
	

	

Introducere	
	

espre	Titu	Maiorescu,	se	ştie,	s‐a	scris	mult,	iar	volumul	studii‐
lor,	lucrărilor	care	au	analizat	viaţa	şi	opera	mentorului	Junimii	
este	impresionant.	Dar	ceea	ce	s‐a	analizat	de	către	cercetătorii	

ce	s‐au	aplecat	asupra	personalităţii	sale	a	fost,	înainte	de	toate,	opera	
sa	 culturală	 şi	 ideologică,	 importanţa	 acesteia	 în	 constituirea	 şi	
devenirea	culturii	şi	civilizaţiei	române	moderne.	

Nu	acelaşi	lucru	se	poate	spune	despre	activitatea	politică	a	lui	Titu	
Maiorescu,	întinsă	pe	câteva	decenii,	care	a	fost	una	de	primă	mărime	şi	
despre	care	s‐a	scris	relativ	puţin.	Puţin	şi	disparat,	iar	caracterul	oca‐
zional	 al	 unor	 abordări	 în	 domeniu	 este	 în	 afara	 oricărei	 îndoieli.	 Se	
simţea	 nevoia	 unei	 lucrări	 care	 să	 aibă	 drept	 subiect	 de	 cercetare	 şi	
analiză	omul	politic	Titu	Maiorescu	sub	diferitele	sale	manifestări,	de	la	
parlamentar	şi	ministru,	la	prim‐ministru	şi	reprezentant	diplomatic	al	
României	peste	hotare.	

O	asemenea	cercetare	ne‐am	încumetat	să	o	întreprindem	noi,	neo‐
colind	a	nota	că	vastitatea	materialului	documentar	şi	bibliografic	ne‐a	
impus	o	selecţie	riguroasă	a	acestuia	şi	că	efortul	nostru	în	acest	sens	a	
fost	unul	apreciabil.	

Înainte	ca	Titu	Maiorescu	să	ajungă	şi	în	viaţa	politică	românească	a	
timpului	ceea	ce	reprezenta	 în	mişcarea	culturală,	un	contemporan	al	
său,	Angel	Demetriescu1,	nota	că	echilibrul,	„judecata	sa	dreaptă”,	argu‐
mentele	 folosite	 întru	 sprijinirea	 convingerilor	 sale	 fac	 din	mentorul	
Junimii	un	adevărat	om	de	stat.	

Dintr‐un	sentiment	de	 recunoştinţă	morală,	pe	care	elevul	 trebuie	
să	o	arate	memoriei	 profesorului,	 la	 câţiva	 ani	după	moartea	 lui	Titu	
Maiorescu,	Soveja	(Simion	Mehedinţi)2	va	publica	un	volum	în	care	ne	
introduce	în	biografia	culturală	a	acestuia,	făcând	şi	câteva	aprecieri	cu	
privire	 la	 activitatea	 sa	 politică.	 Soveja	 scoate	 în	 evidenţă	 concepţia	
realistă,	şi	în	politică,	a	mentorului	său,	succesele	oratorice,	rolul	deter‐
minant	avut	de	acesta	în	reorientarea	politicii	externe	româneşti	la	în‐
ceputul	deceniului	nouă	al	secolului	al	XIX‐lea,	precum	şi	un	scurt	rezu‐

																																																																		
1	Angel	Demetriescu,	Cu	un	Apendice,	ı̂n	Titu	Maiorescu,	Patru	conferențe	rezumate	de	Mihai	
C.	Brăneanu	(Hermes),	Tipografia	Ștefan	Mihăilescu,	București,	1883.	
2	 Soveja	 (Simion	 Mehedinți),	 Titu	 Maiorescu.	 Cu	 un	 portret	 din	 tinerețe,	 Editura	 Cartea	
Românească,	București,	1925.	
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mat	al	„politicii	şcolare”	promovate	de	Titu	Maiorescu.	Sunt	rezervate,	
de	asemenea,	câteva	pagini	poziţiei	demne	avute	de	Titu	Maiorescu	pe	
timpul	ocupaţiei	germane	în	anii	Primului	Război	Mondial.	Acelaşi	text,	
alături	 de	 alte	 două	 eseuri	 dedicate	 lui	 Eminescu	 şi	 Goethe,	 Simion	
Mehedinţi	 îl	va	republica	sub	titlul	Titu	Maiorescu	(notiţe	biografice)3,	
fără	a	aduce	ceva	nou	în	demersul	său.	

Şi	volumul	lui	Ion	Petrovici4	dedicat	mentorului	Junimii,	ca	şi	cel	al	
lui	Soveja	(Simion	Mehedinţi)	au	avut	rostul	de	a	iniţia	şi	familiariza	pe	
cititor	cu	gândirea,	concepţia	culturală	a	acestuia,	 făcând	trimiteri	ex‐
trem	de	vagi	la	omul	politic	Titu	Maiorescu.	Ion	Petrovici,	în	problema	
care	 ne	 priveşte,	 n‐a	 depăşit	 nivelul	 afirmaţiilor	 generale.	 Aşa,	 spre	
exemplu,	 nota	 el,	 opera	 lui	 Titu	 Maiorescu	 a	 reuşit	 să	 determine	 „o	
transformare	efectivă	în	evoluţia	noastră	istorică”	(p.	80),	sau	că	„Titu	
Maiorescu	a	fost	în	domeniul	culturii	naţionale	un	mare	chirurg,	un	o‐
perator	de	precizie	şi	îndemânare,	care	a	salvat	pacientul	de	infirmităţi	
cu	atât	mai	primejdioase,	cu	cât	aproape	treceau	neobservate.”	(p.	81).	

Pe	lângă	cele	două	volume	apologetice,	trimiteri	laconice,	punctuale	
la	omul	politic	Titu	Maiorescu	a	făcut	I.C.	Filitti5	în	două	scurte	articole	
ocazionale,	 Pacea	 de	 la	 Bucureşti	 şi	 Titu	Maiorescu,	 unde	 subliniază	
prestaţia	 politică	 superioară	 a	 acestuia	 cu	 prilejul	 Războaielor	 Balca‐
nice,	cât	şi	a	păcii	de	la	Bucureşti.	

Şi	 Nicolae	 Iorga,	 în	monumentala	 sinteză	 de	 Istoria	Românilor6,	 a	
făcut	câteva	aprecieri	pozitive	la	activitatea	politică	responsabilă	a	pri‐
mului	ministru	Titu	Maiorescu	pe	timpul	crizei	balcanice,	încheiată	cu	
semnarea	Tratatului	de	pace	de	la	Bucureşti.	

O	lucrare	ceva	mai	consistentă	şi	cu	un	orizont	de	înţelegere	adec‐
vat,	privind	omul	politic	Titu	Maiorescu,	aparţine	lui	George	Juvara7,	în	
care	 sunt	 analizate	 începuturile	 junimismului	 politic,	 poziţia	 lui	 Titu	
Maiorescu	în	 interiorul	acestei	 ideologii	politice,	observaţii	pertinente	
cu	privire	 la	conflictul	Maiorescu	–	Carp,	precum	şi	poziţionarea	 juni‐
mismului	politic	în	faţa	posterităţii.	Nu	sunt	de	ignorat	nici	observaţiile	
lui	George	Juvara	cu	privire	la	adevăratul	conducător	al	Junimii	politice,	

																																																																		
3	Simion	Mehedinți,	Optimismul	lui	Eminescu	●	Goethe	și	Eminescu	●	Titu	Maiorescu	(notițe	
biografice),	cu	o	postfață	de	Dr.	Gheorghiță	Geană,	Editura	Terra,	Focșani,	2000.	
4	Ion	Petrovici,	Titu	Maiorescu.	1840	–	1917,	Editura	Casei	Școalelor,	București,	1931.	
5	Ioan	C.	Filitti,	Câteva	amintiri.	Pacea	de	la	București,	București,	1935.	
6	N.	Iorga,	Istoria	Românilor,	X,	Unificatorii,	pp.	327	–	333.	
7	 George	 Juvara,	Titu	Maiorescu.	 Fragment	 de	 istorie	 politică,	 Editura	 „Cultura	 Poporului”,	
București,	1939.	
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la	începuturi,	în	urma	cărora	mentorul	Junimii	culturale	este	creditat	şi	
ca	şef	al	Junimii	politice.	

Acelaşi	George	Juvara,	după	un	an	de	la	apariţia	studiului	citat,	pu‐
blică	„Însemnările”	lui	Titu	Maiorescu	şi	Istoria	constituţională8,				expri‐
mându‐şi	opinia	că	 Jurnalul	 lui	Titu	Maiorescu,	Discursurile	parlamen‐
tare,	cât	şi	Istoria	contimporană	a	României	conţin	„un	material	inedit,	
de	o	nesfârşită	bogăţie	şi	de	o	sinceritate	ce	nu	poate	fi	contestată”	şi	
care	sunt	surse	preţioase	pentru	scrierea	unei	istorii	a	acelor	timpuri.	

Semnalăm	memoriile	 a	 trei	 oameni	 politici	 contemporani,	 a	 căror	
consultare	poate	ajuta	la	rotunjirea	profilului	omului	politic	Titu	Maio‐
rescu.	Primul,	Constantin	Argetoianu9,	recunoaşte	în	Maiorescu	pe	cel	
care	a	contribuit	decisiv	 la	 îndreptarea	culturii	şi	societăţii	 româneşti	
spre	un	nivel	european,	iar	al	doilea,	I.G.	Duca10,	ne	oferă	detalii	impor‐
tante	cu	privire	la	poziţia	mentorului	Junimii	la	Consiliul	de	Coroană	de	
la	Cotroceni	(14/27	august	1916),	şi	pe	care	o	condamnă	cu	toată	as‐
primea,	negăsindu‐i	nicio	justificare.	

Deosebit	de	utile	au	fost	şi	Notele	politice	ale	lui	Al.	Marghiloman11,	
ale	 căror	 informaţii	 coroborate	 cu	 cele	din	 Însemnările	 lui	Titu	Maio‐
rescu	ne‐au	ajutat	să	înţelegem	mai	bine	complicata	situaţie	politică	in‐
ternă	în	care	Maiorescu	ajunge	prim‐ministru	al	României,	cât	şi	nego‐
cierile	purtate	de	acesta	pentru	realizarea	unui	guvern	de	concentrare	
conservatoare	 cu	 Take	 Ionescu,	 preşedintele	 Partidul	 Democrat‐Con‐
servator	(septembrie	–	octombrie	1912).	

Irelevante	 din	 punct	 de	 vedere	 al	 biografiei	 politice	maioresciene	
sunt	cărţile	lui	Nicolae	Manolescu,	Contradicţia	lui	Maiorescu12,	un	vo‐
lum	eminamente	eseistic	şi	cu	totul	inutilizabil	(mai	puţin	secţiunea	de‐
dicată	„Artei	oratorice”	a	mentorului	Junimii),	precum	şi	Titu	Maiorescu	

																																																																		
8	 Idem,	 „Însemnările”	 lui	Titu	Maiorescu	 și	 Istoria	Constituțională,	 Tipografia	 Alexandru	 A.	
Țerek,	str.	Mârzescu	nr.	9,	Iași,	1940.	
9	Constantin	Argetoianu,	Pentru	cei	de	mâine.	Amintiri	din	vremea	celor	de	ieri,	volumul	al	II‐
lea,	partea	a	IV‐a,	1913	–	1916,	Ediție	și	indice	adnotat	de	Stelian	Neagoe,	Editura	Humanitas,	
București	și	Idem,	Pentru	cei	de	mâine.	Amintiri	din	vremea	celor	de	ieri.	1888	–	1898.	1913	–	
1916,	 vol.	 I,	 Ingrijire	 de	 ediție,	 introducere	 și	 note	 de	 Ion	 Ardeleanu,	 Editura	 Albatros,	
București,	1991.	
10	 I.	 G.	 Duca,	 Amintiri	 politice,	 vol.	 I,	 Colecția	 „Memorii	 și	 mărturii”,	 Jon	 Dumitru‐Verlag,	
München,	1981.	
11	 Al.	Marghiloman,	Note	politice,	 vol.	 I,	 Editura	 Scripta,	 București,	 1993	 și	 vol.	 II,	 Editura	
Machiavelli,	București,	1994	
12	 Nicolae	 Manolescu,	 Contradicția	 lui	Maiorescu,	 Editura	 Cartea	 Românească,	 București,	
1970.	
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de	George	Ivaşcu13,	scriere	biografică	rezumativă,	cu	un	puternic	accent	
didacticist.	

Deşi	au	trecut	peste	şapte	decenii	de	la	apariţia	ei,	monografia	lui	E.	
Lovinescu14	dedicată	corifeului	Junimii	rămâne	cea	mai	valoroasă	con‐
tribuţie	ştiinţifică	adusă	 la	cunoaşterea	biografiei	 culturale	şi	 (în	plan	
secundar)	politice	a	lui	Titu	Maiorescu.	Consultarea	ei	a	fost	extrem	de	
binevenită,	îndeosebi	că	demersul	lovinescian	este	unul	de	înaltă	ţinută	
ştiinţifică,	iar	exegeza	sa	are	la	bază,	în	primul	rând,	textele	maioresci‐
ene;	la	fel	de	solid	documentat,	dublat	de	o	forţă	interpretativă	apreci‐
abilă,	este	şi	studiul	aceluiaşi	T.	Maiorescu	şi	contemporanii	lui15,	în	care	
biografiile	paralele	ale	lui	Eminescu,	Titu	Maiorescu,	A.D.		Xenopol,	Gh.	
Panu	etc.	sunt	cercetate	în	strânsa	lor	interdependenţă.	

Deşi	 poartă	 un	 titlu	 incitant,	 Tânărul	Maiorescu,	 cartea	 Domnicăi	
Filimon16,	care	s‐a	vrut	o	iniţiere	în	geneza	gândirii	şi	formării	persona‐
lităţii	maioresciene,	este	cu	totul	inutilizabilă.	

Semnalăm	încă	două	studii	temeinice	dedicate	operei	lui	Titu	Maio‐
rescu,	 unul	 scris	 de	 Simion	 Ghiţă17,	 în	 care	 tratează	 dimensiunea	 de	
filozof	al	culturii	a	acestuia,	iar	celălalt	scris	de	Eugen	Todoran	dedicat	
esteticii	maioresciene18,	 ambii	 autori	 reuşind	analize	 serioase	privind	
semnificaţia	teoriei	 formelor	fără	fond,	 în	concepţia	cultural‐politică	a	
lui	 Maiorescu,	 concluziile	 ambilor	 autori	 convergând	 spre	 explicaţii	
oarecum	identice.	

Despre	 fenomenul	 Junimea	 şi	 Titu	 Maiorescu,	 Z.	 Ornea,	 în	 urma	
unor	 cercetări	 aprofundate	 a	 surselor/documentelor,	 a	publicat	 două	
cărţi	extrem	de	documentate,	 Junimea	 şi	 junimismul19	 şi	Viaţa	 lui	Titu	
Maiorescu20,	în	prima,	Z.	Ornea	rezervând	societăţii	Junimea	şi	activită‐
ţii	politice	a	reprezentanţilor	săi	o	secţiune	consistentă	(peste	130	pa‐
gini).	Subliniem	convingerea	lui	Z.	Ornea,	cu	care	nu	suntem	de	acord,	
că	societatea	Junimea,	cu	reprezentanţii	săi	de	frunte,	a	intrat	în	politică	

																																																																		
13	George	Ivașcu,	Titu	Maiorescu,	Editura	Albatros,	București,	1972.	
14	E.	Lovinescu,	T.	Maiorescu,	Editura	Minerva,	București,	1972.	
15	 Idem,	T.	Maiorescu	 și	contemporanii	 lui,	Ediție	 ı̂ngrijită	de	Z.	Ornea	 și	Maria	Simionescu,	
Prefață	de	Z.	Ornea,	Editura	Minerva,	București,	1974.	
16	Domnica	Filimon,	Tânărul	Maiorescu,	Editura	Albatros,	București,	1974.	
17	Simion	Ghiță,	Titu	Maiorescu.	Filozof	și	teoretician	al	culturii,	Editura	Științifică,	București,	
1974.	
18	Eugen	Todoran,	Maiorescu,	Editura	Eminescu,	București,	1977.	
19	 Z.	 Ornea,	 Junimismul,	 Editura	 pentru	 Literatură,	 București,	 1966;	 idem,	 Junimea	 și	
junimismul,	ediția	a	II‐a,	Editura	Eminescu,	București,	1978.	
20	Idem,	Viața	lui	Titu	Maiorescu,	2	vol.,	Editura	Cartea	Românească,	București,	1986	și	1987.	
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oarecum	întâmplător	şi	că	ideologia	cultural‐politică	a	acesteia,	de	pură	
sorginte	germano‐anglo‐saxonă,	 i‐a	marcat	decisiv	viziunea,	concepţia	
reformatoare,	urmându‐l	în	această	direcţie	pe	Ştefan	Zeletin21.	

În	Viaţa	lui	Titu	Maiorescu,	o	abordare	cronologică	a	biografiei	exis‐
tenţiale	a	mentorului	Junimii,	Z.	Ornea	reuşeşte	un	studiu	documentat	
aplicat,	 pe	 texte,	 şi	 asupra	 activităţii,	 gândirii	 şi	 concepţiei	 politice	
maioresciene,	situându‐l	pe	acesta	exact	unde	trebuie	să	fie	aşezat:	 în	
rândul	ctitorilor	României	moderne.	

Biografia	politică	a	lui	Titu	Maiorescu,	în	datele	ei	esenţiale,	genera‐
le,	a	mai	fost	sintetizată	în	postfaţa	lui	Stelian	Neagoe	la	Titu	Maiorescu,	
Istoria	politică	a	României	sub	domnia	lui	Carol	I22,	pentru	ca	băcăuanul	
Constantin	 Schifirneţ	 să	 efectueze	 un	 demers	 sintetic	 asemănător	
asupra	doctrinei	politice	şi	sociale	maioresciene23.	

Subliniem,	de	asemenea,	incitantul	studiu	„Junimea”	–	discurs	politic	
şi	discurs	cultural24	al	 lui	Sorin	Alexandrescu,	după	care	 implicarea	 în	
politica	militantă	a	Junimii	a	avut	un	caracter	dinainte	gândit,	premedi‐
tat,	iar	constituirea	ei	a	avut	scopuri	politice	precise25.	

În	ceea	ce	priveşte	izvoarele,	sursele	documentare	folosite	în	cerce‐
tarea	noastră,	 subliniem	rolul	determinant	al	 lucrărilor	maioresciene.	
Menţionăm	 în	 acest	 sens	 Însemnări	 zilnice26,	 Jurnal	 şi	 Epistolar27,	
																																																																		
21	Ștefan	Zeletin,	Burghezia	română.	Originea	și	rolul	ei	istoric,	ediția	a	doua,	Notă	biografică	
de	 C.	 D.	 Zeletin,	 Editura	 Humanitas,	 București,	 1991;	 idem,	Neoliberalismul.	 Studii	 asupra	
istoriei	 și	politicii	burgheziei	române,	ediția	a	 III‐a	 ı̂ngrijită	de	C.	D.	Zeletin,	Editura	Scripta,	
București,	1992.	
22	Stelian	Neagoe,	Titu	Maiorescu	și	istoria	ca	politică	a	trecutului,	postfață	la	Titu	Maiorescu,	
Istoria	politică	a	României	sub	domnia	lui	Carol	I,	Editura	Humanitas,	București,	1994.	
23	Constantin	Schifirneț,	Doctrina	socială	și	politică	a	lui	Titu	Maiorescu,	studiu	introductiv	la	
Titu	Maiorescu,	Discursuri	parlamentare.	Cu	priviri	asupra	dezvoltării	politice	a	României	
sub	domnia	lui	Carol	I,	vol.	I	(1866	–	1876),	Editura	Albatros,	București,	2001.	
24	Sorin	Alexandrescu,	„Junimea”	–	discurs	politic	și	discurs	cultural,	 ı̂n	Idem,	Privind	 înapoi,	
modernitate,	Studii,	traduceri	de:	Mirela	Adăscăliței,	Șerban	Anghelescu,	Maria	Chirițescu	și	
Ramona	Jugureanu,	Editura	Univers,	București,	1999.	Vezi	și	recenzia	lui	Mihai	Cojocariu,	la	
Z.	Ornea,	Junimea	și	junimismul,	ediția	a	II‐a,	ı̂n	AIIAI,	t.	XVI,	1979,	p.	603,	ı̂n	care	se	opinează	
că	Junimea	a	fost	ı̂ntemeiată	„și	ca	instrument	politic”.	
25	In	sensul	aserțiunilor	lui	Sorin	Alexandrescu,	Daniel	Barbu,	 ı̂n	Istoricismul	maiorescian	și	
interpretarea	 literară	a	politicii,	 ı̂n	 Idem,	Politica	după	barbari,	 Editura	Nemira,	 București,	
2005,	susține	că,	după	1871,	adică	după	ce	Titu	Maiorescu	intră	ı̂n	cercul	puterii,	conținutul	
discursului	 său	 teoretic	 se	 diluează,	 „devine	 din	 ce	 ı̂n	 ce	 mai	 efemer,	 mai	 partizan,	 mai	
conjunctural”	(p.	97),	sugerându‐se	că,	atingându‐și	obiectivul	(accederea	ı̂n	ı̂nalta	societate),	
criticismul	radical,	devastator	de	până	atunci	a	fost	lăsat	deoparte	cu	bună	știință.	
26	Titu	Maiorescu,	Însemnări	zilnice,	publicate	cu	o	introducere,	note,	facsimile	și	portrete	de	
I.	Rădulescu‐Pogoneanu,	vol.	I	(1855	–	1880),	Editura	Librăriei	Socec,	București,	1937;	vol.	II	
(1881	–	1886),	Editura	Librăriei	Socec,	București,	f.a.;	vol.	III	(1887	–	1891),	Editura	Librăriei	
Socec,	București,	1943.	
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România,	Războaiele	Balcanice	şi	Cadrilaterul,	Însemnări	politice	zilnice	
inedite28,	România	 şi	Războiul	Mondial,	 Însemnări	zilnice	 inedite29,	Dis‐
cursurile	parlamentare30,	precum	şi	deosebit	de	valoroasa	 Istorie	con‐
timporană	a	României31.	

Deosebit	de	utilă	a	fost	în	cercetarea	noastră	corespondenţa	lui	Titu	
Maiorescu	cu	alţi	 junimişti32,	a	 junimiştilor33,	 în	genere,	căci	generaţia	
clasicismului	cultural,	ca	şi	„generaţia	romantică”34,	a	fost	obsedată	„de	
mania	comunicării”35,	după	cum	ne‐au	ajutat	mult	cele	şase	volume	de	
Studii	şi	documente	literare	ale	lui	I.	E.	Torouţiu36,	dedicate	Junimii.	

																																																																																																																																								
27	Titu	Maiorescu,	Jurnal	și	Epistolar,	vol.	I	(noiembrie	1855	–	martie	1859),	Studiu	introductiv	
de	Liviu	Rusu,	Ediție	ı̂ngrijită	de	Georgeta	Rădulescu‐Dulgheru	și	Domnica	Filimon,	Editura	
Minerva,	București,	 1975;	 Jurnal	 și	Epistolar,	vol.	 II	 (martie	1859	–	17	 iulie	1860),	 Editura	
Minerva,	București,	1978;	Jurnal	și	Epistolar,	vol.	III	(18	iulie	1860	–	10	iulie	1862),	Editura	
Minerva,	București,	1980;	Jurnal	și	Epistolar,	vol.	IV	(22	iulie	1862	–	30	iunie/12	iulie	1864),	
Editura	 Minerva,	 București,	 1983;	 Jurnal	 și	 Epistolar,	 vol.	 V	 (10/22	 iulie	 1864	 –	 7/19	
noiembrie	1866),	Editura	Minerva,	București,	1984;	 Jurnal	 și	Epistolar,	vol.	VI	(8	noiembrie	
1866	–	17	aprilie	1870),	 Editura	Minerva,	 București,	 1986;	 Jurnal	 și	Epistolar,	 vol.	VII	 (28	
aprilie1870	–	28	aprilie	1872),	Editura	Minerva,	București,	1987;	Jurnal	și	Epistolar,	vol.	VIII	
(sfârșitul	lui	aprilie	1872	–	sfârșitul	lui	aprilie	1876),	Editura	Minerva,	București,	1989;	Jurnal	
și	Epistolar,	vol.	IX	(sfârșitul	lui	aprilie	1876	–	începutul	lui	ianuarie	1879),	Editura	Minerva,	
București,	1989,	Ediție	ı̂ngrijită	de	Georgeta	Rădulescu‐Dulgheru.	
28	 Titu	Maiorescu,	România	Războaiele	Balcanice	 și	 Cadrilaterul,	 Însemnări	 politice	 zilnice	
inedite,	volum	editat	de	Stelian	Neagoe,	Editura	Machiavelli,	București,	1995.	
29	 Titu	Maiorescu,	România	 și	Războiul	Mondial,	 Însemnări	zilnice	 inedite,	 volum	editat	 de	
Stelian	Neagoe,	Editura	Machiavelli,	București,	1999.	
30	Titu	Maiorescu,	Discursuri	parlamentare,	vol.	I	–	V,	Ediție	ı̂ngrijită,	studiu	introductiv,	note	
și	 comentarii	 de	 Constantin	 Schifirneț,	 Editura	 Albatros,	 București,	 2001.	 In	 cercetarea	
noastră	am	folosit	și	volumele	IV	și	V	ale	Discursurilor	parlamentare	maioresciene,	ediție	de	
autor,	 publicate	 la	 Editura	 Librăriei	 Socec,	 București,	 1904	 (vol.	 IV)	 și	 Editura	 Minerva,	
București,	1915	(vol.	V).	
31	Titu	Maiorescu,	Istoria	contimporană	a	României	(1866	–	1900),	București,	1925	și	Idem,	
Istoria	politică	a	României	sub	domnia	lui	Carol	I,	Ediție,	postfață	și	indice	de	Stelian	Neagoe,	
Editura	Humanitas,	București,	1994.	
32	Duiliu	Zamfirescu	și	Titu	Maiorescu	ı̂n	scrisori	(1884	–	1913),	Ediție	ı̂ngrijită	și	prefață	de	
Emanoil	Bucuța,	București,	1937;	 	Corespondența	dintre	Titu	Maiorescu	 și	Emilia	Humpel	
(1872	–	1900)	,	Editura	Presa	Bună,	Iași,	f.a.	
33	 Junimea.	Amintiri,	studii,	documente,	 vol.	 I	 și	 II,	Ediție	 ı̂ngrijită,	prefață	 și	note	de	Cornel	
Regman,	 Editura	 Albatros,	 București,	 1971	 și	 Junimea	 și	 junimiștii,	 Scrisori	 și	 documente	
inedite,	Ediție	 ı̂ngrijită,	 introducere	 și	note	de	 Ion	Arhip	 și	Dumitru	Vacariu,	 Junimea,	 Iași,	
1973.	
34	Mihai	Cojocariu,	Partida	Națională	și	Constituirea	Statului	Român	(1856	–	1859),	Editura	
Universității	„Al.	I.	Cuza”	Iași,	1995,	p.	10.	
35	Ibidem.	
36	 I.	 E.	 Torouțiu	 și	 Gheorghe	 Cardaș,	 Studii	 și	 documente	 literare,	 I,	 Tipografia	 Națională,	
București,	 1931;	 I.	 E.	 Torouțiu,	 Studii	 și	 documente	 literare,	 II,	 Institutul	 de	 Arte	 Grafice	
„Bucovina”,	București,	1932;	Idem,	Studii	și	documente	literare,	III,	Institutul	de	Arte	Grafice	
„Bucovina”,	București,	1933;	Idem,	Studii	și	documente	literare,	IV,	Institutul	de	Arte	Grafice	
„Bucovina”,	București,	1933;	 Idem,	Studii	 și	documente	 literare,	V,	 Institutul	de	Arte	Grafice	
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Cercetarea	noastră	a	fost	 înlesnită	şi	de	consultarea	unei	 literaturi	
de	 specialitate	 substanţiale,	 neomiţând	 că	 multe	 cercetări	 asupra	
subiectului	acestei	lucrări,	fiind	efectuate	înainte	de	1990,	sunt	marcate	
de	standardele	ideologice	ale	timpului.	

Lucrarea	Titu	Maiorescu	–	omul	politic	este	structurată	în	patru	ca‐
pitole	gândite	în	aşa	fel	încât	să	cuprindă,	în	întregime,	toate	aspectele	
personalităţii	 politice	 ale	mentorului	 Junimii:	 I.	 Concepţia	 politică;	 II.	
Maiorescu,	lider	politic;	III.	Activitatea	parlamentară;	IV.	Activitatea	gu‐
vernamentală.	

În	capitolul	I	am	reliefat	resorturile	cultural‐ideologice	ce	au	stat	la	
baza	concepţiei	politice	maioresciene,	modelul	social‐politic	şi	cultural	
însuşit	 în	 anii	 săi	 de	 studii	 în	 spaţiul	 germanic,	 subliniind	 concepţia	
evoluţionistă	şi	organicistă	a	acestuia.	Sorgintea	pur	culturală	a	viziunii	
maioresciene	asupra	societăţii	în	ansamblul	ei,	organicismul	său	cultu‐
ral‐politic,	n‐au	fost	preluate	ad	litteram	de	Maiorescu,	ci	s‐au	constituit	
într‐un	proiect	constructiv	şi	reformator	original,	adaptat	împrejurări‐
lor,	 condiţiilor	 autohtone,	 în	 care,	 pentru	 început,	 excesele	 criticiste,	
reacţia	negativistă	au	dominat.		

Am	scos	în	evidenţă,	de	asemenea,	faptul	că	atitudinea	de	critică	ge‐
neralizată	a	lui	Titu	Maiorescu,	manifestată	prin	conceptualizarea	teo‐
riei	formelor	fără	fond,	s‐a	manifestat	asupra	întregului	fenomen	cultu‐
ral	şi	socio‐politic	românesc	şi	care	a	exercitat	o	influenţă	considerabilă	
asupra	întregului	aceleiaşi	culturi,	urmărind,	ca	finalitate,	instituţionali‐
zarea	principiilor	civilizaţiei	moderne.	Nu	am	ezitat	în	a	constata	faptul	
că	 în	 cristalizarea	 concepţiei	 politice	 a	 lui	Maiorescu	 au	 convers	mai	
mulţi	factori	determinanţi:	o	structură	intimă	austeră	pe	care	s‐a	mulat	
o	teribilă	voinţă	de	a	reuşi	şi	în	care	credem	că	rolul	tatălui	a	fost	unul	
hotărâtor,	 tenacitatea	cu	care	şi‐a	 însuşit	 ceea	ce	era	cu	adevărat	 im‐
portant	din	cultura	europeană,	la	care	s‐a	adăugat	o	disciplină	existen‐
ţială	şi	intelectuală	spartană.	

Am	accentuat	rolul	decisiv	al	calităţii	culturii	însuşite,	complexitatea	
resorturilor	intelectuale	ce	i‐au	fundamentat	personalitatea	mentorului	
Junimii,	de	unde	derivă	gândirea	politică	și	calitatea	discursului	politic	
maiorescian.	 Concepţia	 politică	 maioresciană	 viza	 ameliorarea	 stării	
proaste	a	societăţii	prin	reforme	graduale,	adecvate	realităţii,	dovedind,	
cu	acest	prilej,	un	acut	simţ	istoric.	Din	acelaşi	simţ	istoric,	Maiorescu	s‐
																																																																																																																																								
„Bucovina”,	București,	1934;	Idem,	Studii	și	documente	literare,	VI,	Institutul	de	Arte	Grafice	
„Bucovina”,	București,	1938.	
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a	 coborât	 la	nivelul	cultural	al	epocii	sale,	pentru	ca,	din	 interiorul	ei,	
manifestând	 o	 stăruinţă	 neobosită	 să	 schimbe	 lucrurile	 în	 direcţia	
bună.	

Tot	la	acest	capitol	am	accentuat	semnificaţia	teoriei	maioresciene	a	
formelor	 fără	 fond,	şi	care,	dincolo	de	accentele	de	criticism	generali‐
zat,	 izvora	din	adânca	sa	seriozitate,	din	resentimentele	sale	viscerale	
faţă	 de	 retorism,	 amatorism,	 politicianism	 (toate	 prezente	 în	 epocă),	
dar	şi	din	ideea	în	care	a	crezut	mereu	după	care	nivelul	de	civilizaţie	şi	
cultură	al	unei	naţiuni	nu	poate	creşte	doar	prin	eforturi	singulare	ale	
unuia	sau	altuia,	ci	printr‐o	înălţare	a	mediei	sale	generale,	în	care	devi‐
ne	cu	putinţă	o	mişcare	culturală	susţinută	şi	continuă.	

În	 capitolul	 II,	Maiorescu,	 lider	 politic,	 am	 stăruit	 asupra	 semnifi‐
caţiilor	politice	ale	constituirii	 Junimii,	 ideologia	 în	 interiorul	căreia	s‐
au	mişcat	 reprezentanţii	 acesteia,	 precum	 şi	 programul	 social‐politic	
realizat	de	gruparea	politică	junimistă.	De	asemenea,	am	evidenţiat	fap‐
tul	că	ideologia	politică	a	Junimii	a	descins	din	mişcarea	culturală,	mani‐
festându‐se	doar	în	interiorul	unei	elite	intelectuale	şi	că	iradierea	ide‐
ilor	 politice	 ale	 junimismului	 (dinasticism,	 monarhie	 constituţională,	
reforme	graduale	în	acord	cu	realitatea,	responsabilitate	şi	altruism	în	
activitatea	publică)	a	fost	restrânsă	în	jurul	unui	cerc	de	intelectuali.	

Junimea	politică,	fie	că	s‐a	aflat	la	guvernare,	fie	că	se	găsea	pe	băn‐
cile	opoziţiei,	n‐a	dorit	puterea	de	dragul	puterii,	n‐a	urmărit	decât	con‐
stituirea	şi	consolidare	unui	stat	românesc	modern	 în	care	principiile	
democraţiei	să	articuleze	o	societate	românească	modernă	autentică.	

Tot	pe	parcursul	acestui	capitol	am	stăruit	asupra	calităţii	înnăscute	
de	lider	a	lui	Titu	Maiorescu,	felul	cum	el	şi‐a	exercitat	această	vocaţie	
în	viaţa	politică,	pentru	ca,	în	urma	analizei	surselor	de	epocă,	să	avan‐
săm	 ideea	 că	 în	 primul	 deceniu	 şi	 jumătate	 de	 activitate	 politică	 a	
Junimii	 (1870	 –	 1884),	 Maiorescu	 a	 fost	 şi	 liderul	 politic	 al	 grupării.	
Trecerea	 lui	Maiorescu	 în	plan	secund,	după	P.P.	Carp,	 între	conducă‐
torii	politici	ai	Junimii,	s‐a	produs	pe	la	mijlocul	anilor	’80	ai	secolului	al	
XIX‐lea,	timp	în	care	el	a	parcurs	o	serioasă	criză	existenţială	şi	în	care	
prezenţa	sa	în	viaţa	politică	a	fost	intenţionat	discretă.	

În	 privinţa	 conflictului	 Carp	 –	Maiorescu,	 urmat	 de	 dramatica	 lor	
despărţire,	 după	 cinci	 decenii	 de	 prietenie	 şi	 conlucrare	 armonioasă	
întru	slujirea	binelui	public,	apreciem	că	vinovăţia	seniorului	de	la	Ţi‐
băneşti	este	mai	importantă,	neacceptând	să	fie	aruncat	echivocul	asu‐
pra	poziţiei	mentorului	Junimii	din	primăvara	anului	1912,	cu	privire	la	
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relaţia	 politică	 cu	 P.P.	 Carp.	 De	 altfel,	 şi	 faptul	 l‐am	 subliniat	 cum	 se	
cuvine	în	lucrare,	într‐o	activitate	publică	şi	politică	de	peste	o	jumătate	
de	secol,	Titu	Maiorescu	s‐a	manifestat	consecvent,	fiind	loial	propriilor	
principii	de	adevăr	şi	dreptate	puse	în	slujba	binelui	public.	

Nu	putem	evita	 însă	de	a	sublinia	că	neadevărul	pe	care	mentorul	
Junimii	 îl	 identificase	 în	 societatea	 românească	 (la	 1868),	 în	 ciuda	
„Direcţiei	Noi”	postulată	de	Maiorescu,	încă	îl	simţea	prezent	şi	la	1917,	
de	vreme	ce	va	pleca	în	moarte	cu	acelaşi	gând	după	care	spiritul	public	
la	noi	are	nevoie	„de	o	regenerare	morală”	bazată	pe	acelaşi	adevăr	atât	
de	des	invocat.	

Activitatea	parlamentară	a	lui	Titu	Maiorescu	a	făcut	obiectul	capi‐
tolului	III,	loc	unde,	în	baza	Discursurilor	sale	parlamentare	am	stăruit	
asupra	 înălţimii	 gândului	 său,	 în	 acord	 cu	principii	 cărora	 le‐a	 rămas	
fidel	în	viaţa	publică,	subliniind,	de	asemenea,	abordarea	critică	a	unor	
probleme	specifice	societăţii	româneşti.	Am	analizat,	de	asemenea,	cele	
două	 proiecte	 de	 legi	 promovate	 de	 Titu	 Maiorescu	 în	 Parlament	
(1876;	1891)	şi	care	urmăreau	să	reformeze	sistemul	de	învăţământ	al	
timpului	în	acord	cu	cerinţele	modernităţii,	subliniind	că	eşecul	întâm‐
pinat	 în	 tentativa	 sa	de	a	 legifera	 se	datoreşte	politicianismului,	unor	
alianţe	 politice	 conjuncturale,	 deranjate,	 credem,	 de	 unele	 prevederi	
noi/radicale	ale	acestora.	De	asemenea,	în	ciuda	faptului	că	el	însuşi	o	
recunoaşte,	şi	după	el	E.	Lovinescu,	că	în	urma	activităţii	sale	parlamen‐
tare	n‐a	reuşit	să	lase	în	urma	sa	vreo	lege,	noi	credem	că	nu	suma/nu‐
mărul	de	legi	dau	consistenţă	activităţii	unui	parlamentar,	cât	perseve‐
renţa	dovedită	în	a	rămâne	fidel	unor	principii	politice	specifice	omului	
politic	responsabil,	precum	şi	voinţa	de	a	persevera.	Dacă	Maiorescu	n‐
a	reuşit	să‐şi	concretizeze,	să‐şi	impună	viziunea	reformatoare	(îndeo‐
sebi	 în	 învăţământ),	 vinovăţia	 aparţine	 politicianismului	 epocii	 sau	
acelor	„majorităţi	politice	variabile”	de	care	amintea	în	Istoria	contim‐
porană.	

Ultimul	capitol,	 IV,	a	avut	ca	obiect	de	analiză	activitatea	guverna‐
mentală	a	lui	Titu	Maiorescu,	în	dublul	său	aspect,	de	ministru	(de	şase	
ori)	şi	prim‐ministru	al	României	(1912	–	1913).	Pe	 lângă	o	analiză	a	
actelor	 sale	 ca	 înalt	 demnitar	 de	 stat,	 am	 subliniat,	 şi	 cu	 acest	 prilej,	
seriozitatea	 şi	 responsabilitatea	dovedite	de	el	 în	gestionarea	proble‐
melor	cu	care	s‐a	confruntat,	mai	ales	că,	pe	timpul	mandatului	său	de	
prim‐ministru,	România	a	fost	confruntată	cu	criza	balcanică	şi	cu	com‐
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plicate	negocieri	diplomatice	în	care	interesele	statului	român	trebuia	
apărate/impuse.	

În	ceea	ce	ne	priveşte,	considerăm	că	cercetarea	noastră	a	reuşit	să	
articuleze	 într‐un	 tot	 unitar	 dimensiunea	 politică	 a	 personalităţii	 lui	
Titu	Maiorescu,	recunoscând,	însă,	că	demersul	de	faţă	poate	fi	îmbună‐
tăţit,	continuat.	Când	afirmăm	aceasta,	luăm	în	considerare	cei	doi	ani	
(1912	 şi	 1913)	din	 activitatea	politică	 a	mentorului	 Junimii	 şi	 despre	
care	Titu	Maiorescu	a	 lăsat	notaţii	deosebit	de	consistente,	precum	şi	
următorii	trei	ani	(1914,	1915,	1916),	încât	acestea	pot	constitui	obiec‐
tul	unei	cercetări	 independente,	autonome.	Sperăm	să	o	 facem	pe	vii‐
tor.	

Ne	 exprimăm	opinia	 că	 cercetarea	 noastră	 a	 reuşit	 să‐şi	 realizeze	
obiectivul	 şi	 că	 am	 reuşit	 să	 configurăm	un	portret	 veridic	 al	 omului	
politic	 Titu	 Maiorescu,	 cu	 nimic	 mai	 puţin	 consistent	 în	 latura	 sa	
politică,	decât	în	cea	cultural‐ideologică.	
	


