LECTOR, revista Bibliotecii
Judeţene „ Duiliu Zamfirescu “ FocşaniVrancea, anul V, nr..8,
2007
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Apariţie livrescă la Focşani – Războiul pentru
întregirea naţională în expresii memorabile, autor
Aurel Neculai, Editura Andrew, 2007

Cartea lui Neculai Aurel adună câteva dintre cele mai
cunoscute expresii memorabile rostite de oameni de stat
români, care au apucat să trăiască evenimentele legate de prima
conflagraţie mondială. Autorul mărturiseşte, în prefaţa cărţii
sale, că ideea realizării grupajului de expresii nui aparţine,
fiind inspirat de alţi doi autori de dinaintea sa; e vorba de
François Bluche şi Florin Şperlea al căror areal de cuprindere
temporală a fost unul mai larg, atât în plan universal, cât şi în
plan naţional. Dintre cuvintele demne de a fi luate în seamă am
selectat pe cele ale lui Nicoleae Filipescu, rostite în anul 1914:
„Popoarele care vor să trăiască, nu aşteaptă totul de la
întâmplare. Idealul românesc trebuie îndeplinit la sigur, nu
la noroc.“, precum şi pe acelea care ţin de o anumită morală,
educaţie şi simţ patriotic, chestii aparent trecute în desuetudine,
azi, în România: „De aceea pun de zece ori mai mult preţ pe
capul unui cioban din Rucăr decât pe capul unui procopsit,
cu mintea sofisticată şi cu frizură şi fum de diplomat “.Iar ca
pildă de vulcanism şi patriotism vehement, cităm din vorbele
lui Iorga:„Să ne mănânce câinii pământului acestuia mai
curând decât să găsim fericirea, liniştea şi binele din graţia
stăpânului duşman.“
prof. dr. Florinel Agafiţei –
ZIARUL TĂU, anul III, nr.68(88),
6 12 iunie 2007
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