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TESTAMENTUL LUI ARMAND CĂLINESCU
TEODOR MAVRODIN *
Născut la Piteşti, în anul 1893, Armand
Călinescu a ajuns unul dintre fruntaşii Partidului
Naţional-Ţărănesc, ocupând înalte funcţii de stat.
Astfel, între 19 noiembrie 1930 şi 17 aprilie 1931 a
fost numit subsecretar de Stat la Ministerul de
Interne în guvernul prezidat de George Mironescu,
funcţie pe care o ocupă şi în guvernul Alexandru
Vaida Voievod, între 6 iunie şi 10 august 1932.
Din 11 august 1932 şi până la 19 octombrie 1932
este subsecretar de Stat la Preşedinţia Consiliului
de Miniştri şi la Ministerul de Interne în guvernul
prezidat tot de Alexandru Vaida Voievod. Între 21
octombrie 1933 şi 13 noiembrie 1933 este secretar
de Stat în guvernul condus de Iuliu Maniu, funcţie pe care o ocupă şi în
perioada 14 ianuarie - 13 noiembrie 1933 în guvernarea Alexandru Vaida
Voievod. Patru ani mai târziu, între 29 decembrie 1937 şi 10 februarie 1938
ocupă funcţia de ministru de Interne în guvernul Octavian Goga. Aceeaşi
funcţie o ocupă între 11 februarie 1938 şi 29 martie 1938 şi între 30 martie
1938 şi 31 ianuarie 1939 în guvernele conduse de patriarhul Miron Cristea.
În al treilea guvern condus de patriarhul Miron Cristea, între 1
februarie 1939 şi 6 martie 1939, este numit vicepreşedinte al Consiliului de
Miniştri, ministru de Interne şi ad-interim la Ministerul Apărării Naţionale.
Ultima şi cea mai înaltă funcţie pe care a ocupat-o Armand Călinescu a
fost cea de preşedinte al Consiliului de Miniştri pe care a ocupat-o între 7
martie 1939 şi 21 septembrie 1939, după decesul patriarhului. În timpul acesta
a promovat politica tradiţională de menţinere şi dezvoltare a legăturilor cu
Franţa şi Anglia. În acelaşi timp a fost adversar consecvent al Germaniei
hitleriste, dar şi al legionarilor, cărora le-a căzut victimă în ziua de 21
septembrie 1939.
*
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Înainte de a ocupa demnităţi în diferite guverne a îndeplinit funcţia de
prefect al judeţului Argeş. Era legat de acest judeţ prin naştere, prin moşiile pe
care le deţinea aici (moşia Ciupa din partea soţiei şi moşia Ciomăgeşti
moştenită de la părinţi), dar şi prin locul de veci - Curtea de Argeş - unde
erau înmormântaţi părinţii. La Curtea de Argeş îşi duce şi el veşnicia alături
de părinţi.
La 21 iulie 1938, când avea numai 45 de ani, Armand Călinescu şi-a
întocmit testamentul. De ce oare? Premoniţie? În Europa politica marilor puteri
faţă de pretenţiile mereu sporite ale guvernului şi Reichului nazist era aceea a
concilierii. În continuare prezentăm testamentul amintit:
„Testament
În caz de moarte a mea, casele din Str. Dr. Clunet 12, Bucureşti, vor fi
imediat vândute trecându-se asupra cumpărătorului datoria de la Institutul de
credit hipotecar. Suma ce va prisosi din preţ va reveni iubitei mele soţii, Adela
care o va întrebuinţa fie spre a-şi cumpăra un apartament mai mic, fie spre a
achita datoria ce grevează moşia Ciupa.
Moşia Ciomăgeşti, lotul din Păroşi, mobile, tablourile şi biblioteca din
Bucureşti, rente de stat (1.430.000 lei) ce se va găsi în casă rămân fiului meu.
Folosinţa acestor bunuri însă, va aparţine pe cât timp va trăi soţiei mele Adela.
Rog pe iubitul meu fiu, Barbu, să fie cuminte, să respecte pe mama lui
şi să se gândească la numele pe care i-l las şi pe care şi eu l-am cinstit precum
l-am moştenit de la tatăl meu. Îl sfătuesc să îmbrăţişeze cariera militară sau
magistratura. Să slujească Ţara şi Tronul cu credinţă şi cu devotament aşa cum
am făcut-o eu.
Doresc să fiu înmormântat la Curtea de Argeş alături de părinţii mei.
Voi fi purtat pe un car îmbrăcat în verdeaţă şi tras de şase boi. După car să
meargă delegaţii satelor din jud. Argeş pentru cari am luptat în viaţă cu drag!
21 Iulie 1938, Bucureşti
Arm. Călinescu”.
Parcurgând rândurile testamentului ne atrage atenţia că preşedintele
Consiliului de Miniştri, ucis de legionari, nu se îmbogăţise de pe urma
demnităţilor pe care le ocupase în Stat. Casa în care locuia în Bucureşti fusese
achiziţionată cu împrumut la Institutul de Credit Ipotecar, dar mai trebuia
achitată şi datoria ce greva moşia Ciupa.
De asemenea, este de reţinut rugămintea pe care o face fiului său de a
respecta numele Călinescu pe care şi el l-a cinstit aşa cum l-a moştenit de la
părintele său. Îl sfătuieşte să slujească ţara şi tronul cu credinţă şi cu
devotament aşa cum o făcuse şi el.
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Dorinţa de a fi înmormântat la Curtea de Argeş, alături de părinţii săi,
i-a fost îndeplinită. Dar linişte nu a avut nici după moarte, legionarii
profanându-i mormântul. Istoria poporului român, dar şi a altor popoare, ne
arată că homo homini lupus.
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ARMAND CĂLINESCU’S TESTAMENT
Abstract
Armand Călinescu was born in Piteşti. He was one of the most
important personalities of the Argeş County, due both to his positions & his
behavior in the society.
The testament he left is a proof of his character.
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