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INTRODUCERE 

 

 

Sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX a fost marcat de transformările 

radicale, galopante pe care le-a suferit societatea românească, în care s-au confruntat curente 

şi concepţii de idei diferite, liberalismul şi conservatorismul, pe baza lor cristalizându-se 

primele formaţiuni politice de sine stătătoare, Partidul Conservator şi Partidul Liberal, s-a 

câştigat pe câmpul de luptă independenţa de stat, s-a dat forma de organizare modernă a 

statului român, cea de regat sub conducerea regelui Carol I, s-a realizat îndeplinirea idealului 

naţional al tuturor românilor, acela de a se uni şi a trăi liberi în fruntariile aceleaşi ţări.  

În această epocă a luptelor pentru îndeplinirea idealurilor noastre naţionale, idealuri ce îi 

vor marca întreaga carieră politică şi diplomatică, s-a născut şi evoluat una din cele mai 

prolifice personalităţi ale acestor timpuri, Dimitrie G. Ion, pe care posteritatea îl va reţine 

drept Take Ionescu. 

Fiu de mic burghez, negustor de cereale, Take Ionescu reprezintă exemplul edificator al 

omului care a triumfat datorită meritelor sale personale, care s-a impus pe scena politică fără a 

deţine o avere impresionantă sau un nume istoric cu rezonanţă, deopotrivă adulat de păturile 

de jos şi invidiat de castele ce decideau destinele ţării, respectat şi apreciat în cercurile politice 

internaţionale în care a avut de multe ori un cuvânt important de spus, reuşind să urce pe scara 

politică pe cele mai înalte trepte ale ierarhiei, şef de partid şi prim-ministru.  

Studiul îşi propune să surprindă traiectoria omului politic de-a lungul întregii sale 

cariere şi totodată să marcheze dilemele, nemulţumirile, aspiraţiile, dorinţele, eşecurile şi 

succesele avute, cu scopul de a creiona cât mai realist o imagine nepărtinitoare a celui care a 

fost Take Ionescu. Aducerea la lumină şi reliefarea straturilor unei personalităţi debordante, 

insuficient cunoscută şi pe nedrept dată uitării, a cărui muncă, tenacitate, dăruire, putere de 

sacrificiu, puse în slujba realizării ţelului de unitate naţională, reprezintă unul din 

fundamentele importante, motivaţia principală în alegerea  realizării acestui studiu. Acest om, 

plin de bunătate, incapabil să pedepsească orice abuz, iertător şi îngăduitor, calităţi ce aveau 

să-i pricinuiască multe neajunsuri de-a lungul întregii sale cariere politice, a excelat în tot ceea 

ce şi-a propus, cu predilecţie în domeniul diplomatic, domeniul său de suflet, căruia i se va 

dedica în totalitate, în ultimii ani ai vieţii sale politice, fiind iniţiatorul alianţei regionale Mica 

Înţelegere, menită să apere interesele statelor în garantarea frontierelor stabilite prin tratatele 

de pace de la Paris. 
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A fost un avocat strălucit, cu o ţinută de înaltă clasă, Eugen Lovinescu comparându-l cu 

un lord de Derby, ziarist cu vocaţie, înfiinţând şi conducând numeroase cotidiane de renume 

ale vremii, orator desăvârşit, fermeca mulţimile cu glasul şi elocinţa sa, astfel încât, încă din 

studenţie fusese supranumit Tăkiţă gură de aur, şi un talentat debater parlamentar, analele 

parlamentului fiind îmbogăţite cu discursurile sale antologice, adevărate perle oratorice 

ocazionate adesea de momentele cruciale pe care le-a traversat poporul român în istoria sa.  

De la întoarcerea sa în ţară în 1881, în urma studiilor de drept la Paris, absolvite cu 

magna cum laude, şi până la încetarea sa din viaţă în 1922, Take Ionescu avea să facă parte şi 

să se implice neîncetat în procesul de dezvoltare economică şi politică a României contribuind 

substanţial la evoluţia regatului român spre cadrul necesar desăvârşirii României Mari. În 

toată această perioadă şi-a păstrat un loc proeminent în politica ţării, deţinând pe rând 

portofoliile de ministru al Cultelor şi Instrucţiei Publice (1891-1895, 1899-1900), ministru al 

Finanţelor (1900, 1904-1907), ministru de Interne (1912-1914), ministru de stat (1916-1917), 

vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri (1917-1918), ministru de Externe (1920-1921) şi 

preşedinte al Consiliului de Miniştri (1921-1922). 

Rămân emblematice, pentru rolul jucat de Take Ionescu în realizarea României Mari, 

rol subestimat or neglijat adesea de cercetătorii perioadei, cuvintele marelui său rival, Ion I. C. 

Brătianu, care în cuvântarea prilejuită de trecerea sa la cele sfinte recunoştea că în făurirea 

României Mari, mare a fost rolul său. 

Obiectivul ştiinţific al studiului de faţă a avut în vedere analizarea şi surprinderea 

formării şi evoluţiei omului politic de-alungul întregii sale activităţi. Studiul a fost structurat 

în cinci capitole, cu o listă de referinţe bibliografice şi anexe. Primul capitol intitulat Orizont 

formativ. Intrarea în viaţa politică este dedicat formării sale intelectuale, atât în ţară cât şi în 

străinătate şi primelor manifestări în viaţa politică. Atras de Ion C. Brătianu, ce urmărea 

înregimentarea tineretului merituos, şcolit în Occident pentru a-şi întări partidul, va intra în 

rândurile Partidului Liberal, după cum se va vedea în cel de al doilea subcapitol. Retragerea 

opt luni mai târziu din partid, gest motivat de abuzurile săvârşite de guvern pentru a rămâne la 

putere şi activarea în următorii ani în cadrul grupării disidente liberale ce avea drept prim 

obiectiv răsturnarea guvernului condus de Ion C. Brătianu reprezintă subiectul celui de al 

treilea subcapitol. 

 În cadrul celui de al doilea capitol Schimbare de macaz doctrinar şi politic s-a surprins 

înregimentarea sa în rândurile Partidului Conservator în urma insistenţelor lui Alexandru 

Lahovary şi Nicolae Filipescu, fapt ce va duce la obţinerea primului portofoliu ministerial, cel 

al Cultelor şi Instrucţiunii publice,  în cadrul marii guvernări conservatoare condusă de Lascăr 
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Catargiu din 1891. În cadrul unui subcapitol distinct este analizată deosebita atenţie pe care o 

acordă mişcării naţionale a românilor din Transilvania, pentru care trimite subvenţii sub 

diferite pretexte, de multe ori fără ştirea propriului guvern.   

Ultimul subcapitolul evidenţiază momentul şi cauzele, divergenţele crescânde din sânul 

partidului, pricinuite de tendinţa fruntaşilor cu state vechi, precum P. P. Carp şi a protejatului 

său Al. Marghiloman de a-l îndepărta pe Take Ionescu din cărţile accederii la funcţia de şef al 

partidului, ce au provocat o nouă sciziune, în urma căreia Take Ionescu va pune bazele în 

1908, celui de-al treilea partid politic al României moderne, Partidul Conservator Democrat, 

evoluţia sa pe scena politică românească fiind urmărită pe tot parcursul existenţei sale, până în 

anul 1922. Regele Carol I nu se va încumeta să-i dea întreaga putere niciodată, indiferent de 

cât de mari au fost succesele sale electorale în alegeri.  

Cel de al treilea capitol Take Ionescu şi politica externă a României până la primul 

război mondial debutează cu un prim subcapitol în care se evidenţiază schimbarea viziunii 

sale în politica externă datorită întinselor sale contacte şi relaţii diplomatice, de pe urma 

cărora realizează că îndeplinirea idealului naţional se va putea face doar alături de forţele 

Antantei. Venirea la cârma guvernului de abia în 1912, dar împreună cu Titu Maiorescu, 

guvernare închegată pentru a gestiona criza balcanică ce tocmai izbucnise în Europa, 

reprezintă preocupări vizate în următorul subcapitol. În ultimul subcapitol este surprinsă 

activitatea fructuoasă de mediere a păcii, întreprinsă de Take Ionescu la cererea prim-

ministrului grec Elefterios Venizelos, dintre Grecia şi Turcia în urma celui de-al doilea război 

balcanic.   

Capitolul patru În vâltoarea afirmării şi înfăptuirii năzuinţelor naţionale surprinde 

perioada cea mai prolifică din activitatea sa politică şi diplomatică. Declanşarea primului 

război mondial va deştepta mai aprins ca niciodată în sufletul său, năzuinţele de unitate 

naţională, militând fervent împreună cu Nicolae Filipescu pentru intrarea României în război. 

Înfrângerea armatelor române pe câmpul de luptă, ocuparea teritoriului ţării de către germani, 

retragerea regelui şi a guvernului la Iaşi, nu aveau să-l descumpănească, el propăvăduind 

rezistenţa până la capăt, nici un sacrificiu nefiind prea mare pentru ca naţiunea română să-şi 

îndeplinească idealul naţional.  În urma încheierii păcii separate de la Bucureşti, Take Ionescu 

pleacă la Paris unde va desfăşura o prodigioasă activitate propagandistică în cadrul ţărilor 

Antantei, reuşind să implementeze legitimitatea dreptului românilor de a se uni în cadrul 

aceleaşi ţări.  

Ultimul capitol În amurgul carierei politice şi al vieţii este închinat perioadei de final a 

carierei sale politice care a coincis cu trecerea sa în nefiinţă. Întors în ţară, după Conferinţa de 
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pace de la Paris, Take Ionescu nu mai găseşte aceeaşi aderenţă în masele populare, intrând în 

guvernul generalului Alexandru Averescu, unde va deţine portofoliul de ministru de externe. 

Cel de al doilea subcapitol prezintă geneza Micii Înţelegeri, alianţă regională cu un caracter 

strict defensiv, Take Ionescu fiind iniţiatorul acesteia. Ultimul său act politic a constat în 

formarea guvernului efemer de o lună, necesar regelui Ferdinand pentru a face o tranziţie lină 

spre venirea unui nou guvern liberal. În urma votului de blam, guvernul Take Ionescu se 

retrage, el plecând, mai senin ca niciodată, afirma Nicolae Iorga,  în vacanţă în Italia. În urma 

unei infecţii va deceda într-un sanatoriu din Roma la 22 iunie 1922.     

Complexitatea activităţii sale politice şi diplomatice, polivalenţa personalităţii sale au 

suscitat de-a lungul timpului un interes destul de moderat. În această direcţie există o serie de 

articole şi studii, capitole în lucrări de specialitate, monografii, apărute cu predilecţie după 

anii 1990, ce au reliefat diferite aspecte ale vieţii sale precum originea, formarea sa 

intelectuală, specializarea, concepţiile şi ideile sociale, economice, politice, activitatea politică 

şi diplomatică. Din păcate, amintirea sa a ajuns a se reduce la repetarea doar a câtorva 

sintagme care nu ating esenţa unei identităţi remarcabile. Dacă în perioada interbelică numele 

său a continuat a fi menţinut de către apropiaţii săi în actualitatea vremii, după cel de al doilea 

război mondial, numele său a intrat într-o uitare impusă, întreruptă pe alocuri, dar cu restricţii 

ideologice precise. În prezent, Take Ionescu se confruntă cu aceeaşi necunoaştere, datorată şi 

evoluţiei diferite a societăţii actuale, spre epoca de mult pierdută, a cărui mesager a fost, 

întorcându-se, în special, doar cei interesaţi de acele timpuri.  

 Cercetarea surselor documentare şi coroborarea lor cu sursele publicate au dus la 

evidenţierea unor noi aspecte ale vieţii şi activităţii politice şi diplomatice ale lui Take 

Ionescu. Din acest punct de vedere cele mai valoroase surse ce pot fi menţionate sunt 

fondurile arhivare Take Ionescu, Titu Maiorescu, dr. C. I. Istrate, de la Biblioteca Academiei 

Române, care surprind natura raporturilor pe care Take Ionescu le stabileşte şi le întreţine cu 

mari oameni politici şi personalităţi culturale ale vremii.  

Edificatoare în surprinderea evoluţiei relaţiilor şi conjucturilor politice naţionale şi 

internaţionale în care se desfăşura viaţa politică românească sunt fondurile de arhivă existente 

la Biblioteca Naţională a României. În fondul Saint Georges există unele documente de mare 

importanţă, începând cu actul său de naştere, scrisori personale, rapoarte ale legaţiilor din 

străinătate, probleme politice diverse legate de politica internă şi externă, până la proiectul în 

limba franceză de creare a alianţei regionale defensive, Mica Înţelegere, a cărei existenţă i s-a 

datorat. Consultarea fondului Take Ionescu  de la Arhivele Naţionale Centrale a relevat 
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activitatea ziaristică intensă, a elucidat anumite aspecte legate de mentalitatea vremii şi a 

oamenilor politici contemporani lui. 

 Izvoarele edite precum Dezbaterile Adunării Deputaţilor şi Senatului, colecţiile de 

documente interne şi externe, presa vremii au constituit o sursă de egală valoare documentară. 

Dezbaterile Parlamentului constituie sursa documentară fundamentală pentru istoria României 

moderne, ele stând mărturie confruntărilor acerbe dintre partidele şi grupările politice, dintre 

oamenii politici ce le reprezentau, generate de interesele fiecărei clase sociale din care făceau 

parte. Presa a constituit un izvor nesăcătuit de informaţii din care s-a putut cunoaşte societatea 

modernă sub toate aspectele sale: economic, social şi politic. 

Tot aici pot fi integrate şi memoriile, amintirile, notele sau însemnările zilnice ale unor 

oameni politici sau militari, martori sau participanţi la evenimentele în curs de desfăşurare. 

Edificatoare pentru perioada războaielor balcanice şi a primului război mondial şi de un real 

folos au fost Însemnările zilnice ale lui Titu Maiorescu
1
, Memoriile

2
 lui I. G. Duca, lucrarea 

Supt trei regi. România contemporană de la 1904 la 1930, a lui Nicolae Iorga
3
. Discursurile 

oamenilor politici au sintetizat de asemenea o sursă importantă de informaţii, ce prezintă într-

o manieră autentică evenimentele istorice. În acest caz, s-au situat pe primul loc Discursurile 

politice ale lui Take Ionescu publicate prin îngrijirea profesorului Cristu S. Negoescu, în 

1897, 1902, 1903, în trei volume, prin intermediul cărora se pot descoperi veleităţile sale de 

neîntrecut orator şi debater parlamentar, concepţiile sale politice, sociale şi economice. 

Reprezentative pentru elocinţa şi ardoarea cu care s-a dedicat ţelului său suprem, sunt  

discursurile lui Take Ionescu din timpul războiului mondial, din anii 1915-1917, grupate în 

volumul Pentru România Mare
4
, pătrunse de un fierbinte patriotism, militând cu ardoare 

pentru realizarea idealului secular de unire a românilor, pe care îl vedea realizabil cât mai 

curând, prin intrarea în război alături de Puterile Antantei. Pe aceeaşi linie se înscrie şi 

volumul său de Amintiri
5
, o colecţie de portrete a oamenilor politici şi diplomaţilor din cele 

două tabere care s-au înfruntat în timpul primului război mondial, prezentând totodată 

succinte evocări de momente istorice din activitatea sa diplomatică, poziţia şi concepţia sa 

                                                           

1
 Titu Maiorescu, România şi războiul mondial. Însemnări zilnice inedite, ediţie de Stelian Neagoe, Editura 

Machiavelli, Bucureşti, 1999. 
2
 Ion G.  Duca, Memorii, Vol. I, II, III, IV, ediţie de Stelian Neagoe, Editura Machiavelli, Bucureşti, 1994. 

3
 Nicolae Iorga, Supt trei regi. România contemporană de la 1904 la 1930, ediţie de Valeriu Râpeanu şi Sanda 

Râpeanu, Editura Pro, Bucureşti, 1999. 
4
 Take Ionescu, Pentru România Mare: discursuri din războiu: 1915-1917, Editura Lumea nouă, Bucureşti, 

1919. 
5
 Take Ionescu, Amintiri. Discursuri pentru România Mare, ediţie de Nicolae Şerban Tanaşoca, Editura 

Fundaţiei Pro, Bucureşti, 2005. 
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asupra evenimentelor contemporane. În cadrul acestor pagini el ne relevă clara sa viziune 

asupra consecinţelor războiului, război care avea să modifice faţa lumii întregi, deschizând 

drumul democratizării şi constituirii popoarelor naţionale, de sine stătătoare.  

În cadrul lucrărilor speciale se distanţează cele două monografii complexe ale celor doi 

biografi ai săi, Romulus Seişanu
6
 şi Constantin Xeni

7
 şi lucrarea lui Anastasie Iordache

8
, 

apărută în anul 2008. Monografia lui Xeni, intim şi devotat colaborator politic, care a şi fost 

premiată de Academia română, a oferit un ajutor important în vederea conturării personalităţii 

şi activităţii sale politice. 

Evident, acest demers ştiinţific nu ar fi putut fi finalizat fără a se apela la sursele care 

prezintă peisajul politic, social-economic şi cultural al vremii. Printre acestea se integrează  

lucrărilor istoricilor Ion Bulei
9
, Apostol Stan

10
, Lungu Traian

11
, Iordache Anastasie

12
, care 

reuşesc să surprindă cu exactitate frământările, aspiraţiile, dificultăţile unei societăţi aflată în 

plin proces de afirmare şi modernizare. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Romulus Seişanu, Take Ionescu, Editura Universul, Bucureşti, 1930. 

7
 Constantin  Xeni, Take Ionescu (1858–1922), Editura Universul, Bucureşti, 1932. 

8
 Anastasie Iordache, Take Ionescu, ediţia a II-a rev., Editura Universal Dalsi, Bucureşti, 2008. 

9
 Ion Bulei, Atunci când veacul se năştea…lumea românească 1900-1908, Editura Eminescu, Bucureşti, 1990; 

Idem, Sistemul politic al României moderne. Partidul Conservator, Editura Politică, Bucureşti, 1987. 
10

 Apostol Stan, Putere politică şi democraţie în România, Editura Albatros, Bucureşti, 1995.  
11

 Traian P. Lungu, Viaţa politică în România la sfârşitul secolului al XIX-lea (1888-1899), Editura Ştiinţifică, 

Bucureşti, 1967. 
12

 Anastasie Iordache, Parlamentul României în anii reformelor şi-a primului război mondial 1907-1918, Editura 

Paideia, Bucureşti, 2001. 
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I. Orizont formativ. Intrarea în viaţa politică 

 

I. 1. Perioada copilăriei şi a studiilor din ţară şi străinătate 

 

Provenind din clasa mijlocie, tatăl său fiind un cunoscut negustor de cereale, marele 

european se năştea la 13/25 octombrie 1858, fiind al doilea fiu al lui Gheorghe Ioan şi 

Eufrosina, în actul de naştere fiind trecut cu numele: Dumitru Ioan, pe care l-a schimbat mai 

târziu în Dumitru Ionescu şi apoi în Take Ionescu. Îşi va începe cursurile primare la vârsta de 

cinci ani, la Ploieşti în anul 1863. În urma epidemiei de holeră care a bântuit ţara şi care l-a 

atins şi pe el, tatăl este nevoit să-şi declare falimentul şi în final să părăsească oraşul. În 1864, 

Gheorghe Ioan va lua în antrepriză vămile din Ţara Românească stabilindu-se la Giurgiu. Pe 

Take, îl va interna la pensionul Geaniloni din Bucureşti, pentru a urma cursul primar.  

Absolvind cu succes şcoala primară, Take a fost înscris la liceul „Sf. Sava”, unde învăţa 

şi fratele său mai mare, Constantin, obţinând premiul I în toate clasele, afişând înclinaţii 

deosebite pentru analiză şi sinteză şi spre critica literară şi artistică. La 17 ani va absolvi 

bacalaureatul cu notă maximă, uimindu-şi membrii comisiei cu pregătirea sa. În toamna 

anului 1875, Take Ionescu pleacă la Paris unde va urma cursurile Facultăţii de Drept. În mai 

1881, după ce în prealabil publicase broşura intitulată De la condition de l’enfant naturel dans 

la legislation roumaine, îşi ia doctoratul cu teza De la recherche de la filiation naturelle - teză 

reţinută de facultate -, care a adus autorului său menţiunea „magna cum laude”. Vreme 

îndelungată teza lui Take Ionescu a fost considerată de către specialişti ca o lucrare „clasică”, 

ce reprezenta ultimul cuvânt al ştiinţei juridice asupra acestei spinoase chestiuni.  

Convingerile patriotice ale lui Take Ionescu încep să prindă contur în această perioadă, 

aflându-şi raţiunea în situaţia cu totul dramatică a întregii naţiuni române, soarta milioanelor 

de români din afara hotarelor interesându-l profund pe Take Ionescu. 

La 13 noiembrie 1881, Take Ionescu se va căsători cu Elisabeth Richards, fiica unui 

burghez londonez, la Brighton, împotriva voinţei tatălui său, fapt ce a cauzat ruperea relaţiilor 

dintre tată şi fiu timp de mulţi ani, fapt care peste ani, când momentele melancolice devin mai 

dese îl va face să afirme că în momentul unic al vieţii în care se pot căpăta relaţii sau avere, el 

s-a mulţumit să nu câştige decât fericire. 
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I. 2. Întoarcerea în ţară şi primele manifestări în viaţa politică 

 

După întoarcerea în ţară în 1881, timp de câteva săptămâni, Take Ionescu va alege 

cariera de avocat, înscriindu-se în baroul de Ilfov. Încă de la început el se va impune în barou 

ca un element de valoare prin întinsele sale cunoştinţe juridice, prin talentul său de a construi 

armonios o pledoarie şi de a expune clar şi concis chestiunile de drept. Take Ionescu a activat 

cu succes şi în domeniul publicistic, colaborând cu diverse cotidiene importante ale vremii şi 

conducând sau înfiinţând diferite alte periodice precum  „Timpul”, „Dreptatea” (1888), 

„Constituţionalul” (1889), „Conservatorul” (1900), „Acţiunea” (1902). 

Domeniul în care Take Ionescu avea să aducă însă o contribuţie masivă şi, în care, prin 

inteligenţa sa excepţională şi prin marea artă a cuvântului, se va impune ca un adevărat bărbat 

de stat şi ca un neîntrecut orator, a fost însă domeniul politic-diplomatic. După întoarcerea sa 

în ţară, Take Ionescu se va înscrie în clubul Partidului Liberal din capitală în anul 1883, 

alături de alţi tineri merituoşi întorşi de la studii din Apus precum C. C. Arion, Alexandru 

Marghiloman, C. Disesscu, M. Djuvara, I. Negruzzi, V. Pogor, L. Negruzzi. Perioada liberală 

nu va dura mult, după numai opt luni de zile, nemulţumit de sistemul despotic de conducere a 

lui Ion C. Brătianu, Take Ionescu se va retrage din partid, trecând în opoziţie. 

 

I. 3. Desprinderea de Partidul Liberal şi activitatea în cadrul grupului de disidenţi 

 

În anii ce au urmat opoziţia va desfăşura o activitate intensă menită să răstoarne 

guvernul Ion C. Brătianu. În toamna anului 1886, tinerii liberali împreună cu Take Ionescu se 

declară grupare disidentă de opoziţie. Liberalii disidenţi în frunte cu N. Fleva, Take Ionescu, 

Al. Djuvara, îşi anunţă desprinderea lor şi motivele ce au cauzat această desprindere. Ei 

cereau libertatea presei şi a întrunirilor, conducere colectivă de partid, prin înlăturarea 

omnipotenţei lui I. C. Brătianu, suprimarea intervenţiei autorităţilor în alegeri şi a regelui în 

luptele dintre partide. Patima politică va atinge culmi greu de închipuit, ajungându-se la 

manifestaţii ample de stradă, stăvilite adesea cu forţa armatei de către guvern. În 1888, deşi 

câştigase alegerile organizate în prealabil, guvernul este nevoit să se retragă în urma 

presiunile publice şi a scăderii sprijinului regal.  
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La începutul anului 1889 are loc destrămarea Opoziţiei Unite şi a Partidului Liberal-

Conservator, ambele constituite ad-hoc, cu scopul înlăturării guvernului Brătianu, Take 

Ionescu păstrându-şi în continuare statutul de disident pentru următorii şapte ani. 

 

 

II. Schimbare de macaz doctrinar şi politic 

 

II.1. Aderarea la Partidul Conservator. Dobândirea primului portofoliu 

ministerial. 

 

Disidenţa liberală a lui Take Ionescu a constituit o perioadă de tranziţie spre celălalt 

partid de guvernământ, Partidul Conservator. După demisia guvernului Brătianu, Take 

Ionescu se consideră în continuare un disident liberal, un opozant în timpul guvernărilor 

conservatoare prezidate succesiv de junimistul Theodor Rosetti (1888-1889), Lascăr Catargiu 

(martie-noiembrie 1889), generalul George Manu (1889-februarie 1891), şi generalul Ioan 

Em. Florescu (februarie-noiembrie 1891).  

După demisia guvernului I. Em. Florescu, regele l-a numit pe Lascăr Catargiu, 

preşedintele Partidului Conservator, pentru formarea noului guvern. Lascăr Catargi, Al. 

Lahovary şi N. Filipescu  fac apel la Take Ionescu pentru a intra în Partidul Conservator, 

oferindu-i Ministerul intrucţiei publice şi cultelor. De pe această poziţie, Take Ionescu va 

legifera o serie de legi importante precum: legea organizării administraţiei centrale a 

Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii publice, legea clerului mirean şi a seminariilor, legea 

învăţământului primar şi primar normal, legea pentru descoperirea monumentelor şi obiectelor 

antice. 

 

II.2. Poziţia lui Take Ionescu faţă de mişcarea naţională a românilor din 

Transilvania 

 

La 2 ianuarie 1891, lua fiinţă Liga pentru unitate culturală a tuturor românilor cu 

scopul de a sprijini lupta de eliberare naţională a românilor de sub stăpânirea austro-ungară. În  

rândurile acesteia, pe lângă personalităţile cele mai de seamă ale vieţii publice din România 

precum: V. A. Urechia, A. D. Xenopol, D. Onciul, V. Pârvan, N. Iorga, Barbu Şt. 

Delavrancea, I. L. Caragiale, dr. C. Istrati, Spiru Haret, dr. V. Babeş, vor activa şi unii oameni 
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politici precum Take Ionescu. Take Ionescu va fi cel care va reintroduce vechiul obicei de a 

ajuta băneşte bisericile şi şcolile din Ardeal, ajutoarele acestea fiind date, unele, cu titlul de 

subvenţie, - pentru şcoli şi biserici - şi altele, secrete, diferitelor instituţii, asociaţii, ziare, 

comitete politice, sau persoane, care meritau să fie sprijinite în interesul cauzei naţionale. 

Toată activitatea sa a fost dată în vileag de D. A. Sturdza, cu riscul de a compromite definitiv 

cauza românească, în dorinţa sa de a ajunge prim-ministru.  

Presiunile tot mai numeroase ale opoziţiei liberale pe tema problemei naţionale la care 

s-a adăugat legea minelor a lui Petre Carp, ce a stârnit vii controverse în rândul majorităţii au 

dus la demisia guvernului Lascăr Catargiu la 3 octombrie 1895. Nefiind ales în noile alegeri, 

Take Ionescu se dedică călătoriilor, având ocazia să discute cu oameni politici importanţi din 

din viaţa politică externă. Venind la putere, Sturdza a suprimat acordarea subvenţiilor către 

şcolile şi bisericile din Transilvania, punându-le în pericol existenţa şi posibilitatea de a 

supravieţui. Politica dusă de Sturza faţă de românii din Transilvania şi servilismul afişat faţă 

de Ungaria, au determinat căderea guvernului său la 30 martie 1899.  

 

II. 3. Noi portofolii ministeriale. Continuarea politicii naţionaliste 

 

După un interval liberal de aproape patru ani, conservatorii revin în 1899 la guvernare, 

sub conducera lui Gh. Gr. Cantacuzino, Take Ionescu ocupând din nou portofoliul Cultelor şi 

Instrucţiunii publice. În continuarea politicii sale naţionaliste, Take Ionescu avea să sprijine la 

fel de mult şi şcolile româneşti din Macedonia, ducând o activitate neîntreruptă pentru 

recunoaşterea şcolilor româneşti existente şi pentru înfiinţarea altora subvenţionate de statul 

român, el cerând necontenit ca românii macedoneni să aibă dreptul să întrebuinţeze limba lor 

naţională în bisericile lor, iar guvernul otoman să recunoască naţionalitatea română din Turcia 

europeană şi să-i acorde dreptul de a avea comunităţi, şcoli de toate gradele şi biserici 

naţionale. În urma presiunilor în 9 mai 1905, sultanul Abdul Hamid al II lea avea să dea o 

iradea prin care se recunoştea românilor, printre altele, libera folosinţă a limbii române în 

biserici şi în şcoli.  
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II. 4. Un nou „divorţ” politic. Constituirea Partidului Conservator Democrat 

 

În condiţiile declanşării răscoalei ţărăneşti din 1907, Partidul Conservator incapabil să 

rezolve criza se va retrage de la guvernare. Având concursul total a lui Take Ionescu, D. A. 

Sturdza revine la guvernare. Această situaţie va duce la o mai mare înăsprire a relaţiilor cu 

liderul conservator P. P. Carp care va încerca să anihileze orice posibilitate prin care Take 

Ionescu ar fi putut ajunge şef al Partidului Conservator. Măsurile restrictive adoptate de Carp 

împotriva lui Take Ionescu şi a adepţilor săi l-au determinat pe acesta să se retragă din 

Partidul Conservator şi să înfiinţeze propriul partid, Partidul Conservator Democrat în 1908. 

Partidul Conservator Democrat va deveni exponentul maselor ce nu îşi mai găseau locul în 

nici unul din cele două partide tradiţionale istorice. Burghezia din oraşe, funcţionarii publici, 

avocaţii, profesorii vedeau în Take Ionescu liderul capabil să le expună doleanţele şi l-au 

urmat necondiţionat, în număr din ce în ce mai mare. Regele Carol I, din dorinţa de a-şi păstra 

neschimbat sistemul rotativei guvernamentale nu-l va chema singur niciodată la guvernare, în 

ciuda faptului că, partidul obţine în special, în perioada 1908-1910, succese electorale 

nemaiîntâlnite sub vot censitar.  

Partidul, în frunte cu şeful său, la 14 octombrie 1912, va ajunge la putere în cadrul 

guvernului de colaborare Titu Maiorescu – Take Ionescu în scopul, dorit de rege, de a face 

faţă evenimentelor generate de criza balcanică. Guvernul de colaborare Titu Maiorescu – 

Take Ionescu a avut drept scop conducerea ţării în timpul crizei balcanice. În afara 

preocupării externe, guvernul iniţiază şi unele măsuri pe planul politicii interne, aducând în 

Parlament proiecte, care au devenit legi, între care: suprimarea taxei licenţelor, conservarea şi 

restaurarea monumentelor istorice, prin constituirea Comisiei monumentelor istorice, 

înfiinţarea Academiei de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, modificări ale legii 

organizării comunelor, ale legii drumurilor, deschiderea unui credit de 50 milioane pentru 

clădiri şcolare în mediul rural ş.a. 

Ultimul succes al guvernului a fost intermedierea păcii dintre Grecia şi Turcia, la 

sfârşitul lui octombrie 1913, prin talentul şi ingeniozitatea lui Take Ionescu. La 17 decembrie 

1913, Titu Maiorescu şi Take Ionescu hotărăsc să provoace demisia guvernului de colaborare 

pentru a lăsa locul liberalilor şi aplicării programului lor de reforme agrară şi electorală. Până 

la dispariţia sa în 1922, partidul nu va mai deţine un rol important în viaţa politică 

românească. 
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III. Take Ionescu şi politica externă a României până la primul război mondial 

 

III. 1. Opţiuni şi acţiuni pro-Antantiste 

 

Dintre toţi oamenii politici ai generaţiei sale, Take Ionescu a fost cel care, indiferent 

dacă se afla la guvern sau în opoziţie, a întreţinut cele mai stăruitoare legături cu miniştrii şi 

corespondenţii de presă acreditaţi la Bucureşti, şi care a întreprins cele mai numeroase 

călătorii în străinătate, în căutarea de contacte şi amiciţii şi în tabăra Antantei, preocuparea sa 

permanentă fiind de a deschide României, printr-o atentă politică externă, calea spre 

realizarea unităţii sale politice.  

 

III. 2.  Alături de Titu Maiorescu în gestionarea crizei balcanice 

 

La 14 octombrie 1912 se formează cabinetului Titu Maiorescu – Take Ionescu, ultimul 

deţinând funcţia de ministru de interne, precum şi unele atribuţii de politică externă,   

guvernul de colaborare rezultând din frământările înregistrate în zona balcanică, în urma 

căreia România îşi va mări teritoriul prin alipirea Cadrilaterului dobrogean, consfinţindu-se în 

fapt, existenţa celui de al treilea partid în viaţa politică a ţării. După războiul balcanic şi 

încheierea Păcii de la Bucureşti, guvernul prezidat de Titu Maiorescu se va retrage pentru a 

face loc guvernului liberal condus de Ion I. C. Brătianu ce urma să implementeze noul său 

program de reforme mult aşteptate. 

 

III. 3. Take Ionescu în rol de mediator internaţional 

 

În octombrie–noiembrie 1913 Pacea încheiată la Bucureşti părea periclitată de 

imposibilitatea încheierii unei înţelegeri între greci şi turci în vederea împărţirii insulelor din 

Marea Egee şi administrarea acestora. La cererea lui Elefterios Venizelos, prim-ministru al 

Greciei în perioada 1910-1915, Take Ionescu va media cu deplin succes încheierea păcii 

dintre Turcia şi Grecia, împiedicând astfel reizbucnirea unui nou conflict în zona balcanică. 

Misiunea pacificatoare a lui Take Ionescu, a dovedit, totodată, rolul şi prestigiul pe care 
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ajunsese să-l deţină România în zonă. Acţiunea diplomatică a lui Take Ionescu a însemnat, de 

asemenea, şi un succes de prestigiu al omului politic român, întreaga acţiune fiind considerată 

ca benefică pentru situaţia din sud-estul  Europei. După încheierea păcii de la Atena, Primăria 

capitalei elene i-a acordat lui Take Ionescu titlul de cetăţean de onoare, iar rectorul 

universităţii din Atena îi acorda diploma de doctor al instituţiei, distincţie primită până atunci 

numai de William Gladstone şi Georges Clémenceau. 

 

IV. În vâltoarea afirmării şi înfăptuirii năzuinţelor naţionale 

 

IV.1. Declanşarea primei conflagraţii mondiale. Optând pentru soluţia neutralităţii 

 

Politica de pace în Balcani, favorizată şi susţinută în 1912-1913 de Take Ionescu, se va 

izbi de nebunia războinică a politicii austro-ungare, care după cum era de aşteptat, a căutat 

prin toate mijloacele o revanşă necesară prestigiului său. Cercurile politice austro-ungare 

urmăreau cu consecvenţă planurile expansioniste în Peninsula Balcanică. Anexarea Bosniei şi 

Herţegovinei, diversele presiuni asupra Serbiei exercitate fie direct, fie prin intermediul unor 

forţe politice extremiste bulgare, îndeosebi în perioada războaielor balcanice, încercarea de 

declanşare a războiului mondial după Pacea de la Bucureşti din 1913, constituie dovezi 

incontestabile ale unei orientări certe spre agresiune a Austro-Ungariei. Pretextul pentru 

invadarea Serbiei l-a constituit asasinatul de la Sarajevo din 28 iunie 1914, în urma căruia 

Austro-Ungaria, susţinută şi de Germania va trimite acel infam ultimatum Serbiei. Fin analist 

politic şi cunoscător al realităţilor politice internaţionale, Take Ionescu va preconiza cu mare 

exactitate care vor fi urmările războiului mondial ce se declanşase asupra umanităţii.  

Take Ionescu presupunea mai întâi „o reînviere a urii dintre naţiuni cum n-a mai fost de 

veacuri”; apoi, „o mişcare precipitată spre ideile de extremă stângă, spre acele numite 

socialiste [...] odată ce, prin dezlănţuirea înspăimântătoarei catastrofe, clasele conducătoare 

vor apărea în ochii maselor mai incapabile decât le crezuseră ele”; în al treilea rând, va fi „o 

cascadă a tronurilor”, de pe urma căreia nu vor scăpa decât acei suverani care sunt un fel de 

preşedinţi de republică ereditari, ca regele Angliei, de pildă, cascadă care va ieşi tocmai dintr-

un război dezlănţuit de suveranii absoluţi. În sfârşit, războiul acesta va grăbi cu 50 de ani 

ridicarea Statelor Unite la hegemonia morală a rasei albe, ceea ce lui i se pare interesant, fiind 
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vorba de experienţa unei civilizaţii noi, fără prejudecăţi, fără caste, obiceiuri monarhice sau 

aristocratice, fără certuri istorice”. (Take Ionescu, Amintiri) 

În cadrul şedinţei Consiliului de Coroană întrunit la Sinaia la 3 august 1914, primul de 

acest fel în istoria ţării, după ce fusese amânat cu aproape două zile pentru ca Take Ionescu să 

se poată întoarce în ţară, se decide aproape în unanimitate ca România să urmeze politica de 

neutralitate faţă de războiul aflat în desfăşurare. Pentru Take Ionescu neutralitatea nu 

reprezenta însă, decât prima etapă a unei acţiuni menite în cele din urmă să ducă România în 

tabăra Franţei, Rusiei şi Angliei, aceasta fiind, pe plan extern, cea mai sigură cale pentru 

realizarea idealului naţional al românilor. În lunile ce au urmat, pe plan intern, în vechea 

Românie, ca şi în Transilvania, mişcarea unionistă din ale cărei prime rânduri va face parte şi 

Take Ionescu, a luat o amploare fără precedent, majoritatea grupărilor şi partidelor politice 

orientându-şi activitatea în funcţie de un singur obiectiv: reîntregirea ţării.  

Acţiunile menite a determina intrarea României în război de partea Antantei se 

intensifică în decursul anilor 1914-1915, în această perioadă Take Ionescu rostind discursul 

său antologic din Cameră, în şedinţele din 16 şi 17 decembrie 1915, cunoscut sub denumirea 

Politica instinctului naţional, tradus în franceză şi engleză şi conţinând adevărate pagini de 

antologie în care oratorul cercetează înţelesul adânc al marelui război şi importanţa 

consecinţelor lui, exprimându-şi încrederea în înfrângerea finală a Germaniei; apoi cercetând 

situaţia României în acest conflict mondial, el afirmă că a sunat ceasul care impune 

necesitatea ruperii acestei alianţe pentru totdeauna, ca una ce stă în contradicţie cu aspiraţiile 

neamului nostru. România va renunţa la neutralitate abia la 15/28 august 1916, după ce cu 

câteva zile mai înainte Ion I. C. Brătianu, preşedintele Consiliului de miniştri, semnase tratatul 

de alianţă cu Anglia, Franţa, Italia şi Rusia prin care se recunoşteau, pe baza principiului 

naţionalităţilor, revendicările României faţă de Austro-Ungaria. 

 

IV. 2. Membru al guvernului naţional. Exilul la Paris 

 

Angajarea României în război odată decisă, căci numai alegerea momentului se făcuse 

sub presiunile Antantei, care ameninţase cu nerespectarea ulterioară a drepturilor ei la 

realizarea statului naţional unitar, a fost totală. În primele 5 luni evenimentele militare legate 

de acţiunea României s-au derulat însă foarte repede şi în defavoarea ei. După lupte deosebit 

de grele, armatele româneşti, care trebuiau să apere frontiere prea lungi, cu efective şi 

armament insuficiente, au fost încercuite şi respinse de peste tot spre câmpia munteană. La 6 
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decembrie în urma ocupării Bucureştiului, regele, guvernul, corpurile legiuitoare şi celelalte 

autorităţi de stat se văd nevoite să se retragă la Iaşi, pe un teritoriu care reprezenta abia o 

treime din regat şi care suporta toată povara războiului.  

În această deosebit de gravă situaţie, Ion I. C. Brătianu a propus o formulă de guvern 

naţional, încă de la finele lui septembrie 1916. Take Ionescu lua parte, în numele partidului 

său, la şedinţele Consiliului de Miniştri, chiar din primele luni ale războiului, ca invitat 

permanent al guvernului Brătianu. Astfel, el a propus ca Al. Marghiloman şi Take Ionescu, 

şefii partidelor de opoziţie, să intre în guvern fără portofolii pentru a nu avea răspunderea 

administrativă. În urma adoptării reformelor în 1917 şi a diferenţelor de opinii dintre cei doi 

lideri Ion I. C. Brătianu şi Take Ionescu în privinţa încheierii păcii separate cu Germania, se 

declanşează criza ministerială în urma căreia Take Ionescu se va retrage din guvern. În urma 

încheierii Păcii separate cu Puterile Centrale, Take Ionescu este nevoit să părăsească ţara, 

figurând printre primii pe lista persoanelor indezirabile. 

 

IV. 3. Activitatea diplomatică şi propagandistică în slujba idealului naţional 

 

Ajungând la Paris la 22 iulie 1918, prima grijă a lui Take Ionescu a fost de a risipi 

falsa atmosferă creată în jurul României, şi de a arăta că poporului român se desolidariza de 

pacea încheiată cu toată înverşunarea. Prin activitatea sa neobosită, unită cu a celorlalţi 

exponenţi români ai emigraţiei, prin zecile de interviuri şi articole publicate în principalele 

ziare franceze şi engleze, prin numeroase conferinţe şi discursuri rostite în cadrul celor mai 

înalte instituţii ale Franţei şi nu numai, prin întâlniri şi discuţii cu cei mai reprezentativi 

bărbaţi de stat francezi şi englezi, Take Ionescu izbuteşte să împrăştie atmosfera nefavorabilă 

creată în jurul României şi să dobândească înţelegerea acestora pentru situaţia grea în care se 

găsea izolată ţara.   

Datorită existenţei emigraţiei şi activităţii Consiliului naţional al unităţii române, 

înfiinţat de Take Ionescu la Paris, România nu şi-a pierdut calitatea de aliată a puterilor 

Antantei. Bucuria victoriei va fi umbrită de dezamăgirea provocată de Ion I. C. Brătianu care 

nu-l va convoca în delegaţia ce s-a prezentat la Conferinţa de pace de la Paris, în vederea 

reprezentării intereselor României, deşi, datorită neostenitei sale activităţi de propagandă din 

Anglia şi Franţa ar fi fost mai mult decât îndreptăţit.  
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V. În amurgul carierei politice şi al vieţii 
 

V. 1. Un „mare necunoscut” pe scena politică a României Mari? 

 

 

Reîntors la Bucureşti, Take Ionescu reintră în vâltoarea politicii interne. Prima sa grijă, 

pentru a-şi asigura baza electorală, a fost reorganizarea Partidului Conservator Democrat şi 

dotarea lui cu un nou program impus de noile realităţi. La alegerile din toamna anului 1919, s-

au dus tratative pentru o colaborare cu Liga Poporului a generalului Averescu, a cărei 

realizare se va înregistra abia în 1920. Colaborarea takiştilor la guvernul Al. Averescu s-a 

făcut în conformitate cu angajamentul luat de general faţă de Take Ionescu, Take Ionescu 

preluând Ministerul de Externe. 

 

V. 2. Iniţiator al Micii Înţelegeri 

 

 

Odată obţinută consacrarea juridico-diplomatică a României Mari, o prioritate pentru 

cabinetul condus de Alexandru Averescu a fost crearea unei alianţe defensive a statelor situate 

între Marea Baltică şi Marea Neagră. Această preocupare, justificată de contextul politico-

strategic din regiune, devine definitorie în activitatea diplomaţiei româneşti condusă strălucit 

de către Take Ionescu. Intrarea sa, ca ministru de externe, în guvernul generalului Averescu 

(13 iunie 1920) îi va oferi prilejul de a începe discuţiile necesare cu omologii săi din ţările 

menţionate şi în cele din urmă să realizeze, deşi nu în întregime, marele său proiect. Mica 

Înţelegere avea semnificaţia unei organizaţii regionale de state, aliate ale Franţei, menită să-şi 

apere interesele în garantarea frontierelor stabilite prin tratatele de pace de la Paris. 

Întemeierea Micii Înţelegeri a fost şi ultima acţiune politică importantă al lui Take 

Ionescu. Dorinţa liberalilor de a reveni la putere, de care nu erau obişnuiţi să stea departe prea 

multă vreme a precipat criza politică ce va duce mai apoi la retragerea guvernului Averescu. 
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V. 3. Take Ionescu, prim ministru în ultima guvernare conservatoare a ţării. 

Ieşirea din scenă. 

 

 

 

 La 13 decembrie 1921, regele Ferdinand accepta demisia preşedintelui Consiliului de 

miniştri, Al. Averescu, investindu-l pe Take Ionescu cu  sarcina formării noului guvern, ca o 

favoare făcută regelui Ferdinand pentru a netezi drumul spre guvernare liberalilor. După o 

guvernare de o lună, guvernul Take Ionescu primeşte votul de blam şi este nevoit să se 

retragă. Take Ionescu va pleca pentru a se recrea în Italia, fapt necesar după cum îi mărturisea 

într-o conversaţie particulară contelui Tisza, prim ministru al Ungariei, pentru a putea 

funcţiona optim şi pentru a se detaşa de convulsiile politice interne.  

Vestea încetării din viaţă la 21 iunie 1922, într-un sanatoriu din Roma, a celui care a 

fost Take Ionescu a produs în toată ţara consternare. Abia atinsese 63 de ani. A fost 

înmormântat în curtea mănăstirii Sinaia, după cum şi-a dorit, şeful guvernului Ion I. C. 

Brătianu, rostind cuvântarea funebră şi ocupându-se personal de întreaga ceremonie. 
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