
PREFAŢĂ

Într-un document din noiembrie 1933 semnat de Constantin I.C. (Dinu)
Brătianu, în calitate de ministru de finanţe, citat în lucrarea de faţă, este evocat rolul
social al funcţionarului financiar al statului care „prin însăşi îndeletnicirea lui […], vine
în contact zilnic cu toate categoriile de cetăţeni, le cunoaşte nevoile, le ascultă
doleanţele, dar în acelaşi timp le cere sacrificiul bănesc al contribuţiei fiscale, prin care
se asigură viaţa şi funcţionarea zilnică a Statului”. Personajul principal al lucrării aduse
în faţa publicului cititor de istoricii Alin Gridan şi Iulian Oncescu, Victor Slăvescu,
sintetizează în mod fericit cele două dimensiuni: vocaţia şi responsabilitatea socială.
Născut într-o familie de militari musceleni la zece ani după proclamarea Regatului
României, într-o generaţie ale cărei principale experienţe formative au fost finalul
epocii lui Carol I, Primul Război Mondial, făurirea României Mari şi reformele din anii
1918/1921, Victor Slăvescu şi-a câştigat dreptul de a face parte din elita românească
atât prin sacrificiile, dăruirea sa pe câmpurile de luptă ale Marelui Război şi prin
înzestrarea sa intelectuală, cât şi prin onestitatea şi angajamentul său social.

Spre deosebire de mulţi dintre colegii săi de generaţie din Partidul Naţional
Liberal, Victor Slăvescu, deşi a studiat pentru puţin timp şi în „capitala luminilor”, şi-a
desăvârşit educaţia în domeniul economiei şi al economiei politice la universităţile
germane din Göttingen, München şi Halle, la aceasta din urmă fiindu-i decernat şi
titlul de doctor în economie. Aparent nimic nu unea personalitatea liberală şi
reformistă a tânărului laureat de cea a îndrumătorului lucrării sale de doctorat,
celebrul profesor conservator prusac Johannes Conrad, fondator al unor instituţii care
dăinuie încă şi astăzi precum Verein für Socialpolitik (asociaţia cea mai importantă a
economiştilor germani), editor al respectatei reviste Jahrbücher für
Nationalökonomie und Statistik, personalitate al cărei prestigiu depăşise de mult
graniţele Germaniei natale, având o influenţă semnificativă asupra şcolii americane de
economie. Ceea ce îi va aduce alături pe cei doi va fi însă pasiunea împărtăşită pentru
problemele economiei politice şi ale agriculturii, titlul tezei de doctorat a lui Victor
Slăvescu fiind „Chestiunea agrară în România”. Tânărul absolvent a desprins din
şcoală germană abordarea sistematică a fenomenelor economice, confluenţele dintre
factorii economici, sociali şi politici, precum şi rolul statului ca actor în procesul de
dezvoltare a capitalului şi industriei autohtone. Toate acestea le va aprofunda mai
târziu în activitatea sa de funcţionar bancar, director al Societăţii Naţionale de Credit
Industrial, profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi ministru de finanţe în
guvernul Gheorghe Tătărescu, permanent conectat la ideologia neoliberală a partidului
pe care îl va sluji până la falimentul regimului democratic român în anul 1938. Toate
aceste etape din viaţa şi activitatea lui Victor Slăvescu sunt ilustrate cu documente
ilustrative în această lucrare.

Ironia sorţii a făcut ca la numai doi ani după finalizarea doctoratului, tânărul
laureat să fie nevoit să lupte împotriva armatei germane, participând la luptele din



zona Braşovului şi de la Mărăşeşti, în urma cărora se vor realiza şi trei dintre proiectele
antebelice ale Partidului Naţional Liberal, unitatea naţională, reforma agrară şi
reforma electorală. Apogeul carierei sale au constituit-o cele două perioade în care a
deţinut portofoliul de ministru, mai întâi ca titular al Ministerului Finanţelor (1934-
1935), mai apoi al Ministerului Înzestrării Armatei (1939-1940). De fiecare dată, Victor
Slăvescu a adus cu sine calităţile sale morale şi profesionale de netăgăduit,
devotamentul şi energia sa, deşi în ambele cazuri a trebuit să-şi părăsească postul
prematur. Situaţia sa dificilă ca ministru de finanţe era înţeleasă de Grigore Gafencu
de pe băncile opoziţiei: „la finanţe, Slăvescu se străduieşte […] să împace capra cu
varza – contribuabilul cu fiscul, stabilitatea monetară cu dezechilibrul bugetului şi
convingerile sale financiare clasice cu dezordinea care bântuie, mai rău ca niciodată, în
gospodăria ţării”. Mucenicia sa ca ministru al înzestrării armate din „ultimele luni de
pace şi primele luni de război” este remarcată de regele Carol al II-lea, care îşi nota la 3
noiembrie 1939: „[De] fiecare dată când vine [Slăvescu – n.n.], am posibilitatea de a
constata enormele eforturi ce s-au făcut pentru înzestrarea armatei.” Şase luni mai
târziu, conştient de deficienţele armatei române, Slăvescu vota în favoarea acceptării
ultimatumului sovietic de cedare a Basarabiei şi Bucovinei de Nord.

Lucrarea semnată de Alin Gridan şi Iulian Oncescu se constituie într-o
contribuţie documentară notabilă la cunoaşterea mai bună a acestei personalităţi
neoliberale ale cărui merite pe plan ştiinţific, economic şi politic au început cu
adevărat să fie recunoscute abia după 1989. Călăuziţi de exigenţele profesionalismului
şi interesaţi de repunerea lui Victor Slăvescu la locul pe care-l merită în panoplia
figurilor de marcă ale perioadei interbelice, autorii au procedat la o selecţie atentă a
documentelor şi la oferirea spre lectură şi analiză a dovezilor arhivistice ce dezvăluie
personajul în diferitele sale ipostaze, atât atunci când acesta s-a aflat în prim-planul
scenei publice şi al vieţii economice ale ţării sale, cât şi atunci când îşi efectua studiile,
îşi dovedea eroismul pe câmpul de luptă sau îşi scria opera eliberat de
responsabilităţile sale publice. Toate acestea ne determină să recomandăm această
lucrare atât publicului pasionat de istorie, cât şi economiştilor, sociologilor economiei,
filozofilor politici şi specialiştilor în economie politică care pot găsi aici unele
răspunsuri la problemele lor de cercetare.
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