
ION I. C. BRÃTIANU – ÎNTRE ISTORIE ªI POLITICÃ

ION GOIAN

Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“
al Academiei Române oferã cititorilor un interesant volum de Portrete ºi amintiri
ale omului politic liberal care a jucat un rol major în înfãptuirea Marii Uniri de
la 1918, totodatã ºi acela care dã numele unui institut de cercetare ce are ca obiect
studiul gândirii politice româneºti ºi universale.
Ion I. C. Brãtianu a fost nu numai un eminent om politic, dar ºi autorul unor

interesante scrieri de reflecþie aplicate peisajului atât de variat al politicii româ-
neºti ºi europene din primele decenii ale secolului trecut, scrieri republicate recent
de aceeaºi editurã.
Îngrijitorul acestor Portrete ºi amintiri, Stelian Neagoe, a pus întreg acest

volum sub egida unui titlu inspirat de o însemnare a lui I. G. Duca despre Ion
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I. C. Brãtianu: marele om politic liberal ar fi fost, mai degrabã, un om de carte,
un „istoric rãtãcit în politicã“. I. G. Duca, prietenul care l-a cunoscut îndeaproape
pe Ion I. C. Brãtianu, scrie cã acesta „era convins cã dacã ar fi fost liber sã urmeze
imboldul sufletului sãu ar fi ales, fãrã o clipã de îndoialã, cariera de istoric. În
concepþia lui intimã […] el se vedea în liniºtea bibliotecilor, descifrând manuscrise,
colaþionând texte, dezgropând din colbul vremurilor rostul celor ce au fost ºi
îmbogãþind istoria românismului prin cercetãri neobosite […]“. De altfel, o vizitã
la conacul familiei Brãtianu de la Florica aratã vizitatorului pasiunea pe care o
avea Ionel Brãtianu pentru cãrþi, în general (deºi, din nefericire, biblioteca omului
politic liberal s-a risipit în mod criminal în momentul naþionalizãrii proprietãþii
familiei). Pasiunea pentru carte era mai veche în familia Brãtienilor, fiindcã o
împãrtãºeau ºi cei din generaþia anterioarã, Ion C. Brãtianu („Vizirul“, unul dintre
înfãptuitorii, alãturi de regele Carol I, ai Independenþei) sau fratele acestuia,
Dumitru, cel care, student la Paris, colabora la publicaþiile franceze Le National
ºi La Revue Independante.
Familia Brãtianu pare a fi avut un simþ special al istoriei ºi al tradiþiilor, deºi

a dat mai mulþi revoluþionari. În volumul Portrete ºi amintiri, Ionel Brãtianu
trece în revistã marile figuri ale istoriei naþionale cu o artã a naraþiunii literare
care nu poate lãsa indiferent pe niciun cititor. Sunt alãturate aici amintiri din fa-
milie, unele pline de culoare istoricã, de pildã relatarea unchiului Ghiþã Enescu,
care, copil fiind, vedea „aruncat afarã pe zãpada înroºitã, trupul fãrã cap al lui
Vodã [Constantin] Hangerli“ (p. 285), altele evocând momente de cumpãnã isto-
ricã dupã anul revoluþionar 1848, altele peisaje ale Þãrii Loviºtei ºi portrete ale
unor personalitãþi ale istoriei naþionale.
Reînvie sub ochii cititorului de astãzi figuri ilustre, care ies din paginile ma-

nualelor de istorie ºi devin personaje viu colorate de amintirea subiectivã a lui
Ionel Brãtianu, slujitã de o limbã româneascã îngrijitã ºi expresivã. Portretul lui
Eugeniu Carada, de pildã, este desenat cu o linie sigurã: „el fu un om de partid
în înþelesul adevãrat ºi înalt al cuvântului“ (p. 50). Gheorghe Panu, prietenul lui
Eminescu de la Junimea, primeºte urmãtoarea apreciere: „Cu inteligenþa sa lim-
pede, cu cultura sa vastã ºi precisã, el despica, pãtrundea ºi lãmurea chestiunile
cele mai complexe ale vieþii obºteºti“ (p. 56). Tatãl sãu, Ion C. Brãtianu, provoacã
fiului urmãtoarea cugetare: „Din viaþa lui Ion Brãtianu trebuie sã învãþãm cã te-
meliile solide se pun cu dragoste, iar nu cu urã“ (p. 57). Mihail Kogãlniceanu
apare, din paginile semnate de Ion I. C. Brãtianu, ca fiind „Înzestrat cu însuºirile
de cãpetenie ale bãrbatului de Stat, conºtiinþa adâncã a trecutului dezgropat din
letopiseþe, vederea limpede a þelurilor, minte agerã ºi pãtrunzãtoare, simþ practic
al realizãrilor, hotãrâre rapidã ºi îndeplinire energicã“ (p. 65).
O caldã evocare a figurii lui Spiru Haret îi prilejuieºte lui Ion I. C. Brãtianu

o cugetare memorabilã: „Citeam mai deunãzi istoria Prusiei ºi mã întrebam cât
de nebãgatã-n seamã trebuie sã parã lumina lumânãrii de seu la care munceau în-
vãþãtorii prusieni, la începutul secolului. Când ne uitãm cum s-a dezvoltat ºi cât
de uriaº s-a dezvoltat Statul german, numai atunci ne putem da seama ce luminã
era aceea pe care o rãspândea învãþãtorul prusian“ (p. 69).
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Asemenea pasaje care dovedesc adâncimea cugetãrii lui Ion I. C. Brãtianu sunt
numeroase în acest volum de Portrete ºi amintiri. Dincolo de interesul lor de
istorie culturalã, acestea aratã calitatea omului care a fost fostul prim-ministru ºi
ºef al Partidului Naþional Liberal, Ionel Brãtianu, cel rãpit prea devreme patriei
sale de un accident medical imprevizibil ºi, probabil, care putea fi evitat.
Volumul cuprinde ºi alte portrete ºi evocãri: Dimitrie A. Sturdza, Gheorghe

Gr. Cantacuzino, Vasile Conta, Mihail Pherekyde, Anton Carp, Regele Carol I,
Regina Elisabeta, C. A. Rosetti, ªtefan Câmpineanu, Eremia Grigorescu, Ioan
Dragalina, Vasile G. Morþun, Emil Costinescu, Emanoil Porumbaru, Take Ionescu,
Vasile Lucaci, Andrei ªaguna, Avram Iancu, Anghel Saligny, Regele Ferdinand I,
Anastasie Simu sunt câteva dintre figurile de români evocate, cãrora li se adaugã
ºi mici portrete ale unor strãini legaþi de destinele þãrii noastre sau figuri repre-
zentative ale vremii: Henri Berthelot, Emile Vandervelde, Albert Thomas, Hugh
Scott. Dacã portretele sunt evocãri prilejuite, cele mai multe, de dispariþia fizicã
a unor oameni iluºtri ai istoriei României, cea de-a doua parte reia amintirile lui
Ion I. C. Brãtianu publicate în revista lunarã Cugetul Românesc, sub redacþia
poeþilor Tudor Arghezi ºi Ion Pillat. Editorul volumului, Stelian Neagoe, recon-
stituie într-o notã introductivã momentul apariþiei Cugetului Românesc, în februarie
1922, citând relatarea lui Arghezi: „Întorcându-se delegaþia brãtienistã de la tra-
tativele de pace de la Versailles, unde poporului nostru i se adusese imputarea cã
este anticultural, mã pomenesc invitat de aceºti Brãtieni, printr-un membru al
familiei“ (e vorba, desigur, de Ion Pillat), care „afirmând cã ne lipseºte o revistã
mare, cum au vecinii noºtri, ºi cã trebuie s-o facem imediat“ i-au oferit poetului
„Cuvintelor potrivite“ direcþia acestei publicaþii, care avea sã fie Cugetul
Românesc (p. 17).
Volumul Portrete ºi amintiri ale lui Ion I. C. Brãtianu, a cãrui editare a fost

îngrijitã de istoricul Stelian Neagoe (cel care, de altfel, a editat ºi îngrijit nume-
roase volume de însemnãri ºi memorii ale unor importanþi oameni politici ro-
mâni), oferã cititorului, la fiecare evocare, un scurt, dar substanþial material docu-
mentar cu privire la viaþa ºi activitatea celui evocat de Ion I. C. Brãtianu, fãcând
astfel ca volumul sã devinã un mic compendiu de istorie modernã a României.
De un interes deosebit, confirmând vocaþia de istoric a lui Ion I. C. Brãtianu, este
reeditarea, într-oAddenda la volum, a textului intitulat Opºteasca jelanie, despre
care Stelian Neagoe noteazã cã este un „text inedit, de mare valoare istoriogra-
ficã naþionalã“ (p. 19). Scrierea aceasta este prefaþatã de Ion I. C. Brãtianu în
câteva pagini care alãturã analizei istoricului sentimentele patriotului. „Opera o
cred ineditã ºi numele scriitorului ei necunoscut, dar simþãmintele sale îmbrãcate
cu un arhaism plin de poezie, cultura clasicã pe care o dovedeºte limba ºi stilul
sãu, versurile sale care sunã cu acea melodie duioasã a cântecelor bãtrâne, dau
preþ chiar din punct de vedere literar acestor rânduri scrise într-o epocã când ma-
nifestãrile literaturii noastre ciscarpatine sunt atât de rare ºi atât de slabe“, noteazã,
inspirat, Ion I. C. Brãtianu.
Volumul Portrete ºi amintiri este însoþit de o bogatã documentaþie fotograficã,

ilustrând momente din viaþa lui Ion I. C. Brãtianu.
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ION I. C. BRÃTIANU ÎNTR-O ALTÃ IPOSTAZÃ
SAU „CE SE ASCUNDE SUB MASCA UNUI SFINX“

CRISTINA VOHN

Ion I. C. Brãtianu este cunoscut în istorie ºi cu apelativul pe care i l-au dat
contemporanii sãi: Sfinxul de la Florica. Statura lui impozantã – care deborda o
seriozitate profundã, izvorâtã din strãfundurile conºtiinþei sale ºi din datoria faþã
de þarã cãreia i se consacrase – îi intimida adesea pe interlocutori care nu reuºeau
sã-i ghiceascã gândurile sau sã-i intuiascã planurile. Era întotdeauna logic, mate-
matic, documentat, argumentat, mereu cu o replicã la subiect, fãrã divagaþii inu-
tile, astfel cã discuþiile cu el aveau loc sub sceptrul importanþei subiectului. Pãstra
întotdeauna, faþã de oricine, o distanþã amabilã ºi diplomaticã, care vrãjea ºi neli-
niºtea, în acelaºi timp. Rareori ieºea de sub carapacea cu care se identifica, iar
asta se întâmpla în sânul familiei sau atunci când era cu prieteni foarte apropiaþi.
Nu semãna deloc cu majoritatea oamenilor politici români, mult prea adesea vul-
canici, oratori de dragul oratoriei, emoþionali, lipsiþi de viziune ºi în cãutarea sa-
tisfacerii unor interese mãrunte.
ªi totuºi, a fost Ionel Brãtianu un om politic rece, un „dictator“, aºa cum îi

spuneau unii contemporani care nu gãseau metode ºi mijloace cu care sã-i con-
traatace acþiunile politice ºi încercau sã-l doboare cu tot felul de apelative, în cam-
panii de presã gãlãgioase?
Cel mai bun rãspuns îl gãsim în propriile scrieri ale lui Ion I. C. Brãtianu adu-

nate de istoricul Stelian Neagoe, sub numele Portrete ºi amintiri (acelaºi ca vo-
lumul discipolului lui, I. G. Duca, publicate ºi editate tot de istoricul Stelian Neagoe
în mai multe ediþii) ºi apãrutã recent la Editura Institutului de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“, institut care a început publicarea operei
mentorului sãu spiritual, prin douã volume deDiscursuri, publicate înAn Centenar,
ce reediteazã discursurile lui Ionel Brãtianu de pânã în anul 1918, tipãrite iniþial
de George Fotino în perioada interbelicã.
Au fost adunate în aceastã lucrare, scrieri din presã ale marelui om de stat

român despre personalitãþi politice ºi istorice, pe care le-a publicat cu diferite
ocazii în amintirea, comemorarea ori aniversarea acestora. Toate aceste scrieri
sunt cele care compun portretele pe care Ionel Brãtianu le-a fãcut unui spectru
larg de personalitãþi, de la Mihail Kogãlniceanu la regii Carol I ºi Ferdinand I,
de la Avram Iancu la patriarhul Miron Cristea, de la Spiru Haret la Vasile Conta,
ori de la Doamna Elena Cuza la reginele Elisabeta ºi Maria.
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Partea a doua a volumului, amintirile, însumeazã trei capitole pe care le-a
scris Ionel Brãtianu, primul intitulat „Dupã 1848“, al doilea „În Þara Moþilor“,
ambele publicate în revista Cugetul Românesc în anii 1922 ºi 1923, iar cel de-al
treilea „Din plaiurile Loviºtei la Sibiu“ este un manuscris publicat postum în
anul 1999. Despre imboldul de a scrie amintiri, istoricul Stelian Neagoe redã, în
„Notele introductive“ un text al lui Ion I. C. Brãtianu revelatoriu în acest sens:
„Mi-a fost dat încã de copil sã trãiesc în împrejurãri atât de mari ºi de însemnate
pentru dezvoltarea neamului nostru, încât nu pot rãmâne indiferent la dorinþa
acelora care îmi cer sã nu rãmân mut pentru viitor asupra vremurilor în care am
trãit. Iatã de ce mã hotãrãsc astãzi, când natura activitãþii mele politice îmi îngãduie,
sã scriu nu memoriile, ci amintiri ºi reflecþii care vor putea sã ajute pe cei de
mâine ca sã cunoascã mai bine cele trecute.“ (p. 16) Aºadar marele om politic
român a considerat cã are o datorie de a lãsa mãrturie posteritãþii despre momen-
tele multe ºi însemnate din istoria þãrii pe care le-a trãit ori despre care i s-a po-
vestit. Este aici datoria sacrã pe care trebuia s-o împlineascã faþã de istorie, marea
pasiune a lui Ionel Brãtianu, cãreia nu a ajuns sã i se consacre (despre care depune
o mãrturie elocventã I. G. Duca, redatã în primele pagini ale volumului, pp. 5-6),
din care însã s-a inspirat ºi a învãþat lecþii indispensabile în devenirea oricãrui
mare om de stat.
Volumul este completat de oAddenda, un index de nume ºi o colecþie de foto-

grafii ale lui Ionel Brãtianu, de la vârsta copilãriei pânã aproape de amurgul vieþii,
cele mai multe publicate pentru prima datã dupã 1990. Sunt fotografii elocvente
pentru devenirea ºi parcursul lui pe scara ascensiunii sociale ºi politice, singur
dar ºi alãturi de familie, de prieteni apropiaþi sau de colaboratorii lui politici.
Douã aspecte menþionãm aici în privinþa portretelor realizate de Ionel Brãtianu:

prima este referinþa ºi modul în care se raporteazã la personajele istorice din istoria
României iar cea de-a doua felul în care vorbeºte despre adversarii sãi politici.
Dacã despre colaboratorii lui, pe care îi cunoºtea atât de bine era normal sã aibã
numai cuvinte frumoase ºi de laudã, e interesant de citit ceea ce spunea despre
adversarii lui politici, cu care a dus atâtea bãtãlii politice ºi cu care s-a confruntat
atât din fruntea guvernului cât ºi de pe bãncile opoziþiei.
Referitor la înaintaºi, Ionel Brãtianu are întodeauna o apreciere specialã pe

care nu evita sã o arate atunci când avea prilejul. De aici, din istorie (naþionalã
ºi universalã), ºi-a luat modelele politice, de aici a învãþat cã oricât de pregãtit
eºti ºi oricât de mult vrei sã anticipezi evoluþia evenimentelor, la un moment
poate sã-ºi facã loc neprevãzutul, cu care trebuie sã te confrunþi. Astfel, despre
Avram Iancu, de exemplu, liderul revoluþiei paºoptiste din Transilvania ºi cel „care
a întrupat mai deplin patriotismul moþilor“, Ionel Brãtianu a vorbit cu ocazia ser-
bãrilor naþionale dedicate Centenarului naºterii acestuia, organizate în anul 1924,
când spunea, referindu-se la toþi marii eroi ai neamului românesc: „Bãrbaþii care
în cursul vremurilor au reprezentat, au deºteptat, au îndrumat energia naþionalã
de tot felul, au dreptul la recunoºtinþa noastrã. Slãvind amintirea lor, ne îndeplinim
o datorie de pietate, dar totdeodatã punem în luminã ºi sporim astfel comoara
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tradiþiunilor din care se alcãtuieºte pentru un popor cel mai bogat izvor de puteri
ale viitorului. Conºtiinþa naþionalã rãsare mai vie la lumina solidaritãþii neclintite
care leagã românii din toate vremurile ºi din toate locurile.“ (p. 165) În aceastã
categorie îi includea ºi pe marii oameni de stat cu care a fost contemporan dar
care, prin activitatea lor, îºi asiguraserã un loc de vazã în istoria românilor. A fost
ºi cazul lui Mihail Kogãlniceanu, al cãrui portret îl face, în puþine cuvinte dar
atât de atotcuprinzãtoare: „Înzestrat cu însuºirile de cãpetenie ale bãrbatului de
stat, conºtiinþa adâncã a trecutului dezgropat din letopiseþe, vederea limpede a
þelurilor, minte agerã ºi pãtrunzãtoare, simþ practic al realizãrilor, hotãrâre rapidã
ºi îndeplinire energicã“…, cu „dragoste pentru þãrãnime «talpa þãrii»“, „a înþeles
încã de la începutul renaºterii româneºti cã propãºirea naþionalã nu se poate asi-
gura decât pe temelia unei democraþii sãnãtoase ºi puternice.“ (p. 65)
Marea preþuire pe care o avea faþã de înaintaºii sãi reiese din multe dintre cu-

vintele lui Ionel Brãtianu. Datoria faþã de þarã de care se pãtrunsese îºi trãgea
astfel izvoarele atât din sânul propriei familii (care dãduse þãrii atâþia lideri de
frunte) dar mai cu seamã din istoria naþionalã, pe care o îndrãgea ºi o cunoºtea
atât de bine, pe care o aprecia cu reverenþã ºi pe care, ori de câte ori avea ocazia,
o invoca cu gândul la viitorul naþiunii române. A fost acesta un fir nevãzut în
acþiunile pe care le-a întreprins Brãtianu din fruntea statului român, întotdeauna
cu gândul la datoria faþã de personalitãþile istorice care au ghidat naþiunea românã
ºi apoi au fãurit statul român, pe care considera cã e dator sã-l întãreascã ºi sã-l
dezvolte.
ªi despre adversarii lui politici, marele Brãtianu gãsea cuvinte de apreciere ºi

le evidenþia calitãþile. Nu se crampona în ranchiuni personale ºi nu purta adversi-
tãþi nesfârºite. Moartea liderului conservator Gheorghe Grigore Cantacuzino, în
anul 1913, a constituit un moment în care liderul liberal i-a fãcut acestuia un portret
surprinzãtor de admirativ la prima vedere: „Din adâncul inimii, Partidul Naþional
Liberal ia parte la doliul Senatului ºi împãrtãºeºte durerea Partidului Conservator.
Þara întreagã plânge pierderea unuia din fiii sãi cei mai demni, pe unul dintre
fruntaºii sãi, care într-o lungã viaþã a avut prilejul s-o serveascã în cele mai de
seamã situaþii ale vieþii politice ºi sociale. Cu fostul ºef al Partidului Conservator
dispare unul din ultimii reprezentanþi ai generaþiei care a creat viaþa noastrã cons-
tituþionalã, de ale cãrei simþãminte de înalt patriotism, Gheorghe Cantacuzino a
fost cãlduros însufleþit ºi a dat strãlucite dovezi.“ (pp. 78-79) În fapt acest portret
este expresia unei atitudini constante a lui Ionel Brãtianu, care recunoºtea impor-
tanþa pe care conservatorii au avut-o în istoria naþionalã ºi chiar, în discursurile
lui, le atrãgea atenþia asupra necesitãþii reformãrii propriului partid, despre care,
în acele timpuri, considera cã are nevoie viaþa politicã româneascã.
Take Ionescu a fost atât un colaborator al lui Ionel Brãtianu cât ºi unul dintre

opozanþii lui cei mai înverºunaþi. Plecat din Partidul Naþional Liberal atunci când
ºi-a dat seama cã nu avea nicio ºansã sã îi ia locul în fruntea partidului, a devenit
unul dintre cei mai aspri critici ai liderului PNL-ist. Au colaborat din nou în
timpul Rãzboiului de eliberare naþionalã ºi în perioada Conferinþei de Pace de la
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Paris. Dispariþia timpurie a liderului conservator, survenitã în anul 1922, i-a apãrut
lui Brãtianu ca o „mare durere“, ce s-a întins „în tot cuprinsul României“. El n-a
ezitat sã îi evidenþieze calitãþile cu care s-a remarcat în politica europeanã,
fãcându-i mândri pe români, aducându-i un omagiu în numele guvernului: „În
marile frãmântãri ale veacului, însuºirile lui Take Ionescu n-au stat în întuneric
ºi numele lui s-a fãcut ilustru ºi în politica generalã a lumii. Concetãþenii sãi,
prieteni ºi adversari, se simþeau mãguliþi de acest renume european, precum
fuseserã încântaþi de farmecul elocinþei sale.“ (p. 143)
În partea de amintiri a volumului iese la ivealã istoricul ºi chiar povestitorul

Ion I. C. Brãtianu. Cu o peniþã uºor de urmãrit, el povesteºte în prima parte „Dupã
1848“, amintirile din copilãrie pe care le-a trãit sau le-a auzit povestite, din peri-
oada de dupã revoluþia de la 1848, avându-l ca principal protagonist pe tatãl sãu
Ion C. Brãtianu, o altã figurã marcantã a istoriei moderne româneºti. Sunt aici
informaþii ºi amãnunte din istoria tatãlui sãu mai puþin sau chiar deloc cunoscute
pânã atunci, din anii de dupã revoluþia paºoptistã, pe care le integreazã cu un
spirit analitic, specific istoricului, în contextul european, modificat prin izbucnirea
„revoluþiei celei mari“ din Franþa.
A doua amintire pe care o deapãnã Ionel Brãtianu ºi pe care i-o dedicã fiului

sãu George (viitorul mare istoric) „Din Þara Moþilor“ este poate cea mai frumoasã
scriere a sa. Plecând de la „un desen cu reliefuri impresionante ºi perspectivã“
pe care îl are în camera lui de lucru, ce reprezintã bãtãlia de la Fântânele din timpul
revoluþiei din 1848, câºtigatã de armata românã, el rememoreazã cãlãtoriile lui
în Þara Moþilor, amintiri presãrate la tot pasul cu detalii istorice, cãrora le relie-
feazã importanþa ºi impactul pe care l-au avut asupra propriei lui deveniri. Inclusiv
despre respectivul desen, realizat de zugravul de biserici Corcheº din Câmpeni,
spune cã reprezintã pentru el „un document preþios ºi totodatã o amintire scumpã
a primei mele cãlãtorii în Munþii Apuseni.“ (p. 223) Dragostea lui pentru munþi,
în general ºi pentru Munþii Apuseni, în special, se împleteºte aici atât de armo-
nios cu dragostea pentru þarã, într-un stil unic ºi inconfundabil: „Niciodatã nu
mi-a rãsãrit mai strãlucitã viziunea realizãrilor naþionale decât de pe înãlþimile
de peste 2000 de metri, când, în nopþile înstelate de varã, ascultam ºoaptele neîn-
cetate ale tovarãºilor de drum, în jurul jãraticului pâlpâind. De la Suceava pânã
la Cerna, nu-mi rãmãsese culme mai de seamã necercetatã; iar pe Negoi, pe
Retezat, pe Parâng, pe Piatra Craiului, pe Ceahlãu, m-am suit de câte douã ºi trei
ori... Cunoºteam astfel toþi munþii graniþei vechi, dar nu vãzusem pe cei Apuseni,
decât sub formã de siluete aburii, la zarea priveliºtilor care se desfãºurau în fuga
trenurilor din Ardeal. ºi totuºi aveam dor mare ºi vechi sã mã apropii de ei, ca
de un monument sfânt de evlavie.“ (pp. 224-225)
Al treilea text al amintirilor „Din Plaiurile Loviºtei la Sibiu“ este dedicat de

Ionel Brãtianu, nepotului sãu Ion C. Brãtianu. Aici el îºi relevã preocuparea
pentru viitor ºi pentru cum va fi înþeles trecutul îndelungat al istoriei familiei
sale: „Recitind cu sora mea Sabina scrisori ale pãrinþilor noºtri, am vãzut cã mult
din cuprinsul lor, poate desluºit pentru noi, ar fi greu de înþeles de urmaºii care
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n-au cunoscut fiinþele ºi împrejurãrile despre care ele vorbesc. Pentru a le lãmuri
ºi a pãstra în familie unele amintiri, vreau sã arãt – mai pe scurt sau mai pe lung,
dupã cum îmi va veni – pe acei cu care pãrinþii noºtri au fost în legãturi de rudenie,
de prietenie sau de afaceri.“ (p. 235) Reconstituie aici o întreagã genealogie a
Brãtienilor, dând dovadã de temeinice cunoºtinþe din istoria medievalã a boierilor
români.
Volumul Portrete ºi Amintiri dezvãluie o altã laturã a marelui om de stat Ion

I. C. Brãtianu. Sensibil, cu o admiraþie profundã pentru tot ce era eroic ºi frumos,
un mare iubitor al românilor ºi al plaiurilor natale, Ionel Brãtianu ºtia sã extragã
partea bunã din oamenii-personalitãþi politice faþã de care îºi exprima în cuvinte
potrivite preþuirea. Statura lui impozantã, cu care intimida, dispare parcã aici,
lãsând loc unui alt Ionel Brãtianu, cel care nu mai era angrenat în luptele politice,
un Ionel Brãtianu detaºat, care putea sã suprindã esenþe ºi amãnunte despre oa-
meni, locuri, monumente, evenimente pe care altfel poate cã nu le-ar fi exprimat
cu atât de multã sensibilitate.
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