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Abstract  
In the public conscience as well as in specialized literature, P.P. Carp, the 

conservative political man, appears as one of the most vehement „Germanophiles” in 
modern Romania, an attitudinal immobility which had supposedly ruined his perception 
on the course of history. According to the perspective-oriented interpretation, the 
“Germanophilia” of the Romanian conservative was not based on love but on Calculus.   
A realist assessment of the behavior adopted by the great powers of the international 
scene showed him that the security and even the existence of the modern Romanian state 
would have been possible only if the major interests of the neighbouring empires 
(especially the Russian one) had been baffled. His “Russophobia”, an unsentimental 
attitude, made him plead in favor of an alliance with Western states such as France 
and Germany. Calculus also justified his attitude towards the objective of accomplishing 
the union of the Romanian states (in 1918), which he did not reject, but only 
postponed.  “Germanophilia”, just as “Russophobia” were expressions of a principle 
which guided his entire activity: the exclusion of feeling from politics (foreign and 
domestic).  
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Introducere 
 
P. P. Carp a fost unul dintre politicienii României moderne, care 

�i-a asumat cu seriozitate �i responsabilitate „profesiunea” aleas�. În cele 
cinci decenii de activitate politic� el s-a implicat în marile evenimente ale 
modernit��ii române�ti (de la aducerea prin�ului str�in pân� la intrarea în 
r�zboiul mondial din 1916). Cu modalitatea de desf��urare a unora a fost 
de acord �i a participat la înf�ptuirea lor (aducerea prin�ului Carol I, 
aderarea la Tripla Alian��), fa�� de altele �i-a exprimat f�r� re�inere 
dezacordul (ca în cazul alian�ei româno-ruse din 1877, a adopt�rii 
neutralit��ii în 1914). În perioadele de normalitate politic� aten�ia sa a fost 
direc�ionat� c�tre rezolvarea marilor probleme ivite în fa�a societ��ii 
române�ti aflat� în procesul de tranzi�ie c�tre modernitatea capitalist�. 
Toat� ac�iunea sa teoretic� (la des�vâr�irea ideologiei conservatoare) sau 
practic� (platforma politic� pragmatic� „Era Nou�”) a fost întemeiat� pe 
convingerile sale, bine argumentate, de natur� conservatoare. Felul s�u de 
a fi �i a ac�iona a contribuit la configurarea unui model de om politic 
diferit de majoritate �i care s-a caracterizat prin competen��, convingere, 
consecven��, moralitate exemplar� (în via�a public� �i în ceea privat�), 
spirit critic, curajul de a spune lucrurilor pe nume indiferent de auditoriu, 
civilitate. Colegii de breasl�, mai ales adversarii politici, au identificat 
originalitatea modelului �i profitând de lipsa de popularitate a personajului 
(alimentat� de un ego cam expandat �i de dezinteresul pentru publicitatea 
propriilor inten�ii) au reu�it s� deturneze semnifica�iile propunerilor sau 
atitudinilor sale.  

În felul acesta, în jurul lui P. P. Carp s-au format o serie de 
legende: c� ar fi fost „vândut str�inilor”, retrograd, adept al unei maniere 
autoritariste de conducere. Ca orice poveste �i acestea au avut un nucleu 
de adev�r �i acesta a constat în atitudinile lui Carp din anumite momente 
ale modernit��ii române�ti: participarea la ac�iunile de popularizare a unor 
scriitori de origine german�, sub egida Junimii; pozi�ia sa favorabil� 
semn�rii Conven�iei Comerciale cu Austro-Ungaria (1875); sus�inerea unei 
politici externe române�ti pro-germane; misiunile diplomatice la Viena; 
propunerea modific�rii legii de succesiune (majoratul ��r�nesc),  
introducerea breslelor, discursul „regele �i doroban�ul”. 

Dintre toate, cea mai conturat� �i mai longeviv� s-a dovedit a fi 
legenda „germanofiliei” sale încrâncenate, obtuzitate care l-ar fi 
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împiedicat, mai ales în 1916, s� perceap� mersul istoriei. Explica�ia care s-a 
dat în epoca în care a tr�it a acestei atitudini a lui Carp fost una de natur� 
sentimental�; fidel spa�iului în care s-a format intelectual (cel german), el 
�i-ar fi orientat toate ac�iunile sale culturale �i politice inten�iei de a 
impune spre copiere societ��ii române�ti „modelul german” de dezvoltare. 
Atitudinea lui Carp ar fi fost una maniheist� circumscris� antagonismului 
existent în spa�iul politic �i cultural românesc: liberalism/conservatorism 
= „model” francez/„model” german. Triumful „c�ii” prusace însemna 
înfrângerea adversarei sale „calea” francez�.  

Abordarea perspectivist� a acestui cli�eu relev� faptul c� 
„germanofilia” lui Carp era expresia unui calcul pragmatic �i nu a unui 
sentiment. Platforma de politic� intern� a conservatorului român s-a ivit 
nu prin copiere ci prin adaptare a unor solu�ii str�ine, eficiente, la realit��i 
române�ti cunoscute în prealabil. Iar platforma de politic� extern� a fost 
rezultat al unei abord�ri ra�ionale �i realiste a evolu�iei rela�iilor 
interna�ionale din a doua jum�tate a secolului al XIX-lea. 

 
Aspecte metodologice 
 
Posteritatea a preluat necritic explica�ia de natur� sentimental� a 

„germanofiliei” lui Carp. În perioada tulbure a anilor � 40, atunci când se 
c�utau în trecut modele de politicieni �i de perspective politice, G. Juvara 
(Juvara, 1943) a prezentat, pe calea undelor, concep�ia de politic� extern� a 
conservatorului. Analistul, care aproba atitudinea lui Carp, afirma c� 
„rusofobia” a fost o dogm� pentru omul politic. Mai târziu, în perioada 
comunist�, dominat� de interpretarea ideologic� marxist�, „germanofilia” 
carpist� a fost taxat� ca expresie a interesului îngust, de clas�, al unui 
conservator. Iar triumful acestei perspective în politica extern� soldat cu 
aderarea României la Tripla Alian�� (1883), ca rezultat al deliber�rii unor 
oameni politici de forma�ie intelectual� german� (Carp, Maiorescu D. A. 
Sturdza, I. C. Br�tianu - era format în spa�iul francez) din jurul regelui 
Carol I (german la origine), în contextul unei diploma�ii secrete în care 
deciziile apar�ineau unui num�r restrâns de persoane (Boicu Coord., 
1980).  

În opozi�ie cu aceast� explica�ie se situeaz� acele interpret�ri care 
a�eaz� la baza atitudinii „germanofililor” români nu sentimentul, ci calcul. 
Astfel, A. Corbea (Corbea, 1991), abordând critic cli�eele referitoare la 
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inten�iile de germanizare ale junimi�tilor (Carp era liderul lor politic), 
avanseaz� ideea c� acestea erau îndreptate nu în direc�ia copierii unui 
ipotetic „model german”, ci a unei model�ri. Rela�ia lor cu „modelul 
german” datorându-se existen�ei unei analogii de ansamblu între realit��ile 
social-economice �i politice germane �i cele române�ti �i nu originii 
(german�, dar �i englez� �i francez�) a autorilor conspecta�i �i „adapta�i” 
(Omea, 1998). În analiza întreprins� asupra disputei dintre politicienii 
români din perioada neutralit��ii, Puterile Centrale versus Antanta, Fl. 
Constantiniu (Constantiniu, 2002) a�eaz� la baza acesteia op�iunea lor 
pentru deziderate diferite: înt�rirea securit��ii na�ionale, respectiv, 
des�vâr�irea unit��ii na�ionale. Taberele nu erau ireconciliabile, de pild�, 
„centralii” nu respingeau unirea, ci o amânau pentru vremuri viitoare mai 
lini�tite. T. Pavel (Pavel, 2000) explic� orientarea politicii externe 
române�ti din anii � 80 ai secolului al XIX-lea prin prisma situa�iei 
interna�ionale a României (a c�rei suveranitate era pus� la grea încercare 
de comportamentul de mare putere a imperiilor vecine, �arist �i austro-
ungar) �i a aplic�rii planului german de afirmare ca mare putere în sud-
estul european prin dislocarea preponderen�ei ruse din zon�. Iar studiile 
întreprinse de c�tre I. Gherghel (Gherghel, 1931), T. Pavel, L. Boia (Boia, 
2009) arunc� o nou� perspectiv� în leg�tur� cu predominan�a influen�ei 
franceze asupra spiritului public românesc. Preocuparea p�r�ii cultivate a 
opiniei publice pentru literatura german� (traducerile din marile opere ale 
acestei culturi), migra�ia tinerilor pentru universit��ile din spa�iul german 
(ca urmare a prestigiului acestor institu�ii), precum �i existen�a unor tabere 
echilibrate pro-antantiste �i pro-centriste în momentul intr�rii României în 
primul r�zboiul mondial demonstreaz� faptul c� preferin�ele filogermane 
nu erau atât de insolite în spa�iul românesc.  

Pornind de la aceste premise îmi propun s� explic „germanofilia” 
lui Carp folosindu-m� de metoda interpret�rii ideologice dar în varianta lui 
Karl Mannheim (Mannheim, 1968). Ca �i perspectiva marxist�, metoda 
filosofului german include suspiciunea interesului, declarat sau ascuns al 
personajului cercetat, dar inten�ia cu care pleac� la drum este aceea de a-l 
în�elege �i nu blama (ca în ideologia marxist�). În plus, acest stil de 
interpretare nu pierde din vedere influen�ele exercitate de diferi�i factori 
istorici (interni, interna�ionali) asupra convingerilor �i atitudinilor acestuia, 
interogând chiar �i preferin�ele proprii ale cercet�torului (care, atunci când 
nu sunt con�tientizate pot vicia rezultatul demersului). Adev�rul scos la 
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iveal� astfel este unul contextualizat; cunoa�terea nu este una relativist� ci 
una rela�ionist�. Analiza discursurilor sale politice din aceast� perspectiv�, 
precum �i a contextului interna�ional din a doua jum�tate a secolului al 
XIX-lea, îmi reliefeaz� faptul c� „germanofilia” lui Carp în politica extern� 
a fost expresia unui pragmatism rezultat din calcul ra�ional �i realism. 
Obiectivul conserv�rii tân�rului stat român �i sporirii securit��ii na�ionale 
într-un zon� disputat� de marile puteri vecine îl f�cea pe Carp s� 
formuleze solu�ia orient�rii politicii externe române�ti înspre o a treia 
mare putere interesat� �i capabil� s� men�in� statu-quo-ul european 
(Fran�a �i apoi Germania).  

  
„Germanofilia” unui pragmatic 
 
Concep�ia de politic� extern� a lui P. P. Carp a fost expus� pentru 

prima oar� imediat dup� întoarcerea sa în �ar� din misiunea diplomatic� de 
la Agen�ia român� de la Paris. În 1868, debutul s�u parlamentar �inut în 
fa�a Camerei a fost o interpelare adresat� guvernului liberal pe tema 
pozi�iei oficiale a acestuia fa�� de activitatea „bandelor” bulgare care 
ac�ionau pe teritoriul românesc (Gane, 1936). B�nuiala lui era aceea c� 
autorit��ile române se comportau duplicitar în aceast� problem� negând 
oficial orice implicare, încurajând pe ascuns mi�c�rile de revolu�ionare a 
Balcanilor.  

Pornind de la aceast� interpelare, Carp a dezvoltat în fa�a 
auditoriului o adev�rat� lec�ie de rela�ii interna�ionale. Din punctul s�u de 
vedere, tendin�ele existente pe scena interna�ional� erau dou�, iar direc�ia 
lor de ac�iune era antagonic�: una, de ap�rare a ordinii legitime (puterile 
occidentale) �i alta, de contestare a statu-quo-ului (Rusia). Mi�c�rile 
diverselor popula�ii de pe continent erau interpretate tot prin aceea�i 
prism�. Astfel, „dreapta satisfacere a nevoilor ce se ivesc în Imperiul 
otoman” nu era privit� de c�tre marile puteri occidentale ca o amenin�are 
la adresa ordinii legitime c�ci „chestiunile de ordine intern� ale Turciei nu 
privesc str�in�tatea”. În opozi�ie cu acestea, mi�c�rile sârbilor, bulgarilor 
etc., încurajate de Rusia, î�i propuneau s� modifice statu-quo-ul zonei. 
Interesul Rusiei era acela de a declan�a o „conflagra�iune general�” pentru 
a atinge „scopul secular” �i anume cucerirea Constantinopolului. Faptul 
putea fi desprins �i din atitudinea ei fa�� de statul român: „la 11 ianuarie 
1866 s-a opus cu t�rie dorin�elor României, deoarece consolidarea situa�iei 
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noastre nu-i convenea”, dar, la 1868, o îndemna „uni�i-v� cu bulgarii �i cu 
sârbii”. Concluzia care i se impunea lui Carp era aceea c� securitatea 
na�ional� decurgea doar din men�inerea ordinii legitime, �i orice obiectiv 
na�ional nu putea fi atins decât cu sprijinul puterilor occidentale. 
Obiectivul prioritar românilor la acea vreme era ob�inerea independen�ei, 
dar ar�ta omul politic: „Neatârnarea ��rii, lucrul pe care �i-l dore�te orice 
bun român, … nu poate fi c�p�tat� decât prin for�e proprii, f�r� amestecul 
str�inilor” (mai ales Rusia – n.ns. S.B.) pentru c� doar a�a „Occidentul, 
începând cu Fran�a, ar recunoa�te faptul împlinit”. 

Cererii lui Carp i-a r�spuns I. C. Br�tianu care confirma orientarea 
pro-francez� a guvernului argumentând, printre altele, c� inima lui era 
al�turi de Fran�a deoarece acolo „a mâncat 20 de ani pâinea exilului”. 
Replica prompt� a conservatorului a fost aceea c� în chestiunile politice 
dorea s� fac� abstrac�ie de persoana preopinentului: „ministrul s� fie 
al�turi de Fran�a fiindc� a�a o cer interesele ��rii (subl. S.B.), dezlipindu-se de 
Fran�a atunci când interesele ei vor fi contrarii” (Gane, 1936). Acesta este 
primul moment în care omul politic conservator �i-a expus public 
principiul s�u potrivit c�ruia emo�iile fie ele ale politicienilor fie ale 
maselor nu aveau ce c�uta în politic�. �i mai ales în politica extern�. „În 
materie de politic� exterioar� – afirma, chiar mai categoric, în 1881, Carp 
(Carp, 2000) – nu în�eleg ca discu�iunea s� fie pasionat� �i public�” c�ci 
„în politica interna�ional� este periculoas� emo�iunea popular�”. Principiul 
excluderii sentimentului din politic� a însemnat aplicarea de c�tre Carp în 
acest domeniu practic a programului cultural junimist care se orienta dup� 
deviza „arta pentru art�” �i urm�rea, dup� cum ar�ta T. Vianu (Vianu, 
1938), s� impun� delimitarea între valori: arta trebuia s� fie eliberat� de 
influen�ele provenite din regiuni eterogene, �tiin�a s� fie liber� de orice alt 
amestec, iar politica s� se conduc� dup� norme interioare (combate 
sentimentalisul în politic�). 

Carp (Carp, 2000) a adus complet�ri perspectivei sale cinci 
s�pt�mâni mai târziu în articolul „Prusia �i chestia oriental�” publicat în 
ziarul „�ara” (la 8 martie 1868). Problema pe care o dezb�tea era aceea a 
c�ilor de realizare a unit��ii germane precum �i a pozi�ion�rii ei în 
concertul european. Potrivit interpret�rii sale o Germanie unificat� cu 
sprijin rusesc nu era atr�g�toare pentru România „atunci politica prusian� 
urmeaz� de a fi periculoas� pentru noi, �i oricare ar fi ur�rile noastre 
pentru unitatea Germaniei, nu putem sacrifica pe altarul ei viitorul 
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României”(subl. S.B.). Dar amabilit��ile ruso-prusace îi ap�reau analistului 
ca fiind conjuncturale, lipsite de o perspectiv�, de un „ce fundamental”. 
Abia în momentul în care „Prusia se va desface de Rusia” statul român 
trebuia s� ia în calcul o apropiere de noua mare putere continental�. 

În 1868 au fost puse premisele platformei de politic� extern� a lui 
Carp. Evenimentele ulterioare, precum r�zboiul de independen��, primul 
r�zboi mondial, nu au f�cut decât s�-i ofere argumente noi în favoarea 
celor afirmate la aceast� dat�. „Niciodat�, nimic cu Rusia” (parafrazare a 
afirma�iei sale la desp�r�irea de prietenul s�u Maiorescu) nu s-a 
fundamentat pe team� sau pe ur� (de�i numeroase momente ale istoriei 
românilor ar îndrept��i acest sentiment) ci pe în�elegerea faptului c� 
aceasta se comport� pe scena interna�ional� ca o mare putere (care nu se 
d� înapoi de la nimic pentru a-�i atinge obiectivul major care-i asigur� 
pozi�ia de egal al celorlalte mari puteri).  

 
Concluzii 
 
P. P. Carp a fost unul dintre politicienii de marc� ai României 

moderne care s-a f�cut remarcat prin convingerile sale, de natur� 
conservatoare, pe care le-a afirmat f�r� �ov�ire întreaga carier�. Spiritul 
critic, pragmatismul, realismul �i ra�ionalismul au fost tr�s�turile gândirii �i 
ac�iunii sale politice, caracteristici care l-au diferen�iat de colegii s�i de 
breasl�. Stilul ritos al afirma�iilor sale, asumarea rolului de a spune 
adev�ruri incomode celor din jur (rege, politicieni, mase), dezinteresul �i 
chiar dispre�ul pentru a face publicitate în jurul atitudinilor sale, a 
proiectelor de legi propuse) au alimentat o serie de legende despre el. 
Pornind de la fapte dovedite istoric precum anumite pozi�ion�ri adoptate 
de Carp în diferite circumstan�e ale istoriei moderne a românilor, 
preopinen�ii ideologici au deturnat sensul acestora pentru a-i crea o 
imagine defavorabil� în fa�a electoratului. Dintre toate cli�eele, cea 
referitoare la „germanofilia” sa s-a dovedit a fi cea mai trainic�. Pus� pe 
seama admira�iei sale fa�� de Germania (unde a fost educat), ea ar fi 
alimentat dorin�a lui Carp de a „germaniza” �ara (prin introducerea unui 
ipotetic „model” german de dezvoltare �i prin încheierea unei alian�e 
politice cu Germania).  

Dar abordarea perspectivist� a concep�iei omului politic român 
îmi arat� c� aceasta nu avea nimic sentimental în ea; fundamentul ei era 
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calculul. Coordonatele dup� care ea s-a desf��urat au fost occidentalism 
(reper asumat de marea majoritate a politicienilor români moderni), 
realism (în�elegerea faptului c� o mare putere se comport� pe scena 
interna�ional� ca o mare putere), ra�ionalism (evaluarea lucid� a intereselor 
majore ale marilor puteri �i orientarea spre acele mari puteri ale c�ror 
interese nu se ciocneau cu cele ale statului român) �i pragmatism. 
Conform abord�rii sale securitatea na�ional� �i chiar existen�a statului 
na�ional aveau de câ�tigat doar din alian�a cu o mare putere occidental� a 
c�rei interese erau contrare Rusiei �ariste. Pragmatismul l-a determinat s� 
sus�in� conservarea rela�iilor cu Fran�a, iar dup� alunecarea acesteia pe o 
pant� descendent�, orientarea c�tre Prusia (noua mare putere a Europei). 
Dar repozi�ionarea României nu trebuia s� se produc� oricum, ci doar în 
condi�iile unei r�ciri a rela�iilor germano-ruse. 
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