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Nãscut la 2 iunie 1821, în Piteºti – decedat la 4 mai 1891, în casa sa de la Florica
– Argeº. Tatãl – stolnicul Constantin (Dincã) Brãtianu – ºi mama sa – nãscutã
Tigveanu – au cãutat sã dea o instrucþie temeinicã fiilor lor. Dupã ce a absolvit cursu-
rile ºcolii lui D. Simonide din Piteºti, adolescentul Ion Brãtianu a fost dat la învã-
þãturã militarã, ajungând în aprilie 1838 la gradul de praporcic. Trimis la Paris, în
anul 1841, a urmat cursurile ªcolii Politehnice dar a audiat ºi prelegerile marilor
filoromâni Jules Michelet ºi Edgar Quinet, la vestitul Collège de France.Aidoma
fratelui sãu mai mare, Dumitru, precum ºi a celorlalþi tineri studioºi din generaþia
sa, s-a remarcat în acþiunile desfãºurate în cadrul Societãþii Studenþilor Români
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în Guvernele conduse de ªtefan Golescu, respectiv, Nicolae Golescu; 27 ianuarie 1877 – 26 mai 1878; 25 noiem-
brie 1878 – 5 iulie 1879; 25 ianuarie – 1 august 1882; 23 iunie 1884 – 29 aprilie 1887, în Guverne conduse
de el însuºi.

Preºedinte al Adunãrii Deputaþilor, în sesiunea legislativã 18 noiembrie 1868 – 29 ianuarie 1869, Guvernul
Dimitrie Ghica.

Preºedinte al Partidului Naþional Liberal, din 24 mai 1875 ºi pânã la 4 mai 1891.
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al fratelui sãu Dumitru (din 10 aprilie la 9 iunie 1881).



de la Paris (1845), „Însocierii Lazariene“ (1847) pentru promovarea instrucþiunii
publice în Principatele Române. ªi tot asemeni fratelui sãu, s-a înscris în cele douã
loji masonice ale radicalilor francezi – „L’Athénée des Étranges“ ºi „La Rose du
Parfait Silence“ – ajungând ºi el pânã la gradul de maestru.
Dupã experienþa trãitã pe viu în evenimentele paºoptiste de la Paris, a venit în

þarã ºi s-a angajat de la început în revoluþia din Muntenia: a figurat ca membru în
Comitetul revoluþionar de la Bucureºti, a fost secretar al Guvernului revoluþionar
provizoriu, prefect al Poliþiei Capitalei.
Miºcarea revoluþionarã paºoptistã fiind înfrântã prin pãtrunderea în þarã a tru-

pelor ruseºti, I. C. Brãtianu ºi ceilalþi tovarãºi de ideal au trebuit sã traverseze o
prelungitã perioadã a exilului. Stabilit la Paris s-a încadrat în pleiada tinerilor apos-
toli români care au propovãduit cu ardoare ºi eficienþã cauza naþionalã, unionistã
a românilor, în faþa instanþelor oficiale ºi opiniei publice europene.
În iulie 1857, în cea mai mare parte, proscriºii paºoptiºti au fost lãsaþi liberi

sã se întoarcã în þarã. În privinþa lui Ion C. Brãtianu, nu înainte de a fi avut de-a
face cu justiþia francezã (în anii 1853-1856), din cauza implicãrii sale într-un
complot ce-l avea drept þintã pe Împãratul Napoleon al III-lea.
Revenit în þarã, Brãtianu n-a întârziat sã se angajeze în campania electoralã

desfãºuratã în vederea constituirii Divanului ad-hoc, dãtãtor de seamã pentru do-
rinþele românilor exprimate în faþa Marilor Puteri ale Europei. A fost membru al
acelui Parlament democrat sui generis ºi a contribuit în mod determinant la pu-
nerea în acte oficiale a dreptelor doleanþe româneºti. I. C. Brãtianu a fãcut parte ºi
din Adunarea Electivã care a votat dubla alegere a lui Cuza Vodã ca Domnitor al
Principatelor Unite.
La 1859, Ion C. Brãtianu era stãpânit de ideile liberalismului radical, pe care

i le întreþinea cu fervoare prietenul sãu C.A. Rosetti. Aºa se explicã reþinerile libe-
ralului moderat Cuza Vodã faþã de prea repedea implicare a liberalilor radicali în
afacerile Principatelor Române, intrate în febra Unirii definitive.
Când Cuza Vodã a poposit pentru prima oarã la Bucureºti, Ion C. Brãtianu l-a

întâmpinat cu un elaborat memoriu ce cuprindea punctul sãu de vedere asupra dez-
voltãrii imediate ºi de perspectivã a României. Domnitorul n-a marºat. Mai mult,
chiar. Cât timp a ocupat Tronul þãrii, nu i-a încredinþat niciodatã formarea Guver-
nului, deºi în cei ºapte ani de Domnie a schimbat peste 15 Cabinete. Abia dacã
a prins portofoliul Finanþelor în Guvernul de o lunã ºi jumãtate, de la Bucureºti,
condus de Nicolae Golescu.
Conºtient de valoarea sa politicã (încã nematurizatã complet, totuºi), ofen-

satul Ion C. Brãtianu s-a regãsit cap de listã în „monstruoasa coaliþie“ din februarie
1866. Dacã nu l-au lãsat complotiºtii pe Cuza Vodã sã predea el însuºi Domnia
în mâinile unui Principe strãin, Ion C. Brãtianu s-a grãbit sã ia el aceastã iniþiativã,
înrâurind în chip decisiv aducerea Principelui Carol Hohenzollern-Sigmaringen
pe locul detronatului Prinþ al Unirii. ªi ca un fãcut, când Brãtianu ºi Rosetti au avut
surpriza sã constate ºi sã se izbeascã de puternica personalitate a noului Domnitor,
au încercat sã repete „pozna“ de la 10/11 februarie 1866, încurajând ridicola „revo-
luþie de la Ploieºti“ (august 1870) ºi alte manifestãri anticarliste.
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Numai cã expresia „anii cuminþesc“ nu este doar vorbã în vânt pentru caracte-
rele puternice. Ion C. Brãtianu a avut tãria sã se desprindã de fãcãturile conjuraþilor
de tot soiul ºi sã devinã un bãrbat de Stat „curajos numai în cele bine chibzuite“.
Aºa s-a putut forma ºi a putut rezista, ani ºi ani, tandemul Regele Carol – pre-
mierul I. C. Brãtianu.
Reluând firul cronologic, sã consemnãm cã I. C. Brãtianu a avut o traiectorie

mereu ascendentã din 1866 înainte, atât ca om politic cât ºi ca bãrbat de Stat.
Membru influent al Constituantei din 1866, care a dat românilor o Constituþie
pentru 50 de ani. Apoi, deputat sau senator în toate legislaturile de pânã în anul
1888. Ministru al diferitelor Departamente: de Finanþe (11 mai – 13 iulie 1866),
în Guvernul Lascãr Catargiu, (27 octombrie 1867 – 16 noiembrie 1868), în Gu-
vernele conduse de ªtefan Golescu ºi, respectiv, Nicolae Golescu, (27 aprilie –
23 iulie 1876), în Guvernul Manolache Costache Epureanu, (24 iulie 1876 – 27
ianuarie 1877, 15 iulie 1880 – 9 aprilie 1881), în Guverne conduse de el însuºi.
Ad-interim la Ministerul de Rãzboi (12 august – 16 noiembrie 1868; 20 august
1877 – 16 martie 1878; 25 noiembrie 1878 – 7 ianuarie 1879; 9 iunie – 30 no-
iembrie 1881; 13 ianuarie – 20 februarie 1886 ºi 5 noiembrie 1887 – 10 martie
1888) – în Guvernul Nicolae Golescu ºi în cele conduse de el însuºi. Titular la
Ministerul de Rãzboi (1 decembrie 1881 – 24 ianuarie 1882; 1 august 1882 – 22
ianuarie 1884); la Ministerul Lucrãrilor Publice (26 martie – 24 noiembrie 1878;
11 iulie 1879 – 23 octombrie 1880); ad-interim la Ministerul Cultelor ºi Instruc-
þiunii Publice (31 octombrie – 24 noiembrie 1878); ad-interim la Ministerul de
Interne (17 aprilie – 14 mai 1880); ad-interim la Ministerul Afacerilor Strãine
(28 octombrie – 15 decembrie 1885); ad-interim la MinisterulAgriculturii, Indus-
triei, Comerþului ºi Domeniilor (17 octombrie – 28 aprilie 1887) – toate în Guver-
nele conduse de el însuºi.
Este considerat, alãturi de C. A. Rosetti ºi de Dumitru Brãtianu, fondator (din

anul 1875) al Partidului Naþional Liberal – PNL. Copreºedinte al PNL împreunã
cu C. A. Rosetti, de care s-a despãrþit dupã anul 1883, pentru flagrantã nepotrivire
de pãreri în concepþiile ºi metodele de diriguire a treburilor Statului naþional mo-
dern român; Rosetti rãmas încremenit în proiectul revoluþiei de dragul revoluþiei,
pe când Brãtianu sãrind din proiectele de tinereþe ºi evoluând ca un conservator
moderat al tânãrului edificiu statal.
Însuºirile intelectuale alese ºi substanþialele sale merite politice i-au adus

recunoaºterea de cãtre Academia Românã, al cãrui membru de onoare a fost ales
la 19 martie 1885.
Într-un alt plan este de menþionat cã a fost ºi þinta a douã atentate, din fericire

nereuºite.

Pagini dense ºi mãreþe a înscris Ion C. Brãtianu în cartea de istorie a neamului.
Nu i se poate tãgãdui nicicum priceperea în administrarea þãrii, în procesul de însã-
nãtoºire a finanþelor Statului ºi în dezvoltarea social-economicã a României. A
fost primul ºi cam singularul ministru de Rãzboi, civil, din epocã ºi de mai târziu
chiar. A prezidat cu inspiraþie ºi competenþã marile ºi istoricile evenimente naþio-
nale, culminate cu rãzboiul pentru cucerirea independenþei de Stat absolute. A
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avut bucuria rotunjirii de pãmânt românesc în pãrþile dobrogene ºi lichidarea
oneroasei afaceri Strousberg – dar ºi tristeþi legate de pierderea silnicã a sudului
Basarabiei, de imixtiunea mai marilor lumii în treburile interne ale României ºi
de ingratitudinea unor contemporani, care poate cã nu-l urau, dar cu siguranþã se
temeau de atotputernicia sa.
A existat o scurtã eclipsã în lunga-i guvernare. Reminiscenþe republicane

nerisipite întru totul l-au decis sã se retragã de la Guvern tocmai în fastele momente
ale proclamãrii Regatului Român ºi încoronãrii Regelui Carol I. Nedumeriþilor
le-a lãsat sã înþeleagã cum cã ar fi fost plictisit de iniþiativa Parlamentului pentru
solemnitãþile regale din 10 Mai 1881, lipsindu-l pe primul ministru de rostuirea
acelor acte de care doar o datã în viaþã poþi sã ai parte.
Ion C. Brãtianu a întârziat prea mult la postul de comandã a Statului, pentru

ca sã nu aibã un sfârºit trist. Anotimpuri treceau unele dupã altele, deceniile se
întretãiau între ele, departe în lume ºi primprejur se fãceau ºi se desfãceau atâtea,
numai Ion C. Brãtianu nu mai pãrãsea puterea. „Mamelucii“ din preajmã-i, intere-
saþi, ajunseserã sã creadã cã Regele îl hãrãzise sã fie prim-ministru pe viaþã. În
anii deplinei maturitãþi, I. C. Brãtianu s-a dovedit un mare bãrbat de Stat. Bãtrâne-
þele, ce cochetau de-acum cu evoluþionismul prudent, par a ne înfãþiºa un mare om
înfrânt.
Chestiune de imagine, numai. Fiindcã la anul 1888 proiecþiile programatice

ale autoritarului bãrbat de Stat erau deja puse în operã. Fãcuse istorie. Teama de-a
nu se strica nimic din splenditul edificiu statal, i-a impus grija pentru conservarea
binelui, ºtiut fiind cã de cele mai multe ori mai binele este rãul binelui. Pe termen
scurt, bãtrânul Brãtianu a avut de înfruntat reflexele pizmaºe din cotidian. În
eternitate, a dus cu el imaginea ctitorului de vocaþie.

Scrieri: Mémoire sur L’Empire d’Austriche dans la question d’Orient (Paris,
1855);Mémoire sur la situation de la Moldo-Valachie (1857); Reflexiuni asupra
situaþiunii (1865); Din scrierile ºi cuvântãrile lui I. C. Brãtianu. 1821-1891, vol. I,
partea I, 1848-1868 (1903); Discursuri, Scrieri, Acte, Documente, 8 volume
(1912-1932); Acte ºi cuvântãri, 9 volume, editori: G. Marinescu ºi C. Grecescu;
C. C. Giurescu; N. Georgescu-Tistu (1930-1943); Pietre de granit la temelia
României, ediþie Pamfil C. Gregorian (1941); Din scrierile ºi cuvântãrile lui Ion
C. Brãtianu. Lupta pentru redeºteptarea naþionalã (2003).
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