
ION (IONEL) I. C. BRÃTIANU
– schiþã biobibliograficã –

STELIAN NEAGOE*

S-a nãscut la 20 august 1864, în casa pãrinteascã de la Florica – Argeº – a de-
cedat la 24 noiembrie 1927, în Bucureºti.
Primul dintre bãieþii munteanului Ion C. Brãtianu ºi oltencei Pia Pleºoianu.

Absolvent, în anul 1882, al Colegiului „Sf. Sava“ din Bucureºti. Dupã care a ur-
mat un stagiu de ºase luni în serviciul militar voluntar – la Regimentul 2 artilerie,
primind în final gradul de sublocotenent.
Dupã-amiezile, adolescentul „voluntar“ frecventa cursurile ªcolii de Poduri

ºi ªosele din Capitalã. Din toamna anului 1883 s-a aflat la Paris, unde ºi-a conti-
nuat ºi definitivat studiile superioare. Un an ºcolar cursant intern al clasei de
Matematici speciale A, la ªcoala preparatorie Saint-Barbe. Urmãtorii doi ani a
frecventat, ca extern, cursurile ªcolii Politehnice. În fine, dupã trei ani de Studii
la ªcoala de Poduri ºi ªosele, a obþinut diploma de inginer (în anul 1889).
În þarã a fãcut mai întâi o concentrare la cazarma „Malmaison“, în urma cã-

reia a fost înaintat la gradul de locotenent.
Din octombrie 1889 a început sã presteze serviciul de inginer specialist în

construcþii de cãi ferate, sub coordonarea reputatului Anghel Saligny.
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Patru ani dupã moartea tatãlui sãu a intrat în politica militantã de partid. Mai
întâi ca deputat de Gorj (în anul 1895). Apoi ca un catalizator al energiilor tinere
din PNL, infuzionate prin absorbþia liderilor poporaniºti ºi socialiºti „generoºi“
– precum Constantin Stere, V. G. Morþun, Ioan Nãdejde, fraþii Radovici, fraþii
Diamandi, I. C. Atanasiu º.a. În acelaºi an, 1899, I. I. C. Brãtianu a reuºit recon-
cilierea cu „drapeliºtii“, revigorând astfel un mare partid ce începuse sã dea semne
de închistare programaticã ºi anchilozare structuralã.
Interimatul dintre tatã ºi fiu la conducerea partidului ºi a guvernãrilor naþional-

liberale a fost asigurat mai bine, mai puþin bine, de cãtre un interpus: Dimitrie
A. Sturdza. Când s-a declanºat incurabila boalã severului om politic, ºefia Parti-
dului ºi a Guvernului în exerciþiu i-au revenit aproape de la sine lui Ion I. C.
Brãtianu, învingãtor detaºat asupra bãtrânilor liberali deveniþi cãmãtari de timp.
Congresul PNL din 11 ianuarie 1909 n-a fãcut altceva decât sã îndeplineascã

o formalitate de procedurã, când l-a ales preºedinte pe cel ce de peste zece ani
se identificase literalmente cu partidul, aflat pe drumul propriei renaºteri.
Ion I. C. Brãtianu a luat parte la campania armatei române în cel de-al doilea

rãzboi balcanic, a constatat ºi cu acea ocazie relele tocmeli ale societãþii româ-
neºti ºi a decis lansarea PNL într-un vast program de reformare a Statului.
În intervalul de la ºocanta Scrisoare publicatã de tânãrul lider politic

I. I. C. Brãtianu în ziarul Viitorul din 7 septembrie 1913 ºi pânã la votarea de cãtre
Parlamentul rãzboiului de întregire, a marilor reforme agrarã ºi electoralã, au
fost ani de propovãduire a programului politic ºi economic, de bãtãlii crâncene
cu cei care se lãsau cu greu deposedaþi de solidele argumente ale puterii ºi averii.
I-a fost dat lui Ion I. C. Brãtianu sã conducã Guvernul rãzboiului de întregire

a României Mici, dovedindu-se artizan, în gând ºi faptã, al României Mari. A
înfruntat, curajos ºi mândru, trufia mai marilor lumii, care vroiau sã construiascã
o Europã postbelicã bazatã pe strâmbãtate faþã de ceilalþi cobeligeranþi. A privit
apoi cu tristeþe, dar cu înþelepciune reflexele impopularitãþii imediat postbelice.
A impus ori a demisionat Guverne, pentru a tempera iureºul noilor curente poli-
tice ºi a îndruma într-un front naþional potenþele multiplicate ºi vii ale patriei în-
tregite. Când a considerat cã atmosfera generalã internã ºi contextul internaþional
deveniserã propice, a preluat din nou puterea, de aceastã datã prezidând la pacifi-
carea ºi unificarea întregii suflãri româneºti, pentru ca dupã aceea sã punã bazele
constituþionale, politice, juridice ºi administrative ale Statului naþional unitar.

Despre Ion I. C. Brãtianu este greu sã scrii în stil enciclopedic – când ºi cât a
guvernat, a condus partidul, etc. Spirit de înaltã amplitudine, el nu se lasã prins
în strâmte canoane de dicþionar.
Aºadar, a fost odatã anul 1864, când Cuza Vodã a dat lovitura de Stat, spre a

putea sãvârºi reformele agrarã, electoralã ºi, întrucâtva, constituþionalã. În acel
an istoric – de la care s-au separat apele între conservatori ºi liberali în devenire
– s-a nãscut Ion I. C. Brãtianu. Pãrinþii sãi aveau valenþe de ctitori într-o þarã micã
în care totul era de construit. ªi-au îndrumat fiii sã nu lunece în facile doctorate
în Drept bine remunerate, ci sã urmeze ºcoli superioare care sã-i punã pe terenul
realitãþilor, sã poatã face dupã aceea operã pozitivã în cadrul lungului proces de
renaºtere ºi propãºire naþionalã a tinerei Românii Mici.
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Ion I. C. Brãtianu ºi-a exersat, astfel, cunoºtinþele în ale ingineriei aplicate la
însemnate obiective social-economice. A croit ºi a construit în infrastructurã ºi
abia dupã aceea s-a încumetat sã preia rãspunderea modernizãrii edificiului sta-
tal al României.
Tatãl sãu îºi fãcuse cu prisosinþã datoria. Revoluþionar în tinereþe, liberal fãurar

de þarã la maturitate, conservator atent cu pãstrarea înfãptuirilor – la bãtrâneþe.
Resimþitã de uriaºul efort, generaþia lui Cuza Vodã – Brãtianu – Kogãlniceanu a
trecut devenirea destinelor naþionale în mâinile tinere, ºi mai norocoase, ale ge-
neraþiei lui Ion I. C. Brãtianu.
Aºa se face cã de la începutul anului 1909 ºi pânã spre sfârºitul anului 1927,

toatã viaþa politicã, social-economicã, diplomaticã ºi militarã a celor douã Ro-
mânii (Micã ºi Mare dupã 1 Decembrie 1918) a fost covârºitor marcatã de perso-
nalitatea omnipotentului I. I. C. Brãtianu, secondat de „aghiotanþi“ înzestraþi, con-
ºtiincioºi ºi loiali.
Vreme de ani ºi ani, I. I. C. Brãtianu a adus ºi a înlãturat de la putere Guver-

nele României, când ºi cum a crezut de cuviinþã, având drept þintã întregirea
neamului sãu, crearea cadrului constituþional necesar dezvoltãrii României Mari,
în parametrii Europei postbelice.
De-a lungul guvernãrilor sale n-a fost doar premierul autoritar, ascultat ºi

urmat. Când contextele intern ºi extern au cerut-o, a fost ºi ministru de Interne,
al Afacerilor Strãine ori de Rãzboi, pretutindeni punându-ºi pecetea inconfun-
dabilã a competenþei ºi prestigiului. A fost, spre exemplu, ministru de Interne în
timpul violentei rãscoale þãrãneºti din anul 1907. Rãspundere grea, delicatã, de
care a reuºit sã se achite ºi a ºtiut mai apoi cum sã rãspundã atacurilor acelor care
acuzau, post festum, „ororile inutile“.
„Domnilor deputaþi – se adresa I. I. C. Brãtianu de la tribuna Parlamentului,

la 5 decembrie 1909 – dacã este vorba de simþirea unei inimi româneºti, oricât
de micã ar fi fost represiunea, dacã ar fi fost omorât un singur om, ºi desigur cã
fiecare din noi i-am simþi durerea ºi am regreta represiunea. ªi cum sã nu
judecãm cã este una din sarcinile cele mai tragice ºi cele mai dureroase, pe care
datoria cãtre Stat ºi iubirea cãtre neam ne-au impus-o, când am fost siliþi sã
prezidãm la acele represiuni, în care dupã cercetãrile amãnunþite fãcute pentru
plata despãgubirilor, 419 oameni ºi-au gãsit moartea?
Cine va cãuta pentru facerea istoriei ca sã vadã care a fost preocuparea noas-

trã ºi cine în special va voi sã rãsfoiascã telegramele, pe care neîncetat le-am dat
ºi vegherea pe care am avut-o, ca nu cumva represiunea sã degenereze în rãzbu-
nare, va judeca cu ce sentimente am procedat la acele acte dureroase. […]
Am fãcut represiunea prea violentã! – ªi aþi cântat în ziarele dvs. zeci de mii

de victime, ºi veniþi sã ne acuzaþi! Dacã astfel aþi crezut, de ce aþi tãcut doi
ani?… Aþi tãcut la alegerile generale ºi aþi tãcut ºi dupã alegerile generale, doi
ani. Pentru cã nu voiaþi încã sã guvernaþi; ºi astãzi, când voiþi sã veniþi la Guvern,
nu mai tãceþi?!!“
Se spune cã bãtrânului I. C. Brãtianu i-a albit pãrul într-o noapte, cea dinain-

tea trecerii Dunãrii de cãtre Armata românã antrenatã în rãzboiul pentru nea-
târnare, 1877–1878. Tot astfel trebuie sã-i fi albit pãrul ºi fiului sãu, I. I. C. Brã-
tianu când a decis trecerea batalioanelor peste Carpaþi ºi intrarea României în

3 ION (IONEL) I. C. BRÃTIANU – MENTOR SPIRITUAL 7



rãzboiul întregirii, presãrat cu izbânzi parþiale, cu înfrângeri trecãtoare, dar ºi cu
apoteozele de la 27 Martie, 28 Noiembrie ºi 1 Decembrie 1918.
Ion I. C. Brãtianu – mãrturiseau cei care au avut prilejul sã-l cunoascã mai

îndeaproape, cât de îndeaproape putea fi cunoscut un „Sfinx“ ca el – a fost un
fericit amestec de spirit umanist, de finã diplomaþie bizantinã, de iubitor de Is-
torie ºi de Matematici, de un voluntarism fãrã rezerve în a-ºi alege colaborato-
rii. A fãcut o adevãratã ºcoalã politicã, între ai cãrei premianþi s-au numãrat
I. G. Duca, Gheorghe Tãtãrescu º.a.
A guvernat ca un senior, sub domnia a trei Regi. Pe rutinatul ºi solemnul

Carol I l-a învins în Consiliul de Coroanã din 21 iulie 1914. Pe Ferdinand I ºi
l-a fãcut „colaborator pe viaþã“ – amândoi trecând în lumea umbrelor la interval
de patru luni ale aceluiaºi an 1927. Pe minorul Mihai I l-a înãlþat Rege sub tutela
unei Regenþe – consecinþã a Actelor de la 4 ianuarie 1926, privind oficializarea
renunþãrii la Tronul României a Prinþului Moºtenitor Carol.
I. G. Duca are în Amintirile Politice, un lung pasaj despre obsesia lui

I. I. C. Brãtianu pentru destinul lui Cesare Borgia, cel care plãnuise în mod ge-
nial întreaga acþiune de unificare a Italiei centrale sub auspiciile Papalitãþii, dar
îi scãpase un amãnunt esenþial: cã s-ar putea sã nu fie la Roma când tatãl sãu, Papa
Alexandru VI îºi va fi dat obºtescul sfârºit. Duca invoca totul, în paralelã cu chi-
nuitoarele preparative ºi alternative ale lui Brãtianu, în pregãtirea rãzboiului în-
tregirii României.
Mãrturisim cã noi suntem tentaþi spre similitudinea cazului Cesare Borgia, cu

staþia terminus din viaþa lui I. I. C. Brãtianu.
Marele bãrbat de Stat aºezase deja România Mare pe un fundament solid,

european. Rezolvase drastic, fãrã ºovãire criza dinasticã, prin „tãierea crengii pu-
trede“, cum se exprimase Regele Ferdinand despre nestatornicul sãu fiu Carol.
De asemenea, Brãtianu înãbuºise în faºe încercãrile de emancipare ale premie-
rilor „numiþi“ de el în fruntea Guvernului. Generalului Alexandru Averescu a
fãcut sã-i „cadã cãrãmida“ mazilirii la 3 iunie 1927, iar cumnatului sãu Barbu
ªtirbei, devenit subit prea voluntar, i-a scurtat guvernarea pânã la ridicolul celor
16 zile.
Ionel Brãtianu – cum îi spuneau intimii – n-a fost un rãzbunãtor prin exce-

lenþã. Era neîntrecut în arta de a se folosi de oameni, chiar adversari fiind, dar
niciodatã n-a dus rãzbunãrile pânã în pânzele albe. Spre pildã, pe Alexandru
Marghiloman l-a divorþat în anul 1909 de Eliza ªtirbei, spre a deveni Eliza
Brãtianu; a determinat pe Regele Ferdinand I sã-l cheme pe Marghiloman la Iaºi,
la începutul lunii martie 1918, pentru a forma Guvernul de sacrificiu. Soarta rãz-
boiului mondial a avut însã o întoarcere norocoasã pentru români ºi Maghiloman
a devenit „trãdãtorul“, „proscrisul“ – dar n-a fost tras la bara vreunei judecãþi ce
s-ar fi lãsat cu vreo condamnare. S-au fãcut presiuni mari, în acest sens, de la
Paris, Londra – însã Brãtianu n-a acceptat nedemnul joc al rãzbunãrii pe omul
cu care, în decembrie 1916, se înþelesese, în încãperea tainicã a unui hotel din
Capitalã: „Alexandre, dacã înving Puterile Centrale – tu, iar dacã înving cei din
Antantã – eu.“
În toamna anului 1927, România Mare arãta ca o þarã europeanã de nivel

mediu, aflatã pe curba ascendentã a unei prosperitãþi generale. Atotputernicul
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Ion I. C. Brãtianu avea de ce sã fie mulþumit, satisfãcut. Orânduise, ani ºi ani,
totul atât de bine, încât satisfacþia din urmã trebuie sã fie deplinã. Însã ca ºi
Cesare Borgia cândva, neglijase posibilul aspect al dispariþiei sale fulgerãtoare
din viaþã. Scãpase dintr-un atentat, în anul 1909. Apoi…
Fãrã urmã de cinism, îndrãznim sã spunem cã norocosului mare om politic,

pânã ºi moartea i-a sosit la vreme. Amurit în plinã glorie, aflat la datorie, în ser-
viciul comandat al þãrii. N-a avut parte de tristele bãtrâneþi pe care a fost nevoit
sã le îndure tatãl sãu.
A murit cu zile, din cauza unei laringite infecþioase, cãreia nu i-au putut da

de capãt nici somitãþile medicale din epocã. Dar a fost scutit de amãrãciunea
evoluþiei României, în conjunctura atâtor imponderabile: pierderea puterii de
cãtre PNL, în favoarea Partidului Naþional Þãrãnesc care a facilitat autorestau-
rarea lui Carol al II-lea pe Tron; criza generalã mondialã, grav resimþitã ºi în þara
noastrã; dictatura carlistã a unui os regal pe care Brãtianu îl diagnosticase corect;
ºi, în fine, dezmembrarea României Mari, prin ultimatumuri ºi diktate care mai
de care mai silnice.
Pentru întreaga sa operã de clãditor al României Mari – pe care a rostuit-o la

standarde europene – pentru providenþialul sãu noroc ce s-a rãsfrânt atât de bene-
fic asupra þãrii sale, Ion I. C. Brãtianu este cel mai mare om politic ºi bãrbat de
Stat al românilor din toate timpurile. Providenþial ºi „bun de saftea“ a fost ºi
Cuza Vodã, însã evenimentele deosebit de complexe ºi rãgazul prea scurt nu l-au
pus în starea Brãtianului care, poate nu întâmplãtor ºi-a legat într-un fel destinul
cu cel al Prinþului Unirii, prin naºterea unicului sãu fiu din relaþia morganaticã
cu nora lui Cuza Vodã. Gheorghe I. Brãtianu a fost mândru sã construiascã ºi sã
cultive aceastã punte istoricã rarisimã la români.

Cum am putea sã încheiem mai bine aceastã modestã închinare marelui om
politic ºi bãrbat de Stat, decât fãcând loc pãtrunzãtoarei caracterizãri ce i-a fãcut-o
ministrul Franþei pe lângã Guvernul rãzboiului întregirii României, contele de
Saint-Aulaire: „Excela prin a câºtiga fãrã sã-ºi facã duºmani. Viitorul apropiat
mi-a descoperit în el cele mai înalte calitãþi, care îl fac unul din marii oameni de
Stat ai generaþiei sale, mult mai mare decât cei «trei mari»: Wilson, Lloyd George,
Clemenceau. Nimic mai natural: la þãri mici, oameni mari.“

Demnitãþi politice ºi de Stat:
Ministru de Interne, în câteva rânduri: 12 martie 1907–15 decembrie 1909;

6 februarie–28 decembrie 1910; 30 octombrie 1923–27 martie 1926, în Guverne
conduse de el însuºi.

Preºedinte al Consiliului de Miniºtri în mai multe rânduri: 27 decembrie
1908–28 decembrie 1910; 4 ianuarie 1914–28 ianuarie 1918; 29 noiembrie
1918–12 septembrie 1919 (stil nou); 19 ianuarie 1922–27 martie 1926; 22
iunie–24 noiembrie 1927.

Preºedinte al Partidului Naþional Liberal, de la 11 ianuarie 1909 ºi pânã la
24 noiembrie 1927.

Ministru al Afacerilor Strãine: 8 decembrie 1916–26 ianuarie 1918; 29 no-
iembrie 1918–12 septembrie 1919; 22 iunie–6 iulie 1927, în propriile Guverne.
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Scrieri: Notre comerce de céréales (1899); Chambre des députés (1904);
Chestiunea tramvaielor (1911); Manifest-Program (1911); România ºi Peninsula
Balcanicã (1913); Cãtre cetãþenii Transilvaniei (f.a.); Situaþia internaþionalã a
României (1919); Din amintirile altora ºi ale mele (1922); Centenarul lui Avram
Iancu (1924); Amintiri din Þara Moþilor (1925); Activitatea Corpurilor
Legiuitoare ºi a Guvernului de la ianuarie 1922 pânã la 27 martie 1926 (1926);
România ºi chestiunea Orientului (1927); Cuvintele unui mare român (1914–
1927) (1928); Discursurile lui Ion I. C. Brãtianu, vol. I–IV, ediþie George Fotino
(1933-1940).

P.S.
Are Octavian Goga o evocare în care primele cuvinte sunt lapidare: „La în-

ceput a fost Kogãlniceanu...“ – zicere prin care îl situa pe acel spirit encicloped
deasupra tuturor marilor precursori ai renaºterii naþionale române.
ªi la noi în Institut, la un moment dat, „La început a fost Kogãlniceanu!“

Directorul Dan Dungaciu ºi subsemnatul am tot gândit vreme de doi ani de zile
sã alegem pe Mihail Kogãlniceanu patron spiritual al ISPRI.
Bunãoarã, încã de pe atunci, directorul Dungaciu pusese pe peretele din spa-

tele biroului sãu portretul frumos înrãmat al lui M. Kogãlniceanu, care veghea
deja asupra menirii unei instituþii academice nãscutã dupã decembrie 1989.
Prin urmare, aºteptam doar momentul potrivit când sã facem diligenþele

necesare. Cã aºa au stat lucrurile o dovedeºte faptul cã în demersul nostru cãtre
Conducerea Academiei Române tutelare, pentru obþinerea acordului în vederea
întregirii titulaturii ISPRI, îl aveam propus pe Mihail Kogãlniceanu drept mentor
spiritual.
Însã dupã o maturã chibzuinþã – rezultatã ºi din discuþiile directorului nostru

purtate cu Preºedintele Academiei Române, dl. Ionel Valentin Vlad – s-a conve-
nit asupra altui nume ilustru (unanim acceptat), cel al lui Ion I. C. Brãtianu.
Asta nu pentru cã n-ar fi meritat Kogãlniceanu sã ne fie patron spiritual –

slavã Domnului, „patroneazã“ atâtea instituþii ºtiinþifice, universitare, etc. – ci
din considerentul cã marele om politic ºi bãrbat de Stat acoperã ºi mai adecvat,
cu personalitatea lui istoricã providenþialã, domeniile de activitate ale ISPRI.
Mentoratul spiritual al lui Brãtianu-fiul ne onoreazã dar ne ºi obligã sã-i culti-

vãm substanþiala-i moºtenire, cu rost ºi cu mãsurã, editându-i opera scrisã ori cu-
vântatã, elaborând monografii ºi sinteze atingãtoare de tot ceea ce poartã pecetea
inconfundabilã a „Sfinxului“ de la Florica de Argeº.
Procesul restituirilor e în curs. Pânã la finalizarea voluminoaselor tonuri, în

revistele Institutului nostru, în sesiuni, sipozioane ºi alte manifestãri ºtiinþifice,
vom evoca personalitatea emblematicului fãurar al României Mari, prin lucrãri
istorice, diplomatice de mai micã întindere – spre o mai penetrantã vizibilitate a
ISPRI, înnobilat cu un nume simbol, mereu peren, al devenirii ºi dãinuirii Româ-
niei.
Nu în ultimul rând, vom cãuta sã colaborãm punctual cu aºezãmintele care au

în prim plan conservarea a tot ceea ce a însemnat viaþa ºi activitatea lui Ion I. C.
Brãtianu.
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