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În ga leria victimelor celebre ale violenţelor legionare un loc apaite îl ocupă cei patm 
pi lin m i ni ş tri asasinaţi de gardişti; I. G. Duca, Armand Călinescu, Nicolae Iorga şi Gheorghe 

11 ·~canu. 
Dacă despre primii trei s-a scris mult fapt firesc având în vedere personalităţile lor de 

· •p\ie, despre viaţa şi activitatea ultimului se cunosc mult mai puţine sau chiar deloc. 
I.G. Duca a fost un om politic important, ministm în toate cabinetele liberale ale 

1111 1lor 1914-1928, preşedinte al PNL după moartea lui Vintilă Brătianu (1930), în sfarşit 
p11 11 1-ministru al României din noiembrie 1933. Om de o cinste exemplară, harnic şi 

111 11 Lii ncios, a lăsat în urma sa în afara unui nume nepătat şi valoroase memorii care ne 
1 I Vll în primul rând talentul unui portretist de excepţie. Caracterizările făcute lui Carol I, 
11111 ·I Brăti anu sau P.P. Carp rămân memorabile. 

Armand Călinescu, ţărănist ca extracţie politica a trecut în tabăra regelui Carol al II
I • 1, ·onvins fiind de necesitatea prioritară a luptei împotriva Mişcării Legionare. A fost omul 
1111 I · al regimului carlist, devotat, muncitor până la epuizare şi hotărât la orice sacrificiu. Şi 
1 I 11 l ăsa t posterităţii însemnările sale zilnice, un preţios îndreptar pentru orice istoric al 

po ·ii în care a deţinut funcţiile de ministru de interne, de război sau de prim-ministru. 
Despre Iorga ce s-ar putea spune în plus. Istoric, gazetar, dramaturg, poet, 

111 •morialist, om politic a fost în primul rând, aşa cum îl receptau şi contemporanii să i , un 
11poslol al neamului, o personalitate covârşitoare prin extraordinara sa erudiţie, uriaşă 

111 p11 ilate de muncă şi adancă dragoste de ţară. 
O anumită penumbră în care s-a aflat generalul Gheorghe Argeşeanu considerăm 

11 I zi că este nemeritată . Fără îndoială nu a fost un om politic de talia lui I.G. Duca, nici o 
p 1 ·onalitate ştiinţifică ca Nicolae Iorga sau Virgil Madgearu. A fost însă mai presus de toate 
1111 mili tar de carieră, deci un om al datoriei. 

Gheorghe Argeşeanu s-a născut la 28 febmarie 1883 la Caracal. Tatăl său era ingineml 
V11silc Argeşeanu, iar mama Constance de Lapommavaye descindea dintr-o ilustră familie 
1111hi li a ră franceza, fiind fiica marchizului doctor Ernest de Lapommavaye participant în 
1 11durile armatei franceze la războiul Crimeii (1853-1856). 

Fapt mai puţin cunoscut, Gheorghe Argeşeanu era văr primar atât cu Nicolae 
l'ilulescu, diplomat de excepţie ş i ministru al afacerilor externe în mai multe rânduri, cât şi 

1 Aduc pe aceas tă cale profunda mea gratitudine ş i mulţumire doamnei Sanda Argeşeanu , nora genera lului 
(I ii ·nrghe Argeşeanu şi nepoata marelui nostru diplomat Nicolae Titulescu, o doamna fară ale carei tenacitate, 
1!111 lnta de restabilire a adevărului istoric şi, mai ales, preţioase informaţii , acest articol nu ar fi fost posibil. 
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cu Ernest Urdăreanu, mareşal al Palatului, unul dintre intimii lui Carol al II-iea şi al Elenei 
Lupescu, omul care l-a însoţit pe rege în străinătate după abdicarea sa din 6 septembrie 
1940. De altfel, soţia sa, Monique Urdăreanu avea să fie moştenitoarea legală a Elenei 
Lupescu după moartea acesteia în 1977. 

Gheorghe Argeşeanu a urmat clasele primare la Caracal, iar liceul în Bucureşti la 
"Matei Basarab" al cărui premiant de onoare a fost şi unde şi-a luat bacalaureatul în 190 I. 

Ulterior se dedica carierei armelor urmând Şcoala de ofiţeri de cavalerie de la 
Târgovişte pe care a absolvit-o în 1903 ca şef de promoţie. Este avansat sublocotenent la 1 
iulie acelaşi an şi repartizat la Regimentul 3 Roşiori din Bucureşti. Între anii 1906-1907 
efectuează un stagiu în armata austro-ungară la Regimentul 10 Dragoni "Prinz von 
Lichtenstein" din Olmutz (astazi Olomouc, Cehia). În 1907 este avansat locotenent, pentm 
ca următorii doi ani să-i petreacă ca şi cursant al Şcolii Superioar.e de Război, fiind cel mai 
tânăr absolvent. 

Din 1910 începe să ocupe funcţii de comanda, mai întâi ca şi comandant de escadron 
al Regimentului 2 Călăraşi din Caracal (1910-1912), apoi avansat la gradul de capitan este 
numit şef al Biroului Operaţii din cadrul Diviziei 2 Infanterie. După terminarea campaniei 
din Bulgaria (1913) revine la Corpul I Armată, apoi în 1915 este mutat în statul major al 
Corpului II Armată din Bucureşti. 

În 1916 primeşte ordinul de a coordona trecerea detaşamentului "Predeal" peste 
Carpaţi fiicând astfel parte din primele trupe româneşti care pătrund în Transilvania la 
declanşarea Razboiului de Reîntregire al Neamului (1916-1919). 

În noiembrie 1916 după ce ia parte la luptele de la Flămânda este avansat maior şi 
numit şeful Biroului Operaţii din cadrul Diviziei 21 Infanterie, participând la bătăliile din 
jurul Bucureştilor, de la Ghimpaţi-Naipu. La l septembrie 1917 o nouă avansare la gradul 
de locotentent-colonel si o nouă funcţie, cea de şef al statului major al Diviziei 4 Infanterie 
cu care de altfel participa la acţiunile din Basarabia, de la Cetatea Alba si Tighina, 
contribuind la alipirea acestei provincii istorice româneşti răpite de ruşi în 1812 la patria 
mama. 

În 1918 revine în cadrul armei favorite fiind detaşat la statul major al Diviziei 2 
Cavalerie cu care participă la luptele din Ardeal, apoi la cele de pe Tisa şi în final, la 
ocuparea Budapestei pe 4 august 1919. 

O data terminat războiul, Gheorghe Argeşeanu, deja colonel din aprilie 1920 este 
numit şef al Statului Major al Inspectoratului General al Jandarmeriei. În ianuarie 1921 este 
trimis ca ataşat militar pe lângă Legaţia Română de la Tokyo, fiind numit totodată şeful 
Misiunii române de la Vladivostok, însărcinată cu repatrierea prizonierilor români proveniţi 
din armata austro-ungară şi aflaţi în lagărele din Siberia. 

Revenit în ţară în aprilie 1922, va rămâne până în octombrie 1927 comandantul 
Regimentului 2 Călăraşi din Caracal. Ulterior va fi transferat la Bucureşti, deţinând funcţia 
de şef de stat major a Diviziei 3 Cavalerie, în intervalul octombrie 1927-aprilie 1929. În 
acelaşi an, 1927, reuşeşte să obţină primul loc la examenul pentru gradul de general. Faptul 
este cu atât mai meritoriu cu cât la acest examen au participat 120 de colonei din toate 
armele fiind admişi doar 26, iar Gheorghe Argeşeanu realizează performanţa de a fi primul 
cavalerist care ocupa locul I. Este avansat colonel cu stea. Până în iulie 1931 va deţine 
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romanda Brigăzii 2 Roşiori din capitală, fiind promovat la I O mai 1931 la gradul de general 
ilc brigadă. 

Între 1 iulie 1931 şi l octombrie 1933, general~I Gheorghe Argeşeanu îndeplineşte 
l11nctia de comandant al şcolilor militare de cavalerie. In aceeaşi perioada este trimis pentm 
cloua luni la Paris unde urmează o specializare numita "Cursul Mareşalilor". Reîntors în ţară 
c'Nlc numit la comanda Diviziei I Cava~erie din Arad, apoi din iulie 1934 preia în aceeaşi 
rnlitate divizia 3 Cavalerie Bucureşti. Intre 1935-1936 îl găsim la comanda Diviziei 11 
lnlimterie Slatina, iar între 1936-1937 din nou în Bucureşti comandand Divizia de Garda. La 
I O mai 1937 de ziua naţională a României este avansat general de divizie şi numit totodată 

1 omandantul Corpului 2 Armată cu sediul în capitală. 
O dată cu instaurarea la 11 febmarie 1938 a regimului de autoritate monarhică 

pnlrnnat de Carol al Ii-lea, Gheorghe Argeşeanu face parte din grupul de generali promovaţi 
cir rege în funcţii politice, de decizie guvernamentală în care îi mai regăsim pe Ion 
!\ nlonescu (într-o primă fază, până la 30 martie 1938), Paul Teodorescu, Nicolae Ciupercă, 
I ihcorghe Mihail, Nicolae Marinescu, Ion Ilcuş şi, mai cu seamă, celebrul Gabriel 
Mnrinescu, omul de încredere al monarhului. 

Ca urmare, între 30 martie-14 octombrie 1938 îndeplineşte funcţia de ministru al 
i\pilrării Naţionale în guvernul prezidat de patriarhul Miron Cristea. Din noiembrie 1938 
c'Nlc numit comandant al Corpului 2 Armată, funcţie în care se găsea şi în fatidica zi de 21 
~1·plcmbrie 1939 când Armand Calinescu, primul ministru al României este asasinat de către 
11 echipă de legionari prahoveni condusă de Miti Dumitrescu. 

Conform mărturiei doamnei Sanda Argeşeanu, nora generalului, acesta se afla la 
n111ncvre în sudul Dobrogei atunci când a fost anunţat să vină la Bucureşti şi să se prezinte 
ln Palatul Regal. A ajuns în seara aceleaşi zile, prezidând prima şedinţă a noului guvern la 
ura 22. Încă de la sosire, generalul Gabriel Marinescu, noul om forte al lui Carol al Ii-lea 
clin momentul dispariţiei lui Am1and Călinescu, l-a informat pe Argeşeanu de luarea uno; 
mr1suri drastice împotriva legionarilor internaţi în lagăre. Este vorba în afară de cei nouă 
11s11sini ai lui Călinescu de o listă de 256 de fruntaşi gardişti care au fost executaţi din ordinul 
rxpres al lui Carol. Listele fuseseră întocmite din timp de către Armand Călinescu şi Gabriel 
Murinescu. 

Iată cum descrie eminentul nostru diplomat şi memorialist Grigore Gafencu, ministru 
ele externe în guvernele Călinescu şi Argeşeanu atmosfera extrem de tensionată ce a precedat 
numirea generalului Argeşeanu în funcţia de prim-ministru: "Regele m-a primit numaidecât. 
1:.rn alb, ca şi mine, şi ca şi mine până în fundul sufletului tulburat. - Nu-l pot înlocui cu 
nimeni! Au fost cele dintâi cuvinte ale lui. Şi1 totuşi, se impunea datoria de a nu lăsa gol 
postul de unde se exercita autoritatea statului. lntr-un Consiliu de Miniştri restrâns, regele a 
111otat un ceas mai târziu diferite ipoteze de înlocuire a primului-ministru. Erau de faţă: 

lnmandi, Mitiţa, Andrei, Ghelmegeanu, Urdăreanu şi cu mine. S-a rostit mai multe nume: 
llullif, Argeţoianu, Vaida.[ ... ] Seara am aflat că fusese numit prim-ministru generalul 
Argeşeanu Gh .. Noaptea, la ora JO, am avut un Consiliu de Miniştri. În locul prietenului 
meu, al cărui tovarăş nedezlipit fusesem timp de noua luni şi care cu sclipirile inteligenţei 
sale domina şedinţele noastre ministeriale, şedea cu mustaţa răsucită, bravul generat "Ghiţă 
( lslaşul". Eram cu toţii copleşiţi de durere şi de îngrijorare apăsătoare. Generalul Marinescu 
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ne-a lăsat să înţelegem, îară a ne cere de altfel, nici sfatul, nici aprobarea, ca represiunea va 

fi straşnică2 . 
Într-adevar represaliile au fost cumplite sfidând evident orice noţiune de justiţie sau 

legalitate. Au fost executaţi 256 de şefi gardişti: 44 în lagărul dela Miercurea-Ciuc, 31 la 
Vaslui, 7 la Spitalul Militar Braşov şi 147 în restul ţării. Practic a fost decapitată toată vechea 
gardă codrenistă: Alexandru Cantacuzino, Gheorghe Clime, considerat cel mai probabil 
succesor al Căpitanului, Mihail Polihroniade, Traian Cotiga, Iordache Nicoară, etc. "În lista 
incompletă întocmită în timpul regimului naţional legionar, structură pe profesii a victimelor 
includea 55 de studenţi, 22 de avocaţi, 1 O preoţi şi teologi, un profesor universitar, 16 
muncitori, etc. O structură ce arata cât de mult reuşise legiunea să se extindă, iar acum se 
confruntă cu un masacru înfiorator, mai cumplit decât se aşteptaseră chiar şi pesimiştii. A 
fost cea mai mare greşeală pe care a îacut-o Carol, şi care avea să-i aducă ura, nu doar a 
legionarilor şi simpatizanţilor Gărzii, dar şi a unora dintre cei care îi fuseseră loiali, îngroziţi 
de bmtalitatea acţiunii de represiune."3. 

Responsabilitatea acestor masacre pare însă să aparţină mult mai puţin şefului formal 
al guvernului, generalul Gheorghe Argeşeanu, şi mult mai mult regelui şi ministrului său de 
interne Gabriel Marinescu, care ordonaseră represiunile încă înainte de sosirea lui 
Argeşeanu în capitală. Remarcabilul ziarist şi fin observator al vieţii noastre publice Pamfil 
Şeicaru nota în 1963 în exil unnătoarele: "A recurs (Carol al II-iea, n.n.) la represiunea cea 
mai spectaculară în stilul mai vechi al lui Abdul-Hamid. În aceeaşi zi a fost numit şef al 
guvernului generalul Gheorghe Argeşeanu. Un ofiţer de cavalerie mediocru, o fire paşnică, 
blând cu soldaţii, indulgent cu ofiţerii. Nu bănuia ce îi rezerva regele.[ ... ] Ca prim-ministru, 
generalul Gheorghe Argeşeanu îndeplinea doar un rol decorativ, cel însărcinat cu misiunea 
represiunii spectaculare a fost generalul Gavrilă Marinescu, numit ministru de interne. 
Generalul Argeşeanu, complet nevinovat, a fost însarcinat cu o răspundere îngrozitoare 
prezidând o represiune de care el nu a avut habar". 

Sigur răspunderea fonnală a acestor sumare execuţii îi aparţine şi generalului 
Argeşeanu, dar în calitatea sa de militar de cariera loial regelui, de om al ordinii şi 

disciplinei, el nu putea decât să subscrie la nişte acţiuni care păreau să pună capăt unei 
mişcări teroriste responsabile de asasinarea a doi prim-ministri (1.G. Duca şi Annand 
Călinescu) şi de introducerea în viaţa publică românească a crimei şi anarhiei. De altfel, o 
dată represiunea încheiată, generalul Argeşeanu a fost înlocuit după numai o săptămână pe 
28 septembrie 1939 din funcţia de prim-ministru cu versatul şi versatilul politician 
Constantin Argetoianu. 

Argeşeanu preia de la 1 octombrie funcţia de comandant militar al capitalei pe care o 
va deţine până în mai 1940. La 1 O mai acelaşi an este avansat la gradul de general de Corp 
de Annată şi numit comandant al Armatei a Doua, funcţie pe care o exercita până la 9 
septembrie 1940. O dată cu abdicarea regelui Carol al II-iea la 6 septembrie şi venirea la 
conducerea statului a generalului Ion Antonescu, vechiul său duşman personal, situaţia se 
schimbă dramatic pentru generalul Argeşeanu. I se fixează domiciliu obligatoriu, fiind păzit 

2 Grigore Gali:ncu, lnsemnari politice (1929-1939), Editura Humanitas, Bucuresti, 1991, p. 337 
1 Adrian Gabriel Lepadatu, Miscarea legionara: intre mit si realitate , Editura Cartier, Chisinau, 2005, p. 209 
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11 •11s:i sa din strada Londra nr. 49 de către o echipă de legionari înarmaţi. La 9 noiembrie 
I 'I 10 sub pretextu l unui interogariu este dus la închisoarea Jilava şi încarcerat. 

Pc fondu l tensionat creat de dezgroparea cadavrelor Căpitanului şi celorlalţi 13 
11 1 !i ş ti , Decemvirii si Nicadorii, asasinaţi la 30 noiembrie 1938 din ordinul lui Carol al 

11 I •o, s · petrece tragedia de la Jilava. În noaptea de 26/27 noiembrie sub conducerea lui 
I l111 11 itru rozea, conducătorul Corpului Muncitoresc Legionar, mai multe echipe gardiste 
11 11 p llruns în incinta închisoarii de la Jilava si 64 de foşti demnitari ai regimului carlist, mai 
1111111 ·au mai puţin vinovaţ i de represaliile asupra legionarilor, au fost executaţi. Printre 
111 I in a briei Marinescu, fost prefect al Poliţiei Capitalei şi ministru de interne, generalul 
11111 l l ·ng liu , inspector general al Jandarmeriei, Victor Iamandi, fost ministru de justitie, 
~ 1 1 1 11 111 Momzov, fost şef al Serviciului Secret de Info1maţii, şi nu în ultimul rând, generalul 
I h1•t11 he Argeşeanu , fost prim-ministm. În raportul medico-legal întocmit a doua zi se 
111 11\1011cază urmatoarele: „La examinarea cadavrului general Argeşeanu Gheorghe 
111 11 11110111 cele ce unnează: moartea generalului Argeşeanu Gheorghe a fost violentă, ea se 
il11tt11 • I • suprimării funcţiunilor cerebrale consecutiv fracturilor craniene şi rănirii 

111• 1•1ului prin proiectile de arma de foc. Gloanţele au unnat un traiect antero-posterior şi de 

I 11 1 la dreapta"4 . 

. n iunie 1945 prin Înaltul Decret Regal nr. 1886, Gheorghe Argeşeanu este avansat 
pn I 111ortcm la gradul de general de armată cu specificaţia: "Decedat în urma unui act de 
v 111 •11\ uferit pentru atitudinea de demnitate şi devotament avută către instituţiile de bază 
iii r I ii ,". 

'u o confirmare şi o dovadă în plus a curajului şi devotamentului de care a dat dovadă 
li •01 he Argeşeanu în cele aproape patru decenii de cariera militară vom menţiona doar 
I VII dintre decoraţiile primite de acesta: COROANA ROMÂNIEI în grad de Cavaler, 

I ' 11 < AN A ROMÂNIEI în grad de Ofiter, COROANA ROMÂNIEI în grad de Comandor, 
11 AlJA ROMÂNIEI în grad de Ofiţer cu panglica de Virtute Militară, CRUCEA 

I IMEMORATIVĂ 1916-1919, cu şapte barete (Predeal - Carpaţi - Neajlov - Argeş -
1 ttl · ii - 1918-1919), ORDINUL FERDINAND, LEGIUNEA DE ONOARE în grad de 

rdinu l SFANTA ANA în grad de Comandor şi Ordinul SFANTUL VLADIMIR în 
1 ul d • titer, Ordinul HOHENZOLLERN, STEAUA ROMANIEI în grad de Mare Ofiter, 
111.A A ROMANIEI în grad de Mare Cruce, POLONIA RESTITUTA în grad de 

I 'omn ndor ş i Mare Ofiţer. 
heorghe Argeşeanu rămâne exemplul tipic al militarului de cariera ataşat valorilor 

I 111d 11ncnta le ale neamului nostru: ţară, familie şi credinţă, victima însă a unor jocuri 
111111 i ndesea obscure cărora nu le-a putut înţelege sensul. Loialitatea sa faţă de un rege 
1111 nu merita în nici un caz sacrificiul supuşilor săi a fost plătită cu sânge. 

azul generalului Gheorghe Argeşeanu este în această perspectivă dovada elocventă 
11 · • u ce poate face contaminarea corpului sănătos al armatei cu bacilul iresponsabilităţii 
I t •I rului politic. Din acest punct de vedere, Gheorghe Argeşeanu rămâne o victimă a 
I tnpurilor şi a împrejurărilor istorice pe care le-a trăit. 

1 l,w,1·111lltele de la Jilava ... , Snagov şi Scr.-jnicul 26-27 noiembrie 1940, Editura Scripta , Bucureşti, 1992, p. 99. 
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