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Vastitatea materialului cercetat ne-a obligat să limităm aria de investigare la 

memoriile unor actori importanți de pe scena politică a vremii, și să ne oprim la 

evenimentele premergătoare Primului Război Mondial, perioada neutralității, 

momentul intrării României în război, realizarea Marii Uniri și anii imediat următori 

ai acestor evenimente. 

Menționăm că din multitudinea1 de scrieri memorialistice apărute în perioada 

interbelică am selectat aleatoriu lucrările lui N. Iorga, C. Argetoianu, I. G. Duca, 

amintirile generalului Averescu, ale lui C. Stere și ale căpitanului Băgulescu. 

Lectura acestor volume dezvăluie o viață politică zbuciumată, portretele celor mai 

importanți conducători ai românilor din acel timp (regele, regina, miniștrii, 

diplomații români și străini, generalii de armată), raporturile României cu aliații, cu 

dușmanii, frontul cu bătălii pierdute, cu bătălii victorioase, speranțe, înfrângeri, 

trădări. În aproape toate scrierile memorialistice cercetate se află câteva note 

dominante. În primul rând, motivația consemnării în volumele de amintiri a 

evenimentelor politice trăite de autori, dar și a unor date personale. Mai toți 

memorialiștii mărturisesc că apariția acestor însemnări are ca scop slujirea 

adevărului istoric, și nu conservarea efigiei proprii pentru eternitate: 

Când nu voi mai fi […] se va recunoaște că în vremurile de mari prefaceri ale 

României am luptat din răsputeri pentru salvarea economiei noastre rurale. 

Începuturile luptei au avut pentru mine un caracter aproape mistic: am avut impresia 

că mă supun unei chemări, că aud glasul strămoșilor și că apărându-mi moșia, apăram 

ca și dânşii țara (Argetoianu 1991: 23, 24). 

Averescu notează:  

Scopul acestor notițe […] a fost ca ele să slujească studioșilor de mai târziu să 

tragă învățăminte […]. Prima condiție care se impune ar fi relatarea adevărului 

absolut nealterat (Averescu 1918: 9). 

I. G. Duca este convins că „istoria care judecă fără emotivitatea prezentului va 

pune în lumină [adevărul] acelor ani” (Duca 1994: 38). Aceeași motivație o regăsim 

la Căpitanul Băgulescu (1918) și la Iorga și probabil și la alți memorialiști: ,,A scrie 

 
 Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa”, Iași.  
1 „De fapt după Primul Război Mondial, memorialistica românească trăiește ceea ce s-ar putea 

numi o adevărată explozie cantitativă și calitativă cunoscând aproape toate genurile posibile” (Sanda 

Râpeanu, Prefață, în Iorga 1976: XXXI). 
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istoria e o datorie pentru omenire, şi o adăugi cu ce ai aflat, e o obligație pentru 

fiecare” (Iorga 1976: 4).  

Neîndoielnic, informațiile din scrierile memorialistice constituie pentru 

istorici date importante în înțelegerea unor evenimente, a acțiunilor unor politicieni, 

a relațiilor interstatale, a cauzelor unor conflicte etc. Condiția sine qua non ca datele 

din volumele de amintiri să fie fructificate de istorici este ca acestea să nu mistifice 

adevărul, „lucru mult mai ușor de formulat decât de realizat” (Averescu 1918: 9), 

așa cum preciza Averescu în Prefața memoriilor sale. 

Un alt mare politician român care vine să întărească afirmațiile de mai sus 

este Grigore Gafencu. În consonanță cu ideile formulate de predecesorii săi, Grigore 

Gafencu dă o frumoasă definiție a genului memorialistic: 

Memorialistica a devenit treptat, începând cu a doua jumătate a secolului al 

XIX-lea un izvor al științei istorice, în pofida caracterului subiectiv, unilateral, 

constituie sursa principală de reconstituire, interpretare sau argumentare în 

recompunerea trecutului (Gafencu 2012: 5). 

De bună seamă, laitmotivul justificativ al autorilor, potrivit căruia scrierile 

memorialistice slujesc adevărului istoric, este credibil.  

Mai puțin credibilă este declarația politicienilor autori de memorii cum că nu 

și-au dorit nicicând o carieră politică, anatemizând cu fervoare jocul politic și pe 

politicieni, în general. Cum poate fi adevărată această mărturisire, când zbaterile de 

a ajunge la putere transpar din toate acțiunile lor? Argetoianu declară: „Adevărul 

este că politica nu m-a interesat niciodată” (Argeotianu 1991: 24). Iorga contrazice 

afirmația ministrului, răspunzând:  

Scopul domnului Argetoianu, gata oricând de frământări și harțe era obținerea 

puterii […]. Îmbătătoarea putere din care se desface o singură și imensă satisfacție, 

aceea de a-ți simți toată lumea la picioare, atribuindu-ți dreptul de a face cu dânsa tot 

ceea ce vrei (Iorga 1976: 637). 

Iorga la rândul lui caracterizând lumea politică drept „cazanul satanei” 

(ibidem: 691) se întreba mereu: „Ce căutam eu în această zgomotoasă hărmălaie a 

unor suflete urâte ?” (ibidem: 670). Ezitări în fața unor înregimentări politice are și 

generalul Averescu, căruia conservatorii îi propuseseră șefia guvernului. „Sunt 

soldat și atâta tot” (Averescu 1918: 144), scrie Averescu, precizând: „Suntem prea 

viciați în lumea noastră politică” (ibidem: 311).  

De altfel, opinia generală a memorialiștilor este că lumea politică este o lume 

a răului, în care „pleava levantină” (Stere 1918: 35) face jocurile. Portretul colectiv 

al politicienilor se realizează într-un consens general al memorialiștilor din invective 

și acuze, din dezgust față de venalitatea și spiritul de turmă al guvernanților. Patima 

cu care autorii de memorii dezvăluie păcatele confraților lor acoperă intențiile nobile 

de a nota sine ira et studio evenimentele și oamenii timpului2. 

 
2 Argetoianu, contrar declarațiilor din volumul de memorii (1991: 214: „Cine umblă după urmele 

intrigărilor diplomatice […], cine vrea să culeagă altceva cu privire la toate porcăriile, la toate 

cumpărăturile și vânzările de conștiință […], să caute aiurea căci nu va găsi nimic în mărturiile mele”), 

în amintirile sale, se află destule însemnări privind „clișeele […] politicianismului român” (ibidem: 35), 

despre „babilonia ce domnea în acea nelămurită epocă în mințile conducătorilor” (ibidem: 87). Autorul 

definește politica ,,o afacere, cu asigurarea unui profit [în care politicienii] erau gata să dea mâna și cu 
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Categoric, nu pot fi contestate calitățile de lideri politici sau cele de strategi 

militari ale lui I. C. Brătianu, Take Ionescu, Marghiloman, Carp, I. G. Duca, 

Averescu, etc, și nici dragostea lor de țară, credința în realizarea României Mari, dar 

în memorialistica timpului aflăm aspectele mai puțin luminoase ale acestor 

personalități. Antipatiile, rivalitățile dintre politicieni se concretizează în portretizări 

anamorfotice care produc mirare și nedumeriri cu privire la adevărata față a acestor 

personaje istorice. Dacă în ceea ce privește portretele individuale ale politicienilor, 

aspectele negative pot fi puse pe seama subiectivismului adversarilor politici, 

viziunea politicienilor asupra clasei politice este fără echivoc, una consensuală. Cele 

mai acide caracterizări ale clasei politice în ansamblul ei le întâlnim la C. Stere și C. 

Argetoianu:  

Clasa ce își dă prin deriziune numele de guvernanţi formată din toate fluviile 

Fanarului […] nu știe nici să guverneze, nici nu se lasă guvernată […], lipsită de 

cultură, coruptă, lacomă, venală, împărțită în facțiuni turbulente, desprinsă de veacuri 

să-și răstoarne domnitorii după puține luni de domnie, în veșnică goană după putere, 

ea înțelege prin vorba „putere” numai mijlocul de a exploata statul în interes de clică 

(ibidem: 34). 

Din „mlaștina politică” se recrutează „ministeriabilii”, figuri rapace, cu o 

extraordinară putere de adaptare și cu o fenomenală rezistență în timp3. 

Jocul politic este imaginat de aproape toți memorialiștii ca un spectacol de 

circ, „adevărat vicleim” (Argetoianu 1991: 85), în care cel care mânuiește mai bine 

sforile, „sforarul”4 și agită colorate panglici, „panglicarul”, au mai multe sorți de 

izbândă în cucerirea puterii! Metafora panglicarului are vechime în imaginarul lumii 

politice românești. „Hățiș de intrigi”, lumea politică din perioada Primului Război 

Mondial și nu numai, „era împărțită cu tendințe, îndușmănită la furie” (Iorga 1976: 

475), iar spectacolul politic „o arlechinadă periculoasă” (ibidem: 724), care semăna 

cu o „casă de nebuni” (Argetoianu 1991: 34) sau în viziunea generalului Averescu 

„o comedie nesăbuită” (Averescu 1918: 219). 

Din acest freamăt politic se detașează figurile notorii ale principalelor partide 

care se succedau la putere în acea vreme: În scrierile memorialistice ale 

politicienilor există o galerie memorabilă de portrete, lucrate cu finețe, cu peste 

măsură de multe detalii care adâncesc profilul psihologic al personajului, dezvăluie 

latura morală, talentul de politician al eroului. Dacă în literatură, portretul unui 

personaj este în general „sărit” în lectură de către cititor5, în paginile scrierilor 

memorialistice, portretele captează atenția cititorului, prin forța unei imagini bine 

 
dracul, să fuzioneze cu oricine numai Take (Ionescu n.n) să fie șeful guvernului și ei să fie în capul 

bucatelor” (ibidem: 203). 
3 „Ministeriabilul român e un produs al faunei, mlaștinei noastre politice, ca să fie clasat cineva ca 

ministeriabil nu se cere nici caracter, nici inteligență, nici cultură, nici concepții și convingeri politice 

[…] ajunge oarecare fluiditate în vorbire, oarecare abilitate în tragerea sforilor dintre culise, dar mai cu 

seamă o mare flexibilitate a coloanei vertebrale și lipsa totală de scrupule” (Stere 1918: 417). 
4 Argetoianu notează: „Am trecut în cariera mea drept un mare sforar în politică” (Argetoianu 

1991: 24) și ,,Cariera politică este consacrată tertipurilor bizantine și sforăriei de culise (ibidem: 101). 
5 Este părerea lui N. Manolescu, care notează: „Atât descrierea cât și portretul (s.n.) aparțin stilului 

auctorial [...] ele sunt intercalate și rămân în subiectul romanului ca niște corpuri străine pe care 

cititorul modern are tendința de a le «sări» (Manolescu 1983, I: 134). 
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individualizate într-o țesătură de evenimente personale, politice, sociale, etc, care nu 

întotdeauna au valoare artistică ci sunt, mai mult sau mai puțin, notații prozaice. 

De pildă, generalul Averescu , militar de carieră, căruia sistemul rigid al vieții 

cazone îi dirijează nu numai existența cotidiană ci și modul de a gândi și de a scrie, 

consemnează bătăliile de la Mărăști și Mărășești cu amănunte, desigur importante 

pentru istorici, dar mai puțin interesante pentru cititorul obișnuit care va fi tentat să 

„sară” aceste fragmente:  

Bătălia de la Mărășești începe la 24 iulie ți ține cu întrerupere până la 21 

august, adică 29 de zile …. a) în defensivă – 10 zile = 44,80%, b) – în contraofensivă 

– 6 zile = 34,50 %; c) liniște – 13 zile = 20,70%” (Averescu 1991: 221). 

Revenind la arta portretului în memorialistica din Primul Război Mondial, în 

opinia noastră, cele mai reușite imagini ale politicienilor vremii le aflăm în scrierile 

lui I.G. Duca. De altfel, editorul cărții lui I.G. Duca, Portrete și amintiri (Neagoe 

1991), Stelian Neagoe, impresionat de talentul scriitoricesc al memorialistului, nu 

ezită să-l numească „un literat rătăcit în politică”6. Unele portrete pot fi analizate 

prin alăturarea imaginilor contrastante, rezultând autoportrete din care i se relevă 

cititorului trăsături frumoase de patrioți și eroi ai neamului. Aceleași personaje, 

văzute de adversarii politici, îi arată pe politicienii drept ignobili, trădători de țară, 

imorali și inculți. 

De exemplu, imaginea lui Iorga în ochii lui I.G. Duca se situează în contrast 

cu figura savantului din O viață de om . Duca îl consideră pe Iorga „un mare copil” 

(Duca 1993: 25), „irascibil, pătimaș, mereu având câte ceva de cerut” (ibidem: 24). 

Dialogul lui Iorga cu I.G. Duca lasă vederii un Iorga ezitant, neîncrezător în victoria 

românilor și în viitorul României Mari: „Țara asta, spune Iorga, e așa de nenorocită, 

așa plină de păcate, de ticăloșii, de putreziciune, încât să fie mulțumită dacă își poate 

târî zilele, dar să mai cucerească pe alții (ibidem: 26). 

Ascultându-l, I.G. Duca se întreba cu stupefacție: „Acesta este marele 

apărător al naționalismului român, aceasta este încrederea lui în puterea de viață a 

neamului românesc” (ibidem). Dacă în cazul relatării lui I.G. Duca nu se poate bănui 

vreo antipatie politică, observațiile lui C. Stere referitoare la Iorga sunt, fără 

îndoială, subiective și pline de ironie: „Savantul care afirmă că Ucraina nu există 

fiind o simplă organizare de pradă” (Stere 1918: 15); „limba vorbită de ucrainieni – 

un jargon de alintare” (ibidem: 152). Desigur, Iorga trebuia să riposteze la atacurile 

lui Stere, realizând o imagine caricaturală a „neobositului uneltitor” (Iorga 1976: 

667): 

Profetul basarabo-ieșean al poporanismului care își lăfăia ciocoieşte cu 

apucături de parvenit îmbătat de sine, insomnia savantă și filozofia înaintea cârdului 

de admiratori câștigați, meduzați și zăpăciți (ibidem: 350). 

Alți contemporani ai lui Stere îi recunosc acestuia calitățile de politician, 

orator și om de cultură. Argetoianu scrie despre C. Stere, următoarele:  

cerebral până-n măduva oaselor …. cu sufletul deformat prin mistica 

marxismului slav, dar cu mintea încărcată de teoriile și statisticile doctrinarilor 

 
6 Stelian Neagoe în Duca 1993: 5. 
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germani cu fața și graiul său de profet … impresiona adânc pe interlocutorii săi 

(Argetoianu 1991: 31).7 

Talentul oratoric, magnetismul profetului sunt calități recunoscute și de 

opozanții politici ai lui Stere (v.infra). 

În timpul Primului Război Mondial, francezii au jucat un rol important în 

desfășurarea luptelor și în organizarea Armatei Române. Dacă pentru Rege, N. Iorga 

și alți câțiva politicieni, generalul Bethelot este văzut în epocă ca un personaj 

providențial, care „a insuflat încredere și a contribuit la buna desfășurare a refacerii 

armatei” (Constantiniu 2012: 265), pentru generalul Averescu, francezul pare a nu fi 

demn de încredere, iar multe dintre acțiunile lui pe frontul românesc, au fost niște 

eșecuri: „Îl cred foarte răspunzător de dezastrele de la Jiu și mai cu seamă de pe 

Argeș” (Averescu 1918: 158) „mi-a făcut o impresie din cele mai penibile generalul 

Berthelot care – a vorbit exclusiv în interesul aliaților fără a se preocupa câtuși de 

puțin de țara noastră” (ibidem: 248). Criticile lui Averescu sunt explicabile. 

Generalul român vedea în Berthelot un rival, iar pe front nu își dorea competitori. 

Iorga și istoricii de mai târziu recunosc meritele și rolul lui Berthelot în 

reechilibrarea Armatei Române, a moralului ostașilor, a speranței în victorie:  

Berthelot cu o seriozitate cumpănitoare, netulburat nici în cele mai grele clipe, 

generalul în tunică albastră, cu chipiul roșu cusut cu aur, mare, voinic, frumos, 

călărind un cal de rasă ne părea însăși imaginea unui război în care […] este încă cu 

putință de revanșă și glorie (Iorga 1976: 505). 

Dacă unele portrete prezentate până acum sunt realizate din imagini antitetice 

sau ca într-un puzzle, din detalii cu încărcătură subiectivă adăugate de adversarii 

politici, alte portrete aduc un plus de culoare și inedit unor schițe arhicunoscute 

dintr-un mediu în care eram obișnuiți să le aflăm. Este cazul lui T. Maiorescu, 

mentorul Junimii care, în memoriile lui Argetoianu sau I.G. Duca, apare ca un 

personaj anacronic, „moșneag”, lipsit de simțul realității: „Filozoful din strada 

Mercur” (Duca 1993: 54)  „stătea la pândă pentru a reveni la putere și făcea vizite la 

legaţia Austriacă” (ibidem: 157), „cum puteam oare apăra marile interese naționale 

se întreba I.G. Duca, când nu puteam fi siguri nici chiar de oamenii ca Maiorescu” 

(ibidem)8. Și Argetoianu maculează fără milă imaginea lui Maiorescu spunând:  

Se socotea pe el însuși un fel de super-român și nu voia să-și piardă nici o 

foaie din coroana de lauri pe care i-o împletise(ră) evenimentele […] amestecându-se 

în competiții electorale vulgare și controverse (Argetoianu 1991: 43)9. 

În memoriile luate în discuție, de o atenție deosebită se bucură politicienii de 

frunte ai timpului: I.C. Brătianu, Marghiloman, Take Ionescu, Titulescu ș.a. 

 
7 Un portret complex al lui C. Stere aflăm în Sevastos 2015. 
8 I.G. Duca explică pe larg încercarea lui Maiorescu de a reveni la putere în următorul fragment: 

„Moșneagul a încercat să pună stăpânire pe putere, a sondat terenul, a cerut audiența la palat, a conferit, 

cu amicii săi politici, insinuant, dibaci, a desfăşurat câteva zile o activitate febrilă. A înțeles însă repede 

că nu este nimic de făcut și și-a reluat atunci viața veche de filozof nepăsător” (Duca 1993: 54–55)  
9 Mai multe detalii despre Maiorescu se regăsesc în amintirile lui Argetoianu, care îi recunoaște lui 

Maiorescu admirabilul talent de expunere în prelegerile de filozofie, dar îl crede lipsit de simț estetic și 

superficial: „Casa lui de la București era oribilă, denotând o totală lipsă de simț estetic” (Argetoianu 

1991: 168–169).  
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Dacă în amintirile lui I.G. Duca, aceștia sunt discutați în funcție de rolul 

politic strategic, diplomatic și talentul oratoric, la Argetoianu, care era un om de 

lume, căruia îi plăceau festinurile rafinate, jocul de cărți, vânătoarea, colegii de 

partid sau cei din opoziție, sunt analizați și după felul în care jucau, atât pe scena 

societății mondene cât și în „cazanul cu smoală” al politicii românești. De pildă, 

despre Marghiloman, Argetoianu scrie că este autor de note politice care încercase 

să joace un rol de „Talleyrand” (ibidem: 47), „când germanofil, când francofil, când 

neutrofil” (ibidem: 87) în a cărui „casă, specimen al ororilor există o bibliotecă în 

care nici o carte nu era răsfoită” (ibidem: 47). 

Ceea ce îl ridică pe Marghiloman de la statutul de amfitrion petronian al 

unor ospețe memorabile la rangul de politician redutabil este arta discursului. 

Despre talentul de orator al lui Margiloman, I.G. Duca notează: ,,Ticluise un 

discurs de o minunată dibăcie … în care (pledează) pentru necesitatea neutralității 

românești. Totul era spus cu atâta grijă, cu atâta măsură, fără un cuvânt prea mult, fără 

un termen violent încât și întreruperile deveneau imposibile” (Duca 1993: 64).  

De altfel, în acea epocă stăpânirea artei discursului era un atu important 

pentru o carieră politică, pentru relația cu ceilalți politicieni, cu alegătorii etc. 

Oratoria este o artă pe care cei vechi, și anume oratorii greci și latini, o studiau 

îndelung, având știință de beneficiile unei cuvântări bine rostite  

Căci la un orator operațiile spiritului și ale minții trebuie să fie iuți, el trebuie 

să aibă ascuțime de minte spre a descoperi idei, bogăție în elocuție spre a le desfășura 

și a le da strălucire, fermitate și soliditate ale memoriei” (Cicero 1973: 47).  

Astfel, în ședințele Parlamentului în care I.C. Brătianu, I.G. Duca, P.P. Carp, 

Marghiloman, C. Stere își expuneau ideile politice, talentul oratoric era prețuit chiar 

dacă oratorul era un adversar politic. Este cazul lui Stere, mai puțin agreat din cauza 

grandomaniei sale, dar apreciat și de adversari pentru talentul oratoric, pentru 

discursul în care milita pentru o alianță a României cu Puterile Centrale, și nu cu 

Rusia: „Va rămâne în analele Parlamentului român un mare discurs, pot spune un 

splendid discurs”, menționează I.G. Duca (Duca 1993: 68). De elogii din partea 

parlamentarilor se bucură și Take Ionescu care pleda pentru teza intervenționistă10. 

I.G. Duca vede în Take Ionescu un vizionar care, la izbucnirea războiului, declara:  

Acesta e un război de cinci ani. Va intra Anglia, va intra Italia, vom intra și noi 

și nu se poate să nu intre America. Până și Japonia va intra. Va fi vai de omenire. De 

un lucru sunt sigur: că aliații vor fi definitiv victorioși și voi vedea cu ochii mei 

România Mare (Duca 1994: 140). 

Tot un vizionar a fost și Stere, atunci când era de părere că locul firesc al 

României este între statele Europei Occidentale: „Românismul nu poate avea un 

viitor decât în organizația politică și economică a bazinului dunărean ca factor al 

Europei Centrale” (Stere 1918: 32). De un dramatism de tragedie antică este 

dialogul între P.P. Carp și Regele Ferdinand, în care bătrânul junimist declara: „Am 

 
10 „Discursul lui Take Ionescu era sinteza unei lungi judecăți asupra Războiului mondial, asupra 

datoriilor pe care acesta le impunea conducătorilor Vechiului Regat. Forma era îngrijită, plină de 

formule fericite și imagini frumoase – expunerea cea mai completă și cea mai frumoasă a tezei 

intervenționiste” (Duca 1993: 72). 
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trei fii, îi dau majestății voastre să se bată și să moară, iar eu mă voi ruga lui 

Dumnezeu ca armata română să fie bătută […] că numai astfel România va putea fi 

scăpată” (Duca 1993: 167). 

Menționând că este și în interesul dinastiei un final în care să nu fie o Rusie 

victorioasă, regele îi atrage atenția lui Carp că „interesele dinastiei nu sunt mai 

presus de interesele țării”: 

În conștiința mea aceste două interese nu se vor confunda [...] dinastia mea 

este română [...] Românii nu au adus aici pe unchiul meu, Regele Carol, ca să 

întemeieze o dinastie germană la gurile Dunării, ci o dinastie națională și revendic 

pentru casa mea cinstea de a fi îndeplinit în întregime misiunea  pe care acest popor i-

a încredințat-o (ibidem). 

Nu putem vorbi de politicienii români din perioada Primului Război Mondial 

fără să amintim de puternica personalitate a primului-ministru I.C. Brătianu. El a 

menținut neutralitatea, a pregătit intrarea în război a românilor şi, în politica sa, era 

ferm convins că „nu ulița trebuie să conducă politica externă [a României] (Stere 

1918: 224). Istoricii scriu că  

A săvârșit mari erori în pregătirea armatei române pentru război; a subevaluat 

capacitatea de ripostă a adevrsarului şi și-a întemeiat planurile de luptă pe 

promisiunile aliaților (Constantiniu 2002: 258–259). 

Toate ezitările, erorile, dar și mâna destinului care urcă și coboară regi și 

imperii au făcut ca Brătianu și guvernul lui să fie înlăturați de la putere și dați în 

judecată pentru trădare. „Oricât de mare ar fi vina lui Ionel Brătianu […] nu pot uita 

că a fost idolul unei generații și un idol răsturnat, ce poate fi mai trist în lume” scrie 

Stere (Stere 1918: 238). Ostracizat, Brătianu refuză să se expatrieze, așa cum cereau 

Puterile Centrale, declarând că ,,judecata lui nu o va face decât conștiința națională 

când se va putea rosti și Istoria” (Duca 1994: 149). 

Dacă cuvinte trădare și trădător sunt, uneori, în lumea politică eufemisme 

pentru adversarii de partid, de-a lungul timpului, trădătorii au fost personaje active 

în tulburarea evenimentelor istorice. Portretul trădătorului Sturdza era relatat fără 

artificii stilistice de toți memorialiștii vremii: Averescu, Duca, Iorga. De altfel, Iorga 

vede universul amenințat de atotputernicia trădării: „Trădarea era pretutindeni de jur 

împrejurul nostru […] colonelul Sturdza a trecut inamic” (Iorga 1976: 513). 

Consternat, Generalul Averescu notează: „Colonelul Sturdza a trecut la inamic […] 

îndemna trupele să treacă la dușman” (Averescu 1918: 128). 

Volumele de memorialistică din Primul Război Mondial notează cu lux de 

amănunte rolul presei în viața politică a României și a românilor în general. 

Informațiile despre deciziile guvernanților, despre starea armatei, situația 

refugiaților, despre pierderile de vieți sunt vehiculate de ziarele și revistele 

românești și străine din acel moment. 

C. Stere era colaborator al „Vieții Românești”, dar avea și un ziar propriu, 

„Lumina”. Iorga îi propune lui Brătianu să se facă un „ziar al frontului” (Iorga 1976: 

484) și scoate ziarul „Neamul Românesc” cu „folos moral […] pentru miile de 

descurajați și dezorientaţi și contra trădătorilor care foiau în toate părțile” (Iorga 

1976: 503). 
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Deși atât Brătianu, Duca, precum și politicienii vremii erau informați de 

mersul frontului din ziarele naționale și de presa străină11, din cauza „completei 

nesocotiri a presei” (Duca 1993: 37) de către Brătianu, acesta era extrem de 

nepopular. „Marile democrații moderne, scrie Duca, nu se pot conduce fără 

concursul opiniei publice”. Când Brătianu „și-a dat seama de puterea presei și de 

foloasele propagandei [...] era prea târziu” (ibidem: 39). 

Iată ce declara I.G. Duca despre momentul tardiv al descoperirii puterii presei 

de către I.C. Brătianu:  

În cele din urmă și-a dat și dânsul seama de puterea presei și de foloasele 

propagandei, de aceea când a fost la Paris. Conferința Păcii a dat publicității, sub toate 

formele, însemnătatea ce i se cuvine. Din nefericire era prea târziu. Atunci nici 

frumoasele sale interviuri nici tonul presei apusene […] nu au putut schimba opera 

nefastă a cinci ani de tăcere încăpățânată și disprețuitoare (Duca 1994: 39). 

Defăimarea lui Brătianu s-a produs prin intermediul unei „efervescențe de 

ziare” apărute deodată, scrie I.G. Duca: „Lumina” lui Stere, „Renașterea” lui 

Branişteanu, „Steagul” lui Marghiloman, „Arena” lui Hefter etc. Când liberalii au 

revenit la putere, defăimătorii au fost arestați: Stere, Virgil Arion, Slavici și „vreo 20 

de ziariști mai mult sau mai puțin mărunți” (ibidem: 195). 

Multe articole apărute în presa străină erau departe de adevărul din teatrul de 

război. Averescu este nemulțumit de relatarea luptei de la Mărășești de către „Le 

petit Parisien” și declară: 

Francezii au voit să facă din o luptă, desigur serioasă, o adevărată bătălie și din 

respingerea unor atacuri deja, în parte, reușite și fără restabilirea situației, o victorie. 

Pentru a umfla lucrurile s-a vorbit de numeroase divizii aduse de dușman, de 

superioritatea zdrobitoare numerică etc […] Se va vedea mai târziu ce a fost adevărat 

și ce nu (Averescu 1918: 237). 

La fel de deranjat este Averescu de discursul ministrului francez  Pichon care, 

vorbind despre Armata Română, declara „C’est un général français qui a réorganisé 

son armée aidé dans cette tâche par de officiers français”. Iată reacția lui Averescu la 

declarația francezului: „Este o necuviință a se spune aceasta pentru Armata mea la 

reorganizarea căreia nu au participat decât ofițerii români și care a fost la timp gata 

deși a ținut ea singură frontul” (ibidem: 274).  

În concluzie, după întoarcerea în trecut, în Marele Război de întregire, dacă 

privim cu atenție lumea politică de astăzi, ne dăm seama că visul lui Averescu ca 

„urmașii să tragă învățăminte din faptele de glorie și greșelile înaintașilor” nu s-a 

îndeplinit. Nici atmosfera politică, în ansamblul ei, nu s-a schimbat, nici profilul 

politicianului nu a suferit transformări substanțiale. Clasa politică rămâne așa cum o 

numea Iorga, și anume „un cazan al Satanei”, iar cât privește arta discursului ne 

putem întreba nostalgic unde sunt acele vremuri când în Cameră vorbeau Take 

Ionescu, Stere, Marghiloman, Carp, Brătianu etc. Acești politicieni de carieră aveau 

 
11 „Aveam la îndemână pentru a putea informa mai bine decât oricine, ziarele din străinătate, fie foi 

daneze, olandeze etc. […] s-a putut ști astfel zi de zi tot ce se petrecea în teritoriul ocupat” (Iorga 1976: 

512). 
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cultură, prestanță, eleganță, dragoste de patrie, aveau un ideal. Politicienii de astăzi 

ce ideal au? 
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Memories of Politicians in a Tumultuous Age 

 
Many of the Romanian politicians who were important actors and witnesses of the 

most significant historical events of the last century, considered it necessary to write about 

the Romanians’ struggles for union and freedom in this tumultuous era. Information on the 

social, economic, or on the Romanian army’s training, political disputes between parties, etc. 

are found both in the history treaties and in the memories of some ministers, army generals, 

diplomats, heads of political parties. We do not always find full coincidences and crystal 

clearings in the chancellery’s documents, in the “official treaties” of history, on the one hand, 

and the memories of politicians, on the other. There are filters, a self-censorship that acts to 

remove the elements considered superfluous that could alter the overall image of a defining 

era for the formation of the Romanian unitary national state. “Political and awful fornication, 

hesitations, all purchases and sales of consciousness [shall not be found] in my testimonies,” 

writes C. Argetoianu.”Intelligence and sensitivity” are factors that govern the “world of 

memory”, says G.M. Cantacuzino, factors that make conflicting accounts of the same 

historical events that appear in the memoirs of politicians of the same era. 

Careful reading and, above all, a critical analysis of the memories of some politicians 

can distinguish between the truthful information and false notices that appear in these 

writings. Sincerity, especially in politics, and sometimes even in the history treaty, is a 

quality we cannot always find in the texts concerned. The role of some contrastive analysis 

of the memoirs of I.G. Duca, N. Iorga, C. Argetoianu, G. Băgulescu, I. Antonescu, Gr. 

Gafencu is to reconstitute sincerely the past that had a fundamental role in the history of the 

Romanian nation. 
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