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Existã multe locuri în România cu o istorie bogatã ce au marcat evoluþia statului
român, locuri în care se împleteºte istoria României cu cea personalã a liderilor politici
care ne-au condus de-a lungul vremurilor. Unul din aceste locuri speciale este Florica,
din ªtefãneºti, Argeº, locul de baºtinã al familiei Brãtianu, o adevãratã dinastie, aºa cum
o numea Nicolae Iorga.

Acestui loc aparte pentru istoria modernã ºi contemporanã a României, istoricul
Narcis Dorin Ion i-a consacrat un volum, Florica. Vatra Brãtienilor, editat de Muzeul
Naþional Brãtianu, în anul 2020. Volumul vine în continuarea preocupãrilor constante ale
istoricului Narcis Dorin Ion faþã de recuperarea memoriei istorice a spaþiilor româneºti
mult prea adesea uitate ºi lãsate sã se degradeze, concretizate deja în mai multe volume,
dintre care amintim aici: Castele, palate, conace din România (2001), Mogoºoaia. Trei
secole de istorie (2002), Castelul Bran: reºedinþã a reginei Maria ºi a prinþesei Ileana
(2003), Reºedinþe ºi familii aristocrate din România (2008), Palate din Bucureºti (2013),
Castelul Peleº: Muzeul ºi colecþiile sale (2018).

Volumul de faþã a fost lansat cu ocazia inaugurãrii Muzeului Naþional „Brãtianu“,
gãzduit de conacul din Florica, în mai 2020, într-un demers salutar ºi demult aºteptat de
conservare ºi promovare a istoriei culturale ºi politice româneºti. El readuce în atenþia
publicului singura reºedinþã din România care a dat þãrii trei prim miniºtri, Ion C. Brãtianu,
Ion I. C. Brãtianu ºi Vintilã I. C. Brãtianu, „dintre care primii doi au avut un rol covâr-
ºitor în realizarea României moderne (de numele primului legându-se rãzboiul Indepen-
denþei, cel de-al doilea realizând – tot în urma unui rãzboi – Unirea din 1918 ºi reformele
ce au stat la baza democraþiei interbelice)“ (p. 5).

Cuprinsul cãrþii are pãrþi dedicate întregului domeniu de la ªtefãneºti: „Conacul“,
„Parcurile conacului de la Florica“, „Bisericile de la Florica“, „Ferma de la Florica“, fiind
completat cu un capitol, sugestiv intitulat, „Florica – amintirea unei mari iubiri“. Întregul
domeniu – „format din conac, fermã, capelã, cramã, gara ºi chiar un… observator astrono-
mic, toate amplasate în mijlocul unui vast parc, înconjurat de podgoriile de la ªtefãneºti“
(Ibidem) – a fost creat de cei mai importanþi Brãtieni, Ion ºi Ionel (Ion I. C.), cel din urmã,
inginer constructor cu studii la Paris, dezvoltând domeniul Florica la nivelul ºi dimensiunea
pe care o vedem astãzi. În acest loc, cei doi oameni de stat români au luat marile decizii
care au condus la crearea statului independent, modern ºi unitar român. Poetul Ion Pillat
spunea într-o conferinþã din anul 1943 cã „în casa aceasta, Ion C. Brãtianu a albit într-o
noapte, de s-au speriat ºi soþia ºi copiii, când a decis – contra majoritãþii oamenilor politici
de atunci ºi chiar a multor militari, neîncrezãtori ºi unii ºi alþii în puterea încã neîncercatã
a tinerei noastre forþe armate –, trecerea Dunãrii ºi participarea la rãzboiul din 1877. Tot
în casa aceea, aproape patruzeci de ani mai târziu, am fost martor eu însumi la sbuciumul
sufletesc dar ºi la lucida viziune, de credinþa nestrãmutatã în dreptul ºi în puterile
Neamului sãu, ale lui Ion I. C. Brãtianu, când a luat istorica hotãrâre din 1916.“ (p. 6)

Acest domeniu al familiei Brãtianu – cãruia autorul îi prezintã pe larg originile – a
fost un spaþiu care a îmbinat mai multe dimensiuni existenþiale ale familiei Brãtianu. Ne-au
reþinut aici atenþia trei dintre acestea. Prima este aceea a istoriei familiale propriu-zise,
Narcis Dorin Ion prezentând pe larg genealogia familiei (iar la finalul cãrþii a redat arbo-
rele genealogic al Brãtienilor), a creãrii unui spaþiu mirific pentru o familie boiereascã
extinsã care sã asigure un mediu favorabil creºterii ºi educãrii copiilor, în acord cu
standardele existente în acele timpuri. Acest spaþiu a devenit un loc al întãririi legãtu-
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rilor familiale, al colaborãrii între membrii familiei care au avut atât de multe ºi benefice
proiecte concretizate pentru þarã. Domeniul Florica a fost locul în care marii lideri poli-
tici îºi gãseau liniºtea, unde se reîntorceau adesea de la Bucureºti, pentru cã aici era
„vatra ºi cuibul adevãrat“ (p. 15) cum spunea Ion I. C. Brãtianu. De aici îºi luau energia
pentru a rezolva marile provocãri ale þãrii, din susþinerea din sânul familiei, din legãtura
cu pãmântul strãmoºesc ºi cu oamenii simpli ai locului.

Este binecunoscut faptul cã Ionel Brãtianu, în anii neutralitãþii României (1914-1916),
înainte de intrarea în primul rãzboi mondial, din postura de prim-ministru se retrãgea
adesea la Florica „pentru a-ºi aduna gândurile ºi a stabili strategii politico-diplomatice
în acel context internaþional atât de complicat.“ (p. 138) Criticat de adversarii politici ºi
nemulþumindu-i pe diplomaþii strãini, Ionel Brãtianu ºi-a asumat toate adversitãþile, pentru
cã aici, în casa pãrinteascã, putea gândi limpede despre viitorul þãrii, cãlãuzit îndeaproape
de faptele mari ale tatãlui sãu.

O a doua dimensiune a spaþiului reprezentat de domeniul Florica este cea a unui cen-
tru al politicii informale. Florica a fost un loc în care veneau adesea prieteni ºi admiratori
politici ai Brãtienilor. Tot aici aveau loc discuþii politice importante între lideri politici,
Florica fiind un loc departe de Bucureºtiul „nesuferit“ ce „miroase rãu“ (p. 20), aºa cum
îl caracteriza Pia Brãtianu, soþia lui Ion C. Brãtianu, dar suficient de aproape pentru întâl-
niri politice, într-un cadru relaxat. Tradiþia inauguratã de Ion C. Brãtianu de a-ºi deschide
casa pentru familiile boiereºti cu care a colaborat pentru realizarea idealului generaþiei
sale – crearea statului modern ºi independent român –, Goleºtii, Bãlceºtii, Rosetti, Grã-
diºtenii, a fost continuatã ulterior de Ionel Brãtianu cu contemporanii sãi, fie ei colabora-
tori sau adversari politici. Mai mult, familia Brãtianu a fost gazda capetelor încoronate
ale României, aici poposind ºi domnitorul Carol I al României, regina Elisabeta, viitorul
rege Ferdinand, regina Maria etc., (pp. 85-89), mãrturie a relaþiei apropiate ºi de respect
care a existat între Brãtieni ºi familia regalã a României. Tradiþia întâlnirilor politice la
conacul Florica a fost perpetuatã pânã în anii de dupã sfârºitul celui de-al doilea rãzboi
mondial, atunci când Dinu Brãtianu organiza aici reuniuni politice „de teama autori-
tãþilor procomuniste care, la Bucureºti, spionau mai uºor astfel de reuniuni.“ (p. 216)

O a treia dimensiune pe care a adãugat-o domeniului Florica Ionel Brãtianu, în ultima
parte a vieþii lui, a fost una diplomaticã. Prim-ministrul României a fãcut din propria sa
casã un loc de primire pentru înalþi oaspeþi strãini. De pildã, miniºtrii de Externe ai Micii
Înþelegeri, reuniþi în anul 1925 într-o conferinþã, la Bucureºti, au fost ºi oaspeþii lui Ionel
Brãtianu, la conacul Florica. Sau, doi ani mai târziu, în ultimul sãu an de viaþã, prim-
ministrul României i-a primit la Florica pe jurnaliºtii strãini veniþi la Congresul „Presei
Latine“. (pp. 96-100). Moartea abruptã a liderului liberal a stopat dezvoltarea acestei
dimensiuni a domeniului Florica, dar meritã remarcatã viziunea lui Ion I. C. Brãtianu de
a îmbina atât de armonios treburile publice ºi disponibilitatea de a-ºi sacrifica tihna fami-
liei pentru promovarea þãrii. Povestea fascinantã a domeniului Florica este naratã de
istoricul Narcis Dorin Ion cu îndemânarea scriitorului care a adunat cu acribie docu-
mente din arhive, mãrturii ale posesorilor domeniului, ale apropiaþilor ºi adversarilor lor
sau schimburile de scrisori care fac referire la acest loc încãrcat de istorie.

Publicat în condiþii grafice excepþionale, volumul este întregit de o exhaustivã biblio-
grafie ºi de o colecþie de fotografii impresionantã, acoperitoare pentru întregul domeniu
ºi întreaga familie Brãtianu. Sunt aici unele fotografii care vãd pentru prima datã lumina
tiparului ºi proiecteazã prin intermediul imaginilor frânturi din atmosfera din sânul fami-
liei Brãtianu ºi frumuseþea locurilor din care ºi-au tras resursele ºi energia oamenii poli-
tici ai familiei ºi totodatã a inspirat poeþi ºi scriitori sã le aprecieze în opera lor. Lectura
volumului redã o micã parte dintr-un mod de viaþã caracteristic elitei româneºti ce a apus
demult ºi care incitã la redescoperirea trecutului nu foarte îndepãrtat al românilor.

Sanda Cincã
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