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Ion I . C. Brãt ianu a oferi t lui Constant in Argetoianu
succesiunea la Guvern în primãvara anului 1926

STELIAN NEAGOE*

ConstantinArgetoianu ºi-a fãcut studiile universitare la Paris; ºi-a trecut licenþa
în Drept (1891) ºi doctoratul în Medicinã (1896), însã n-a profesat nici ca magis-
trat ori avocat, nici ca medic.Aales, în schimb, cariera diplomaticã în care a activat
vreme de 15 ani de zile, urcând ierarhic pânã la gradul de prim-secretar de Legaþie.
Deºi a avut posibilitatea sã lucreze în cadrul a cinci din cele mai importante Legaþii
ale României în strãinãtate (Roma, Constantinopol, Viena, Sankt Petersburg, Paris),
Constantin Argetoianu ºi-a dat seama într-un târziu cã nu diplomaþia era vocaþia
care sã-l pasioneze într-un chip deosebit, spectaculos. În consecinþã, la vârsta de
42 de ani a decis sã pãrãseascã viaþa diplomaticã ºi sã plonjeze în arena politicã
internã pentru care simþea atracþie ºi interes. Tânãrul boier de la Breasta de Dolj
a ales, mai întâi, sã facã politicã în rândurile Partidului Conservator. Cum lumea
era în schimbare, încercatã de marele rãzboi ce a prãbuºit imperii, a iscat revoluþii
ºi a reiterat principiul naþionalitãþilor întregitor sau fãuritor de State –Argetoianu
n-a întârziat prea mult într-un partid ce era pe cale sã-ºi piardã iremediabil pute-
rile economicã ºi politicã.
Era un timp istoric când destinele României erau diriguite de providenþialul

bãrbat de Stat Ion I. C. Brãtianu. Ambiþios ºi dinamic, C. Argetoianu a încercat
sã impunã alternative la atotputernicia Brãtianului.
L-a ales, primul, pe generalul Alexandru Averescu, mizând pe aureola învin-

gãtorului de la Mãrãºti – 1917. Alegerea s-a dovedit a fi câºtigãtoare, Argetoianu
regizând atât apoteotica ascensiune a generalului în arena politicã, cât ºi stingerea
psihozei dupã uzura cea repede a mantalei de vreme rea.
CuAverescu demonetizat,Argetoianu a pornit în cãutare de noi idoli ai maselor

populare postbelice, pe care sã-i pãpuºeascã în consens cu propriul sãu program
politic, ce cuprindea un singur punct: concurenþã pânã la înfrângerea dinastiei po-
litice Brãtianu.

I S TO R I E P O L I T I C Ã

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XIV, 2, pp. 27–36, Bucureºti, 2017.

————————
* Cercetãtor ºtiinþific I, dr., Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al

Academiei Române



În anii 1925-1926 i-a ieºit în cale Nicolae Iorga ce se bucura de mare popula-
ritate în ciuda puþinãtãþii partidului sãu politic „democrat-naþionalist“. Deºi îºi
încruciºaserã spadele sub cupola Parlamentului, în decembrie 1920, cei doi au
cãzut repede la înþelegere pentru fuziunea într-un Partid Naþionalist al Poporului
în care au reuºit sã atragã pe un alt lider politic în vogã la acea datã, Iuliu Maniu
– ºeful Partidului Naþional Român din Transilvania.
Recursul acesta în istorie ar trebui sã-l oprim la aceastã datã, pentru a face loc sur-

prinzãtoarei oferte fãcutã de Ionel Brãtianu lui Argetoianu în primãvara anului
1926. Însã tentaþia e mai puternicã, în care caz anticipãm cã nu la 1925-1926 a
reuºit sã-l demonetizeze Argetoianu ºi pe Iorga, ci în 1931-1932, când cu guver-
narea lor „de uniune naþionalã“.
La începutul anului 1926 era în fiinþã Partidul Naþional – rezultând din unirea

Partidului Naþionalist al Poporului cu Partidul Naþional Român – sub conducerea
bicefalã Iorga-Maniu secondaþi de eminenþa cenuºie Argetoianu.
Cum se apropia încheierea legiuitului mandat guvernamental de 4 ani al na-

þional-liberalilor, se intensificau pregãtirile tuturor forþelor politice pentru imi-
nentele alegeri parlamentare al cãror rezultat sã prefigureze constituirea unui nou
Guvern.
În vederea organizãrii campaniei electorale ºi desfãºurãrii alegerilor generale,

Partidul Naþional s-a „federat“ cu Partidul Þãrãnesc de sub conducerea lui Ion
Mihalache – aceastã din urmã formaþiune politicã având o pronunþatã ideologie
de stânga, pânã la acceptarea în programul sãu a tacticii luptei de clasã.
În contextul dat se înscrie „târguiala“ prin interpuºi încercatã de Brãtianu cu

Argetoianu.
Cum spuneam, se apropia sorocul schimbãrii de Guvern. Dupã cei patru ani

de activitate extrem de solicitantã, Partidul Naþional Liberal simþea nevoia sã se
retragã de la putere, pentru un respiro de refacere organizatoricã dar ºi pentru
reorganizare ºi întregirea programului politic. Numai cã Ion I. C. Brãtianu nu era
deloc dispus sã dea Guvernul unor partide politice pe care le considera cel puþin
nesigure vizavi de valenþele regimului politic burghezo-democratic ºi constitu-
þional românesc trasat de Marea Unire ºi întãrit dupã ianuarie 1926, ca urmare a
renunþãrii la tron a Princepelui Moºtenitor Carol.
Ion I. C. Brãtianu era neliniºtit din cauza existenþei „federaþiei“ Partidului

Naþional–Partidul Þãrãnesc, motiv pentru care a încercat s-o destrame. Manevra
se arãta abilã, iar intermediarul în cauzã pe mãsurã — tânãrul subsecretar de Stat
de la Ministerul de Interne, Gheorghe Tãtãrescu.
Oltean doljan ca ºi Argetoianu, Tãtãrescu l-a tatonat mai întâi printr-o scri-

soare pe cel care pe atunci era un declarat antiliberal. Redãm textul scurtei epistole
ce prefaþa „planul lui Brãtianu“.

„Iubite Domnule Argetoianu,

Cele cuprinse în alãturatele însemnãri mi-au fost dictate punct cu punct. A
fost voinþa mea, pentru a nu denatura nimic; având în vedere importanþa chestiunii.
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Nevrând sã vã deranjez azi, îmi rezerv plãcerea de a vã vedea mâine sau
poimâine.

Al D-voastrã vechi credincios,
Tãtãrescu

P.S.
Guvernul s-a fixat asupra reformei electorale, adoptând principiul proporþio-

nalitãþii cât mai largi. T.“

„Punctul de vedere al lui Brãtianu

Proiectul de colaborare la Guvern a partidelor Naþional ºi Þãrãnesc, în formula
principialmente acceptatã de Partidul Naþional, acordã Partidului Þãrãnesc o
precumpãnire evidentã, care dupã pãrerea lui Brãtianu va însemna o perioadã de
Kerensitã [Kerenskitã] sau similarã regimului Stambulinski din Bulgaria.
El, Brãtianu, atât timp cât va avea influenþa pe care se ºtie cã o are, nu-ºi va

da asentimentul la înfãptuirea unui asemenea Guvern. ªi garanteazã cã în faþa
acestei eventualitãþi, el are posibilitatea sã prezideze viitoarele alegeri generale,
a cãror «strãºnicie» va întrece tot ce s-a fãcut pânã azi.
Dar Brãtianu n-are niciun interes sã rãmânã la Guvern. Nu e numai uzura ex-

plicabilã, dar necesitatea urgentã de refacere a Partidului Liberal care determinã
logica retragerii. Totuºi nu va consimþi sã îl retragã, decât dacã i se asigurã un
Guvern de formaþiune ºi concepþii burgheze, constituind cel de-al doilea ºi mare
partid de Guvern, asigurând în viitor alternanþa ºi controlul.
Evident, Partidul Naþional în alcãtuirea lui de azi ar fi capabil sã formeze un

asemenea Cabinet. Dar lãsarea în afarã a generalului Averescu ar avea drept re-
zultat aruncarea acestuia în braþele þãrãniºtilor ºi de unde s-ar urmãri slãbirea cu-
rentului þãrãnist, nu s-ar ajunge decât la întãrirea lui ºi la întinderea haosului.
Înglobarea generalului Averescu în viitorul Guvern constituit în miezul sãu

de Partidul Naþional, apare astfel ca o necesitate de primul ordin.
Brãtianu cunoaºte perfect de bine tot ceea ce vã desparte azi de generalul

Averescu. ªi a adãugat: «Nu cred ca Averescu sã fie mai antipatic lui Argetoianu
decât mie ºi totuºi de câte ori nu i-am întins mâna (lui Averescu). Ce mai vrea
Argetoianu? A dovedit cã l-a desfiinþat politiceºte pe general. Ei bine, aºa este.
Averescu este astãzi o simplã epavã, care într-un viitor Guvern nu aduce decât umbra
unui trecut, dar lãsat în opoziþie, cu naþionalii la Guvern, va naviga în apele þãrãniste
fãcând sã explodeze atâtea mine flotante...»
De bunã seamã nici Brãtianu nu e de pãrere ca preºedinþia Consiliului deMiniºtri

s-o aibãAverescu; se poate gãsi o formulã. De ex.:Averescu preºedinte al Senatului,
situaþie pe care ar primi-o în compania lui Iorga care ar lua pe cea a Camerei.
În cazul constituirii unui asemenea Guvern, lui Brãtianu i-ar conveni ca pre-

ºedinþia Consiliului de Miniºtri s-o aibã însuºi «Argetoianu» dupã cum este o ne-
cesitate de Stat ca Ministerul Internelor sã nu fie pe altã mânã.
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Dacã «Argetoianu» crede în prietenia þãrãniºtilor, se înºalã. Aceastã prietenie
este numai aparentã, de naturã profitorie ºi speculativã, ei vãd într-însul pe ina-
micul lor doctrinar, pe care la prima ocazie vor cãuta sã-l arunce peste bord. Mai
ºtie ceva ºi din «prieteniile» naþionalilor ardeleni pentru persoana sa. Pe când oa-
meni care înconjoarã azi peAverescu nu fac niciun secret din a-i manifesta «azi»
simpatii ºi dorinþa de a se gãsi în jurul sãu [al lui Argetoianu].
Este necesar ca dl Argetoianu sã fie încunoºtiinþat despre acest punct de vedere

al lui Brãtianu, acum, cât mai urgent posibil. O înþelegere Brãtianu-Argetoianu
ar putea fi stabilitã imediat, cu caracter strict secret.
Dl Argetoianu nu trebuie sã aibã prea mare încredere în persoana care face

legãtura, între d-sa ºi Brãtianu. E absolut necesarã o înþelegere personalã cu
Brãtianu.
Dacã Brãtianu n-ar putea realiza acestã înþelegere cu dl Argetoianu, e posibil

cã va încerca printr-un emisar s-o facã cu Maniu. Dar e preferabil ca înþelegerea
sã se facã între Brãtianu-Argetoianu, peste capul lui [Iuliu] Maniu, decât
Brãtianu-Maniu, peste capul lui Argetoianu.“
Socotindu-se stãpân pe situaþie, cu oarece promisiuni regale de acceptare a

Guvernului „federaþiei“ pe care izbutise sã o înjghebeze, C. Argetoianu a declinat
cu trufie oferta, printr-o butadã de efect ce avea sã-l coste: „politicã de bordel nu
mai fac!“
De menþionat cã acest episod politic n-a fost reþinut în niciun fel de Argetoianu

în memorialistica sa. Se vede cã n-a reuºit niciodatã sã mistuie eroarea, sã-ºi
ierte gafa monumentalã.
Se ºtie cã dupã încercarea ratatã cu Argetoianu, Ion I. C. Brãtianu l-a adus la

Guvern tocmai pe generalul AlexandruAverescu – spre disperarea neputincioasã
a gafeurului.
Cu toatã discreþia în care s-a dorit sã aibã loc sondarea politicã a lui Brãtianu,

ziariºti iscusiþi au decelat „secretele zeilor“, imortalizând cazul în pagini de ga-
zete ale timpului. Bunãoarã, directorul cotidianului de mare tiraj Curentul, nimeni
altul decât faimosul Pamfil ªeicaru a evocat într-un articol din 28 decembrie 1928,
modul în care reacþionaseArgetoianu la vestea cabalei cuAverescu prim-ministru:
„Nu voi uita niciodatã sinistra zi a pãcãlelii politice de 1 aprilie 1926, când sigur
de formarea unui Guvern Maniu, dl Argetoianu rumega optimist apropiata plãcere
de a fi salutat cu gâdilitoarea expresie «excelenþã». Cineva intrã grãbit [în re-
dacþia ziarului Curentul care era niþeluº ºi al lui Argetoianu] ºi anunþã: «Averescu
depune la zece jurãmântul». Ca ofensat la auzul unei gugumãnii, dl Argetoianu
repezi dispreþuitor printre buze, ca un scuipat de flegmã un «hait-siktir». Peste
cinci minute apãreau ediþiile speciale ale ziarelor cu lista noilor miniºtri.
Omul pe care toatã lumea îl socoteºte strãbãtut de tot rafinamentul perfid

imaginat de Machiavelli, a fost operat în martie 1926 de liberali cu o uºurinþã
umoristicã. E destul sã amintim cã prin dl Gheorghe Tãtãrescu s-a trimis de cãtre
Ion I. C. Brãtianu, o invitaþie d-lui Argetoianu. Sigur de situaþie, actualul credin-
cios subaltern al d-lui Vintilã I. C. Brãtianu a rãspuns: «politicã de bordel nu mai
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fac». Fãrã îndoialã cã numai datoritã complectei lipse de informaþii dl C.Argetoianu
a refuzat cu panaº invitarea la tocmealã a fostului regizor al politicii româneºti,
astfel nu jertfea situaþia pentru un gest“.
Petrecania din primãvara anului 1926 l-a mântuit peArgetoianu, care a sfârºit

prin a se înclina în faþa atotputerniciei „Sfinxului“ de la Florica de Argeº.
În vara lui 1927, când premierul Al. Averescu dãdea semne de emancipare de

sub tutela binefãcãtorului ºef naþional-liberal, cochetând chiar cu revenirea pe
Tronul României – la caz de deces a Regelui Ferdinand – a ex-Principelui
Moºtenitor Carol – Brãtianu l-a avut pe Argetoianu alãturi când cu demisionarea
intempestivã a nestatornicului general. Mai mult, i s-a fãcut onoarea ocupãrii
fotoliului ministerial la Agriculturã ºi Domenii în noul Guvern ºi poate cã ar fi
lucrat mult ºi bine cu înþeleptul om politic dacã timpul ar mai fi avut rãbdare ºi
nu i-ar fi grãbit trecerea în lumea umbrelor la 24 noiembrie 1927.
La moartea lui Ionel Brãtianu, C. Argetoianu a fãcut un suprem gest de oma-

giere a marelui dispãrut, înscriindu-se ºi venind cu arme ºi bagaje în „Casa curatã“,
de acum, a Partidului Naþional Liberal.
Inteligent, perspicace, va fi privit în jur ºi va fi observat cã urmaºii „Sfinxului“

ar fi putut fi concuraþi cu succes la ºefia Partidului, a Guvernului...
Imediat dupã autorestaurarea Regelui Carol al II-lea pe Tronul României, la

8 iunie 1930, se pãrea cã sosise prilejul împãcãrii tânãrului Suveran cu un PNL
pocãit, prezidat însã de ConstantinArgetoianu, nu de reductibilul Vintilã Brãtianu.
N-a fost sã fie ºi ferventul om politic a primit-o din nou de unul singur în cãutare
de alþi „idoli“ de mase care sã-i gireze programele politice responsabile de pro-
pãºirea þãrii.
S-a „reîncuscrit“ politic cu Nicolae Iorga în 1931-1932, iar sfârºitul a fost

catastrofal, cu un plus de deficit de imagine pentru Iorga. L-a împresurat din
toate pãrþile pe Regele Carol al II-lea însã de fiecare datã îl „scãpa“ Camarila în
ºovãitor, nehotãrât. ªi ca un corolar al cinismului sãu nativ, i-a încercat ºi pe co-
muniºtii din România sedusã de sovietici ºi abandonatã de anglo-americani.
Zadarnic. Peste tot ºi peste toate s-a ales cu praful din þãrâna maramureºanã
deasupra cãreia tot bântuie sufletul-i neîmpãcat.
Încheiem cu un scurt fragment din Însemnãri Zilnice ale refugiatului politic

Constantin Argetoianu, gânduri vechi ce-l obsedau încã:
„Geneva, luni, 12 iunie 1944. Având vreme de prisos, aici în Geneva unde

trãiesc degeaba, citesc mult ºi mã gândesc la trecut – trecutul meu mai ales. ªi
îmi pun întrebarea: aº fi putut eu oare sã împiedic nenorocirile þãrii mele? Rãspund
cu curaj: da – dacã n-aº fi avut de luptat cu lãcomia ºi dârza opunere a proºtilor
ºi a politicienilor care mi-au stat în cale. Cât erau de mulþi i-aº fi biruit dacã
n-aº fi avut constant împotriva mea pe cel din fruntea Statului ºi împotriva cãruia
eram dezarmat. Nici Regele Ferdinand, nici Regele Carol al II-lea nu m-au pri-
ceput. Ferdinand era în mâna altora ºi Carol al II-lea s-a temut sã nu-l încalec...
La un moment dat, am sperat sã ajung la ceva prin Ionel Brãtianu, dar Ionel
Brãtianu mi-a murit în braþe...
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Am urmãrit prin toate cãile posibile stabilirea unui regim naþional în þara ro-
mâneascã, am încercat pe rând sã mã folosesc de toate partidele – dar m-am izbit
cu regularitate de «stânca de Sus».
Singurul rezultat al acestor încercãri a rãmas reputaþia de inconsecvenþã (!) în

politicã, pe care mi-au fãcut-o lichelele – mie care toatã viaþa n-am urmãrit decât
o singurã idee!
Churchill a fost mai fericit – altul era teatrul pe care a avut el norocul sã joace

rolul – cãci tratat ºi dânsul o viaþã întreagã de inconsecvent (deºi nu urmãrea ºi
dânsul decât o singurã idee) poate sã-ºi încheie viaþa în apoteoza recunoºtinþei
unui întreg popor.“
Dar – am observa noi astãzi – cum totul este relativ pe lumea asta, pânã la

urmã Churchill a pierdut puterea politicã îndatã dupã victoria în Marele Rãzboi,
iar lui Argetoianu – revenit din pribegie sã-ºi doarmã somnul de veci în cripta
cavoului familiei de la Breasta de Dolj – i s-au calcinat oasele, într-un perfect
anonimat, risipite pe câmpul Sighetului Marmaþiei.

32 STELIAN NEAGOE 6



7 ION I. C. BRÃTIANU — CONSTANTIN ARGETOIANU 33



34 STELIAN NEAGOE 8



9 ION I. C. BRÃTIANU — CONSTANTIN ARGETOIANU 35



36 STELIAN NEAGOE 10


