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Se împlinește anul acesta un secol de la momentul istoric 
în care România şi-a decis orientarea antebelică, prin vocea 
oamenilor săi politici. Recenta istoriografie de specialitate, 

mai puţin conformistă decât în anii comunismului, 
nu mai analizează circumstanţele evenimentului din 

perspectivă strict ideologică şi propagandistică. Eliberată 
de barierele impuse de vechiul regim, etern sensibil 

faţă de susceptibilităţile Moscovei, o parte importantă a 
istoriografiei ultimelor decenii încadrează Consiliul de 

Coroană din 3 august 1914 într-un context mai larg, care 
nu ocoleşte abordarea contrafactuală şi care se sprijină pe o 

amplă documentare de arhivă.
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CONSILIUL DE COROANă DIN 3 AUGUSt 1914. 
100 DE ANI DE LA NEUtRALItAtE
Macrina Oproiu
Muzeograf

Se împlinește anul aceSta un Secol de la 
momentul iStoric în care românia şi-a 
deciS orientarea antebelică, prin vocea 
oamenilor Săi politici.

Se împlinește anul acesta un secol 
de la momentul istoric în care 
România și-a decis orientarea 
antebelică, prin vocea oamenilor 
săi politici. Recenta istoriografie 

de specialitate, mai puţin conformistă 
decât în anii comunismului, nu mai 
analizează circumstanţele evenimentului 
din perspectivă strict ideologică și 
propagandistică. Eliberată de barierele 
impuse de vechiul regim, etern sensibil 
faţă de susceptibilităţile Moscovei, o parte 
importantă a istoriografiei ultimelor decenii 
încadrează Consiliul de Coroană din 3 
august 1914 într-un context mai larg, care 
nu ocolește abordarea contrafactuală și 
care se sprijină pe o amplă documentare de 
arhivă.  Evident, accesul post-revoluţionar la 
documentele regale, precum și emanciparea 
gândirii istoriografice (încă tributară pe 
alocuri vechilor clișee), aduc o lumină 
nouă asupra politicii externe a Vechiului 
Regat din perioada 1913-1916. Sarcină 
ingrată, nevoită să menajeze pe de-o parte 
stereotipiile deprinse timp de o jumătate 
de veac, pe de altă parte, intransigenţa 
patriotică a celor care confundă – voluntar 
sau nu - sentimentalismul cu iubirea de 
ţară1. 

Fără discuţie, asasinatul de la Sarajevo 

1  În consecinţă, şcolile şi direcţiile istorice din ultimele 
decade merită salutate pentru abordarea neangajată ideologic a 
evenimentelor istoriei noastre contemporane ! 

din 15/28 iunie 1914 ar fi determinat 
oricum începutul unui conflict armat. 
Anihilarea moștenitorului uneia dintre 
cele mai puternice Coroane din Europa, 
ar fi condus automat la reacţia imediată a 
Vienei lezate în interesele sale de o naţiune 
mică și recalcitrantă. Însă nu ar fi declanșat 
obligatoriu Primul Război Mondial.  

Eșecul diplomaţiei de cabinet, pe seama 
căreia este pusă escaladarea incidentului din 
Bosnia, s-a întâlnit însă undeva la jumătate 
cu automatismul vechilor structuri militare. 
Când îngrozit de amploarea dezastrului, 
ţarul Nicolae își somează generalii să 
ceară demobilizarea, i se răspunde, fără 
menajamente, că armatele sunt create să 
lupte și că elanul lor belicos este de neoprit2. 
Acest mecanism anchilozat, mereu pe picior 
de război, nu a putut fi prea mult controlat, 
din păcate. 

2   Lucian Boia, ,,Germanofilii”, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
2010

Harta României, 1913
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Fără îndoială, nu trebuie neglijate nici 
mutaţiile istorice de la mijlocul secolului  
al XIX-lea, în care, practic, mocnea 
focul războiului și care au luat forma 
naţionalismelor. Mișcarea pașoptistă a 
zgâlţâit fără milă tronurile: în Franţa, 
Philippe d΄Orléans abdică în faţa lui 
Charles al X-lea, la Viena, Ferdinand I 
cedează compromisului revoluţinar în 
favoarea tânărului Franz Josef. Statele mici 
din Balcani își agită ameninţător stindardul 
independenţei. ,,Butoiul cu pulbere al 
Europei”, sintagmă consacrată despre 
Balcani, a explodat la 1914 măturând vechea 
ordine a lumii moderne: Primul Război 
Mondial a desfiinţat imperiile, dând câștig 
de cauză micilor naţiuni și ideologiilor 
radicale.

Care era, date fiind circumstanţele, 
situaţia României Mici? O întrebare 
firească, cu răspunsuri simple, însă greu 
de formulat într-o societate controlată 

politic precum cea comunistă. În lumina 
ultimelor cercetări, putem conchide pe 
bună dreptate că România își trăia unul 
dintre cele mai glorioase momente istorice 
din epoca Monarhiei. Învinsese, fără drept 
de apel, în cel de-al doilea Război balcanic 
și se impusese atât în faţa Bulgariei, cât și 
a celorlalte state balcanice în calitate de 
arbitru incontestabil. Deși i s-a reproșat 
adesea Regelui Carol I lipsa de inspiraţie în 
legătură cu anexarea Cadrilaterului, Tratatul 
de la București din 10 august 1913 consolida 
politic și diplomatic România și o aducea 
mai aproape de Europa. 

Printr-o politică abilă, România a izolat 
Bulgaria și a determinat-o să-și recunoască 
înfrângerea. Observator atent al situaţiei 
balcanice, Regele Carol I intuise încă de 
la sfârșitul secolului al XIX-lea avantajele 
uriașe ale orientării către sud a politicii sale 
externe. Datorită ieșirii la Marea Neagră 
și la Dunăre, România desfășura o viaţă 
comercială activă, al cărei echilibru fragil 
putea fi perturbat de schimbarea raporturilor 
de forţă din Peninsulă. Totodată, legăturile 
culturale cu aromânii din Balcani sunt 
extrem de active3. ,,Societatea de cultură 
macedo-română” constituită la București 
în anul 1879 scandează lozinci de adeziune 
faţă de fraţii sud-dunăreni, iar ajutoarele 
financiare ale României către Balcani sunt 
deopotrivă votate de conservatori și liberali. 

Iritarea Austro-Ungariei la adresa 
Tratatului de la București nu descurajează 
România hotărâtă să ocupe un loc privilegiat 
în cadrul Comisiei Dunărene. Creată ca 
urmare a Tratatului de la Berlin din 1878, 
era dominată fără drept de apel de Monarhia 
bicefală. Austria controla întreaga navigație 
între Porțile de Fier și Galați și desfășura o 
politică vamală de tip  protecționist. La 1883, 
România este invitată să asiste la Conferința 
de la Londra, care consolida însă poziția 
Austro-Ungariei. Pus în fața unei situații 
stresante, Regele Carol I trebuia să acționeze 
prompt și să transforme marele adversar de 

3  Ion Bulei, Viaţa în timpul lui Carol I, Ed. Tritonic, 
Bucureşti, 2005, p. 190 -196

Curtea interioară a Castelului Peleş, 3/16 mai 1914
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la apus într-un aliat dispus la concesii4. 
Stăpânit de ideea unei alianțe cu 

Viena, Regele Carol I i se destăinuia surorii 
sale, Maria de Flandra într-o scrisoare, la 29 
octombrie/10 noiembrie 1883, la mai bine 
de o săptămână de la semnarea tratatului 
secret, deconspirându-și astfel adevăratele 
intenții politice: 

,,[...]aici totul merge bine [și]relațiile 
noastre cu străinătatea și mai ales cele cu 
Austria sunt dintre cele mai bune. Poziția 
proeminentă pe care România a ocupat-o în 
concertul european este cu atât mai însemnată 
cu cât Serbia și Bulgaria se îndreaptă spre cele 
mai grave complicații care îi pot costa tronul 
pe ambii principi. Rusia și-a ales aceste două 
țări ca arenă de luptă pentru intrigile ei, 
în vreme ce aici s-au luat măsuri energice 
pentru a tăia orice speranță de răsturnare și 

4  Idem, Ion Bulei, O istorie a românilor, Ed. 
Meronia, București, 2006

dezordine.”5 

Date fiind împrejurările, în iulie 
1883, Regele Carol I se întâlnește la Gastein, 
în Austria, cu cancelarul Germaniei, Otto 
von Bismarck, cu care discută termenii unei 
alianțe.Versatul om politic, veșnic preocupat 
de susceptibilitatea Austro-Ungariei îi 
propune suveranului de la București să 
supună chestiunea atenției Împăratului 
Franz Josef. Negocieri îndelungate sunt 
purtate la Viena de către liberalul Ion C. 
Brătianu și finalizate cu ceea ce s-a numit 
,,tratatul secret”. Încântat de rezultatul 
asocierii României la alianța Puterilor 
Centrale, la 18/30 octombrie 1883, Regele 
Carol I le destăinuia tatălui său, Principele 
Carl-Anton și fratelui său, Principele 
Friedrich de Hohenzollern-Sigmaringen 
rolul esențial jucat de Bismarck în semnarea 
alianței militare defensive cu Germania și 
Austro-Ungaria: 

,,Bismarck a intervenit în modul 
cel mai binevoitor și lui trebuie să i se 
atribuie meritul că România va ocupa un 
loc în concertul european pentru a putea 
supraveghea alte regate [...]Brătianu l-a 
văzut de trei ori pe cancelarul german care 
a manifestat cel mai călduros interes și s-a 
exprimat foarte laudativ despre progresele 
țării”6.

Cu toate că Regele pune pe seama lui 
Bismarck nevoia de discreție absolută și-i 
cere lui Brătianu să se conformeze, Carol I se 
dovedește extrem de scrupulos în păstrarea 
secretului. Practic, tratatul a fost cunoscut 
de foarte puțini președinți ai Consiliului de 
miniștri și miniștri, precum Ionel Brătianu, 
Titu Maiorescu, Alexandru Marghiloman, 
D. A Sturdza, P. P. Carp, Alexandru Lahovari 
și parțial, de liderul Partidului Conservator-
Democrat, Take Ionescu7. Interpelat în 
5  Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată, Ed. 
Tritonic, București, 2005, p. 165

6  Ibidem, p. 164

7  Hannah Pakula, Ultima romantică. Viaţa Reginei 
Maria a României, Ed. Lider, 2004, cap. 12,  pp. 216 – 217: 
,,Consiliul de Coroană era aşteptat să se întrunească la 3 august 
pentru a hotărî soarta României. În ziua precedentă şedinţei, Take 
Ionescu, liderul grupării liberale a Partidului Conservator şi un 

Cancelarul Otto von Bismarck, 1871-1890
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Adunarea Deputaților asupra scopului 
deplasărilor sale frecvente în străinătate din 
vara și toamna anului 1883, Ion C. Brătianu 
se eschivează să răspundă8. Teama de posibile 
reacții interne adverse, face ca tratatul să nu 
fie niciodată ratificat la București, ci doar în 
afara graniţelor, prin ministrul de externe 
al Austro-Ungariei, Gustav von Kalnoky și 
prin Otto von Bismarck. 

Chiar și în ,,Jurnalul” său ținut cu 
consecvență  timp de aproape 60 de ani, 
Regele Carol I  evită să  dezvolte subiectul, 
notând pentru ziua de 18/30 octombrie 
1883 în stilul său lapidar : 

,,Vreme ploioasă, întunecată. Înainte 
de amiază, depeșă de la Liteanu din Berlin 
conform căreia le traité à troix a fost acceptat 
așa cum am sperat”.9

Încheiată pe o perioadă de cinci 
ani, alianța angaja fiecare parte în război 
în condițiile unui atac neprovocat. Mult 
disputatul articol 2 preciza obligaţia 
României de ,,casus foederis”, adică 
intervenția țării noastre atunci când Austro-
Ungaria ar fi fost atacată ,,din partea statelor 
limitrofe cu România”, cu referire indirectă 
la Rusia și Serbia. La rândul ei, România era 
asigurată de ajutorul concertat al celor două 
Imperii în cazul unui atac din partea Serbiei, 
Bulgariei și Rusiei. Pe plan economic, 
Austro-Ungaria promitea rezolvarea 
,,chestiunii dunărene”, prin renunțarea la 
privilegiile statuate în cadrul Conferinței de 
influent reprezentant al facţiunii pro-Antantă a guvernului, a sosit de 
la Londra şi a fost invitat la dejun la Castelul Peleş. Atmosfera de 
la castel, după spusele lui Ionescu, era cea ,,a unei case scindate 
împotriva ei însăşi”. Regele, spunea el, ,,era mai mult decât 
îngrijorat...Regina era mai belicoasă decât Regele, iar...
Principesa Moştenitoare ... era categoric împotriva politicii 
unchiului şi mătuşii şi nu le ascundea aceasta. Părea chiar ...că 
lacrimi fuseseră recent vărsate în acest palat regal”. Regina 
Elisabeta s-a pronunţat deschis, fără întârziere, în favoarea întrării în 
război de partea Germaniei. Ionescu a răspuns că victoria Germaniei 
însemna victorie pentru Ungaria şi ca atare ,,nu era compatibilă”cu 
aspiraţiile României. Însă Regina, care după spusele lui Ionescu, nu era 
,,suficient de versată în politică pentru a înţelege ceva”, nu a 
fost convinsă”. 

8  Ion Scurtu, Carol I,  Ed. Enciclopedică, 
Bucureşti, 2001

9  Vasile Docea, Jurnal, vol. I (1881-1887), Ed. 
Polirom, Iași, 2007

la Londra. În aceste circumstanțe, controlul 
navigației și comerțului în spațiul sud-
dunărean românesc revenea unui stat vecin 
aliat. 

Totodată se perfectau acorduri 
economice și culturale cu Germania. Fără 
îndoială că România ieșea astfel din izolarea 
diplomatică în care o ținea prizonieră 
suspiciunea Austriei față de raporturile 
noastre incerte cu Rusia. Vechiul Regat 
dobândea garanții de securitate în sud-estul 
Europei, sprijin contra politicii duplicitare 
rusești, iar Monarhia germană își vedea 
rolul astfel împlinit: România se integra în 
lumea occidentală !10

Pentru Regele Carol I alianța cu 

10  Ion Mamina, Regalitatea în România. 1866-1947, 
Ed. Compania, 2004. Considerată adeseori o avanpremieră a 
intrării României în NATO, alianța cu Puterile Centrale oferea 
României – chiar dacă aceasta avea statutul de asociată, iar nu 
de aliată – garanții militare mult mai bune pentru București 
decît cele primite astăzi din partea NATO !

Ministrul de Externe al Austro-Ungariei, Contele Ottokar Czernin
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Austro-Ungaria a fost o necesitate de ordin 
politico-economic și nimic altceva, lucru pe 
care l-a susținut cu tărie în cadrul Consiliului 
de Coroană care a decis neutralitatea. Însă 
înfrățirea cu patria sa natală a reprezentat 
împlinirea năzuințelor și a convingerilor 
sale intime despre invincibilitatea și 
geniul civilizator al Germaniei. Iată cât 
de încrezător suna tonul corespondenței 
lui Carol I adresate Mariei de Flandra la 
începutul anului 1884: 

,,Față de străinătate România este 
mare și tare căci toți știu că poate conta pe 
prietenia Germaniei. Acesta este succesul 
călătoriei mele de vara trecută”.11

Și așa cum rezultă din depeșă, 
exprimarea Regelui nu lasă loc echivocului: 
alianța era cunoscută de toate cancelariile 
europene ! Ar fi naiv să credem contrariul, 
atâta vreme cât spionii Rusiei, ca și cei ai 
Franței și Marii Britanii erau infiltrați în 
toate instituțiile statului până în apropierea 
tronului.12 Cvasinecunoscut în Vechiul 
Regat, el era ferit de ochii opiniei publice 
filofranceze. În anul 1913, Contele Ottokar 
Czernin, viitorul ministru de externe al 
Austro-Ungariei (1916-1918) și ministru 
plenipotențiar al Imperiului la București 
comenta la adresa discreției regale: 

,,Groaza care l-a cuprins pe rege 
la auzul acestei propuneri, doar gândul 
că secretul, așa de puternic păzit, asupra 
existenței unei asemenea alianțe ar putea fi 
adus la cunoștința publică, această frică mi-a 
demonstrat cât de imposibil ar fi de a traduce 
în viață – în condițiile date – această literă 
moartă”.13

 Secret al lui Polichinel  - alianța 
Puterilor Centrale, la care a aderat în anul 

11  Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată, Ed. 
Tritonic, București, 2005, p. 165

12  Este cunoscut faptul că Ēmile Picot, secretar al lui 
Carol I în perioada 1869-1872 era spion al lui Napoleon al 
III-lea, iar Louis Basset, cel mai longeviv secretar regal, prin 
soția sa, spiona pentru Germania lui Wilhelm I. 

13  Ioan Scurtu, op. cit, p. 209

1888 și Italia – era păstrat pe continent din 
scrupule de ordin diplomatic și existența ei a 
avut darul să alerteze Franța, Anglia și Rusia, 
determinându-le să formeze la rândul lor 
Tripla Înțelegere sau Antanta prin acorduri 
succesive (1891-1893; 1904; 1907). 

Ironia sorții, cea care avea să-i 
creeze Regelui cele mai mari emoții s-a 
dovedit a fi însăși Regina Elisabeta. Exilată 
în străinătate sub pretextul imixtiunii 
sale în ,,afacerea Văcărescu”, Elisabeta se 
lupta cu grave probleme psihice. Marcată 
de moartea unicului copil, manipulată 
de anturaj și confruntată cu frecvente 
derapaje sufletești, Regina pare să saboteze 
eforturile diplomatice ale Regelui. Iată ce-i 
scria Carol I la 5/17 martie 1892, medicului 
Scharrenbroich: 

,,[...]Nouvelle Revue din 1 februarie 
1892 a publicat un articol vehement împotriva 
mea sub semnătura doamnei [Juliette] Adam, 
unde la paginile 634-635 se află următoarea 
afirmaţie: S’il arrivait malheur à la Reine 
Elisabeth, je dirais comment elle a été sacrifiée 
pour quelques mots écrit contre la Triple 
Alliance au renouvellement du traité. Chestia 
asta a provocat aici în cercurile politice o 
mare indignare împotriva r[eginei] […]. Nu 
ştiu dacă r[egina] a primit această revistă, 
dar dvs. i-aţi putea spune, dacă s-ar plânge 
ea, că s-au tăiat orice fel de legături cu viator 
[Robert Scheffer, secretarul literar al Reginei] 

Kaiser-ul Wilhelm al II-lea, 1914
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Tratatul din 1892 dintre România şi Austro-Ungaria, semnat de A. Lahovari
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Tratatul din 1896 dintre România şi Austro-Ungaria
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şi anume din înalte raţiuni politice, căci statul 
român ar fi putut fi pus în pericol. (…) Mi-aţi 
scris că r[egina] a ars multe scrisori; erau şi 
ale mele acolo ? […]. Era un pachet mare ? 
Chestia asta mă îngrijorează foarte tare şi îmi 
stârneşte tot felul de temeri. De aceea trebuie 
să ştiu exact cum stăm. R[egina] trebuie să 
ştie şi ea că orice corespondenţă cu viator o 
va compromite îngrozitor, iar pe mine mă va 
pune în mare pericol. […]”. 

Într-adevăr, tratatul de alianță a fost 
reînnoit prima oară la Sinaia în anul 1892 de 
către guvernul conservator condus de Lascăr 
Catargiu, iar a doua oară, în septembrie 
1896, la Castelul Peleș, cu ocazia vizitei 
Împăratului Franz Josef, despre care Carol 
îi scria plin de încântare Mariei de Flandra: 

,,Vizita sa este salutată aici de 
toate partidele cu o sinceră bucurie și este 
subliniată întru totul semnificația ei politică. 
Articolele presei austriece și germane sunt 
toate simpatice și foarte măgulitoare pentru 

mine[…]”.14 

La 4 aprilie 1902, guvernul liberal 
al lui Dimitrie Sturdza prelungește alianța 
pentru încă un deceniu. La 23 ianuarie 
1913, guvernul condus de Titu Maiorescu 
semnează pentru ultima oară tratatul în 
jurul căruia pendulează întreaga dezbatere a 
Consiliului de Coroană din 21 iulie/3 august 
1914. Circumstanțele anului 1914 apar însă 
ușor modificate față de anii precedenți: în 
anul 1908, Austro-Ungaria anexează Bosnia-
Herțegovina, spre nemulțumirea Rusiei, dar 
și a României. Austria se apropie tot mai 
periculos de Bulgaria dinastiei de Saxa-
Coburg-Gotha, iar Serbia este îndeaproape 
controlată. În anul 1913, România participă 
la Conferința ambasadorilor de la Sankt-
Petersburg, unde primește orașul Silistra 
și împrejurimile. Rivalitatea dintre vechii 
aliați se acutizează. În același an, capitala 
diplomației sud-est europene se muta la 
București.

14  Sorin Cristescu, Carol I. Corespondența privată, p. 
360

Împăratul Franz Josef la Sinaia, septembrie 1896
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Pe fondul agravării situației 
românilor din Transilvania, a ,,Procesului 
memorandiștilor” (1892-1895), a legilor 
discriminatorii și a ascensiunii guvernului 
radical Tisza, Vechiul Regat face pași înapoi 
în relațiile diplomatice cu Austria. Regele 
Carol intervine în favoarea memorandiștilor, 
sprijină tacit societățile culturale românești 
și Partidul Național Român și este la curent 
cu întreaga desfășurare de evenimente din 
Transilvania. Așa cum o demonstrează 
corespondența sa, manifestă același interes 
și față de situația din Bucovina. 

În iulie 1909, moștenitorul Coroanei 
Monarhiei bicefale, arhiducele Franz-
Ferdinand și Sofia Chotec sunt invitați într-o 
vizită oficială la Sinaia, unde se bucură de 
o primire specială. Adept al federalizării, 
inamic declarat al Ungariei, Franz-Ferdinand 
se simte agreabil în compania unui suveran 
care urmărea la rândul său, dejucarea 
planurilor maghiare din Transilvania. 
Conștientă de strategia Bucureștiului, presa 
de la Budapesta, instigată de guvernul Tisza, 
condamnă fără drept de apel apropierea 

dintre Carol I și Franz-Ferdinand. 
Totodată, se produce cum  era 

de așteptat, o apropiere de Rusia țarului 
Nicolae al II-lea. Este binecunoscută astăzi 
intenția bătrânului Rege de a consolida 
relațiile diplomatice fluctuante cu Rusia 
prin angajarea moștenitorului tronului, 
Principele Carol, într-o căsătorie cu cea mai 
mare dintre fiicele țarului, Marea Ducesă 
Olga. Vizita intempestivă din 1/14 iunie 
1914, de la Constanța a întregii familii 
imperiale rusești s-a dovedit însă un fiasco. 
Câteva zile mai târziu, spre indignarea 
Vienei, primul-ministru Ionel Brătianu se 
afișează la Predeal, în prezența ministrului 
rus de externe, Serghei Sazonov. De la 
București, Ottokar Czernin concluziona cu 
luciditate că tratatul secret nu mai era ,,decît 
un petic de hârtie fără conținut”.15 

În acest context diplomatic cade 
ca un trăznet vestea asasinării arhiducelui 
Franz-Ferdinand la Sarajevo. O lună mai 
târziu, la 15/28 iulie, Austro-Ungaria 
atacă Serbia, la 30 iulie, Rusia decretează 

15  Ioan Scurtu, op. cit., p. 209

Împăratul Franz Josef la Sinaia, septembrie 1896 Arhiducele Franz Ferdinand la Sinaia, iulie 1909
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mobilizarea generală, iar la 1, respectiv 3 
august, Germania declară război Rusiei și 
Franței. La 5 august, Marea Britanie atacă 
Germania. Atrase în ceea ce Nicolae Iorga 
numea plastic ,,un danț canibalic”, cele două 
blocuri militare își reconsideră alianțele. 

La 14/27 iulie 1914, în preziua 
declanșării Primului Război Mondial, Franz 
Josef îi telegrafia aliatului său, Regele Carol 
I, făcând apel la

,,[…]vechea ta prietenie și [la]
legăturile noastre amicale [care]sunt pentru 
mine tot atâtea garanții că tu vei avea o 
înțelegere sinceră a hotărârilor ce am luat în 
acest caz grav”.16

Patru zile mai târziu, la 18/31 iulie 
1914, vine epistola Împăratului Wilhelm al 
II-lea, redactată în același registru colocvial: 

,,Gândurile mele se îndreaptă către 
16  Ibidem, p. 211

tine, care ai întemeiat la gurile Dunării un 
stat civilizat și ai ridicat astfel un zăgaz în 
fața valului slav. Eu am încredere că tu vei 
fi credincios prietenilor tăi și că vei împlini 
neapărat datoriile tale de aliat”.17

Mai puțin protocolar, cancelarul 
Germaniei, Theobald von Bethmann-
Hollweg (1909-1917) îl soma pe Regele 
Carol I: 

,,Cerem mobilizarea imediată a 
armatei române și îndreptarea ei împotriva 
Rusiei”.18 

Eforturile diplomației române de 
a convinge Austria să nu atace Serbia sunt 
zădărnicite, iar România este forțată să ia 
atitudine. Rege constituțional, așa cum îi 
plăcea să se autointituleze (și cum s-a dovedit 
de altfel, în cadrul Consiliului de Coroană), 
Carol I convoacă guvernul, foști președinți 
17  Ibidem, p. 211

18  Ioan Scurtu, op. cit., pp. 211-212

Ţarul Nicolae al II-lea şi Regele Carol I la Constanţa, iunie 1914



Consiliul de Coroană  |           |  17

ai Consiliului de miniștri și reprezentanți 
de seamă ai partidelor istorice, la 21 iulie/3 
august 1914, la Sinaia. Memoriile lui I.G. 
Duca, ale lui Al. Marghiloman și Victor 
Antonescu, notițele lui Dissescu, păstrate în 
arhiva Take Ionescu, relatările indirecte ale 
lui N. Polizu-Micșunești, Nicolae Filipescu 
și Duiliu Zamfirescu sunt edificatoare în 
acest sens. 

Într-o atmosferă tensionată, la orele 
17.0019, Regele Carol I, însoțit de moștenitorul 
Coroanei, Principele Ferdinand pătrunde în 
Sala veche de muzică a Reginei Elisabeta 
dinspre Biroul de lucru unde de altfel, se 
redactează la finalul ședinței comunicatul 
de presă publicat în Monitorul Oficial. 
Confuzia încă prezentă printre istoricii de 
azi, legată de locația Consiliului, întreținută 
de existența a trei săli de muzică la Castelul 
Peleș, precum și a unei săli numite eronat 
,,Sala de consiliu” (cel mai probabil, o sală 

19  Orele 18.00, după Victor Antonescu, ministrul 
Justiției. Vezi, Ion Mamina, Consilii de coroană, Ed. 
Enciclopedică, București, 1997, p. 37 

de audiență a Regelui Carol I), poate fi 
ușor înlăturată printr-o limpede lectură a 
memoriilor din epocă. Iată precizările clare 
ale lui I.G. Duca, cel mai tânăr ministru 
prezent la Consiliu (avea doar 35 de ani !), 
ale cărui consemnări datează chiar din seara 
zilei de 3 august 1914: 

,,[…] Afară soarele apunea încet, un 
sfârşit de splendidă zi de vară. Contrastul 
dintre liniştea neîntrecută din afară care se 
desvăluia priveliştii noastre prin fereastra 
larg deschisă şi dintre sbuciumul dinăuntru 
mă izbea neîncetat. […]Afară, natura 
nepăsătoare îşi urma legile eterne întrerupte 
numai de vuietul Peleşului şi de foşnetul 
brazilor ce înconjoară castelul”.20 

De altfel, schița mesei și dispoziția 
unicei ferestre deschise, prin care zgomotul 
râului Peleș nu putea răzbate decât la 
sud de castel, sunt cele mai concludente 

20  I. G. Duca, Memorii, vol. I (Neutralitatea), Ed. 
Expres, Bucureşti, 1992, pp. 52-67

Ţarul Nicolae al II-lea şi Regele Carol I la Constanţa, iunie 1914 Sala veche de muzică, circa 1914
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argumente21. Așezați în fața vitraliilor 
germane, I. G. Duca, ministru al Cultelor 
și Instrucțiunii Publice, Victor Antonescu, 
ministrul Justiției și doctorul Angelescu, 
ministru al Lucărilor Publice, aveau la 
dreapta lor pe Regele Carol, care, obsedat 
de protocol, l-a plasat pe Ferdinand vizavi. 
Decanii de vârstă ai Consiliului (ambii 
aveau 77 de ani !), foști președinți ai 
Consiliului de miniștri, liberalul  Theodor 
Rosetti și conservatorul P. P. Carp iau loc de 
o parte și de alta a Regelui, față în față cu 
Ionel Brătianu, prim-ministru și ministru 
de război al României și Al. Marghiloman, 
președintele Partidului Conservator. Basil 
Missir, președintele Senatului, plecat în 
vacanță la Paris, absentează. La fel și Titu 
Maiorescu, apărător al alianței cu Puterile-
Centrale, pe a cărui prezență Regele 

21  Ibidem: ,,În mijlocul sălii se aşezase o masă mare 
acoperită cu tradiţionalul postav verde. Masa era mai mult pătrată 
decât dreptunghiulară, iar în mijlocul ei stăteau suprapuse, legate în 
piele verde şi în marochin roşu, tratatele, vestitele şi misterioasele tratate 
[dintre România şi Tripla Alianţă]. Regele Carol şi-a făcut intrarea 
întovărăşit de moştenitorul său, Principele Ferdinand. Ne făcu semn să 
luăm loc”. 

conta. Pherekyde, președintele Adunării 
Deputaților, este invitat să ia loc lângă 
Brătianu. 

Sunt prezenți miniștrii liberali: 
Emanoil Porumbaru, ministrul Afacerilor 
Străine, Emil Costinescu, ministrul 
Finanțelor, Vasile G. Morţun, ministrul de 
Interne, Radovici, ministrul Industriei și 
Comerțului și Al. Constantinescu, ministrul 
Agriculturii și Domeniilor. Conservatorii 
sunt reprezentați prin Ion Lahovari şi I. 
Grădişteanu, iar Partidul Conservator-
Democrat, prin președintele său, Take 
Ionescu,  prin C. Cantacuzino-Paşcanu şi 
Constantin G. Dissescu. 

Toate memoriile din epocă 
menționează că Regele, care a deschis 
Consiliul s-a adresat în limba română și apoi, 
pe tot parcursul ședinței, în limba franceză, 
,,limba internaţională şi limba subtilităţilor 
diplomatice” 22, Vasile G. Morţun fiind 

singurul care a încălcat această convenție 
23. Carol I a supus atenției celor prezenți un 
22  I. G. Duca, op. cit., pp. 52-67

23  Ibidem: ,,Când, pe neaşteptate a intervenit Morţun. 

Schiţa mesei Consiliului de Coroană, I.G. Duca
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memoriu, pe care l-a numit ,,testamentul său 
politic”24 și ale cărui puncte pot fi formulate 
astfel: a) România trebuia să intre imediat în 
război de partea aliaților săi de trei decenii;  
b) neutralitatea nu putea fi o opțiune 
deoarece ne-ar fi plasat în tabăra învinșilor 
prin nerespectarea tratatelor cu Puterile 
Centrale; c) tratatele au asigurat securitatea 
națională a României. Suveranul face apel la 
demnitatea oamenilor săi politici și refuză 
să accepte o politică de sentimente25. În 
consecință, miniștrii erau puși în fața a trei 
opțiuni posibile: alianța cu Puterile Centrale, 
alianța cu Antanta și neutralitatea. 

Conștient de abilitățile armatei 
germane, Carol rămâne ferm până la capăt 
în convingerea sa că Germania va câștiga 
războiul, ca și în anul 1871. Cele mai recente 
abordări contrafactuale, datorate  istoricilor 
preocupați de studiul în detaliu al Primului 
Război Mondial sunt înclinate să-i dea 
dreptate: dacă războiul s-ar fi încheiat mai 
repede, Germania, în evident avantaj pe 
toate fronturile, cel puțin până la intrarea în 
război a Statelor Unite în martie 1917, s-ar fi 
încununat cu laurii învingătorului !26 

Singurul om politic invitat de 
Rege la Sinaia, care a susținut fiecare 
punct din memoriul lui Carol I, a fost – 
spre surprinderea asistenței – bătrânul 
conservator junimist, P. P. Carp. O adevărată 

N-am înţeles niciodată de ce a cerut cuvântul. În româneşte – singurele 
vorbe româneşti ce s-au rostit în istorica şedinţă – Vasile Morţun a 
repetat pe un ton declamatoriu, ceea ce alţii spuseseră. Am ascultat 
cu o vizibilă nerăbdare sfârşitul acestei inoportune şi neinteresante 
profesiuni de credinţă”. Vasile Antonescu în Ion Mamina, 
Consilii de coroană : ,,Singur Morțun a vorbit în română ”, p. 
37. Ordinea în care jumătate din cei prezenți în Consiliu 
și-au expus punctul de vedere a fost următoarea : Carol I,  
Theodor Rosetti, P. P. Carp, Al. Marghiloman, Ion Lahovari, 
P. P. Carp, Take Ionescu, Ionel Brătianu, P. P. Carp, Ionel  
Brătianu, P. P. Carp, Pherekyde,  Emil Costinescu, P. P. Carp, 
Ionel Brătianu, Carol I, Ion Lahovari, Carol I, Morțun, Carol 
I. Ferdinand nu a rostit nici un cuvânt, însă a ascultat cu 
atenție. Au rămas în afara discuțiilor Porumbaru, Radovici, 
Grădișteanu, Cantacuzino-Pașcanu, Dissescu, care a luat 
notițe și Victor Antonescu. Toţi aceștia însă s-au pronunțat 
pentru neutralitate, ca și ceilalți, cu excepția lui P. P. Carp și a 
Regelui, desigur !

24  Ion Mamina, Consilii de coroană..., p. 36, p. 39

25  Ibidem, pp. 32-33

26  Singurul om politic prezent la Consiliu care a 
intuit faptul că Războiul va fi unul de durată a fost Ionel 
Brătianu !

antipatie îl despărțea pe suveran de Carp: 
radical în opiniile sale, Carp jignise nu o 
dată mândria regală. Erau binecunoscute în 
epocă butadele lui Carp, care comenta amar 
la adresa vieții noastre politice: 

,,Majestate, dați-mi guvernul și 
vă dau Parlamentul” sau ,,În România nu 
sunt guverne parlamentare, ci parlamente 
guvernamentale”, 27

care au culminat cu celebrul schimb de 
replici între Rege și politician, consemnate 
de Nicolae Iorga, spre deliciul posterității:

Regele: ,,Ce bine cînd o țară are un suveran 
inteligent!”
Carp: ,,Nu, Maiestate, ci o dinastie e în 
adevăr întemeiată numai când poate respecta 
un rege prost!”28 

Cel despre care Carol I afirma că ,,nu 
s-a simțit mai puțin Rege decât în timpul 
guvernării lui Carp”29 domină întreaga 
dezbatere a Consiliului de Coroană din 
21 iulie/3 august 1914 cu aplombul și 
cu verbalitatea sa. Duca nu își poate 
reprima admirația în fața coerenței cu care 
Carp, aflat la vîrsta senectuții, își apără 
convingerile ! Până recent, toate referirile la 
progermanismul lui Carp marșau exclusiv 
pe această idee. Filogerman prin educație și 
structură, angrenat în ,,Junimea”, Societate 
de orientare germană, adversar declarat 
al Rusiei, Carp vede în alianța cu Puterile 
Centrale o garanție a securității naționale. 
El pune sub semnul îndoielii dorința 
unanimă a românilor din Ardeal de a se 
uni cu România, dând glas astfel opiniilor 
tot mai numeroase ce scandau în favoarea 
federalizării Monarhiei bicefale30. De altfel, 
27  Ioan Scurtu, op. cit., p. 143

28  Nicolae Iorga, Supt trei regi, Ed. PRO, București, 
1999, p. 6

29  Al. Marghiloman, Note politice, vol. I, Ed. Scripta, 
București, 1993, p. 81

30  Lucian Boia, ,,Germanofilii”..., Ed. Humanitas, 
2010: a se vedea pe larg dezbaterea marelui istoric ! Ideea 
federalizării a fost teoretizată de către Aurel Popovici în 
lucrarea ,,Statele Unite ale Austriei Mari”, 1906. Susținută de 
arhiducele Franz – Ferdinand, ideea a prins – contrar celor 

Schiţa mesei Consiliului de Coroană, I.G. Duca
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singurii oameni politici prezenți la Consiliu, 
care aduc în discuție situația ingrată a 
populației românești din Transilvania 
sunt Ionel Brătianu și I. Grădișteanu. Iată 
declarația primului-ministru: 

 ,,Chestia Românilor din Ardeal 
domină întreaga situaţie, ea a fost pururea 
punctul negru al Alianţei. În ultima 
vreme, Austro-Ungaria a făcut totul ca să 
înăsprească până într-atâta lucrurile, încât 
să rupă legătura sufletească a Alianţei. Soarta 
Românilor de peste munţi, idealul naţional al 
românismului, sunt chestiuni pe care nici un 
guvern român nu le poate nesocoti”.31 

Totodată, Carp pune în balanță cele 
două curente rivale ale momentului, 
pangermanismul și panslavismul32: 
  
 ,,Război imediat, trebuie ajutat 
germanismul să sdrobească slavismul. 
Românii din Transilvania ne îngrijorează 
puțin: au manifestat ei oare dorința de a fi 
încorporați ? Cei dintâi care vor trage asupra 
noastră, dacă urmăm altă politică, vor fi 
regimentele române. Regele a vorbit limbagiul 
datoriei și onoarei; trebuie să-l urmăm. 
Avem un tratat, România trebuie să-și țină 
angajamentele”.33 

Totodată, Carp se manifestă 
împotriva menajării opiniei publice, aduse 
în discuție ca argument forte și afirmă cu 
vehemență: 

susținute timp de decenii de istoriografia românească - și în 
mediile intelectuale și politice românești din Transilvania. 
Unul dintre cei mai înfocați adepți ai ideii federalizării a fost 
Alexandru Vaida-Voievod !

31  I. G. Duca, vezi memoriile sale din epoca 
,,Neutralității”, pp. 52-67

32  Curent politic și cultural apărut în Rusia secolului 
al XIX-lea, panslavismul preconiza unirea tuturor popoarelor 
slave într-o singură entitate politică aflată sub protecția Rusiei  
și s-a manifestat cu precădere în Europa Centrală aflată sub 
dominație Austro-Ungară. Contraponderea sa în epocă a 
fost pangermanismul. Primul Război Mondial acutizează 
criza provocată de cele două curente și de adepții lor, iar 
următoarea mare conflagrație le transformă în ideologii 
radicale.

33  Ion Mamina, Consilii de coroană, pp. 33-34

,,[…]Mi se vorbeşte de opinia publică. 
Nu mă preocupă! Datoria omului de stat e să 
conducă el opinia publică, nu să se lase târât 
de ea. Opinia publică se poate înşela, omul 
de stat clarvăzător trebuie să-şi urmeze calea; 
opinia publică îi va fi în urmă recunoscătoare 
că nu s-a luat după rătăcirile ei”.34

 Însă ce însemna pentru anul de grație 
1914, ,,opinia publică”, dacă avem în vedere 
că mai bine de 70% din populația Vechiului 
Regat era analfabetă ?35 Sintagma se limita 
în epocă la mediul urban, cu segmentul ei 
de populație școlită, din care un procent 
34  I. G. Duca, op. cit.,  pp. 52-67

35  Conform recensământului din februarie 1913, 
populația României număra puțin peste șapte milioane 
jumătate de locuitori !

Ferdinand I în anii Războiului
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extrem de mic compunea elita intelectuală. 
Educați în marile universități europene, 
mai ales în Franța și Germania, intelectualii 
se situau – conform ultimelor cercetări – 
într-un raport de echilibru în privința celor 
două opțiuni politice. Așadar, nu exista 
o majoritate francofilă, așa cum decenii 
întregi ne-a sugerat istoriografia. Mai mult 
decât filofrancezii, germanofilii au văzut în 
opțiunea neutralității cea mai bună alegere ! 
Cu excepția notabilă a lui Carp, desigur. 
 Ceea ce a înclinat însă balanța  
,,opiniei publice”, în preajma anului 1916 în 
favoarea Antantei a fost acutizarea atitudinii 
rusofobe. Vehiculată cu sens peiorativ în 
epoca neutralității, sintagma de ,,germanofil” 
reunea sub auspiciile ei mai degrabă  
intelectualii refractari la adresa Rusiei. 
Cu alte cuvinte, așa-numiții germanofili 
români erau mai degrabă rusofobi decât 
germanofili.36 

Cât despre gradul în care mult 
invocata ,,opinie publică” ar fi putut 
influența deciziile politice, aici lucrurile 
sunt și mai clare: la cumpăna secolelor XIX-
XX, diplomația de cabinet nu reverbera în 
stradă. Cuvântul de ordine era discreția, 
iar jurnalele – singura sursă Mass Media 
din epocă37- livrau cititorilor un volum 
de informație net inferior celui actual și 
controlat cu scrupulozitate de cenzură. 

Cu toate acestea, numărul 
politicienilor care invocă ,,opinia publică” 
(demagogie sau pretext politic ?) în cadrul 
Consiliului de la Sinaia este covârșitor: 
Ionel Brătianu afirmă că ,,sentimentul 
public este aproape în unanimitate împotriva 
războiului”. Theodor Rosetti susține că 
,,decît să ne avîntăm într-un război contra 
simţământului public, mai bine să rămânem 
neutri”. Ion Lahovari conchide: ,,Sire, sunt 
pentru neutralitate, opinia publică a ţării e 
hotărât împotriva intrării în acţiune alături 
de Austro-Ungaria”, iar Take Ionescu 
concluzionează: ,,De sentimentul public 
suntem datori să ţinem seamă”.38

36  L. Boia, op. cit. A se vedea pe larg argumentația !

37  Să nu uităm că radioul era încă o raritate ! 

38  Vezi pe larg  memoriile lui I.G. Duca din epoca 

Vii discuții s-au purtat – așa cum era 
de așteptat – în jurul celebrului punct 2 al 
asocierii României la Puterile Centrale. În 
termeni juridici, foarte preciși s-au exprimat 
Alexandru Marghiloman, Take Ionescu și 
Ionel Brătianu. Cel mai concis dintre toți s-a 
dovedit a fi liderul Partidului Conservator, 
care afirma cu această ocazie: 

,,Casus foederis” nu există”.39 ,,Dacă 
este aşa”, conchise Marghiloman, ,,întrucât 
aliaţii noştri nu au fost atacaţi, ci dimpotrivă 
ei au atacat cei dintâi, nu consider că este 
casus foederis. Majestatea Voastră nu este 
legată. Juridiceşte, nimeni nu este în drept să 
ne facă vreo imputare”.40

Desigur, grija cea mare a clasei 
politice autohtone era legată de păstrarea 
beneficiilor obținute prin semnarea 
Tratatului de la București la 10 august 
1913. Și deși Duca pare să-l expedieze ca 
neimportant, subiectul este atins de doi 
participanți la Consiliu: Al. Marghiloman 
și Take Ionescu. Iată depoziția celui dintâi 
și argumentele legate de posibilele atingeri 
aduse Tratatului: 

,,Să examinăm două ipoteze: 1)Dacă 
se merge cu Austria...(Regele mă corectează: 
,,cu Germania...”) – cu Germania, primul 
rezultat este că trebuie să renunţăm la Tratatul 
de la București; îl primesc, dar trebuie să se 
știe că aceasta va să zică prietenie cu Bulgaria 
și mărirea Bulgariei în Macedonia și poate 
chiar la Kavala: Bulgaria vrea să fie plătită și 
noi trebuie să ne schimbăm pușca de pe umăr. 
[…] – Este apoi părăsirea, pentru foarte 
multă vreme, a ideii românismului în Austria 
și în alte locuri. – Rămâne șansa de a fi cu 
învingătorii: aceasta prevalează. […]2) Să 
mergem cu rușii; pericolul moral e prea mare. 
Nimenea nu o dorește. Nu o povăţuiesc”.41 

 
Neutralității, pp. 52-67

39  Al Marghiloman, Note politice, vol. I, Ed. Scripta, 
București, 1993, pp. 160-162

40  Vezi pe larg  memoriile lui I.G. Duca din epoca 
Neutralității, pp. 52-67 

41  Al. Marghiloman, op. cit., pp. 160-162

Ferdinand I în anii Războiului
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Încrucișarea de replici divergente 
între P. P. Carp și Ionel Brătianu a fost 
întreruptă de telegrama care anunța 
neutralitatea Italiei. Știre care l-a  surprins 
cel mai mult pe Regele Carol I și cel mai 
puțin pe Ionel Brătianu. În mai 1915, Italia 
avea să intre în război de partea Antantei 
(ca și România un an mai târziu, la 15⁄27 
august 1916 !). Un argument în plus pentru 
susținătorii neutralității ! Din memoriile 
oamenilor politici este cunoscut faptul 
că s-a votat neutralitatea, în varianta ei de 
expectativă armată, la propunerea lui Ionel 
Brătianu, susținut de Pherekyde și de Take 
Ionescu. Acesta  din urmă a folosit sintagma 
de ,,neutralitatea armată”. 
            Voturile finale pot fi însă clasificate în 
două categorii:

a) Contra intrării în război de partea 
Puterilor Centrale, dar cu premisa 

unei alianțe viitoare cu Antanta, 
categorie din care au făcut parte Ionel 
Brătianu, Take Ionescu, I. G. Duca, 
Ion Lahovari și Ion Grădișteanu etc.

b) pentru neutralitate, dar cu premisa 
unei alianțe viitoare cu Puterile 
Centrale, categorie pentru care au 
votat Alexandru Marghiloman, 
Pherekyde, Emil Costinescu și Vasile 
Morțun etc.

 Evident, opțiunile oamenilor 
politici afișate la Consiliul de Coroană de 
la Sinaia au cunoscut în perioada 1916-
1918 fluctuații către o tabără sau alta. Take 
Ionescu, de exemplu, s-a dovedit ulterior un 
,,antantist” cu certe simpatii germane ! Deși 
Marghiloman nu era de formație germană, 
simpatiile sale pro-germane l-au adus în 
postura ingrată din primăvara anului 1918, 
când a semnat în numele guvernului Pacea 

Cabinetul de lucru al Regelui Carol I, circa 1914
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păguboasă de la Buftea-București. 
 Cel care reușește să lezeze cel 
mai tare orgoliul Regelui a fost însă Ion 
Lahovari. Filofrancez convins, Lahovari 
a fost singurul politician care a adus în 
discuție posibilitatea ca Regele să fie tratat 
ca vasal de către Austria, prin nerespectarea 
termenilor alianței și prin atacarea fără 
preaviz a Serbiei. 
 Care au fost consecințele votului din 
3 august 1914, se știe foarte bine. Părăsită 
adeseori de aliați, forțată să facă față pe 
mai multe fronturi pericolului armatelor 
dușmane, armata română, care la 1914 
dispunea de doar șase mitraliere la un 
regiment a renăscut din propria-i cenușă. 
Bătrân și bolnav, după o domnie de patruzeci 
și opt de ani, Regele Carol nu avea să asiste 
la înfrângerea Germaniei, pe care o credea 
imposibilă. 

 După votul final al Consiliului de 
Coroană de la Sinaia, Carol I împreună 
cu primul-ministru Ionel Brătianu, cu Al. 
Marghiloman și Take Ionescu se retrage 
în Cabinetul de lucru, unde redactează 
Comunicatul de presă, publicat apoi în 
Monitorul Oficial, precum și telegramele de 
răspuns la epistolele foștilor săi aliați. Textul 
comunicatului  anunța lapidar: 

 ,,Într-un Consiliu de Miniștri 
prezidat de Majestatea Sa Regele și la care 
au luat parte prințul moștenitor, președintele 
Camerei, foștii președinți de Consiliu și mai 
mulți foști miniștri reprezentanți ai partidelor 
de opozițiune, s-a examinat atitudinea pe care 
România trebuie să o aibă în circumstanțele 
prezente. Cu aproape unanimitate, consiliul a 
decis ca România să ia toate măsurile, spre a 

Cabinetul de lucru al Regelui Carol I, circa 1914 Harta României Mari
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păzi fruntariile sale”.42

 Jucându-și ultima șansă pe o singură 
carte, Regele Carol I amenințase Consiliul 
cu abdicarea. Nu era însă prima dată când 
acest Hohenzollern scotea din mânecă asul 
câștigător odinioară. Bătrân și chinuit de 
ani buni de o afecțiune a ficatului, Carol 
se stingea din viață două luni mai târziu, 
la 27 septembrie/10 octombrie 1914. A 
grăbit sau nu eșecul eforturilor sale politice 
deznodământul tragic al domniei sale ? 
Fără îndoială. E constatarea multora dintre 
contemporani: 

,,Frământările sufleteşti ale ultimelor 
luni fuseseră peste puterile organismului său 
îmbătrânit, ele l-au omorât. […]M-am gândit 
la lunga lui domnie ce sfârşea într-o aşa de 
tragică luptă sufletească, m-am gândit la 
omul care adormise pentru veci, la însuşirile 
lui, la binele pe care l-a făcut, la binele pe care 
a vrut să-l facă. La tot ce opera lui reprezenta 
în evoluţiunea poporului nostru, iar mintea 
mea i-a adus dreptul, cuvenitul şi cuviinciosul 
prinos de recunoştinţă”.43 

După doi ani de neutralitate, 
guvernul liberal condus de Ionel Brătianu și 
Regele Ferdinand I decid angajarea în război 
alături de inamicii Puterilor Centrale într-
un alt consiliu istoric, desfășurat, de această 
dată, la Palatul Cotroceni, la 14/26 august 
1916. Reacția Germaniei, patria natală a 
dinastiei române a fost radicală: Ferdinand 
este supus unui damnatio memoriae44. 
O alegere dificilă, dar care s-a dovedit 
inspirată la sfârșitul Războiului și care a 
adus României toate beneficiile sperate de 
întreaga clasă politică în epoca neutralităţii.

42  Ion Mamina, Consilii …, p. 50

43  Vezi pe larg Memoriile lui I.G. Duca,  pp. 52-67

44  Este declarat mort și șters in perpetuum 
din arborele genealogic al familiei de Hohenzollern-
Sigmaringen!
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La 10 mai 1866, 
Principele Carol depune 
jurământul în fața 
Parlamentului ca domnitor 
al țării. Această zi va deveni 
sărbătoarea națională a 
Regatului României până 
în anul 1947. Studiile 
elementare le urmează 
la Școala de Cadeți din 
Münster, iar în anul 1857, 
absolvă cursurile Școlii de 
Artilerie din Berlin. Până în 
anul sosirii în țară, Carol a 
fost ofițer german, calitate în 
care a participat la al doilea 
război din Schleswig (la 
asaltul citadelelor Fredericia 
și Dybbol), experiență care 
îi va fi de folos în Războiul 
Ruso-Turc. 

La scurt timp după 
venirea în România, este 
adoptată noua Constituție 
(29 iunie 1866) care 
instituie principiile 
monarhiei parlamentare, 
a separării puterilor în stat 
și votul censitar. A fost 
ales membru de onoare al 
Academiei Române (1867), 
iar între anii 1879 și 1914, 
președintele de onoare al 
aceleiași instituții. Carol I a 
fost un militar desăvârșit și 

un politician abil, cu vederi 
liberale. 

Domnia îndelungată 
a lui Carol I a ajutat la 
dezvoltarea rapidă a 
statului român. În cei 48 
de ani de domnie, regele 
a obținut Independența 
țării, căreia i-a și crescut 
imens prestigiul, a redresat 
economia și a pus bazele 
unei dinastii. La 14 martie 
1881, a fost aprobat 
proiectul de lege prin care 
România a devenit din 
principat regat, iar Carol 
a primit titlul de Rege al 
României. La 10 mai 1881, 
țara a fost proclamată 
Regat. Tot în timpul 
domniei Regelui Carol I, 
în anul 1913, România a 
obținut Cadrilaterul, partea 
de sud a Dobrogei. Spre 
sfârșitul domniei sale și 
începutul Primului Război 
Mondial, regele dorea să 
intre în război de partea 
Puterilor Centrale, în timp 
ce opinia publică era de 
partea Triplei Alianțe. La 
21 iulie/3 august 1914, a 
fost convocat Consiliul 
de Coroană, în care s-a 
proclamat neutralitatea 

României. Regele Carol I, 
deși fidel înțelegerilor cu 
Puterile Centrale, s-a supus 
în cele din urmă hotărârii 
consiliului. A apărut un 
conflict deschis între 
Rege și ceilalți membri ai 
Consiliului de Coroană, 
ceea ce l-a afectat profund 
pe monarh. Memorialiștii 
consideră că el n-a putut 
suporta tensiunea și stresul, 
generate de confruntare. 

Decesul regelui rezolva 
conflictul. Sunt foarte 
semnificative, deși cinice, 
cuvintele cu care I. G. 
Duca rememorează, mult 
mai târziu, starea de 
spirit a acelor momente: 
”Primul meu sentiment 
a fost de ușurare, soarta 
a dezlegat ceea ce noi 
nu puteam dezlega. Iată 
ieșirea așteptată și zadarnic 
căutată! A găsit-o bătrânul 
suveran părăsind scena pe 
care piesa nu se mai putea 
juca cu el. A găsit-o nu 
retrăgându-se de pe tron, ci 
retrăgându-se de pe lumea 
aceasta. ...” 

S-a stins din viață, la 
27 septembrie 1914, în 

REGELE CAROL I
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carol i de 
HoHenZollern – 
SiGmarinGen (1839, 
Sigmaringen – 1914, 
Sinaia) – domnitor 
(1866 – 1881) și rege al 
româniei (1881 – 1914)
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Ferdinand i de 
HoHenZollern – 
SiGmarinGen (1865 
- 1927) – principe 
moștenitor (1889-
1914), rege al româniei 
(1914-1927)
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fi avut el oare presimțirea 
că soarta îl va chema pe el 
să culeagă roadele acestei 
înfrigurate ședințe?” 

Timpul avea să confirme 
ipoteza lui Duca, căci la 27 
septembrie 1914, Regele 
Carol I trecea în neființă, 
la Castelul Peleș, la vârsta 
de 75 de ani. O zi mai 
târziu, Ferdinand a depus 
jurământul în calitate de 
Rege al României. A reușit 
pentru o perioadă de doi 
ani să mențină Neutralitatea 
României, iar în 1916, 
în urma Consiliului de 
Coroană de la Cotroceni, 
din 14 august, România a 
intrat în război de partea 
Antantei. A fost făuritorul 
României Mari, iar poporul 
român l-a numit ,,Regele 
Ferdinand Întregitorul”. 

S-a stins la castelul 
Pelișor, la 20 iulie 1927. 
Ionel Brătianu a rostit în 
cuvântarea de la funeraliile 
suveranului un adevăr 
revelator pentru conduita 
regală exemplară a lui 
Ferdinand: ,,Românii nu 
vor putea uita niciodată 
că Regele Ferdinand s-a 
sacrificat pentru binele țării. 
De neclintit în convingerile 
sale și în hotărârile sale în 
timpul războiului, bun și 
înțelept pe timp de pace, 
Ferdinand I va rămâne 
pentru totdeauna regele care 
s-a identificat cu poporul 
său și care a înfăptuit 
marile reforme care au adus 
statului dreptatea, puterea și 
liniștea.” 

Ferdinand - Victor - 
Albert - Meinrad s-a născut 
la 24 august 1865, în castelul 
strămoșesc de la Sigmaringen, 
fiind cel de-al doilea fiu al 
cuplului princiar Leopold de 
Hohenzollern Sigmaringen-
Antonia de Braganza. Își 
începe educația sub atenta 
supraveghere a bunicului 
Karl-Anton, însă un interes 
deosebit a manifestat și 
unchiul său, Regele Carol I 
al României, preocupat să 
încredințeze destinul tânărului 
regat unui urmaș  instruit, 
capabil de sacrificii personale 
pentru binele României. 
După terminarea studiilor 
gimnaziale la Düsseldorf, 
a urmat cursurile liceale și 
Școala de război din Kassel 
și a activat în Regimentul 
I Infanterie de gardă de la 
Potsdam. Studiile universitare  
de la Universitățile Tübingen, 
Leipzig și Bonn, pe care le 
absolvă în 1887 au întregit 
pregătirea tânărului prinț.

Prima sa vizită în România 
a fost prilejuită de un 
eveniment marcant pentru 
istoria României,  Încoronarea 
Regelui Carol I și a Reginei 
Elisabeta, de la 10 mai 1881. 
Următoarea vizită, din anul 
1886, l-a determinat să se simtă 
aproape de poporul român, 
asistând  la manevrele armatei 
române, de care se va simți 
aproape de-a lungul întregii 
sale vieți. În primăvara anului 
1889 se stabilește în România 
ca Principe moștenitor al 
Coroanei României, iar în luna 
martie a aceluiași an primește 
drept de vot și loc în Senat, iar 

conform constituției, titlul 
de ,,Alteță regală”. 

Sub îndrumarea 
austerului rege Carol I, 
Principele moștenitor 
parcurge toate gradele 
militare. Încă de la sosirea în  
țară face parte din Batalionul 
I Vânători de munte, apoi 
devine locotenent major în 
Regimentul III infanterie 
(1889), căpitan (1891), 
locotenent-colonel al 
Regimentului IV Roșiori 
(1895), colonel și comandant 
de regiment (1895), general 
de brigadă (1898), general 
de divizie (1904), general de 
corp de armată, inspector 
general al cavaleriei (1911), 
comandant suprem al 
armatei române în timpul 
celui de-al doilea război 
balcanic (1913) și mareșal 
(1918). 

Anul 1914 s-a dovedit 
a fi decisiv pentru istoria 
României. La Consiliul de 
Coroană de la Castelul Peleș 
din 3 august, Principele 
moștenitor Ferdinand a 
ascultat cu atenție opiniile 
exprimate de oamenii 
politici prezenți în sală. Nu 
și-a expus punctul de vedere, 
confirmând spusele de mai 
târziu ale lui Iorga: ,,auzea 
așa de mult și hotăra atât 
de puțin”, însă a protestat în 
momentul în care Regele 
Carol I a sugerat ideea de a 
renunța la tron în favoarea 
nepotului său în situația 
delicată în care se afla 
România.  Mai târziu, I. G. 
Duca nota în memoriile sale 
în legătură cu Consiliul: ,,va 

PRINCIPELE FERDINAND
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Om politic, inginer, preşedinte al 
Consiliului de miniştri, preşedinte al 
Partidului Naţional Liberal, membru de 
onoare al Academiei Române. A fost fiul 
liderului liberal Ion C. Brătianu, unul 
dintre fondatorii Partidului Naţional 
Liberal. În 1882, devine absolvent al 
Colegiului ,,Sfântul Sava” din Bucureşti, 
după care urmează un stagiu de şase 
luni în serviciul militar, primind 
la final gradul de sublocotenent. 
Urmează cursurile Şcolii Politehnice 
(1884 - 1886). Student la Şcoala de 
Poduri şi Şosele (1886 - 1889),  obţine, 
în 1889, diploma de inginer. Devine 
membru al Partidului Naţional Liberal 
încă din 1895. Ministru al Lucrărilor 
Publice la doar treizeci şi trei de ani. 
În ianuarie 1909 este ales preşedinte al 
Partidului, funcţie politică pe care o va 
păstra până la sfârşitul vieţii. Numele 
său este legat în special de cele mai 
importante reforme ale momentului: 
agrară şi electorală. A fost ministru de 
război în perioada 4 ianuarie1914-15 
august 1916; preşedinte al Consiliului 
de Miniştri; autor al lucrărilor: Notre 
commerce de céréales, 1899; Chestia 
tramvaielor comunale, 1911; Manifest-
program, 2 volume, 1911; România şi 
Peninsula Balcanică, 1913; Discursurile 
lui Ion I. C. Brătianu. 

În cadrul Consiliului de coroană 
din 3 august 1914 de la Castelul Peleş, 
Ionel Brătianu se exprimă răspicat 

pentru neutralitate, în 
calitatea sa de conducător 
al guvernului. Om politic 
vizionar, Brătianu intuieşte 
că Primul Război Mondial 
urma a fi un război de lungă 
durată, cu implicaţii extrem 
de importante pentru soarta 
României: ,,Noi cerem ca 
România să rămână neutră. 
Tratatul precum s-a arătat 
nu ne obligă, dar, chiar dacă 
ne-ar obliga, România nu 
poate admite ca aliaţii ei să 

dispună de soarta ei fără ca 
măcar să-şi dea oboseala 
de-a o vesti. [...] România nu 
ar putea admite să ia armele 
într-un război a cărui cauză 
este tocmai nimicirea unei 
naţiuni mici. Sentimentul 
public este aproape în 
unanimitate împotriva 
războiului.[...] Să aşteptăm 
desfăşurarea evenimentelor. 
Războiul va fi probabil lung, 
şi vom mai avea prilejul să 
ne mai spunem cuvântul.”

ion . i. c brătianu 
(1864 - 1927)

ION I.C. BRătIANU
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Publicist şi om politic; 
fondator al Societăţii 
Junimea (1863), membru 
de onoare al Academiei 
Române (1891). Primeşte o 
educaţie germană în cadrul 
lecţiilor desfăşurate în sânul 
familiei. A început liceul la 
Lvov şi l-a terminat la Viena, 
a studiat  economia politică 
şi finanţele la Viena şi Paris. 
Şi-a luat licenţa în drept la 
Paris, iar în 1860 este numit 
judecător la tribunalul din 
Iaşi. În 1864, devine prefect 
de Vaslui, apoi profesor 
de economie politică la 
Facultatea de Drept din 
Iaşi. În primăvara anului 
1866 este ales deputat de 
Dorohoi şi face parte din 
Adunarea Constituantă. 
Între anii 1866-1868, 
funcţionează ca preşedinte 
al consiliului judeţean 
Vaslui. Agent diplomatic 
al României la Berlin, 
ministru al Lucrărilor 
Publice; la 31 martie 
1876, este numit membru 
al Curţii de Casaţie, 
iar în 1884, preşedinte. 
Face parte din comitetul 
de redacţie al ziarului 
,,Timpul”, preşedinte al 

Consiliului de miniştri 
al României în perioada 
1888-1889, guvernator al 
Băncii Naţionale (1891-
1895); director al Băncii 
Agricole; ministru de 
Finanţe, membru al Curţii 
Permanente de Arbitraj 
de la Haga. Este cunoscut 
pentru lucrările: Despre 
direcţiunea progresului 
nostru, 1874; Mişcarea 
socială la noi, 1885. 

Invitat de Regele Carol 
I să participe la Consiliul 
de coroană din 3 august 
1914 în calitate de fost 
conducător al guvernului 
României, Theodor Rosetti, 
unul dintre cei doi decani 
de vârstă ai Consiliului, 
alături de P. P. Carp (avea 
şaptezeci şi şapte de ani în 
1914),  se pronunţă pentru 
neutralitate: ,,Să stăm 
deci liniştiţi la o parte, să 
ne vedem de nevoile şi de 
necazurile noastre şi să ne 
căznim să păstrăm ceea ce 
cu atâta trudă am agonisit”. 
[...] decât să ne avântăm 
într-un război contra 
simţământului public, mai 
bine să rămânem neutri”. 

tHeodor roSetti
(1837 - 1923)

tHEODOR ROSEttI
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Om politic conservator, publicist, 
critic literar şi traducător. A absolvit 
studiile gimnaziale la Berlin, apoi 
Dreptul şi Ştiinţele Politice la Bonn. 
Revenit la Iaşi, pune bazele Societăţii 
,,Junimea” în anul 1863, alături de Titu 
Maiorescu, Theodor Rosetti şi Ion 
Negruzzi. După 1877, P. P. Carp este 
numit ministru plenipotenţiar la Viena. 
A fost ministru al Afacerilor Străine şi 
preşedinte al Consiliului de Miniştri 
(1900-1901; 1910-1912) și preşedinte 
al Partidului Conservator. La Consiliul 
de coroană din 21 iulie/3 august 1914 
de la Sinaia, participă în calitate de fost 
preşedinte al Consiliului de miniştri și 
se pronunță radical pentru respectarea 
alianței cu Puterile Centrale, peste 
voința opiniei publice. De formație 
germană, P. P. Carp pledează contra 
slavismului, în care vede un adevărat 
pericol pentru viitorul României. 
Singura soluție viabilă era cultivarea 
germanismului și respectarea tratatului 
secret. Cel mai tânăr ministru 
participant la Consiliul de coroană din 
21 iulie/3 august 1914, I. G. Duca, nota 
în memoriile sale în legătură cu poziția 
întransigentă a bătrânului conservator: 
Carp a fost ,,(...) categoric, mîndru, 
tăios, sigur de el și de părerile lui, mai 
lapidar ca oricând, de o elocință a cărei 
amintire voi păstra-o întotdeauna vie. 
Nu era un răspuns la o chinuitoare 
întrebare, era o fanfară de triumf”. 

petre p. carp
(1837-1919)

PEtRE P. CARP
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Avocat și om politic liberal. Provine 
dintr-o familie de macedoneni, tatăl 
Ștefan Pherekyde reputat juristconsult. 
A urmat liceul ,,Sfântul Sava” din 
București, apoi liceul ,,Louis le Grand” 
din Paris (1853-1861). În anul1862 a fost 
licențiat în litere la Sorbona.

A urmat cursuri doctorale la Paris, 
obținând titlul de doctor în 1866. Întors 
în țară în anul 1867, a fost 3 luni procuror, 
apoi avocat și membru în Consiliul de 
Administrație al Căilor Ferate Române 
și al altor societăți financiare. În anul 
1875, a intrat în politica militantă.

A fost ministru de Justiție  în 
primul cabinet al opoziției, prezidat 
de Manolache Costache Epureanu (27 
aprilie - 24 iulie 1876). La 25 noiembrie 
1878 intră în al doilea cabinet I. C. 
Brătianu ca ministru al Lucrărilor Publice 
(până la 11 iulie 1879). A fost ministrul 
Justiției în primul cabinet al Regalității 
constituit în  10 aprilie 1881, până la 16 
noiembrie 1881, ministru plenipotențiar 
la Paris în perioada decembrie 1881-
1884, iar din 16 decembrie  1885 până 
12 martie 1888 este numit ministru  al 
Afacerilor Străine. 

În perioada 1876-1888 este deputat și 
vice-președinte al Camerei, în februarie 
1901 îl găsim deputat și președinte al 
Camerei, între 15 decembrie 1909 – 6 
februarie 1910 va fi ministru de Interne, 
iar între 11 decembrie 1916 - 10 iulie 
1917 și 29 noiembrie – 17 decembrie 
1918, ministru fără portofoliu. M. 
Pherekyde este fondator și membru 
marcant al Partidului Național Liberal. 

În momentul  Consiliului de Coroană 
din 21 iulie/3 august 1914, ca președinte 
al Adunării Deputaților a votat  pentru 
păstrarea neutralității României, iar la 
Consiliul de Coroană din 14/27 august 
1916 s-a pronunțat pentru intrarea 

miHail pHerekyde
(1842-1926)

MIHAIL PHEREKYDE
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Finanțist și influent fruntaș liberal, 
fiul arhitectului Alexandru Costinescu, 
profesor la Academia Mihăileană din 
Iași. A fost unul dintre fondatorii și 
directorii Băncii Naționale a României. 
În anul 1876, ajunge deputat, și va fi 
reales în repetate rânduri. A fost director, 
vreme de șase ani, al Băncii Naționale a 
României, precum și director la Banca 
Generală din București. Timp de trei 
luni, a îndeplinit și funcția de primar al 
Capitalei.

Din 1866 până în 1882, a fost 
redactorul ziarului „Românul”, iar 
pe plan politic, colaborator a lui 
Constantin A. Rosetti, om politic și 
publicist român.

Emil Costinescu a fost ministru al 
Finanțelor în guvernele liberale până 
la intrarea României în Primul Război 
Mondial, fiind un specialist în domeniu. 
Între 1896 și 1899, a fost membru 
al grupării dizidente drapeliste din 
interiorul Partidului Național Liberal. 
S-a distins și ca raportor bugetar în 
domeniul finanțelor. 

Emil Costinescu a fost printre primii 
întreprinzători din epoca industrială a 
României, înființând „Întreprinderile 
Emil Costinescu” (actual Mefin) la 
Sinaia. Numele lui a rămas viu până în 
ziua de azi, mai ales printre tineri: el 
a fost fondatorul localității Costinești 
din județul Constanța.

Duiliu Zamfirescu afirma că Emil 
Costinescu s-a marcat, prin inteligență 
și competență, în primele rânduri 
ale acelor care „au așezat Regatul 
României dinainte de război pe temeliile 
economice pe care trăiește și azi”. 

emil coStineScu
(1844-1921)

EMIL COStINESCU
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Politician liberal. Licenţiat în drept 
la Paris, intră în magistratură, ca ajutor 
de judecător la Râmnicu-Vâlcea. Este 
numit subdirector, apoi director al 
Băncii Populare. În 1907 este ales prima 
dată deputat liberal la Vâlcea. A deţinut 
mai multe funcţii: ministru  al Educaţiei 
(1914-1918), ministru al Agriculturii 
(1919-1920), ministru al Afacerilor 
Străine (1922-1926), ministru al 
Afacerilor Interne (1927-1928) şi prim-
ministru al României între 14 noiembrie 
şi 29 decembrie 1933.În timpul Primului 
Război Mondial a susţinut Mica 
Înţelegere. A fost iniţiatorul organizaţiei 
de copii ,,Cercetaşii României”. Ca 
prim-ministru a scos Garda de Fier în 
afara legii, gest politic care i-a pecetluit 
soarta: Duca a fost asasinat din ordinul 
lui Corneliu Zelea-Codreanu în gara 
oraşului Sinaia, pe 29 decembrie 1933. A 
scris o carte de memorii despre Primul 
Război mondial; în 1910 Le mouvement 
coopératif en Roumanie; Politica 
noastră externă, 1913; I.C Brătianu şi 
chestia agrară, 1921; Portrete şi amintiri, 
1932; Amintiri, 1933; Raporturile unui 
ministru tânăr cu Regele Carol I, 1933; 
În memoria lui D. A Sturdza, 1933. 

Cel mai tânăr ministru al guvernului 
României din perioada 1914-1916, 
condus de Ionel Brătianu (avea treizeci 
şi cinci de ani în anul 1914), I. G. Duca 
participă la Consiliul de Coroană din 
3 august 1914 în calitate de Ministru 
al Cultelor şi Instrucţiunii Publice 
şi consemnează cu lux de amănunte 
chiar în seara zilei de 3 august întreaga 
desfăşurare a evenimentului. „Având în 
vedere însemnătatea acestui consiliu în 
viaţa neamului românesc, voi căuta să 
redau în rândurile de mai jos o imagine 
cât mai credincioasă a scenei istorice la 
care mi-a fost dat să fiu martor...”

ion GHeorGHe duca
(1879-1933)

ION GHEORGHE DUCA
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Jurist, profesor, om politic  liberal. 
S-a născut la 3 septembrie 1871, în 
localitatea Antonești, Teleorman. 
După terminarea studiilor secundare 
și universitare în țară, urmează 
cursurile Facultății de drept de la Paris, 
obținându-și doctoratul în anul 1895. 
Frecventează în paralel în capitala 
Franței și cursurile Facultății de Științe 
politice. 

Revenit în România,  tânărul Victor 
Antonescu ocupă postul de supleant 
la tribunalul Ilfov, ca mai târziu să fie 
procuror în cadrul aceleiași instituții. 
În 1897 părăsește magistratura, se 
înscrie în barou și devine avocat al 
Creditului Funciar Rural București. 
Cunoștințele dobândite în capitala 
pariziană și talentul oratoric aveau să fie 
puse în valoare din momentul în care 
a primit funcția de profesor la Școala 
de Finanțe și la Școala Superioară de 
Științe de stat. Pentru o scurtă perioadă 
de timp a suplinit catedra de Drept 
Civil. La cumpăna secolelor devine 
profesor suplinitor la catedra de Drept 
Constituțional Liberal.

Începând din anul 1901, când este 
ales deputat, cariera politică a cunoscut 
un mare avânt. A fost director la Banca 
Națională și ministru plenipotențiar 
la Paris și Geneva, ministru de Justiție 
(4 ian. 1914-11 dec. 1916 și 14 nov. 
1933 - 1 feb. 1935). La Consiliul de 
Coroană de la Peleș din 3 august 
1914, la care a participat în calitate de 
ministru de Justiție, Victor Antonescu 
susține neutralitatea României. În 

timpul primei conflagrații 
mondiale, exercită funcția 
de ministru de Finanțe în 
perioada  11 dec 1916-10 
iulie 1917. La Conferința de 
pace de la Paris (1919/1920) 
a fost membru al primei 
delegații române condusă 
de Ion I.C. Brătianu. 

Prestigiul de care s-a 
bucurat Victor Antonescu 
l-a determinat pe Regele 
Carol al II-lea să-l numească 
ministru de Finanțe (17 
feb. 1935 - aug. 1936) și de 

Externe (aug. 1936-28 dec. 
1937).

A trecut în neființă 
la 22 august 1947, fiind 
înmormântat în capela 
familiei, lăsată prin 
testament Academiei 
Române, de la moșia sa 
din Vitănești, județul 
Teleorman. Aici, soția sa, 
Eliza, bună prietenă cu 
regina Maria, construise 
o capelă identică cu Stella 
Maris de la Balcic. 

victor antoneScu
(1871-1947)

VICtOR ANtONESCU
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A fost avocat și om 
politic liberal. A urmat 
cursuri de drept  la Paris 
unde a obținut titlul de 
Doctor. Reîntors în țară 
s-a înscris în barou. În anul 
1882 a intrat în Partidul 
Liberal.

În alegerile generale 
din același an, a fost ales 
membru în consiliul 
comunal al Capitalei și 
ajutor de primar între 1882-
1884. Mai tîrziu a fost ales 
avocat al Statului, iar în anul 
1888 avocat al Creditului 
Funciar Rural. În anul 
1895 a fost pentru prima 
oară senator de Putna, 
iar în noiembrie 1898, 
devine consilier comunal 
al Capitalei. În martie 1901 
este ales deputat de Ilfov 
și în același timp membru 
în comisia interimară a 
Capitalei, ca vicepreședinte.

De asemenea a fost 
ministru al Agriculturii 
și Domeniilor, ministru 
de Interne ( 11 decembrie 
1916 – 29 ianuarie 1918), 
ministru al Industriei și 
Comerțului ( 29 noiembrie 
1918 – 27 septembrie 
1919). A scris articole în 
diferite ziare și a publicat 
numeroase articole juridice, 
în cea mai mare parte în 
publicaţia ”Dreptul”.

aleXandru conStantineScu
(1859-1926)

ALEXANDRU CONStANtINESCU
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Om politic și ziarist, militant 
socialist, iar din anul 1899, membru 
al Partidului Național Liberal. Studiile 
secundare le-a efectuat la Institutul 
Academic din Iași și le-a completat 
la Colegiul Sainte Barbe din Paris. A 
urmat cursurile Facultății de Litere 
și Filosofie din Paris și Bruxelles, 
însă fără a le termina. S-a numărat, 
student fiind la Paris, printre fondatorii 
revistei „Dacia Viitoare” (organ de 
propagandă socialistă), alături de 
Al. G. Radovici, Al. Bădărău, Mihail 
Mărăscu. A avut o bogată activitate 
jurnalistică la diferite ziare ale vremii: 
membru al comitetului de redacție 
al ziarului „Drepturile Omului”, 
„Contemporanul”, „Critica socială”, 
„Revista socială, „Viața românească” 
și altele. Începe o vie propagandă în 
păturile muncitoare înființând în acest 
scop revista ”Muncitorul”.

La alegerile parlamentare din 
anul 1888, a fost ales deputat social-
democrat în Parlamentul României, iar 
în anul 1901, a devenit vicepreședinte 
al Camerei Deputaților din partea 
Partidului Național Liberal. A ocupat 
funcțiile de ministru al Lucrărilor 
Publice (1907 – 1910), ministru de 
Interne (1914 – 1916). Vasile Morțun 
a fost un orator desăvârșit, cu o dicție 
perfectă și stăpân pe o expunere clară, 
ceea ce făcea ca discursurile sale să fie 
urmărite cu mult interes și atenție. În 

afară de articole politice, 
a scris proză și a tradus 
din marii scriitori ai lumii. 
Printre operele publicate 
se numără: Zulnia 
Hâncu (piesă de teatru, 
București, 1891), Pascal 
Fargeau (dramă de Jules 
de Marthold, traducere, 
Roman, 1882), Apanagiile 
și liberalii conservatori 
(1891), Dotațiunea 
prințului Ferdinand (1892), 
Chestia evreiască (1893), 

Greva lucrătorilor tipografi. 
Interpelare (1899). A murit 
la 30 iulie 1919 și a fost 
înmormîntat în grădina 
conacului de la Broșteni 
din județul Suceava. 

vaSile G. morȚun 
(1860-1919)

VASILE G. MORţUN
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Om politic liberal, 
ministru şi diplomat. De 
formaţie jurist şi economist, 
funcţionează în cadrul 
Ministerului  român al 
Afacerilor Străine. Este ales 
deputat  (1882-1888 ; 1892-
1903) şi senator (1899) pe 
listele Partidului Naţional 
Liberal, pe care îl părăseşte 
temporar pentru a se alătura 
,,mişcării drapeliste”.

A fost ministru al 
Lucrărilor Publice în 
guvernele P.S. Aurelian 
şi D. A. Sturdza (21 
noiembrie 1896-26 martie 
1897; 14 noiembrie 1903-
20 decembrie 1904) şi 
ministrul Afacerilor Străine 
în guvernul Brătianu (4 
ianuarie 1914-8 decembrie 
1916). Dupa terminarea 
Primului Razboi Mondial 
a părăsit viaţa politică, 
funcţionând în calitate 
de avocat al Creditului 
Financiar Urban.

A fost membru în 
Consiliul de Administraţie 
al C.F.R. şi al Societăţii 
de Asigurare ,,Naţionala”. 
Publică numeroase lucrări 
de istorie politică şi drept. 

emanoil miHăeScu porumbaru
(1845-1921)

EMANOIL MIHăESCU PORUMBARU
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Om politic român, născut la 
Ploieşti în anul 1860, oraş pe care îl va 
administra în calitate de primar în anii 
1895-1899. Studiază dreptul la Paris 
şi devine doctor în ştiinţe juridice la 
Bruxelles.

În timpul studiilor în străinătate, 
este atras de ideile socialiste. În anul 
1884, revine în ţară cu intenţia de a face 
carieră în politică alături de Partidul 
Social-Democrat al Muncitorilor din 
România.

În anul 1893, devine preşedintele 
acestui partid, pe care însă îl părăseşte 
pentru Partidul Naţional Liberal. A 
fost avocat, deputat şi senator (1911) de 
Prahova şi vicepreşedinte al Camerei 
(1908).

În timpul guvernării Brătianu (4 
ianuarie 1914-11 decembrie 1916) a 
funcţionat în calitate de ministru liberal 
al Industriei şi Comerţului. În anul 
1917, în timpul retragerii guvernului în 
Moldova, este numit director al Băncii 
Naţionale din Iaşi. Se stinge din viaţă la 
Iaşi, la 2 iunie. Trupul neînsufleţit este 
înmormântat în urbea natală. 

aleXandru G. radovici
(1860-1918)

ALEXANDRU G. RADOVICI
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Medic şi om politic 
liberal. În anul 1897, 
primeşte titlul de doctor în 
medicină al Universităţii 
din  Paris. Profesează 
chirurgia la Spitalele 
Brâncovenesc şi Filantropia 
şi conduce clinica Facultăţii 
de Medicină din Bucureşti.

La începutul secolului 
al XX-lea, întră în viaţa 
politică în calitate de 
deputat liberal. Între anii 
1914 şi 1916, a deţinut 
funcţia de ministru al 
Lucrărilor Publice în 
guvernul Brătianu.

A fost primul ministrul 
plenipotenţiar al României 
la Washington în perioada 
ianuarie-decembrie 1918. 
Militează la Paris, în 
calitate de vicepreşedinte 
al Consiliului Naţional al 
Unităţii Române pentru 
unirea Transilvaniei cu 
România.

Din anul 1918, deţine 
funcţiile de ministru al 
Cultelor si Instructiunii 
(12 decembrie 1918–
27 septembrie 1919), 
Instructiunii Publice 
(19 ianuarie 1922–27 
martie 1926; 22 iunie 
1927–3 noiembrie 1928), 
Instructiunii Publice, 
Cultelor si Artelor (14 
noiembrie 1933–3 ianuarie 
1934; 5 ianuarie 1934–18 
noiembrie 1937).

După asasinarea lui 
I.G. Duca (29 decembrie 
1933) este ales preşedinte 

al Consiliului de Miniştri 
(29 decembrie 1933–3 
ianuarie 1934), moment 
în care impune starea de 
asediu şi cenzura presei. 
La sfârşitul anului 1937 (18 
noiembrie–28 decembrie) 
este numit ministru al 
Educaţiei Naţionale.

Datorită iniţiativelor 
sale, au fost conatruite mii 
de lăcaşuri de învăţământ şi 
a sporit numărul cadrelor 
didactice pregătite să 
asigure educaţia tinerei 
generaţii. 

A fost ministru secretar 
de stat (10 februarie–30 
martie 1938) şi consilier 
regal. ,,Om al şcoalei 
prin excelenţă”, doctorul 
Constantin I. colaborează 
la publicaţii prestigioase 
de medicină, precum 
,,Annales de Médicine”, 
,,Gazette des Hôpitaux”, 
,,Presse medicale” etc. 

Doctorul Constantin I. 
Angelescu s-a remarcat în 
special datorită măsurilor 
legislative care au condus la 
unificarea şi reorganizarea 
învăţământului românesc 
(legea din 26 iulie 1924 şi 
legea din 15 mai 1928). 

A fost membru fondator 
al Academiei de Ştiinţe 
din România, înfiinţată în 
anul 1935, sub patronajul 
Regelui Carol al II-lea. 

dr. conStantin i. anGeleScu
(1869-1948)

DR. CONStANtIN I. ANGELESCU
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Jurist și om politic conservator. 
S-a născut la 27 ianuarie 1854 într-o 
familie de mici boieri, a urmat cursurile 
secundare la București, cele universitare 
la Paris, de unde s-a reîntors în 1878, 
doctor în drept și științe politice. Un 
an mai târziu, devine procuror la 
Tribunalul Ilfov, însă demisionează în 
1883. În iunie 1884 este numit avocat 
al Statului, dar părăsește curând și acest 
post  pentru a se dedica vieții politice. 
În noiembrie 1884 este ales deputat de 
Buzău. 

 A făcut parte din gruparea 
,,Junimistă” a Partidului Conservator, 
convins fiind că ,,doctrina 
conservatoare este aceea care ține drept 
un adevăr istoric că progresul real, 
durabil nu se poate face prin salturi 
și că el nu poate fi decât rezultatul 
unei legături armonioase a trecutului 
cu prezentul”. Cariera sa a cunoscut 
apogeul înainte de Primul Război 
Mondial. A fost ministru de Justiţie (23 
martie-12 nov. 1888; 18 dec. 1891-3 oct. 
1895), interimar la Lucrări Publice (12 
nov. 1888 - 26 martie 1889), ministru 
al Lucrărilor Publice (5 nov. 1889 - 15 
nov. 1890), al Agriculturii, Industriei, 
Comerţului şi Domeniilor (16 nov. 
1890 - 15 feb. 1891) în guvernele 
Theodor Rosetti, Lascăr Catargiu şi 
general George Manu. Ministru al 
Afacerilor Străine (7 iulie 1900 - 13 
feb. 1901), de Interne (29 dec. 1910-
28 martie 1912) în guvernele Petre P. 
Carp şi al Finanţelor (14 oct. 1912 - 31 
dec. 1913) în guvernul Titu Maiorescu. 
În anul  1914, este ales preşedinte al 
Partidului Conservator și senator. 
Germanofil convins, Marghiloman se 
pronunță la Consiliul de Coroană de 
la Peleș pentru neutralitate ,,[...]statele 
trebuie să-și respecte iscălitura și, 
prin urmare, dacă textul tratatului ne 
obligă să luăm armele, să ne supunem 
prescripțiunilor lui [...] întrucât aliații 

noștri nu au fost atacați, ci 
dimpotrivă ei au atacat cei 
dintâi, nu consider că este 
casus foederis [...] este mai 
prudent să rămânem neutri 
și să mai așteptăm[...] ”

 Declinul politic și 
dezamăgirile privind clasa 
politică românească survin 
din momentul în care 
adversarul său, Ion I. C. 
Brătianu îl acuză de trădare, 
după încheierea cu Puterile 
Centrale a Tratatului de 
pace de la București din 
24 aprilie 1918, în condiții 
dezavantajoase pentru 
România. Documentul a 
fost semnat în perioada 
în care a fost Preşedinte 
al Consiliului de Miniștri 
(5 martie - 24 oct. 1918), 
ministru de Interne (5 
martie - 24 oct. 1918) și  
interimar la Ministerul 
Agriculturii și Domeniilor 

(6 martie- 4 iunie 1918). 
 Se stinge din viață 

în 1925, învins de o boală 
incurabilă. Timpul avea 
să reabiliteze reputația 
lui Marghiloman, după 
publicarea în 1927 a celor 5 
volume din ,,Note politice”. 

Considerate deranjante 
pentru multe personaje din 
înalta societate românească 
a acelor vremuri, volumele 
au fost retrase de pe piață 
după numai 24 de ore de la 
apariția lor. 

aleXandru marGHiloman
(1854-1925)

ALEXANDRU MARGHILOMAN
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Diplomat și politician român, 
frate cu Alexandru și Iacob 
Lahovari. A făcut parte din Partidul 
Conservator. După efectuarea 
studiilor juridice și litere la Paris, 
profesează ca avocat în București. 
În anul 1871, a fost ales deputat. 

A îndeplinit mai multe funcții 
în diferite ministeriate, precum 
ministru Plenipotențiar la Paris 
(1892 – 1895), ministru de Externe 
(1899 – 1900, 1907) în guvernul 
Gheorghe Gr. Cantacuzino, 
ministru al Domeniilor Coroanei 
Regale, al Agriculturii, Industriilor 
și de Comerț (1904 – 1907) în 
același guvern, din nou ministru 
al Agriculturii și Domeniilor (1910 
– 1912) în guvernul Petre P. Carp. 
A ocupat și funcția de președinte 
al Senatului, precum și membru 
al acestei organizații din partea 
Partidului Conservator.

A fost tatăl scriitoarei Martha 
Bibescu (1889 – 1973), premiată de 
Academia Franceză pentru operele 
ei. 

S-a remarcat și ca publicist, 
iar printre lucrările publicate 
se numără: La question 
israelite en Roumanie, 1902; 
Responsabilitățile, 1905; Chestia 
agrară în România, 1907 (ediția 
franceză a fost publicată tot în anul 
1907); Expoziția jubiliară, 1907; 
Cum s-a stricat limba română, 
1911; Către toți conservatorii, 1915; 
România și războiul mondial, 1918; 
România si războiul european, 
1929. 

ion n. laHovary
(1844-1915)

ION N. LAHOVARY
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Om politic conservator. A fost fiul 
lui Constantin Grădișteanu (om politic 
conservator). Licențiat în drept la 
București, a urmat studii doctorale la 
Paris și tot la Paris a urmat și cursurile 
Facultății de Științe Politice. 

La întorcerea în țară, se angajează 
pentru scurt timp în procuratură, dar 
renunță în favoarea avocaturii. În anul 
1886 a intrat în politică ca membru al 
Partidului Conservator.

A fost membru al opoziției-
unite (1887-1888). Este cunoscut 
ca un luptător naționalist, membru 
al Ligii Culturale. S-a remarcat prin 
discursurile ținute în Cameră în 
problema românilor asupriți din 
Ardeal.

A fost deputat de mai multe ori, 
ministru de Lucrări Publice în guvernele 
conservatoare (9 ianuarie 1900 – 14 
februarie 1901 și 22 decembrie 1904 – 
12 martie 1907).

A fost membru al Consiliului 
de Coroană de la Sinaia (21 iulie/3 
august 1914) unde a susținut ideea 
neutralității, alături de colegii de partid, 
Ion Lahovari și Al. Marghiloman.

ion Grădișteanu
(1861-1932)

ION GRăDIştEANU
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Avocat, ziarist, 
om politic cu vederi 
conservatoare. S-a născut 
într-o familie de negustori 
la 13 octombrie 1858 la 
Ploiești, fiind înregistrat cu 
numele Dumitru Ioan. A 
început studiile primare la 
Ploiești, însă le termină la 
București, unde urmează  și 
cursurile secundare la liceul 
,,Sfântul Sava”. După ce se 
clasează primul la examenul 
de bacalaureat, tânărul 
Dumitru Ioan se înscrie 
în toamna anului 1875 la 
facultatea de Drept de la 
Paris. Aici leagă prietenii cu 
viitori politicieni români, 
precum Constantin Arion, 
Constantin Dissescu, 
Alexandru Marghiloman. 

 Revine în România 
în anul 1881, după ce 
obține titlul de Doctor în 
drept, decis să se implice 
în viața politică a țării sub 
numele de Take Ionescu. 
Bun orator ,,Tăkiță gură de 
aur” cum era cunoscut în 
epocă, devine membru al 
Partidului Liberal condus 
de Ion C. Brătianu în anul 
1884. În toamna aceluiași 
an este ales deputat în 
Colegiul III Ilfov. După 
numai opt luni de la 
înscrierea în partid, Take 
Ionescu alături de alți 
membrii tineri se desprind 
din organizația politică 
liberală, formând o grupare 
a n t i g u v e r n a m e n t a l ă 
numită ,,Dizidența”, iar doi 
ani mai târziu constituie 

,,Opoziția Unită” . 
  Din 1891, Take 

Ionescu, la insistențele 
amicului său, Alexandru 
Lahovari, se înscrie în 
Partidul Conservator. La 
doar 33 de ani este numit 
ministru al Cultelor și 
Instrucțiunii Publice, în 
guvernul Lascăr Catargiu, 
funcție pe care o va ocupa 
și în 1899 în guvernul 
Gheorghe Grigore 
Cantacuzino.  În anul 
1900 este numit Ministru 
al Finanțelor, funcție 
exercitată și în perioada 
1904-1907. 

Nemulțumirea față 
de implicarea politică 
a colegilor de partid, îl 
determină pe Take Ionescu 
să ia hotărârea de a crea 
un nou partid. Astfel, în 
1908 Take Ionescu devine 
președinte al Partidului 
Conservator Democrat. 
În timpul Consiliului de 
Coroană de la Peleș, Take 
Ionescu se exprimă și în 
numele colegilor de partid 
prezenți la eveniment, 
pentru neutralitatea 
României. ,,În inimă și în 
conștiință susțin, Sire, că nu 
este casus foederi. Lucrul 
rezultă clar  și din spiritul, și 
din textul tratatului. [...] De 
sentimentul public suntem 
datori să ținem seamă. [...] 
nu vede cu putință pentru 
România decât o singură 
soluție: neutralitatea 
armată.”

În timpul Primului 

take ioneScu
(1858-1922)

Război Mondial a fost vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri (1917-1918), 
ministru de Externe (1921-1922) și 
s-a aflat la conducerea Guvernului 
între anii 1921-1922. 

A trecut în neființă la 2 iunie 1922, 
la Roma, după ce luase hotărârea de a 
se retrage din viața politică a țării. A 
fost înhumat la Mănăstirea Sinaia, loc 
drag sufletului său încă din copilărie, 
când a fost găzduit aici pentru a se 
reface după îmbolnăvirea de holeră 
izbucnită la București în anii șaizeci ai 
secolului al XIX-lea.

tAKE IONESCU
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Jurist şi om politic conservator. A fost 
președinte al Adunării Deputaților (26 
februarie-26 aprilie 1907; 1 decembrie 
1912-11 ianuarie 1914). Originar 
dintr-o familie de boieri moldoveni, 
tatăl, vornicul Lascarache Constantin- 
Pașcanu. După efectuarea studiilor de 
drept la Paris, revine în țară şi intră 
în Partidul Conservator, fiind deputat 
(1891) şi senator (1903). Din anul 1908 
este considerat un membru marcant 
al Partidului Conservator-Democrat. 
În timpul exercitării mandatului de 
președinte al Adunării Deputaților au 
fost votate mai multe legi, între care 
Legea pentru organizarea armatei şi 
Legea pentru aprobarea Tratatului de 
Pace de la București (1913). 

La începutul Primului Război 
Mondial a participat la  Consiliul de 
Coroană de la Sinaia (21 iulie/3 august 
1914), convocat de regele Carol I, unde 
s-a  pronunțat pentru neutralitatea 
României. Invitat şi la Consiliul de 
Coroană de la Palatul Cotroceni din 
București (14/27 august 1916), prezidat 
de regele Ferdinand, a votat pentru 
participarea țării la război, de partea 
Antantei.

conStantin cantacuZino pașcanu
(1856-1927)

C. CANtACUZINO PAşCANU
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Om politic, jurist, profesor şi 
eseist, pendulează între cele două 
mari partide, Partidul Conservator şi 
Partidul Naţional Liberal. S-a născut 
într-o familie de magistraţi. Studiază 
dreptul la Sorbona şi devine doctor în 
ştiinţe juridice în anul 1877. 

Între anii 1878 şi 1880, profesează 
ca judecător la Tribunalul Ilfov. 
Treptat, se orientează către o carieră 
didactică, în calitate de profesor 
la Universităţile din Iaşi (1883) şi 
Bucureşti (1884). 

Între anii 1909 şi 1913, devine 
decanul Facultăţii de Drept al 
Universităţii din capitală. Se înscrie 
în Partidul Naţional Liberal, pe care 
îl părăseşte în anul 1885 pentru a se 
alătura adversarului acestuia, Partidul 
Conservator.

Între anii 1892 şi 1895 a fost numit 
Avocat al Statului. La 1908, părăseşte 
rândurile conservatorilor împreună 
cu Take Ionescu (1858-1922) pentru 
a se înscrie în Partidul Conservator 
Democrat. 

Dezamăgit de aliaţii săi, va reveni 
după război la prima sa opţiune 
politică, cea liberală.

A fost ministru al Justiţiei (11 
aprilie 1899-6 iulie 1900), ministru al 
Cultelor şi Instrucţiunii Publice (24 
octombrie 1906-26 februarie 1907; 
14 octormbrie 1912-31 decembrie 
1913). 

Constantin Dissescu a publicat 
numeroase lucrări de drept, sociologie 
şi literatură. A fost redactor-şef al 
publicaţiei ,,Dreptul”. 

Lui Constantin Dissescu i se 
datorează ,,Legea de organizare a 
avocaturii” din anul 1907. Dissescu a 
fost unul dintre iniţiatorii proiectului 
Constituţiei din 23 martie 1923.  

conStantin  G. diSSeScu 
(1854-1932)

CONStANtIN G. DISSESCU



Sala veche de muzică, 2014






