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Venirea Occidentului la malurile Dunãrii dupã 1829 ºi orientarea noii genera-
þii a elitei române cãtre Apus1 determinã ºi o trecere de la o boierime sedentarã
la una dinamicã, caracteristicã vremurilor moderne. Trecerea n-a fost atât de ra-
pidã la bãrbaþi precum pare la prima vedere, pentru cã înlocuirea calpacelor, a iº-
licelor din portul fanariot cu fracul ºi jiletca, cu „haine nemþeºti“, însemna ºi uni-
formizarea vestimentaþiei, însemna ºi o anumitã democratizare care în ochii con-
temporanilor pãrea sã fie egalã cu pierderea rangurilor boiereºti2. ªi nu toþi ac-
ceptau schimbarea. Nu fãrã rezistenþã. Idealul vechii boierimi era omul acoperit
de grãsime. Se ºi spunea cã fiecare strat avea semnificaþia unui rang. Boierul se
deplasa susþinut de slujitori ºi era, vorba lui Pompiliu Eliade, întruparea lenei.
„Tot grasul e frumos“ se mai spunea încã în prima jumãtate a secolului al XIX-lea.
Mentalitatea burghezã ºi noul model de aristocrat occidental impun ºi în spaþiul
românesc o radicalã schimbare. Bãrbatul la modã ajunge sã fie acela care era un
bun cãlãreþ, un bun înotãtor, care fãcea gimnasticã, scrimã, trageri la þintã, care
avea curaj, erudiþie. La mijlocul veacului apare ºi dandy-ul, personaj care pune
în evidenþã nu costumul boieresc de mai înainte, ci pe acela al noii generaþii, oc-
cidentalizate. ªi o face la fel de ostentativ: „mãnuºi galbene, guler englezesc,
ciubote de gant, þigara în gurã, pãr încreþit“, cum îl descrie Ioan Grigore Ghica.
Revoluþionarii de la ’48, „pantalonarii“ sau „bonjuriºtii“, cum li se zicea, erau
îmbrãcaþi în redingote, surtucuri, aveau pãlãrii cu boruri rãsfrânte ºi împodobite
cu pene ºi, fireºte, purtau cocarda naþionalã. Ion Ghica se îmbracã cu un palton
alb, îºi pune cizme ºi o pãlãrie îndesatã pe frunte. Îºi comanda hainele ºi încãlþã-
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mintea la Paris, cum fãceau mulþi alþii (adesea ºi la Viena), pentru cã industria
textilã româneascã încã nu satisfãcea exigenþele3. Cei care plecau spre oraºele Oc-
cidentului erau plini de comisioane ºi comenzi pentru haine, încãlþãminte, bijuterii.

Dincolo de îmbrãcãminte ºi comportament, noul tip de om politic este educat
în Occident. Din cei 155 de miniºtri dintre 1866 ºi 1916, 101 fãcuserã studii în
afarã. Studiile sunt mai ales de drept (în 1900, din 120 de judecãtori inamovibili,
50 sunt pregãtiþi în Occident ºi din 2.800 de avocaþi, 400 sunt cu studii afarã)4.
La un numãr de 3.000 de intelectuali, 1.102 au studii în þarã, 717 în Europa de
Vest, 771 în Europa Centralã, 41 în Europa de Est, 32 în Europa de Sud-Est5.
Centrele unde se formeazã sunt Paris, Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse,
Bonn, Berlin, Erlangen, Freiburg, Gissen, Göttingen, Halle, Heidelberg, Jena,
Marburg, München, Tübingen, Würzburg, Viena, Graz, Geneva, Zürich, Bologna,
Padova, Pavia, Roma... Între 1800 ºi 1900 circa 10.000 de tineri din Europa de
Sud-Est îºi fac studiile integrale sau parþiale în universitãþile din vestul Europei,
unii dintre ei, nu puþini, cu doctoratele susþinute. ªi oamenii politici în principal
dintre aceºtia se recruteazã. Ei sunt cei care conduc miºcãrile sociale ºi politice
ale popoarelor din zonã, societãþile politice, partidele politice sau formeazã gu-
vernele6. Politica e folositã de noii veniþi ca o trambulinã socialã, existând o ma-
re confuzie între interesul public, interesul de partid ºi interesul privat. Noii poli-
ticieni, odrasle ale vechii boierimi sau nou veniþi social, sunt de regulã buni ora-
tori, calitate foarte apreciatã în epocã. Consideratã chiar prima calitate a omului
politic. Sunt oratori de forþã de expresie, de farmec, imaginaþie, ritm ºi gesticulaþie,
precum Take Ionescu, T. Maiorescu,Al. Lahovari, B. Delavrancea... Discursurile
aratã competenþã în probleme sociale, financiare, economice, politice, în proble-
mele care agitã vremea. Sunt unii oratori conciºi, inteligenþi, într-un parlament
român unde frazeologia romanticã, arguþia avocãþeascã dominau adesea. Aºa e
P.P. Carp. Exprimarea lui pare turnatã în bronz. ªi astãzi discursurile sale îþi stâr-
nesc un viu interes ºi te laºi purtat de remarcabila lor putere deductivã, de pasiu-
nea pe care o pune în frazã, patetismul, ironia, spiritul improvizator7. Evident,
spiritul care dominã aceste discursuri e unul aristocratic, la modã în epocã. Ca ºi
lordul Salisbury, P.P. Carp, ca ºi alþi oameni politici, nu se socotea responsabil
faþã de oameni, ci responsabil pentru ei. Dupã el omul de stat trebuia sã se con-
ducã dupã un principiu de autoritate, adicã sã nu se lase purtat de instinctele mul-
þimii, ci sã le impunã el legea raþiunii sale. „Eu admit instinctul la o naþiune, ad-
mit cã ea sã simtã cã existã un rãu precum fiecare om când e bolnav simte cã-l
doare, dar eu nu admit ca bolnavul sã zicã: iatã doctoria ce trebuie sã mi-o dea
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doctorul…Noi, însã, în loc de a lumina poporul, când venim sã primim inspiraþii
de la dânsul, nu facem decât a prostitua inteligenþa, pe care Dzeu a binevoit sã
ne-o dea. ªi cei care cred cã au primit o culturã, aceia au datoria sacrã de a veni
când poporul a rãtãcit sa-i zicã: nu merg dupã tine! Tu simþi rãul, leacul þi-l dau
eu“8. În 1909, rãspunzând lui C. Stere, el afirma: „Din vremurile Eladei antice,
ºi chiar mai înainte, de la faraonii Egiptului, demagogii fac apel la patimile ple-
bei ºi predicã democraþia ºi partajul averilor. De milenii, mulþimea ºi prostimea
tot munceºte, iar elita tot guverneazã… Mulþumitã acestei orânduieli neclintite
s-au ridicat piramidele, ca ºi templele din Karnak ºi Lucsor, precum mai târziu
au înflorit minunile arhitecturii ºi ale artei elene… De atunci ºi pânã astãzi nu s-a
schimbat nimic în fond ºi nici nu se va schimba în vecii vecilor… Atât numai,
cã ne costã mai scump aparatul de guvernãmânt…“9.

Credinþa lui Carp în capacitatea elitei de a fãuri ceva durabil este de sorginte
aristocratã. Aristocraticã este ºi neîncrederea lui vãditã în puterea formelor.

Elita secolului al XIX lea are un slab dialog cu alegãtorii, redus la oraºe, în
colegiile restrânse10. Reprezentanþii ei se aleg de regulã nu pentru calitãþile lor,
ci graþie administraþiei. Toþi se orienteazã spre o bunã relaþie cu capul statului,
cu suveranul. Unii reuºesc, precum Brãtienii, D. A. Sturdza, E. Costinescu, T.
Maiorescu... I.C. Brãtianu a fost cel mai bun sfetnic al lui Carol I o lungã pe-
rioadã (1876-1888), la fel D.A. Sturdza (1895-1909). La fel I.I.C. Brãtianu, care
sub domnia lui Ferdinand, între 1914 ºi 1927, a fost adevãratul conducãtor po-
litic al României. Cumnatul sãu, Barbu ªtirbei, era apropiatul reginei Maria ºi al
lui Ferdinand, ºi prin el Brãtianu cunoºtea toate miºcãrile suveranilor ºi le putea
influenþa. Era, în acelaºi timp, conducãtor ºi al celui mai puternic partid politic
al timpului, PNL, el deþinea practic toþi centrii de putere chiar ºi atunci când nu
era la guvern. Alþi oameni politici, precum P.P. Carp, Gh. Gr. Cantacuzino, L.
Catargiu, N. Filipescu, Al. Lahovari... au fost mai puþin apropiaþi de Palat. În ge-
neral, aºa sunt conservatorii, prin obiceiul lor de a spune deschis suveranului pã-
rerea lor. „Aiasta se poate Majestate, aiasta nu se poate“, fraza lui Lascãr
Catargiu, de atâtea ori folositã de el, caracterizeazã comportamentul.

Procesul de democratizare politicã pe care-l cunosc Europa ºi lumea întreagã
dupã revoluþia francezilor din 1789 diminueazã puterea politicã a aristocraþiei.
Dar aristocraþia continuã sã fie încã foarte influentã, cu toate cã, de exemplu, în
Franþa nobilimea deþinea 40% din funcþiile politice pânã în 1830 ºi acest procent
scade la 14% sub monarhia din iulie, iar introducerea votului universal în 1848
nu va face decât sã micºoreze ºi mai mult acest procentaj. În Austria aceastã in-
troducere a votului universal în 1907 face ca în Camera de Jos sã nu mai fie
decât un duce, un prinþ ºi doi conþi. În Germania însã aristocraþia rãmâne puter-
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nicã, dominând chiar, în Silezia, Prusia Orientalã, în Pomerania, în circumscripþii
precum cea a Berlinului. În Anglia numãrul celor din gentry scade în Partidul
tory la 26% în 1910 (la liberali la 7%). În Camera Înaltã nobilii continuã sã fie
la ei acasã, cum erau ºi ecleziasticii sau militarii în Herrenhaus-ul austriac. În
Rusia ei dominau în cele douã camere ale Dumei. În Consiliul de Stat, numit ju-
mãtate de þar, burghezia nu avea decât 18 locuri. În Ungaria, în Camera Mag-
naþilor (Forendihaz) domina aristocraþia mare, care era foarte influentã ºi în Ca-
mera de Jos prin alianþa sa cu mica nobilime. Preþul politic al aristocraþiei scãdea
ºi datoritã scãderii preþului produselor agrare în toatã Europa în secolul al XIX-lea.
Dar mai ales în Anglia aristocraþii ºtiu sã se orienteze economic ºi sã plaseze ve-
niturile lor ºi în alte ramuri ale economiei (vezi marchizul de Bute, care inves-
teºte în portul Cardiff). ªi în Germania se întâmplã acelaºi fenomen. În Rusia,
unde ea numãra în jur de 8% din populaþie (în Franþa nu era decât 1,5%), se în-
cearcã adaptãri asemãnãtoare. În Italia, înalta aristocraþie din diferitele state pânã
la unire îºi pãstreazã poziþia sa socialã ºi dupã realizarea statului naþional. Chiar
ºi familiile rãmase fidele Papei, precum Borghese sau Barberini, continuã sã fie
la aceleaºi înãlþimi sociale. Iar nobilimea micã sãracã din fostul regat al celor do-
uã Sicilii e o prezenþã la fel de vizibilã ºi inutilã. Chiar ºi în Franþa, poziþia nobi-
limii ruinate de revoluþie se reface în bunã mãsurã. În total, dupã regiuni, e rar
ca pierderile sã depãºeascã 20% din ceea ce nobilimea deþinea înainte de revo-
luþie11. Doar cã aici nobilimea micã de provincie nu va mai avea niciodatã po-
ziþia socialã de dinainte. Cu deosebire aristocraþia îºi menþine poziþiile în armatã
ºi în corpul diplomatic. În Anglia cariera armelor rãmâne a celor din gentry,
chiar dacã se admite din ce în ce mai mult intrarea în aceastã carierã ºi a celor
proveniþi din burghezie ºi trecuþi pe la colegiile din Woolwich ºi Sandhurst. Dar
armata modernã presupune înainte de toate specializare ºi, de aceea, în rândul
comandamentului în preajma primului rãzboi mondial aristocraþia nu mai repre-
zenta decât 25% din ofiþeri. În Prusia, procentajul ei era superior ºi Înaltul Co-
mandament era în general rezervat acesteia, în cadrul corpului prefectoral însã
nici aici nu mai ocupa decât o treime (53% la proclamarea imperiului). În 1911,
78% din funcþionarii înalþi ai Prusiei sunt ieºiþi din rândul aristocraþiei (9% din
burghezia de profesii liberale, 13% din financiari). Aristocraþia continuã sã fie
foarte vizibilã tot secolul al XIX-lea, între altele ºi pentru cã monarhiile nu înce-
teazã de a înnobila reprezentanþi ai burgheziei care se ilustrau prin talent sau avere.
Cum a fãcut Napoleon I, care a creat o nobilime a imperiului (circa 3.000 de fa-
milii, 68% militari), acceptatã treptat de restul aristocraþiei. Înnobilarea e frec-
ventã mai ales între bancherii evrei: Bleichröder în Prusia, Rothschild în Franþa,
numeroºi alþii, mai multe mii, în Imperiul Austro-Ungar. Regina Victoria a con-
ferit titlul de pair mai multor militari, înalþi funcþionari de la Civil Service, per-
sonalitãþi culturale ºi unor bancheri ca Arthur Guinness sau Nathan Rothschild.
Se întâlnesc în secolul al XIX-lea numeroase cãsãtorii ale aristocraþilor cu mem-
bri ai burgheziei (fiul mareºalului Ney se cãsãtoreºte cu fiica bancherului Laffitte,
fiica lui Fritz Krupp, Bertha, cu Gustav von Bohlen und Halbach, Winaretta
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Singer, o bogatã americancã, devine ducesã de Polignac, Consuelo Vanderbilt,
fiica magnatului drumului de fier, se cãsãtoreºte cu ducele de Marlborogh (vezi
tipul aristocratului în cãutarea unei perechi bogate în romanul lui Henry James,
Aripile Colombei). Existã un spirit de corp întreþinut mult ºi de religie, chiar
dacã vocaþia religioasã nu mai atrage ca mai înainte reprezentanþii aristocraþiei.
Sentimentul de a fi „altfel“, afiºat uneori cu o morgã mult prea spectacularã, e
þinta unor publicaþii satirice, ca în Germania Simplicissimus sau Kladderadatsch:
uniformã înþepenitã, mustaþã, monoclu, gust pentru duel... Spiritul de corp se
întreþine prin instituþii culturale, ca Opera la Paris, în timpul Restauraþiei, dar ºi
în timpul celei de a III-a Republici (vezi nemulþumirea balerinelor, descrisã de
Paul Morand în 1900, care vrând sã-ºi ia amanþi principi sau duci dãdeau mereu
peste aceiaºi domni cu barba albã care nu voiau sã lipseascã o searã de la Operã).
Aristocraþii sunt sufletul recepþiilor, balurilor, saloanelor, marilor partide de vâ-
nãtoare, evenimentelor culturale… Saloanele descrise de Proust, ale ducelui de
Montesquieu sau Boni de Castellane... sunt o realitate.

La noi, din cei 18 prim-miniºtri dintre 1866 ºi 1914, 17 sunt din familii boie-
reºti ºi doar unul, Titu Maiorescu, nu e boier. Dar e din nobili ardeleni, din fa-
milia lui Petru Maior. Mai mult, dintre ei, doar Brãtienii ºi P.P. Carp aparþineau
boierimii mijlocii, ceilalþi erau din marea boierime. Din cei 24 de preºedinþi de
Camerã (15 munteni, 7 moldoveni ºi un armean, Vasile Missir), boieri erau toþi,
cu excepþia lui Anastasie Fãtu, fiu de preot. E adevãrat cã unii erau de boierie re-
centã, Gh. Costa-Foru, Mihail Pherekyde, D. Gianni, Grigore Triandafil ºi Vasile
Missir, dar tot boieri erau. Preºedinþi ai Senatului au fost 19, dar dintre ei doar
mitropolitul Nifon era de provenienþã orãºeneascã. În rest erau reprezentanþi ai
boierimii de diferite straturi. Doi dintre oamenii politici au deþinut toate trei
funcþiile în stat, de prim-ministru, preºedinte de Camerã ºi de Senat. ªi aceºtia
erau Gh. Gr. Cantacuzino ºi Dimitrie Ghica, adicã doi reprezentanþi ai unor fa-
milii boiereºti. Din 47 de fruntaºi politici, ºefi de guvern, preºedinþi de Camerã
ºi Senat, 23 sunt din aristocraþia cea mai înaltã.

Aristocraþi nu erau doar în Partidul Conservator. Dimpotrivã, în rândurile li-
beralilor sunt dublu decât la conservatori. Fie în rândurile liberalilor munteni, fie
ale celor din Moldova. I. Emanoil Florescu, Gh. Manu, I.N. Lahovary, Gh. Gr.
Cantacuzino, C. Grãdiºteanu sau C. Olãnescu, toþi munteni, sunt conservatori.
Dupã cum D.A. Sturdza, C. Negri, D. Lecca, M. Costachi Epureanu, toþi mol-
doveni, sunt liberali. La fel ca în Occident, ºi la noi aristocraþii au o viaþã împãr-
þitã între oraº ºi moºie sau localitãþi de odihnã. Gh. Gr. Cantacuzino are nu numai
o superbã casã pe Calea Victoriei la Bucureºti, dar ºi castel la Floreºti – Prahova
ºi palat la Zamora, P.P. Carp are la Þibãneºti, Lascãr Catargiu la Golãºei, D.
Lecca la Radomireºti, I. Ghica la Ghergani, N. Kreþulescu la Leordeni, Gh.
Manu la Budeºti, Gh. Rosetti Roznovanu la Roznov12. Nu-i mai puþin adevãrat
cã mulþi dintre boieri locuiau puþin la moºii, preferând sã le arendeze ºi sã mear-
gã în Apus o bunã parte din an (79% din moºii erau arendate, probabil cea mai

5 ELITA MODERNÃ A ROMÂNILOR. CÂTEVA PUNCTE DE VEDERE 39

————————
12 M.S. Rãdulescu, Elita liberalã 1866-1914, Bucureºti, 1998, p. 204.



mare proporþie din Europa13). Aristocraþii sunt cei care aduc primii Occidentul
la noi. Desele cãsãtorii moldo-muntene îi omogenizeazã14. Ei sunt începãtorii
modernizãrii. Nou veniþii, din comerþ, industrii, profesii liberale iniþial îi vor
imita. Iar aceastã clasã dirigentã, elita, va fi un model pentru societatea româ-
neascã întreagã.

Toþi au legãturi în lumea politicã europeanã (se remarcã în acest sens Take
Ionescu, P.P. Carp, D. A. Sturdza...) ºi, prin ei, lumea româneascã este în secolul
al XIX-lea foarte „în Europa“. Unii dintre noii politicieni sunt intelectuali, pro-
fesori, medici, juriºti, istorici, ºi intrã în elita politicã prin meritele lor, ceea ce
dã o calitate în plus acestei elite. Ea, elita, nu e numeroasã (C. Bacalbaºa dãdea
pentru Vechiul Regat cifra aproximativã de 50 de personalitãþi în jurul cãrora se
învârtea lumea politicã prin ceea ce avea ea mai interesant). Se observã o ten-
dinþã de amestec între diferitele straturi ale elitei boiereºti ºi burgheze, liberale
ºi conservatoare (Al. I. Cuza e cãsãtorit cu Elena Rosetti, fiica marelui boier
Iordache Rosetti, I.I.C. Brãtianu cu principesa Moruzzi ºi apoi cu Eliza ªtirbei,
altã principesã, Al. Marghiloman cu Eliza ªtirbei...). Regulile moralei nu func-
þionau ca atare, cu rigoarea din alte pãrþi (regina Maria, M. Ghermani, I.I.C.
Brãtianu...). Politica modernã e pentru toþi o sursã de stres. Mulþi mor de tim-
puriu ºi de boli vasculare: Al. Lahovari, L. Catargiu, M. Ghermani, Gh. Gr.
Cantacuzino...

Elita Vechiului Regat se aflã într-o foarte strânsã legãturã cu elitele românilor
din Transilvania, Banat, Bucovina sau Basarabia, legãturi întreþinute prin nume-
roase vizite reciproce, schimburi culturale intense, susþinerea materialã a celor
aflaþi în afara graniþelor Regatului15.

Elita românilor din secolul al XIX-lea (secolul cel lung, în spaþiul românesc,
din 1821 pânã la 1914) e la nivelul vremurilor de schimbare pe care le-a trãit
acest spaþiu, la nivelul provocãrilor la care au fost supuºi românii. Ea a fãcut faþã
acelei perioade istorice. A fost depãºitã doar în câmpul social, în care n-a reuºit
sã gãseascã o rezolvare unor chestiuni precum a fost chestiunea ruralã, din care
cauzã s-a confruntat cu... 1907.
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13 I. Bulei, Atunci când veacul se nãºtea, Bucureºti, 1990, p. 101.
14 Vezi Mihai-Sorin Rãdulescu, op. cit., Octav-George Lacca, Familiile boiereºti române, ed. Alex.

Condeescu, f.a.
15 Vezi Ion Bulei, op. cit, p. 214 ºi urm.


