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Abstract. The statesman term is often used in the political and social
sciences as well in the public space. But what does the term statesman
means? There are few authors who have offered conceptual definitions of
the term. This is, probably, why the confusion spred so often in the public
space about by the today’s politicians that, when they hold a state office,
it is considered that they have automatically became the statesmen. That’s
not true. We will stop in this article on the conceptual meaning of the
statesman term, as it was defined in the political and social sciences and
then we will exemplify its applicability to the personality of Ion I. C.
Brãtianu.
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Termenul om de stat este adesea utilizat în ºtiinþele politice ºi sociale ca ºi în
discursurile publice. Dar ce înseamnã om de stat? Care este definiþia ºtiinþificã a
termenului? „În mod curent, termenul nu are o definiþie stabilã ºi universalã ºi,
ceea ce înrãutãþeºte situaþia, nici criterii ºtiinþifice pentru a putea identifica corect
un om de stat sau un act de om de stat.“1 Puþini sunt autorii care au oferit definiþii
conceptuale ale termenului om de stat. De aici poate ºi confuzia propagatã atât
de des astãzi în spaþiul public referitoare la politicienii care, atunci când ocupã o
funcþie în stat, se considerã cã au devenit automat oameni de stat. „Este ºi mai
îngrijorãtor faptul cã biografii sau jurnaliºtii utilizeazã definiþia curentã pentru
orice figurã politicã, ceea ce înseamnã (în teorie) cã poate fi definit ca om de stat
ºi nu ca dictator chiar ºi Hitler.“2 Nimic mai fals.
Existã la ora actualã o „tensiune“ ºi o inadecvare între sensul pe care ºtiinþele

politice îl atribuie omului de stat ºi cel în care este el utilizat spaþiul public. În
marea majoritate a lucrãrilor de specialitate termenul este utilizat cu referire la
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marii oameni politici care au modelat omenirea – de la Cardinalul Richelieu la
Otto von Bismarck, de la Charles de Gaulles la Margaret Thatcher sau Helmuth
Kohl etc. –, în cazul celor cu anvergurã internaþionalã sau la marile personalitãþi
politice din orice stat al lumii, care au reformat sau au reconfigurat structura de
funcþionare democraticã a statului respectiv. Pe de altã parte, în spaþiul public,
termenul – încãrcat cu greutatea pe care i-o oferã mediul ºtiinþific – a fost ºi este
utilizat în mod impropriu, prin referire la toþi liderii politici.
Ne vom opri în acest articol asupra semnificaþiilor conceptuale ale termenului

om de stat, aºa cum a fost definit în ºtiinþele politice ºi sociale (cu o dezvoltare
a conceptului din perspectiva lui Max Weber ºi a lui Henry Kissinger), iar ulte-
rior vom exemplifica aplicabilitatea lui la personalitatea lui Ion I. C. Brãtianu.

Un concept de esenþã realistã

Termenul om de stat este cel mai des utilizat în realismul politic, care acordã
o atenþie specialã marilor oameni de stat din istorie, cei care, prin deciziile ºi ac-
þiunile lor au influenþat mersul istoriei ºi soarta unei/unor populaþii numeroase.
Îl regãsim aºadar în scrierile mai tuturor autorilor de esenþã realistã, de la Mor-
genthau ºi Kennan pânã la Raymond Aron ºi Kissinger, fãrã ca aceºtia sã-l mo-
nopolizeze, el putând fi întâlnit ºi în scrieri ale autorilor de esenþã liberalã ori
constructivistã. Este vorba aºadar de un concept care se referã la anumiþi oameni
politici care au demonstrat cã au calitãþi de oameni de stat, ceea ce restrânge
foarte mult aria de investigaþie a subiectului. El vizeazã calitãþile personale ale
unor anumitor lideri/decidenþi/personalitãþi politice.
Aºa cum reiese ºi din denumirea sa, omul de stat este un concept care gravi-

teazã în jurul a douã dimensiuni: liderul/decidentul politic ºi statul. El se referã
astfel la un anumit tip de lider politic – ºi nu la toþi liderii/decidenþii politici, aºa
cum vom arãta mai jos – care demonstreazã în activitatea lui politicã calitãþi
aparte faþã de alþi oameni politici. Citit prin aceastã grilã, o primã lucrare con-
sacratã acestui subiect este Principele lui Machiavelli, un adevãrat tratat despre
calitãþile necesare unui om de stat, aºa cum l-a caracterizat Henry Kissinger. Pe
de altã parte, termenul este prin însãºi denumirea lui asociat statului, indiferent
de forma sa. Este ºi motivul pentru care unii autori considerã cã acest termen îºi
are originea în Grecia anticã, fiind semnalat în Dialogurile lui Platon, la Aristotel
sau la Tucidide, cu referire la marii reformatori din epocã (de exemplu Pericle).
Cu toate acestea, termenul om de stat ca atare este unul specific statului mo-

dern, când începe sã fie folosit cu referire la marii oameni politici care au condus
diferite state ale lumii, reformându-le ºi adãugându-le un prestigiu pe care nu îl
aveau anterior. El este, în general, asociat statului suveran dar nu restrâns la
acesta într-un înþeles limitat, marii oameni de stat fiind cei care au influenþat po-
liticul dincolo de graniþele statului pe care îl conduceau. Utilizat din ce în ce mai
des, el a ajuns însã sã fie folosit ca sinonim pentru alþi termeni, ca de pildã lider
sau decident (decision-maker), de vreme ce liderul sau decidentul politic este cel
care ia deciziile finale, chiar ºi într-un stat democratic. Dar sinonimia nu este corectã
în aceastã situaþie, omul de stat fiind un lider sau un decident dar relaþia inversã
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nu este întotdeauna corectã. Omul de stat este într-adevãr ºi lider ºi decident, dar
nu toþi liderii sau decidenþii politici sunt oameni de stat. Obþinerea unei funcþii
în stat nu înseamnã automat deþinerea unor calitãþi personale care sã-þi ofere an-
vergura de om de stat. Mai mult, termenul se referã numai la conducãtorii sta-
telor (fie ei preºedinþi, monarhi, prim-miniºtri etc.) ºi nu ºi la ceilalþi lideri po-
litici (aºa cum sunt ei definiþi ºi percepuþi astãzi, prin referire la orice lider de
structurã politicã formalã ori informalã), deoarece este un concept care este
strâns legat de puterea politicã, care implicã deþinerea puterii politice ºi modul
ºi scopul în care este ea utilizatã. Numai liderii politici aflaþi în cele mai impor-
tante funcþii din stat beneficiazã de puterea necesarã pentru a-ºi manifesta cali-
tãþile necesare unui om de stat, dar nici mãcar toþi conducãtorii statelor nu do-
vedesc cã le posedã. Epoca actualã este una care oferã nenumãrate exemple în
acest sens, de lideri politici – fie ei preºedinþi sau ºefi de guverne – lipsiþi de cali-
tãþile atribuite unui om de stat.
Nu s-a identificat pânã acum originea termenului, când ºi în ce context a fost

prima datã utilizat. Dar el era cunoscut ºi folosit în aceastã formã în texte politice
în secolul al XIX-lea. Pentru meritul de a populariza termenul ca atare, meritã
amintitã aici o primã lucrare care încorporeazã în titlul sãu statesman ºi care îi
aparþine lui Samuel Taylor Coleridge, poet ºi filosof englez (1772-1834), ce a
publicat în anul 1816 The Statesman’sManual or The Bible, the best guide to political
skill and foresight3 (Manualul omului de stat sau Biblia, cel mai bun ghid pentru
îndemânare ºi previziune politicã). Volumul este unul care în ansamblul sãu se
referã la statul englez dupã Waterloo, dintr-o perspectivã religioasã ºi mai deloc
la conceptul specific de om de stat. Cu toate cã „reacþiile contemporane tind sã
fie ori ostile, fie amuzante“4, sau de o „absurditate indistinctã“5, faþã de aceastã
lucrare, Daniel McVeigh considerã cã volumul „poate sã sufere mai mult din
cauza secularismului epocii noastre decât din cauza controverselor dure la
adresa ei.“6 Din punctul nostru de vedere, volumul are meritul de a propaga ter-
menul de om de stat care, începând mai cu seamã din secolul urmãtor, va fi uti-
lizat din ce în ce mai des în limbajul ºtiinþific ºi public.

Perspectiva sociologicã a lui Max Weber

Poate cã cea mai importantã contribuþie la definirea ºi analizarea termenului
om de stat este cea care-i aparþine lui Max Weber, cu toate cã acesta nu s-a
preocupat în mod special de acest termen specific, ci de politic în general, de
omul politic ºi de liderul politic. El a introdus douã noi noþiuni caracteristice li-
derului de anvergura omului de stat: vocaþia în conferinþa susþinutã în anul 1919
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„Politics as a Vocation“7 ºi care a apãrut ulterior dezvoltatã în carisma – o ca-
racteristicã ce „vine în întâmpinarea unei nevoi teoretice vitale“, aºa cum susþine
Robert C. Tucker8 – specificã liderului carismatic din lucrarea postumã, pu-
blicatã, sub îngrijirea soþiei lui, în anul 1921, Economie ºi societate.9
În analiza pe care o face politicului – ºi nu ne vom referi aici la incursiunile

lui în istoria politicului din diferite state ale lumii, ci numai la ceea ce þine strict
de analiza lui asupra omului politic, a liderului politic contemporan –, Max
Weber vorbeºte despre faptul cã democratizarea societãþilor a fãcut din oamenii
politici niºte indivizi profesioniºti. Între aceºtia existã, în opinia sociologului
german, politicienii care trãiesc pentru politicã ºi cei care trãiesc din politicã,
adicã devin simpli salariaþi ºi scopul lor în politicã este acela de a avea o sursã
sigurã ºi perpetuã de venituri10. Cei care trãiesc din politicã nu înseamnã neapãrat cã
nu sunt plãtiþi pentru munca lor, dar înseamnã cã ei se pot lipsi de aceastã sursã
de venit, veniturile lor totale nedepinzând de ea. În aceastã categorie se aflã
politicienii care au vocaþie, adicã au chemare pentru a fi politician, dovedind ca-
litãþi indiscutabile în acest sens. Iar una dintre aceste calitãþi este carisma, adicã
capacitatea omului politic de a inspira încredere populaþiei, prin calitãþile native
deosebite pe care le posedã. Acest gen de om politic este deþinãtorul acelui tip
de legitimitate – legitimitatea carismaticã – dat de carisma sa, de calitãþile per-
sonale, identificatã de Weber între cele trei tipuri de legimitate posibile, alãturi
de legitimitatea tradiþionalã (divinã) ºi legimitatea rezultatã dintr-o autoritate ra-
þional-legalã, din legile ºi normele care guverneazã o societate.
Max Weber nu se referã în aceste lucrãri la carismã într-un sens mistico-reli-

gios, ci „într-o manierã cu o valoare neutrã: a fi un lider carismatic nu este ne-
cesar sã fi un individ admirabil.“11 Aceºti lideri, prin calitãþile extraordinare pe
care le au, sau sunt percepute cã le au, sunt urmaþi de admiratori fãrã niciun fel
de constrângere ori „ademenire“ – fie ea materialã sau de orice altã naturã –, ci
numai prin propria lor vointã, datoritã autoritãþii pe care o emanã, a încrederii pe
care le-o inspirã sau chiar a sentimentelor de afecþiune pe care reuºesc sã le de-
clanºeze la adresa lor. „Aceºti lideri exercitã un gen de dominaþie asupra maselor
care îi urmeazã… fãrã ca sã fie în mod necesar ºi întotdeauna de acord cu el în
toate ocaziile ºi fãrã a se abþine în a-ºi susþine propriile argumente în faþa lui.“12
Nu e vorba deci de o supunere „oarbã“ faþã de acest gen de lider politic, ci mai
curând de o supunere dictatã de raþiune, de încrederea în capacitãþile ºi abilitãþile
dovedite.
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Omul politic cu vocaþie ºi carismã este unul care cautã puterea ºi îºi doreºte
s-o deþinã. Atunci când o obþine, intervine însã scopul în care o utilizeazã, ceea
ce diferenþiazã liderii democratici de cei dictatoriali, autocratici sau oligarhici.
Dacã puterea este folositã în beneficiul comunitãþii pe care o conduce, atunci
avem de-a face cu un lider democratic, dacã este în folos propriu atunci vorbim
de un dictator, iar dacã este în folosul unei oligarhii (de orice fel) vorbim de un
lider oligarhic. Chiar în cazul liderului democratic, Max Weber aduce în dis-
cuþie ºi alte calitãþi pe care ar trebui sã le posede, în afara vocaþiei ºi a carismei,
pentru ca acesta sã fie un lider politic autentic, un om de stat. El vorbeºte de no-
þiuni precum onoarea, responsabilitatea, morala, etica, care ar trebui sã fie in-
terdependente în personalitatea unui lider politic. „Onoarea liderului politic, a
omului de stat – spuneWeber – este legatã de o responsabilitate personalã exclu-
sivã pentru ceea ce face, o responsabilitate pe care nu poate ºi nu trebuie sã o
respingã sau sã o transfere.“13 Referitor la eticã, Weber considerã cã existã o
eticã a convingerilor ºi o eticã a responsabilitãþilor, cazul ideal al liderului politic
cu vocaþie fiind acela în care acesta reuºeºte sã le armonizeze pe ambele, cu toate
cã, recunoaºte ºi sociologul german, un asemenea personaj este foarte dificil de
gãsit în realitate.

Omul de stat în concepþia lui Kissinger

Henry Kissinger, un teoretician al realismului politic, pe care l-a ºi aplicat din
funcþiile deþinute în administraþia SUA, a fost fascinat de marii oameni de stat
din istorie, cãrora le-a studiat aptitudinile ºi abilitãþile. În opinia lui aceºtia sunt
cei care au modelat lumea modernã, acei care au stabilit sau au modificat ordinea
mondialã. Ei sunt „cei care au proiectat structurile internaþionale ºi le-au prescris
pentru restul lumii“14, spunea diplomatul american despre oamenii de stat ai Eu-
ropei. În concepþia lui Kissinger, rolul marilor oameni de stat este unul esenþial, chiar
mai important decât procesele, fenomenele ori mentalitãþile care au caracterizat
evoluþia umanitãþii în diferitele perioade istorice.
Pentru marele diplomat american, ºi desigur ºi prin prisma activitãþii proprii

desfãºurate, omul de stat este acela care demonstreazã abilitãþi atât în politica
internã cât mai cu seamã în politica externã, pe care trebuie sã fie capabil sã o
maximizeze în folosul statului pe care îl conduce. E vorba desigur de abilitãþi
pe care le cunoaºte atât de bine ºi le identificã la marii oameni de stat din istoria
omenirii.
În opinia lui aceste abilitãþi necesare unui om de stat sunt un rezultat atât al

calitãþilor personale, dezvoltate ºi cultivate dar ºi al spaþiului cultural din care
omul de stat provine. „Marii oameni de stat, spune Kissinger, atât de diferiþi ca
personalitãþi, aproape invariabil au un sentiment instinctiv pentru istoria socie-
tãþilor lor.“15 Ei sunt acei lideri politici care cunosc foarte bine istoria ºi cultura
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statului pe care îl reprezintã ºi pe care trebuie sã le perpetueze. El este capabil sã
simtã pulsul societãþii ºi sã nu facã schimbãri bruºte ºi radicale, având în fapt o
marjã micã în acþiunile lui în fruntea statului. „Tradiþia conteazã deoarece nu este
dat societãþilor sã treacã prin istorie ca ºi cum nu ar avea nici un trecut ºi ca ºi
cum fiecare desfãºurare a acþiunilor este la dispoziþia lor. Ei pot devia de la tra-
iectoria precedentã numai într-o margine finitã. Marii oameni de stat acþioneazã
la limita exterioarã a acestei limite. Dacã se conformeazã pur ºi simplu traiec-
toriei, atunci societatea stagneazã. Dacã depãºesc însã aceastã limitã, atunci îºi
pierd capacitatea de a modela posteritatea.“
Istoria ºi cultura joacã un rol fundamental în toate acþiunile oamenilor de stat.

Ei sunt capabili ºi trebuie – pentru a atinge acest nivel al elitei politice – „sã facã
o analizã unde se aflã societatea însãºi“16, în momentul în care ajunge sã o con-
ducã. Aici este locul în care, aºa cum spunea plastic marele diplomat american,
„trecutul întâlneºte viitorul“. Fãrã aceastã capacitate de analizã, el nu va fi
capabil sã înþeleagã „unde duce traiectoria pe care se aflã atât el cât ºi societatea
lui“. Iar aici intervin alte douã calitãþi pe care Kissinger le atribuie marilor oa-
meni de stat „viziunea ºi determinarea“ despre care afirmã însã cã, în societatea
de astãzi, este din ce în ce mai greu sã le dezvolþi.“
Kissinger mai introduce în discuþie încã un aspect care îi caracterizeazã pe

marii oameni de stat: ei ºtiu sã-ºi aleagã consilieri înþelepþi. Orice lider politic,
cu oricâte calitãþi ºi abilitãþi demonstrate, nu poate conduce singur un stat, o so-
cietate. El are nevoie de consilieri cu care sã se sfãtuiascã ºi de alþi lideri cu care
sã-ºi punã în aplicare planurile. Alegerea acestora devine la un moment dat o
adevãratã artã a cunoaºterii umane, în condiþiile în care orice om politic, prin de-
finiþie, este cel care vizeazã obþinerea puterii. Dictaturile au practicat, ceea ce se
numea în dictatura comunistã rotirea cadrelor, unul dintre scopuri fiind ca in-
divizii aflaþi în anumite funcþii sã nu obþinã suficientã influenþã în poziþia în care
se aflau pentru a ameninþa poziþia liderului. În democraþie, alegerea consilierilor
ºi a colaboratorilor este un examen dificil pe care liderii trebuie sã-l treacã pentru
a putea fi consideraþi oameni de stat.
Pentru diplomatul Kissinger, omul de stat pentru a fi considerat ca atare „tre-

buie întotdeauna sã dispunã de abilitãþi diplomatice remarcabile“. Le-a iden-
tificat la mari lideri ai lumii, la cei care au reuºit cu ajutorul calitãþilor diplo-
matice, sã realizeze lucruri excepþionale pentru statul lor. Iar din acest punct de
vedere, primul om de stat cu adevãrat este considerat de Henry Kissinger a fi
Cardinalul Richelieu, cel despre care nu avem informaþii cã ar fi citit opera lui
Machiavelli, dar care, cu siguranþã i-a aplicat principiile esenþiale despre puterea
politicã. În afara reformãrii statului francez, acesta a impus în politica externã
francezã ºi conceptul balanþei de putere. Din acþiunile lui în planul politicii ex-
terne, Kissinger extrage trei elemente care pot caracteriza orice om de stat: „Pri-
mul, elementul indispensabil al unei politici externe de succes este un concept
strategic pe termen lung bazat pe o analizã atentã a factorilor relevanþi. Al doilea,
omul de stat trebuie sã distileze aceastã viziune prin analizarea ºi conturarea unei
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game de ambiguitãþi, aflate adesea sub presiuni conflictuale într-o direcþie coe-
rentã ºi intenþionatã. El trebuie sã ºtie unde conduce aceastã strategie ºi de ce.
ªi, în al treilea rând, el trebuie sã acþioneze cât de mult este posibil astfel încât
sã reducã diferenþa dintre experienþele societãþii sale ºi aspiraþiile proprii.“17 Iar
pentru a reuºi în acest demers extrem de complicat, omul de stat trebuie sã po-
sede o intuiþie superioarã bazatã pe propria lui cunoaºtere asupra sensului în care
curge viitorul ca ºi o concepþie realistã (ºi nu închipuitã sau fantezistã) asupra
acestuia.
Kissinger mai abordeazã o chestiune cu care se confruntã liderii politici de

astãzi actualã: provocãrile la adresa lor în era internetului ºi a reþelelor de socia-
lizare. Din punctul lui de vedere, atitudinea liderilor care doresc sã devinã mari
oameni de stat în aceastã epocã caracterizatã prin „insecuritate cronicã“ este
chiar dezvoltarea acelei caracteristici enunþate de Weber, carisma. „Liderii, afirmã
Kissinger, deoarece devin din ce în ce mai puþin creatorii propriilor programe,
cautã sã domine prin propria lor voinþã sau prin carismã.18“ Birocratizarea
masivã ºi ultra specializarea în fragmentatele domenii ale vieþii unei societãþi
care ajung a fi legiferate de actorii politici fac imposibil accesul maselor largi la
dezbaterile multiple care au loc în spaþiul politic. Legile, mai spune Kissinger,
atât în SUA, Europa sau orice alt stat, conþin adesea mii de pagini care nu sunt
cunoscute nici de cei care le voteazã. În aceastã epocã complexã ºi fragmentatã,
nici liderul politic nu poate sã fie cunoscãtor în detaliu al unei astfel de stufoase
legislaþii, pe atât de varii domenii. În acest context, în condiþiile în care internetul
le oferã astãzi posibilitãþi nenumãrate de a se adresa unui numãr incomparabil
mai mare de persoane decât în orice altã epocã, oamenii de stat apeleazã la latura
lor carismaticã, cu care pot influenþa alegãtorii, dincolo de orice raþionalitate. Iar
alegãtorii sunt mult mai predispuºi sã reacþioneze emoþional decât raþional la
mesajele transmise de acesta ºi se angajeze în acþiuni publice ca o formã de
experienþã emoþionalã.19

Definiþii operaþionale

Termenul om de stat este aºadar unul care se referã la acele personalitãþi po-
litice care reuºesc, mãcar parþial, sã demonstreze cã sunt posesorii unui cumul
de calitãþi ºi abilitãþi personale ºi politice aparte, pe care le cultivã ºi le utilizeazã
într-un scop general, pentru binele public al statului pe care îl conduc: vocaþie,
carismã, cunoaºtere, inteligenþã, culturã, intuiþie, onoare, eticã, realism, caracter,
curaj, capacitatea de a prevedea ºi de a anticipa.
O definiþie cuprinzãtoare a termenului este aceea care se referã la omul de

stat ca la „acel lider politic care guverneazã conform intereselor statului, indi-
ferent de originea legitimitãþii lui (conform lui Weber) ºi de poziþia lui ideo-
logicã, dar care ajunge întotdeauna la putere printr-o cale democraticã, folosind
pluralitatea politicã a statului pentru a implementa politici publice consensuale
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care maximizeazã utilitatea socialã agregatã ghidatã, mai cu seamã de iubirea
profundã faþã de stat ºi de serviciul public.“20 Pentru a reuºi într-un asemenea
demers, marele om de stat trebuie sã demonstreze posesia mai multor calitãþi:
„carismã, un fler pentru prognozã, abilitatea de a anticipa, cunoaºtere, expe-
rienþã, o înþelegere fermã a lumii reale, abilitatea de a face compromisuri, abili-
tatea de a depãºi decalajul dintre experienþã ºi viziune, rãbdare, moderaþie ºi, mai
presus de toate, un asemenea lider nu trebuie sã fie fanatic sau cruciat. Aceastã
formulã este într-adevãr foarte simplã dar combinaþia tuturor acestor calitãþi într-o
singurã persoanã este cu adevãrat rarã.“21

Ion I. C. Brãtianu – omul de stat

Ion I. C. Brãtianu (1864-1927) se înscrie într-o categorie restrânsã a oame-
nilor de stat care au format România modernã. Alexandru Ioan Cuza, Mihail Ko-
gãlniceanu, Ion C. Brãtianu sau regele Carol I se înscriu în aceastã galerie selectã
a oamenilor de stat români. Reperele care au marcat transformarea statului ro-
mân începând cu mica unire, proclamarea independenþei de stat ºi care au cul-
minat cu realizarea Marii Uniri a românilor nu pot fi separate de contribuþia
semnificativã pe care aceºtia au avut-o ºi care ºi-au continuat opera reformatoare
a statutului român atâta timp cât s-au aflat în funcþii de conducere. Numele lui
Ion I. C. Brãtianu nu poate fi dezlipit de deciziile luate de România în perioada
primului rãzboi mondial (1914-1918), de realizarea Marii Uniri ºi nici de
perioada marilor reforme ale României Mari, din primul deceniu interbelic, pe
care Sfinxul de la Florica – aºa cum era numit de contemporanii sãi – l-a dominat
incontestabil, chiar ºi atunci când nu s-a aflat în fruntea Guvernului.
Intrarea lui în viaþa politicã (dupã decesul tatãlui sãu, Ion C. Brãtianu, de nu-

mele cãruia sunt legate alte mari realizãri ale României moderne) ºi ascensiunea
rapidã au dovedit de timpuriu calitãþile de om de stat pe care Ionel Brãtianu le
avea. Nu a cãutat sã ajungã dintr-o datã ºef al partidului pe care tatãl sãu îl con-
dusese, ci a fost mai întâi parlamentar, apoi ministru, posturã din care l-a suplinit
(o alegere fireascã în cadrul partidului) pe liderul liberal, Dimitrie A. Sturdza,
atunci când acesta s-a aflat în imposibilitatea fizicã (din motive de sãnãtate) de
a-ºi exercita atribuþiile.
Alegerea lui în fruntea Partidului Naþional Liberal, dupã moartea lui Sturdza

a fost una care a venit de la sine ºi nu a fost contestatã de nimeni. Îºi demonstrase
deja, ºi în cadrul propriului partid ºi în funcþiile de stat deþinute, abilitãþile nece-
sare atât pentru conducerea partidului cât ºi a statului. A avut o autoritate în par-
tid pe care nu i-a contestat-o nimeni iar cei care au venit ulterior în PNL cu sco-
pul veleitar de a-i lua locul, au plecat singuri, conºtienþi cã nu-l pot îndepãrta din
fruntea partidului (vezi cazul lui Take Ionescu). ªi asta deoarece autoritatea lui
în rândul liberalilor era una naturalã, care emana din personalitatea lui ºi din
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scopurile mãreþe pe care ºi le propunea, nu din ambiþii mici, personale, ci din
planurile mari pe care le avea pentru þarã.
Pentru el, aceastã cale a vieþii politice, pe care a ales-o în ciuda studiilor ingi-

nereºti pe care le urmase la Paris, a fost întotdeauna una în care a primat res-
ponsabilitatea faþã de þara lui, de statul pe care a ajuns sã-l conducã, de înaintaºii
lui la care se raporta de câte ori avea ocazia (istoria a fost marea sa pasiune, din
exemplul marilor oameni de stat inspirându-se în propriile lui alegeri politice).
ªi-a exprimat aceste gânduri în mai multe dintre discursurile lui22, rostite ori în
faþa Parlamentului ori a colegilor de partid ori a alegãtorilor. Nu considera cã de-
þinerea celei mai înalte funcþii în stat este un privilegiu personal, ci era numai re-
cunoscãtor cã are privilegiul de a-ºi servi þara.
Ionel Brãtianu a avut o viziune asupra statului român, preluatã de la gene-

raþiile anterioare care au urmãrit realizarea României Mari ºi o concepþie asupra
dezvoltãrii statului român pe care a urmãrit-o în întreaga lui carierã politicã. „Po-
verile pe care le-a purtat ºi þelurile pe care a urmãrit sã le atingã erau, iar el era
convins de acest lucru, în armonie cu cursul general al dezvoltãrii României, în-
cepând cu prima jumãtate a secolului al XIX-lea. El nu a fost astfel atât de mult
un inovator, atât de mult cât a fost moºtenitorul celor care au pus fundaþiile sta-
tului român. A fost o perspectivã pe care el însuþi a acceptat-o rapid.“23
Reformator prin excelenþã, pe modelul marilor oameni de stat din vestul Eu-

ropei, Brãtianu considera cã statul român are nevoie de reforme profunde ºi ra-
dicale pentru a reduce decalajul de dezvoltare faþã de statele occidentale, pentru
a-l înscrie în cursul general al dezvoltãrii Europei Occidentale. Este motivul
pentru care a enunþat ºi a urmãrit cu perseverenþã înfãptuirea celor douã mari re-
forme – agrarã ºi electoralã – pe care le-a implementat în primul moment favo-
rabil. Opera lui reformatoare nu s-a rezumat însã la cele douã reforme care au
rãmas în conºtiinþa publicã. Ea a început anterior declanºãrii Primului Rãzboi
Mondial ºi a continuat ulterior, mai cu seamã în timpul „marii guvernãri“ libe-
rale, aºa cum a fost numit ministeriatul sãu din anii 1922-1926. Pentru a reforma
statul român a dat dovadã de douã calitãþi pe care le reclama Kissinger „în con-
ducerea unei societãþi de la anume stadiu spre altul în care nu mai fusese ni-
ciodatã, noul curs prezentând avantaje ºi dezavantaje care întotdeauna se afla
într-un echilibru strâns. A întreprinde o cãlãtorie pe un drum care nu a mai fost
strãbãtut niciodatã înainte e nevoie de caracter ºi de curaj: caracter deoarece
alegerea nu este evidentã; curaj deoarece pe acest drum se va afla singur la
început.“24 A avut o viziune integratoare privind reformarea ºi dezvoltarea sta-
tului român, în care politica internã se îmbina cu obiectivele de politicã externã.
„Prima noastrã datorie de stat – spunea Ionel Brãtianu în anul 1909 – constã în
a ne asigura în graniþele noastre o armonie socialã, pentru a ne bucura în afarã
de ele, de situaþia ce o dorim.“25
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Perioada Primului Rãzboi Mondial este cea mai elocventã pentru calitãþile de
om de stat ale lui Ionel Brãtianu. Modul în care ºi-a asumat de unul singur, în
perioada neutralitãþii, purtarea negocierilor pentru intrarea în rãzboi de partea
Aliaþilor e o dovadã de caracter, curaj ºi fermitate rar întâlnite în istoria modernã
româneascã. A devenit exasperant la un moment dat pentru liderii opoziþiei, lip-
siþi de orice informaþie despre mersul negocierilor ºi de intenþiile prim minis-
trului. Dar a compensat cu încrederea deplinã pe care i-au acordat-o colabora-
torii lui ºi conducãtorul statului, regele Ferdinand. A fost un excelent cunoscãtor
al naturii umane, calitate doveditã de alegerea colaboratorilor lui. A avut în
preajmã un grup de tineri politicieni, cu care a parcurs drumul reformãrii ºi dez-
voltãrii statului român, bine pregãtiþi ºi care i-au acordat o încredere ºi o sus-
þinere totale: i-au recunoscut ºi i-au acceptat pur ºi simplu superioritatea (deoarece
aceastã superioritate nu le insufla o inferioritate personalã, din contrã, erau „uti-
lizaþi“ ºi „valorificaþi“) în conducerea statului, neurmãrind sã-i ocupe locul, doar
pentru a fi ei deþinãtorii puterii, pe care erau conºtienþi cã nu puteau sã o gestio-
neze la nivelul lui. E o atitudine din partea unor lideri politici care cu greu se re-
gãseºte în istoria românilor ºi nu numai.
A traversat þara prin rãzboi, prin cele mai grele momente ale Primului Rãzboi

Mondial, renunþând inclusiv la funcþia de prim ministru, atunci când a considerat
cã un alt lider politic (Alexandru Marghiloman) ar aduce mai mari beneficii þãrii
în aceastã funcþie. A revenit apoi în fruntea Guvernului, la momentul oportun,
pentru a purta cea mai durã bãtãlie din întreaga lui carierã de om de stat: nego-
cierile din cadrul Conferinþei de Pace de la Paris. Ion I. C. Brãtianu s-a aflat la
Conferinþa de Pace de la Paris din postura „de cel mai responsabil pentru faptul
cã þara sa s-a aflat la masa negocierilor. A fost esenþialã decizia lui de a intra în
rãzboi de partea Aliaþilor ºi fermitatea lui în urmãrirea scopului propus, obþi-
nerea pentru România a unui loc alãturi de marile puteri victorioase“26.
În realitatea României Mari de dupã Primul Rãzboi Mondial a avut o con-

tribuþie determinantã, recunoscutã ca atare în istorie. Elocvente sunt cuvintele cu
care Keith Hitchins l-a descris de marele om de stat român: „Ionel Brãtianu s-a
aflat în centrul tuturor problemelor ºi provocãrilor cu care s-a confruntat Ro-
mânia pe drumul modernizãrii ei. În afacerile interne a fost un reformator con-
sistent care a crezut cã un guvern luminat condus de un partid politic care credea
în bunãstarea întregii naþiuni avea responsabilitatea de a rãspunde creativ la
schimbarea condiþiilor sociale ºi economice ºi la evoluþia climatului mental…În
relaþiile externe toate iniþiativele lui fundamentale au avut scopul de a determina
gãsirea unui loc sigur pentru România în ordinea internaþionalã europeanã.“27
La un singur capitol a fost deficitar Ionel Brãtianu: la acea carismã care capti-

veazã masele. Nu era un mare orator ºi nu îi plãcea publicitatea, motiv pentru
care nu a acordat multe interviuri. El avea însã un altfel de carismã, aceea a omu-
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lui politic convins ºi conºtient cã are o mare misiune de îndeplinit, carismã cu
care i-a cucerit pe colaboratorii lui (inclusiv pe regele Ferdinand ºi familia re-
galã) ºi i-a înfrânt pe adversarii politici.
Ion I. C. Brãtianu este exemplul elocvent al omului de stat (cu vocaþie, carismã,

viziune, curaj ºi determinare, intuiþie, anticipare, inteligenþã ºi cunoaºtere, cre-
dinþã ºi consecvenþã în planuri ºi proiecte) care a condus un stat mic pe drumul
transformãrii lui într-un stat mijlociu, pe care l-a reformat ºi dezvoltat pe mul-
tiple dimensiuni.
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