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Abstract. Ion I. C. Brãtianu was a personality of the Romanian political
life, to whom we owed most of the Centenary of the Great Union of the
Romanians. He left imprescriptible lessons for today’s politicians, those
who wants to became truly statesmen, whom I summed up in a decalogue.
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Reeditarea operelor unei personalitãþi ilustre riscã sã rãmânã un gest muzeal.
O aºezare ritualicã în bibliotecã dupã un (scurt) moment de luminã a re-
flectoarelor în timpul lansãrii publice a noii ediþii. Personalitatea este omagiatã,
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amintirea sa invocatã, meritele de odinioarã reamintite encomiastic, dupã care re-
flectoarele se sting ºi lucrarea pleacã, cuminte, în rafturile cu cãrþi, lãsatã în voia
unor prezumaþi cititori sau a... prafului din bibliotecã.

Nu asta este intenþia noastrã. Personalitatea lui Ion I. C. Brãtianu, dincolo de
meritele istorice incontestabile ºi de nimeni tãgãduite, se cuvine redatã publicului,
în toatã amploarea ei, pentru cã marea figurã istoricã cãreia în datorãm în cea
mai mare mãsurã Centenarul Marii Uniri sãrbãtorit anul trecut are încã multe a
ne învãþa.

Nu vom face aici un rezumat al laborioasei sale activitãþi politice ºi doctri-
nare. Vom încerca sã degajãm, bazat pe aceasta, cele 10 lecþii imprescriptibile pe
care marele Ion I. C. Brãtianu le lasã oamenilor politici de azi – cei care vor sã
devinã cu adevãrat oameni de stat.

Decalogul unui politician care mai are ºi astãzi ceva de spus.

1. Proiectul

Nu existã politician fãrã proiect sau, mai bine spus, nu existã politician care
sã poatã deveni om de stat fãrã un proiect politic asumat ºi urmãrit conºtient ºi
îndârjit. Ion I. C. Brãtianu este expresia majorã a acestei realitãþi. A fost omul
unei singure Iubiri, ºi acesta a fost visul de a face o Românie Mare, modernã ºi
independentã. „Într-un fel, Parisul a fost culminaþia marii strategii la care a lucrat
Brãtianu în precedentul sfert de secol pentru a ridica modestul stat naþional ro-
mânesc la un nivel european de prosperitate ºi civilizaþie ºi de a-l transforma într-o
Românie Mare, care sã încorporeze toþi românii“, spunea frumos istoricul Keith
Hitchins în cea mai bunã monografie dedicatã pânã acum politicianului român
(Hitchins, 2011).

O parantezã necesarã. Disputa modernã, aproape clasicizatã în cultura românã,
este între liberali ºi conservatori, care au avut confruntãri ºi dispute unii cu alþii,
au polemizat, erau în tabere politice diferite, iar absorbþia lor astãzi în patrimoniul
public, cultural sau politic se face strict prin apel la etichetã. E exact, dar nu
întrutotul adevãrat. Da, au fost polemici, dispute, bãtãlii politice – dar exista ºi
un element comun care îi identifica pe ambii: proiectul naþional, de construcþie
ºi întãrire a naþiunii (nation building), pe care ºi-l asumau ambele tabere, ºi li-
beralii ºi conservatorii, cu metodologii diferite, însã. Pe canavaua modernã a
acestui proiect major se derula bãtãlia politicã pe care o vedem atunci, când pri-
vim în urmã.

Sigur cã Ionel Brãtianu a fost liberal, dar – ºi aici este nuanþa fundamentalã
– liberalismul lui este doarmetoda, nu este proiectul: „În toatã activitatea noastrã
vom fi cãlãuziþi de acest principiu: cã numai fãcând operã de armonie socialã
se poate face operã de întãrire naþionalã (subl. N.).Vom continua, ca ºi în trecut,
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sã ne considerãm ca reprezentanþi ai tuturor intereselor ºi ai tuturor claselor, cã
facem apel, cum am fãcut astãzi, la cei mari în favoarea celor mici ºi la toþi în
favoarea dreptãþii.“

Totul trebuie pus sub aceastã egidã, inclusiv reformele sale sociale (reforma
agrarã) sau electorale pentru care a luptat atât. Nu au fost niciodatã scop în sine
pentru liderul liberal, au fost scop pentru sine, adicã instrumente, mijloace, me-
canisme prin care România devenea mai completã, mai coerentã ºi mai coezivã.
Miza era ca „forþele acestui stat“ sã devinã ºi mai coerente, ca tot mai mulþi cetã-
þeni sã fie încorporaþi în proiectul naþional al României Mari. Cum se putea face
asta? Prin împroprietãrirea þãranilor ºi prin aducerea lor în câmpul politic, adicã
prin reforma electoralã.

Despre asta depune mãrturie Brãtianu în nenumãrate intervenþii publice:
„Domnilor, noi nu desfãºurãm un program nou; noi continuãm sarcina zilnicã ºi
istoricã a unui partid care ºi-a dat ca misiune sã lucreze pentru întãrirea ºi dez-
voltarea tuturor forþelor acestui stat. La fiecare moment, cu vigilenþa pe care i-o
inspirã caldul ºi luminatul patriotism, el scruteazã orizonturile, ca sã vadã care
sunt chestiunile noi de a cãror rezolvare poate sã depindã dezvoltarea sigurã ºi
liniºtitã a acestei societãþi... De asemenea, trebuie sã avem convingerea neclintitã
cã cine lucreazã pentru vigoarea fizicã a poporului, pentru starea sa economicã
superioarã, pentru instrucþiunea lui, pentru sãnãtatea lui, într-un cuvânt: când lu-
creazã pentru vigoarea naþionalã face cea mai bunã politicã externã, pentru cã
numai puterile organice ale unui popor dau în orice împrejurare adevãrata situaþie
a unui Stat în lumea internaþionalã. Iatã domnilor, de ce noi toþi, fie cã am trecut
Dunãrea cu trupul, fie cã nu am trecut-o decât cu sufletul, ne-am întors din acest
rãzboi cu hotãrârea mai vie de a ridica, ºi cât mai grabnic, þãrãnimea ºi poporul
nostru, de a solidariza, cât mai larg ºi cât mai adânc, toate clasele sociale cu
statul ºi interesele sale“ (Bucureºti, 20 octombrie 1913).

Tot ceea ce a fãcut Ion I. C. Brãtianu este deci subsumat proiectului lui, care
se numea un stat român puternic ºi modern, pentru o naþiune românã euro-
peanã, mare ºi performantã. Ca sã îl înþelegem pe Ionel Brãtianu, trebuie sã îi
înþelegem filosofia mai adâncã. Pentru Brãtianu, ca ºi pentru orice liberal na-
þional de secolul al XIX-lea ºi începutul secolului al XX-lea, ca sã înþelegi lumea,
trebuie sã o gândeºti pe orizontala ei (Dungaciu, 2018). Orizontala înseamnã
deosebirile pe care lumea le subsumeazã, iar cele mai importante, esenþiale, sunt
cele dintre naþiuni. Împlinirea politicã a naþiunilor sunt statele naþionale, pe care
unele naþiuni le reuºesc, altele nu, unele dispar, altele se împlinesc. Este o
chestiune esenþialã, pentru cã aceasta era filosofia lui de viaþã, viziunea lui mai
adâncã, aºa înþelegea lumea, iar mãsurile pe care el le-a luat au fost, toate, pentru
întãrirea statului român, carcasã existenþialã ºi infrastructurã a naþiunii române.
De aici, nevoia acutã de a strânge toþi românii laolaltã ºi de a-i implica profund,
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concret ºi eficace în proiectul naþional. Acesta a fost rostul reformelor agrare sau
electorale (pentru a le aminti numai pe cele mai importante) pe care le-a iniþiat
ºi promovat.

Un alt exemplu, din multele pe care ni le pune la dispoziþie. Pentru justi-
ficarea legii lui agrare, de pildã, spune aºa: „Domnilor, deosebirea între noi ºi
alþii nu stã în diferenþa de inteligenþã, se gãsesc, în rândurile adversarilor noºtri,
oameni al cãror creier poate sã fie superior multora dintre ale noastre. Diferenþa
dintre noi stã în inimi, diferenþa dintre noi nu stã în concepþii, ci stã în credinþã.
Aºadar, este nevoie de credinþã, de încredere, cãci numai aºa se ridicã un popor.
Opera de reforme este una de înfrãþire, reformele liberale nu separã interesele
personale, ci întãreºte interesele generale, unificã energiile unui neam întreg
(subl. N)“.

Citatul este revelatoriu, dar deloc singular. Justificarea lui Brãtianu pentru
legea agrarã, cum spuneam, era aducerea la proiectul naþional a cât mai multor
români. Din acest punct de vedere, circa 80% din populaþia României nu era
prinsã în proiectul naþional. Pentru ca acesta sã fie viabil, iar statul sã fie puternic,
trebuie sã-i aduci pe þãrani înspre stat, sã-i aduci în proiect. Cum îi aduci în proiect?
Dându-le pãmânt. La fel ºi în plan electoral, unde aducerea a cât mai multor
cetãþeni la vot era de fapt mai mult decât o mizã politicã, era una de colectare a
energiilor naþionale: „Noi vedem în colegiul unic un mijloc ºi un simbol. Noi, în
colegiul unic, vedem mijlocul necesar pentru a stabili un contact forþat chiar,
între interesele tuturor claselor, între toate simþirile tuturor claselor, ºi vedem ºi
un simbol, acela al unitãþii tuturor în aceastã þarã. Suntem un stat cu o situaþiune
politicã superioarã graniþelor pe care le are ºi aceastã situaþiune politicã ne-o dã
pe de o parte poziþia noastrã geograficã, pe de altã parte însuºirile ºi unitatea
noastrã naþionalã. A nu avea în toatã acþiunea noastrã politicã preocuparea a tot
ce poate mãri solidaritatea naþionalã, e o greºealã cu caracter esenþial asupra dez-
voltãrii noastre“.

Aceeaºi viziune naþionalã, de întãrire a statutului român ºi împlinire a naþiunii,
o aveau ºi conservatorii, doar cã la ei întãrirea statului român nu se fãcea prin
aducerea a cât mai multor cetãþeni, nemijlocit, în relaþia cu statul ºi de partea sta-
tului. La conservatori exista aceastã reticenþã, cã o aducere cât mai rapidã a cât
mai multor cetãþeni în proiectul naþional (cetãþeni cu drept de vot ºi proprietari)
s-ar putea sã fie greu de gestionat. Dar aceasta este diferenþa – importantã,
desigur – la nivel de metodã, nu de filosofie politicã.

Ca sã fie mai clarã viziunea politicã a lui Brãtianu (ca de altfel a tuturor
naþionaliºtilor democraþi ºi liberali) se cuvine o comparaþie cu o filosofie politicã
net diferitã, lansatã în Manifestul comunist din 1848. Pentru comuniºti, cu „bi-
blia“ marxistã în mânã, viziunea despre lume era complet alta: ca sã înþelegi
lumea, trebuie sã o înþelegi pe verticala ei. Lumea este împãrþitã pe verticalã între
clasa conducãtoare, clasa exploatatã; cele douã clase verticale îþi dau ecuaþia
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lumii, prin lupta de clasã, restul sunt expresii ale suprastructurii. Cei care gân-
deau în proiectul naþional, aºadar, gândeau radical diferit. De aici ºi incompa-
tibilitatea profundã, esenþialã, între comuniºti ºi naþionaliºti, care nu a putut fi
depãºitã niciodatã, în pofida sintagmei ambigue, recent inventate de „naþional-
comunism“.

Orizontala lumii – ideea fundamentalã a lumii – este împãrþirea ei în naþiuni.
Aceasta era, aºadar, ideea axialã a lui Brãtianu. Din acest punct de vedere, trebuie
sã ne gândim la el ca la omul unui proiect de întãrire a statului ºi omul care a
folosit metodele din portofoliul liberal pentru a întãri statul – ºi nu invers. Dacã
gândim invers, gândim prost în raport cu Brãtianu ºi gândim greºit. Cãci aceastã
perspectivã a lui Brãtianu îl face actual, pentru cã metodele þi le poþi alege în
funcþie de context. Proiectul, viziunea, trebuie sã le ai în prealabil. Nu eºti brã-
tianist dacã gândeºti strict în termenii legilor (legi electorale sau agrare) pe care
le-a propus marele liberal. Eºti brãtianist dacã gândeºti în termenii proiectului
lui Ion I. C. Brãtianu, pentru cã instrumentele pot sã difere, mai ales azi.

Dacã Ionel Brãtianu ar fi trãit ºi acum, tot Ionel Brãtianu era, chiar dacã venea
cu altã legislaþie sau cu un alt instrumentar. Dar, proiectul lui ºi viziunea lui ar fi
existat. Omul politic, omul de stat, omul unei viziuni. La Brãtianu totul e coerent
ºi rotund: negocierile de la Versailles, politica lui externã ºi legislaþia internã se
subsumau unui scop. De aceea este mare Ion I. C. Brãtianu, de aceea este im-
portant ºi trebuie sã vorbim azi despre el.

2. Adecvarea cu spiritul vremii

A fost un inginer prin educaþie, dar un istoric prin vocaþie ºi prin pasiune.
Asta l-a ajutat, mai bine poate decât pe oricare alt politician, sã înþeleagã spiritul
vremii, direcþia timpului, atmosfera socialã ºi politicã; Weltgeist-ul, cum ar zice
germanii. Era nu doar un realist – inginer, la bazã! –, dar ºi adecvat cu realitãþile
în viaþa politicã. Fãrã sã fie un mare orator capabil sã stârneascã de fiecare datã
entuziasmul mulþimilor, nu a pierdut niciodatã vreo bãtãlie politicã personalã la
urne. În plus, sau concomitent, era capabil sã se aºeze firesc pe direcþia istoricã,
pe valurile vremurilor, sã le înþeleagã chiar dacã, la un moment dat, totul pãrea
cã îl contrazice.

„A fost perfect adecvat în a se aºeza pe cursul general al istoriei europene mo-
derne. Cursul care, de la începutul secolului al XIX-lea, el era sigur de asta, a
favorizat naþiunea etnicã în detrimentul imperiilor multinaþionale“, constatã isto-
ricul britanic Keith Hitchins.

Nu credem cã ar fi vreo confirmare mai bunã a acestui lucru decât formidabilul
sãu discurs dinAdunarea Deputaþilor de la Iaºi, din 14 decembrie 1916, momentul
în care cerul pãrea cã se prãbuºise pe România ºi toate idealurile lui Ion I. C.
Brãtianu pãreau fãcute ferfeniþã. Liderul liberal a þinut atunci un discurs memo-
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rabil, degajând o încredere fantasticã, totul bazat pe dreptatea mai adâncã a princi-
piilor în numele cãrora pornise bãtãlia politicã ºi pentru care implicase statul
român în rãzboi: „În înfrângerile noastre de azi nu este nimic care sã ne poatã
descuraja, pentru cã în ele chiar am avut confirmarea energiilor ostaºilor noºtri,
energiile morale ale acestui popor. Nu e nimic care sã ne poatã descuraja, pentru
cã avem convingerea cã interesele noastre sunt solidare cu condiþiile indispen-
sabile unei vieþi paºnice a Europei de mâine… De aceea, domnilor, sunt convins
cã un mare interes european este legat de revendicãrile noastre. Numai pe un
aºezãmânt al principiului naþionalitãþilor se poate dezvolta paºnic, se poate dez-
volta puternic, viaþa statelor. Prin urmare, victoria aliaþilor noºtri, victoria noastrã,
ne apare nu numai ca un rezultat al forþelor care sunt în joc, dar ne apare
totodatã ca o necesitate istoricã pentru oricine crede cã omenirea nu este fãcutã
sã meargã înapoi“.

A avut dreptate.

3. Realismul ºi cumpãtarea în relaþiile internaþionale

Statele mici devin uneori ºi mai mici în relaþiile internaþionale atunci când se
negociazã marile mize sau pacea la finalul unui conflict global. Este o realitate
pe care trebuie sã ne-o asumãm, fãrã plângeri inutile ºi fãrã niciun strop de
isterie.

Ionel Brãtianu ºtia asta ºi chiar a trãit aceastã realitate, cu acuitate, chiar ºi
înainte de Pacea de la Paris, adicã în vremea când evalua modul în care aliaþii îºi
îndeplineau promisiunile fãcute dupã intrarea României în rãzboi. Este un
episod mai puþin discutat faþã de evoluþiile de dupã 1916. Cu toate defecþiunile
interne ale României, o mare parte a eºecurilor ulterioare s-au datorat unei lipse
crase în îndeplinirea obligaþiilor asumate de cãtre aliaþi atunci când România a
intrat în rãzboi. Dupã cum a sesizat ºi Hitchins, Brãtianu constata cu mâhnire,
dar ºi cu realism, cum aliaþii lasã România de izbeliºte: „el a identificat în cir-
cumstanþele prezente confirmarea unei observaþii demult ºi des repetate de el, cã
statele mici pot spera, în cel mai bun caz, sã fie tratate ca instrumente utile ale
marilor puteri ºi trebuie, de aceea, sã fie pregãtite la fiecare moment sã îºi apere
aspiraþiile legitime fãrã niciun compromis. A fost, pentru el, un element de
politicã internaþionalã care l-a ghidat pe tot parcursul rãzboiului ºi la Conferinþa
de Pace“ (Hitchins, 2011).

Nu circumstanþele, cât lecþia politicã sau strategicã ne intereseazã aici. Rea-
lismul lui Brãtianu l-a învãþat foarte bine cã a avea interese evidente nu este de
ajuns. În politica externã ºi în diplomaþie nu existã decât ceea ce se negociazã.
ªi chiar dacã se negociazã, trebuie sã fii mereu atent cã interesele celor mari sunt
incomparabil mai mari decât restul intereselor. De aceea, pentru un stat ca
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România, existã un adevãr imprescriptibil: statele mici sau de dimensiuni medii
îºi pot satisface ambiþiile ºi îºi pot îndeplini obiectivele în relaþiile internaþionale
doar în asociere cu una sau mai multe Mari Puteri. Cu îndârjirea ºi compromi-
surile de rigoare. Poþi sã asociezi sau sã armonizezi aceste interese? Brãtianu a
fost conºtient de asta. Dupã cum spunea în ºedinþa secretã a Senatului din 15 mai
1913: „Puterile mici, în majoritatea cazurilor, erau nevoite sã exploateze împre-
jurãrile generale pentru a dobândi maximum de profit în realizarea propriilor
interese“.

Chestiunea a fost asumatã de marele liberal ºi în domeniul economic: „este
un proverb englezesc, care ne învaþã sã nu mâncãm cireºe cu cei puternici, cã ne
rãmân sâmburii. Aceasta nu va sã zicã o goanã din partea Partidului Liberal în
contra capitalurilor strãine; dar, precum de multe ori s-a spus, distincþiunea pe
care trebuie sã o facem este urmãtoarea: noi voim capitaluri strãine; le voim însã
sã vinã astfel încât ele sã fructifice – luându-ºi, bineînþeles, câºtigul legitim – sã
fructifice avuþia naþionalã“.

ªi la acest nivel se valideazã distincþia între om politic ºi om de stat.

4. Forþa moralã ºi „inovatorul moral“

De ce este nevoie în istorie de oameni ca Ion I. C. Brãtianu? De ce e nevoie
sã vorbim despre el? Pentru a înþelege ideea de „inovator moral“, vom face un
mic apel la ceea ce s-a întâmplat cu Eminescu ºi moºtenirea lui sau una dintre
ele. Petre Þuþea, care avea acest dar extraordinar sã defineascã succint ºi remar-
cabil realitãþile, l-a numit pe poet „sumã liricã de voievozi“. Unul dintre resor-
turile pentru aceastã definiþie este cã Eminescu fãcea de multe ori apel la epoca
voievodalã ºi, când scria despre prezentul sãu, se referea la voievozi ºi epoca lor
ca la un soi de epocã de aur, în funcþie de care judeca ºi, mai ales, certa pre-
zentul.

Un tip de exegezã eminescianã, mai ales din zona literarã, a sugerat cã Eminescu
era un romantic incurabil, paseist, care se întoarce obsesiv la trecut, puþin
anacronic, incapabil sã relaþioneze bine cu prezentul, un ins care se instala în
vremi apuse ºi visa nostalgic la o întoarcere la o epocã de aur. De aici, un tip de
inadecvare crasã a poetului ºi jurnalistului, care ar justifica/scuza patetismul ºi
paseismul sãu nostalgic. Acest cliºeu, dincolo de izul lui ideologic, sau tocmai
de aceea, a fost folosit abundent. Dar este o eroare, pentru oricine citeºte textele
jurnalistului ºi nu numai; în manuscrisele lui, de pildã, se poate citi lesne cum
poetul îºi verifica chitanþele pentru cãmãºile de la curãþãtorie sau ºi cum îºi ducea
zilnic lenjeria ºi hainele la spãlat, cãlcat, apretat, sau cât de implicat era în viaþa
de zi cu zi, cât de angrenat la realitate ºi sincronizat cu ceea ce se scria ºi publica
la vremea respectivã.
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Eminescu nu era paseist, era un jurnalist realist, angrenat perfect în realitãþi
– cã le evalua corect sau incorect e altceva –, iar când Eminescu fãcea apel la
trecut nu o fãcea pentru a întoarce societatea acolo, ci ca sã punã o oglindã în
faþa prezentului pentru ca prezentul sã se reflecteze în ea ºi sã se evalueze critic.
Trecutul – adicã epoca de aur a unei comunitãþi – devine instrument de mãsurã,
oglindã prin care sã îþi calculezi eºecul, ratãrile sau turpitudinile de moment.
Chestiunea are, deja, în spate o bibliografie academicã consistentã, în care se
remarcã numele unui John Huchinson, care este, probabil, cel mai semnificativ
cercetãtor al naþionalismului cultural. El este cel care a ºi lansat formula de „ino-
vatori morali“ (Dungaciu, 2018).

Inovatorul moral într-o societate te întoarce la trecut pentru a însufleþi, pentru
a arãta prezentului cã eºecurile trecutului nu sunt ceva fatal, inserat în gena ei ca
un pãcat original; nu este o fatalitate pentru o comunitate sã trãiascã prost, sã fie
irelevantã, sã fie condusã ticãlos, laº ºi ineficient. Apelul la „epoca de aur“, care
aratã diferit la diverse popoare ºi culturi, este o oglindã prin care omul politic de
astãzi este evaluat ºi i se spune sau i se aratã cât este de mic, în raport cu aceia.
Aceastã zguduire de conºtiinþã – aceºti inovatori morali vin ºi zguduie conºtiinþa,
societatea – pune în faþã o oglindã ºi inovatorii morali ne strigã, precum profeþii
Vechiului Testament: nu vã mai scuzaþi cu ideea cã nu se poate altfel, cã suntem
dominaþi de fatalitãþi, pentru cã s-a putut altfel! Deci, dacã s-a putut atunci, altfel,
de ce nu se poate ºi astãzi, altfel? Aceasta este deci esenþa inovatorului moral:
ceartã, dar pozitiv, însufleþeºte, încurajeazã, aratã lumina chiar în vremuri în
care pare cã întunericul e de necuprins.

Eminescu a fost un asemenea inovator moral. John Huchinson, cel care face
teoria inovatorilor morali, îl citeazã în studiile lui pe românul Nicolae Iorga,
care, cu forþa lui nãprasnicã, a þinut, practic, societatea românã în spate în vremea
Rãzboiului de Reîntregire, cãci el era profetul ale cãrui scrieri le citeau soldaþii
în tranºee pentru îmbãrbãtare. Aceastã idee de inovatori morali este foarte im-
portantã, mai ales când vorbim despre generaþiile care ne-au premers. Pentru cã
ei sunt cei care ne pun, metaforic vorbind, oglinzi în faþã. În faptele lor din trecut
trebuie sã ne oglindim prezentul.

Revenim acum la Ion I. C. Brãtianu, aºa trebuie sã ne asumãm personalitatea
lui, inclusiv pe dimensiunea acestuia de inovator moral. Te gândeºti la marele
om de stat ºi la generaþia lui, vezi câte s-au fãcut în condiþii extreme, ºi constaþi
cã fatalitatea unui eºec inclus într-un prezumat ADN comunitar nu este chiar atât
de fatalã. Dacã vrei s-o consideri fatalã, ca o profeþie care se auto îndeplineºte,
ea devine aºa. Dar, un Ion I. C. Brãtianu, ºi nu numai el, chiar generaþia de pãrinþi
fondatori ai naþiunii române, au arãtat cã lucrurile se pot schimba. ªi aceastã
constatare ar trebui sã responsabilizeze ºi prezentul. Aceasta este, în esenþã,
funcþia socialã dinamicã a inovatorilor morali.
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Nu existã poate un loc mai bun unde se poate discerne aceastã componentã
sau funcþie a personajului pe care îl invocãm aici, decât discursul sãu din 14
decembrie 1916, din Camera Deputaþilor de la Iaºi, în vremea bejaniei moldo-
veneºti, când totul pãrea pierdut. Înainte de ºeful guvernului a vorbit marele
Nicolae Iorga, ºi el cu un discurs teribil, poate apogeul cuvântãrilor marelui cãr-
turar ºi inovator moral al României.

Dupã care a venit la cuvânt Brãtianu care, cu o forþã moralã nãvalnicã, a
ridicat inimile celor prezenþi: „Oricare ar fi durerile noastre de zi – ºi le simþim
tot atât de adânc ca cel mai îndurerat fiu al acestei þãri – oricare ar fi ele ºi chiar
dacã n-aº avea credinþa neºtirbitã care este în sufletul meu, cã prin victoria de-
finitivã vom avea în acest rãzboi despãgubirea acestor suferinþe ºi vom avea
compensarea lor, chiar dacã n-aº avea aceastã credinþã, cred cã jertfele pe care
le-am fãcut nu sunt sterile, cãci am introdus în conºtiinþa Europei drepturile ro-
mânilor pe acest pãmânt... Încrederea noastrã în propriile forþe este întreagã, ºi
pentru Armata noastrã încercãrile au fost izvor de energie nouã. Credinþa noastrã
este neºtirbitã, unanimitatea noastrã în Parlament este un factor nou de îmbãr-
bãtare naþionalã ºi peste suferinþele ºi durerile momentului vom pãºi înainte fãrã
ºovãire. În manifestãrile dumneavoastrã de umanitate v-aþi îndeplinit o datorie
cãtre stat care nu va rãmâne sterilã, precum nu va rãmâne steril sângele vãrsat;
vor rodi dintr-însul roade destul de mari ºi destul de puternice pentru generaþia
viitoare, pentru ca nimeni sã nu-l poatã regreta, oricât l-am plânge în momentul
de faþã“.

Peste doi ani, la Alba Iulia, avea sã se consfinþeascã România Mare!

5. Smerenia politicã

De când a intrat în politicã, Ion I. C. Brãtianu a fost conºtient de greutatea nu-
melui pe care îl purta. A spus-o din primul moment de când a cãpãtat, din partea
liberalilor, o funcþie publicã: „Eu ºtiu cã numele pe care îl port este principalul
meu merit, dar nu regret asta; dimpotrivã, consider aceasta ca o îmbãrbãtare ºi
încurajare sã îmi fac datoria ºi sã îi cinstesc pe cei care îmi sunt înaintaºi“.

În plus, Ionel Brãtianu a înþeles o lecþie fundamentalã: nu conteazã cine eºti
sau cum te cheamã, nu pentru asta un om politic este, eventual, ovaþionat, ci
pentru ceea ce faci, ceea ce reprezinþi, pentru modul în care rãspunzi unor cereri
ale vremurilor ºi ale oamenilor din jurul tãu. A fi om de stat înseamnã a fi slu-
jitorul unei comunitãþi, al unei naþiuni care se regãseºte, la un moment dat, în
tine.

Episodul sãu preferat, din acest punct de vedere, l-a amintit pentru prima datã
– o va mai face ulterior de multe ori – în aprilie 1897, când, la vârsta de 33 de
ani, devine ministru al Lucrãrilor Publice: „Când un tânãr ofiþer, în goana calului,
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trece cu stindardul regimentului în mânã, bãtrânii generali ºi tot corpul ofiþeresc
trag sãbiile ºi salutã. Nebun ar fi însã ofiþerul acela dacã ar lua aceste salutãri
pentru el, când ele se adreseazã steagului, simbol al unirii ºi al comunei con-
lucrãri.

ªtiu cã numele pe care îl port e principalul titlu; departe însã de a regreta
aceasta, vãd în el un îndemn puternic ºi un învãþãmânt pentru toþi, cãci dovedeºte
cã societatea româneascã, oricare i-ar fi ºovãielile aparente, ºtie sã preþuiascã ser-
viciile aduse ºi sã-ºi poarte recunoºtinþa chiar asupra fiilor acelora care au bine-
meritat. Deºi cu mari ezitãri am primit greaua sarcinã ce mi s-a încredinþat, astãzi
sunt plin de încredere în misiunea mea, cãci încrederea mi-o pun nu în propriile-mi
merite, ci în valoarea ºi energia forþelor care mã înconjoarã ºi pentru prosperitatea
cãrora ridic paharul“.

Despre asta e vorba ºi în politicã, pânã la urmã. Porþi un steag, pe care oamenii
îl recunosc, sau nu îl porþi. Nu tu contezi – tu slujeºti. E semnificativ inclusiv –
sau mai ales! – pentru zilele noastre cum a ales Brãtianu sã ilustreze greaua po-
varã a numelui pe care îl purta. Respectul pe care i-l acordau membrii de partid
ºi funcþiile pe care le-a primit de timpuriu – ministrul Muncii în 1901, ministrul
de Externe în 1902, ministrul de Interne în 1907 – erau, toate, aºezate sub acest
spectru al responsabilitãþii pe care o cãpãtase, responsabilitate dublatã de numele
pe care îl purta.

Un exerciþiu de smerenie politicã pe care l-a practicat, în ciuda temperamentului
aspru, toatã viaþa.

6. Patriotismul luminat

Existã, în prefaþa Cuvintelor unui mare român (1928), o relatare extrem de
sugestivã despre Ion I. C. Brãtianu, „cu fruntea plecatã ºi meditativã, visând profund
ºi pios lângã mormântul lui Avram Iancu, alãturi de uriaºul gorun fremãtãtor,
bãtrân de ºapte sute de ani, sub care Horia îºi adãpostise pe vremi dragul de þarã
ºi revolta“...

Am mai spus deja cã nu a existat în viaþa lui Brãtianu decât un singur proiect,
cel naþional. Patriotismul sãu a fost o chestiune de vocaþie, de educaþie, de crez
politic fãrã rest. Dar niciodatã nu au existat excese, extreme, radicalisme de un
fel sau altul. Ion I. C. Brãtianu era naþional ºi european (în acelaºi timp), prin
convingere, ºi aºa s-a manifestat întreaga lui viaþã. De aici ºi lupta sa pentru uni-
tatea tuturor românilor, la fel ca ºi grija, de multe ori împãrtãºitã ºi exprimatã
public, ca noile populaþii din România Mare sã nu simtã vreo diferenþã faþã de
majoritari.

La 8 iunie 1917, cu ocazia sosirii voluntarilor ardeleni la Iaºi, Brãtianu le
spune românilor de peste munþi: „Aþi fost pânã ieri supuºi ai unui stat care v-a
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voit ai lui fãrã ca el sã fie ºi al vostru. L-aþi ajutat în toate vremurile cu munca
voastrã, fãrã tocmealã, ºi ca rãsplatã, în timp de pace, el v-a asuprit, în timp de
rãzboi el v-a jertfit. Aþi venit, fraþilor, în mijlocul nostru ºi prin venirea voastrã
aþi schimbat în bucurie vremurile în care ne trudim. Ne gãsim într-un colþ al þãrii,
îngrãmãdiþi de nevoi, dar încordaþi pentru lupta hotãrâtoare, la care mergem plini
de credinþã.

Eram un stat îmbelºugat de Dumnezeu, cu bogãþii care zilnic creºteau. Dar
Regele ºi Regina ºi-au lãsat palatele ºi au rupt cu cei mai de aproape ai lor. De
la mic la mare, toþi ºi-au lãsat munca rodnicã, ºi-au jertfit avutul, ºi-au pãrãsit
copii, soþii, mume ºi surori ºi ºi-au jertfit mulþi sângele ºi viaþa fãrã ºovãire ºi
fãrã tocmealã, pentru cã nimic nu ne-a fost mai scump decât datoria sã dezrobim
pe fraþii noºtri de sub jugul strãin ºi prin jertfele unei generaþii sã asigurãm pentru
veci unirea neamului nostru… Bine aþi venit în acest colþ de Românie, care de
azi înainte, într-o întindere micã, are un cuprins mare, cãci, prin înfrãþirea noastrã,
România Mare este azi la Iaºi“.

Încã nu venise timpul pentru formalizarea Unirii celei Mari, dar Brãtianu credea
fãrã sã pregete în ea. Dupã cum avea sã mãrturiseascã dupã încheierea Rãzboiului
de Reîntregire: „Când am intrat în rãzboi, am ºtiut cã nu vom ieºi din el fãrã sã
se fi înfãptuit opera pentru care îl declarasem. Amãrãciunile ºi greutãþile prin
care am trecut, nicio clipã n-au fãcut sã ºovãiascã în noi încrederea cã, oricare ar
fi primejdiile momentului, þelul nostru îl vom atinge. Dupã ce am tras sabia,
ºtiam cã pacea ne va da România Mare: tot astfel, am deschis astãzi înaintea
D-voastre cartea dreptãþii ºi a cinstei, ºi suntem siguri cã vom restabili autori-
tatea moralã a statului nostru.

Dupã 1918, apãruserã alte provocãri la adresa noului stat, iar Ion I. C. Brãtianu
avea sã le transmitã tuturor românilor ºi tuturor minoritãþilor din noul stat, chiar
ºi în momentele în care tensiunile etno-politice erau mari ºi riscante un mesaj
ferm: „Noi nu confundãm minoritãþile cu agenþii provocatori care pretind cã le
reprezintã. Aceia, dacã vor sã facã rãu statului ºi neamului nostru prin bârfiri ºi
provocãri, fac mult mai mult rãu însãºi acestor minoritãþi, pentru cã, dacã noi
avem nevoie, pentru paºnica dezvoltare a statului, de liniºte ºi de amiciþie, apoi
nimeni mai mult decât minoritãþile n-au nevoie de simpatia acelora care, în orice
împrejurãri, vor reprezenta oricând voinþa hotãrâtã a statului ºi a neamului ro-
mânesc“.

Dar veritabila sa moºtenire patrioticã în ceea ce priveºte atmosfera etnicã a
României Mari este redatã succint în acest fragment peremptoriu: „Sarcina
noastrã în viitor, va fi completarea ºi perfecþionarea lucrãrilor îndeplinite pânã
azi. Cunoaºtem greutãþile care ne aºteaptã, dar suntem optimiºti în privinþa sfâr-
ºitului, pentru cã ºtim lãmurit ceea ce voim. Voim sã stabilim aici, pe coastele
Carpaþilor, la gurile Dunãrii, între Nistru ºi Tisa, un stat cu adevãrat democratic,
care va asigura tuturor locuitorilor sãi, fãrã deosebire de naþionalitate ºi religie,
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un regim de egalitate, de libertate, de ordine ºi de progres care, printr-o dezvol-
tare sãnãtoasã, organizatã, va fi, în toate împrejurãrile, un element de ordine,
de pace ºi de civilizaþie în aceastã parte a Europei (subl. N)“.

7. Rãbdarea strategicã

Sã ne gândim la cei doi ani în care Ion I. C. Brãtianu a „deliberat“ intrarea
României în Rãzboiul pentru reîntregirea neamului românesc (aceasta este denu-
mirea corectã – nu „Primul Rãzboi Mondial“! – ºi aºa trebuie sã înþelegem ºi
spiritul vremii ºi decizia lui Brãtianu de atunci). Ani cumplit de grei, în care ingi-
nerul devenit politician mãsoarã, calculeazã, întoarce pe toate feþele. Discutã,
negociazã, se informeazã. Înþelege multe despre comportamentul „statelor mari“,
înþelege cã promisiunile în politica mare nu au de fiecare datã garanþiile pe care
un stat mic le-ar fi pretins.

România nu a cerut sã intre în rãzboi, cãci Brãtianu a decis intrarea în rãzboi
atunci când solicitãrile erau unanime. Dupã cum avea sã spunã, emoþionat, în
faimosul sãu discurs din 16 decembrie 1919, primul în Parlamentul României
Mari – dupã ce Partidul Naþional Liberal, cel care fãcuse România Mare, dãduse
reformele electoralã ºi agrarã, pierde alegerile! – românii „nu au intrat în rãzboi
ca niºte solicitatori nepoftiþi. Noi am intrat în rãzboi ca niºte aliaþi doriþi ºi ceruþi!
Noi am intrat bãrbãteºte, atunci când ambasadorul Franþei la Petrograd spunea:
dacã România nu intrã în rãzboi se poate compromite frontul occidental! Am
intrat în rãzboi atunci când ruºii ne spuneau: acum ori niciodatã!... Am intrat în
rãzboi cu hotãrâre ºi neþãrmurit devotament“.

Privitã dinspre prezent, decizia României de a intra în rãzboi de partea Puterilor
Antantei reprezenta prima dilemã strategicã majorã prin care a trecut þara.
Astãzi, aceastã dilemã – pe cine iubeºti mai mult, pe mama sau pe tata? – se tra-
duce prin adeziuni strategice fie la Uniunea Europeanã, fie la America. Astãzi,
România ºi le asumã pe ambele, pe bune dreptate, iar Bucureºtiul trebuie sã evite
aceastã întrebare ºi, mai ales, acest rãspuns, cât de tare ºi cât de mult poate. Dacã
mai poate...

Atunci, pe vremea lui Ion I. C. Brãtianu, dilema era între adeziunea colectivã,
naþionalã ºi moralã a românilor laAntantã ºi Acordul prin care România a aderat,
în 1883, la Tripla Alianþã (acord cvasi-secret, cunoscut, alãturi de rege, doar de
o mânã de premieri ºi miniºtri de Externe).

Pânã la urmã a decis în condiþii, teoretice, extrem de favorabile pentru România
ºi cu promisiuni în consecinþã. Cã circumstanþele aveau sã se modifice teribil
fãrã ca cineva sã fi putut anticipa aºa ceva, e cu totul altã discuþie. Cã nici promi-
siunile aliaþilor nu au fost îndeplinite – ºi aici e altã chestiune. Ceea ce rãmâne
este travaliul acestui om extraordinar care a ars, în acei ani doi ani, ca o lumânare.

Dar nu s-a stins.
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8. Pragmatismul

Brãtianu nu era un ideolog. Orice etichetare simplistã de tip „liberal“ ºi orice
înghesuire a personalitãþii ºi prestaþiei sale în haine strâmte ºi mici e vinovatã.
„A fost un pragmatist, nu un ideolog. A fost un naþionalist, în sensul în care ideea
de stat naþional, România, sã cuprindã toþi românii, a fost supremul ideal care dã
sens tuturor eforturilor sale“ – aºa scrie Keith Hitchins. ªi e adevãrat. Ideea sa
de liberalism trebuie înþeleasã în conturul epocii, în sensul unui naþionalism-
liberal pe care îl practica atunci toatã lumea emancipatã ºi în acord cu sunetul
istoriei ce va sã vinã. Acela era spiritul timpului pe care Ion I. C. Brãtianu l-a
înþeles ºi l-a ilustrat.

Orice diferenþiere schematicã între conservatori ºi liberali – despre care am
scris mai sus – riscã sã devinã complet irelevantã dacã insistã pe categorii nemis-
cibile, distincte, fãrã legãturã ºi ireconciliabile. Iar Ion I. C. Brãtianu era perfect
conºtient de asta. Într-un discurs de la Focºani, din 1913, face câteva precizãri
revelatorii despre conservatorismul sãu: „Am întreprins o operã mare, care sã
însemne în viitor o adevãratã prefacere, o viaþã mai sãnãtoasã ca aceea a României
de astãzi. Dacã am întreprins o operã de progres social, întreprindem totodatã ºi
o operã de conservare naþionalã. În sufletul meu, niciodatã nu m-am simþit mai
conservator, în sensul cinstit al cuvântului, decât atunci când am ridicat drapelul
reformelor agrare. În orice creier care cugetã, care simte româneºte, se gãsesc
rezerve de conservatorism naþional. În sufletul meu, când am cerut reformele de
azi, a vorbit mai ales partea conservatoare a sufletului. Cãci, ce poate fi mai con-
servator decât ceea ce chezãºuieºte siguranþa vieþii sociale?“

A fost combinaþia sa europeanã de liberalism ºi naþionalism care i-a ghidonat
comportamentul de-a lungul întregii sale cariere.

9. Forþa de negociere

Rãbdare strategicã ºi forþã de negociere a avut mai ales la negocierile de pace
din cadrul Conferinþei de Pace de la Paris, unde nu s-a grãbit niciodatã, a argu-
mentat, a presat, a înghiþit, ºi-a cãlcat pe inimã, a negociat, s-a contrat cu liderii
lumii. A plecat chiar de la discuþii când a considerat cã trebuie sã o facã, plecare
fizicã, însã, cãci întreg dispozitivul diplomatic ºi arhitectura negocierilor a fost
coordonatã tot de marele strateg.

A sfidat chiar voinþa marilor puteri când ºi-a trimis trupele sã cucereascã
Budapesta: „ºi aceastã oºtire, singurã în faþa vrãjmãºiei ºi a primejdiei noi, a
restabilit ordinea nu numai pentru noi, dar pentru Europa întreagã, nu numai pe
Tisa, dar de la Dunãre la Pesta. ªi a intrat oºtirea noastrã în capitala Ungariei
cum intrã românul victorios, blajin ºi drept, ºi a intrat nu numai pentru asigu-
rarea lui ºi a Europei, dar pentru ca sã asigure ordinea ºi pacea în populaþia paº-

13 CE AVEM DE ÎNVÃÞAT DE LA ION I. C. BRÃTIANU? 17



nicã a Ungariei ºi sã redea posibilitatea la viaþã statului astãzi vecin nouã. Am
fost siliþi sã facem aceastã operã, nu numai româneascã, dar europeanã, fãrã con-
simþimântul conferinþei ºi fãrã participarea ei.

Dar Brãtianu a fãcut toate astea, de fiecare datã, dupã calcule lungi ºi rãbdã-
toare, iar decizia a fost bazatã inclusiv pe credinþa în propriile convingeri ºi ade-
vãruri. De aici ºi forþa sa de a negocia în numele intereselor României. Trimiterea
trupelor în Ungaria, de pildã, a fost marcatã de o grea îndoialã cã înlocuirea
regimului comunist al lui Bela Kuhn, neiubit în Europa ºi în America, ar fi putut
aduce la Budapesta un regim mai simpatic ºi, prin urmare, mai eficace în a da
câºtig de cauzã intereselor ungureºti la negocierile de pace. Pânã la urmã a decis
în numele credinþei sale vechi cã România este ºi trebuie sã fie un stat de necesi-
tate european, un garant al valorilor ºi ideilor europene, inclusiv în lupta cu bol-
ºevismul în faþa cãruia, ca de multe ori în istorie, România trebuie sã facã scut.

Negocierea de la Paris a fost culminaþia acþiunii sale politice externe. În reali-
tate, în capitala Franþei, la negocierea cu cei mari, Brãtianu a fost exact omul
dinainte: fãrã iluzii, fãrã parti-pris-uri, orientat spre rezultat. Nu credea cã cineva
va face favoruri României – ºi nici nu a fãcut. Nu se aºtepta, apriori, la înþelegere
ºi susþinere. Nu avea prejudecãþi, nu era nici pro-american, nici pro-francez, nici
pro-britanic. Era pur ºi simplu pro-român. S-a contrat cu premierul francez, dar
ºi cu americanii. De notat cã, pe aceºtia din urmã, nu ezitase nici înainte sã îi
identifice drept cei mai aprigi competitori ai României în materie de petrol. În
aceastã speþã, liderul liberal s-a dovedit, ca de multe ori, un avocat al industria-
lismului ºi protecþionismului pe linia lui Petre S. Aurelian (1833-1909), ºi acesta
un proeminent liberal. Cu nuanþa cã Ion I. C. Brãtianu nutrea, mai adânc, o mare
admiraþie pentru pragmatismul ºi eficacitatea celor de peste ocean.

Revenind, Brãtianu a fost puternic în negocieri pentru cã a avut un crez puternic
ºi a pus în slujba lui o voinþã de fier, o credinþã nemãrginitã ºi o inteligenþã apli-
catã ºi tãioasã.

Diplomatic, aºa s-a fãcut România Mare.

10. Om de stat, nu om politic

E celebrã scena de la Consiliul de Coroanã de la Palatul Cotroceni din 27 august
1916, când s-a decis intrarea României în rãzboi. Poziþia lui Ion I. C. Brãtianu,
de intrare alãturi de puterile Antantei, a fost susþinutã aproape de toatã lumea,
mai puþin de bãtrânul P. P. Carp. Emoþionat pentru cã se ºtia singur cu aceastã
poziþie, bãtrânul conservator a declarat cã are trei feciori pe care îi va da Regelui
sã lupte ºi sã moarã; dar el se va ruga la Dumnezeu ca armata românã sã fie
învinsã, „pentru cã numai aºa România va putea sã fie salvatã“. (Duca, 1992).
Membrii Consiliului au fost ºocaþi, mai ales când Carp a refuzat sã îºi retragã
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cuvintele, chiar ºi la solicitarea Regelui. În final, Brãtianu nu s-a mai putut abþine
ºi i-a spus lui Carp sã îºi ia copiii afarã din armatã pentru cã el, Carp, nu mai are
nimic de împãrþit nici cu þara nici cu poporul ei.

A fost unul dintre puþinele momente în care furia lui Brãtianu – supranumit
Sfinxul – a fost explicitã. Nu era furios pentru cã avea în faþã un adversar. Ci pentru
cã în asemenea momente, în care soarta României era în joc, adversitãþile
trebuiau bine calculate ºi mult dincolo de opþiunile politice de moment. Când e
vorba despre probleme de stat, omul de stat trebuie sã vorbeascã, nu omul politic.

ªi Brãtianu ºtia lecþia asta. El a fost capabil, în numele statului român, de
negocieri majore, inclusiv cu adversari politici. Este emblematic pentru ce s-a
petrecut în relaþia sa cu Alexandru Marghiloman, cel care, la 27 martie 1918,
avea sã aducã Basarabia acasã. Cu câteva ceasuri înainte de a lua drumul bejaniei
spre Iaºi (decembrie 1916), premierul Ion I. C. Brãtianu se întâlnise în secret, într-o
camerã de hotel bucureºtean, cu marele conservator, spre a-ºi lua rãmas bun:
„Alexandre, dacã învinge Antanta – eu; dacã înving Puterile Centrale – tu“
(Marghiloman, 2018).

Înþelegerea tacitã între cei doi mari oameni de stat a rãmas în vigoare. Dupã
rãzboi, în România Mare, cei doi aveau sã se mai „rãzboiascã“ în parlamentul în
care fuseserã ambii aleºi deputaþi. „Victoriosul“ Brãtianu avea sã acuze, „învinsul“
Marghiloman sã se apere; ambii, cu o încrâncenare demnã, poate, de o cauzã mai
bunã. O competiþie în care au suferit indiscutabil ºi unul ºi altul. Dar ceea ce este
mai important e cã liderul liberal „n-a marºat niciodatã la presiunile Parisului ºi
ale Londrei de a da în judecatã ºi a condamna guvernul Marghiloman“ (Ibid.).
Linia roºie a înþelegerii din 1916 s-a pãstrat.

Este una dintre multele lecþii, ºi ea imprescriptibilã, pe care Ion I. C. Brãtianu
o lasã spre moºtenire ºi reflecþie.

Concluzii: ratarea Centenarului
ºi nevoia de Ion I. C. Brãtianu

În România, este o chestiune delicatã sã te apropii, echilibrat, de trecut. Am
reuºit sã construim o atmosferã socialã care te someazã sã laºi trecutul în urmã,
pentru cã – þi se spune – oricum el nu are nicio consistenþã, nu conteazã ºi trebuie
repudiat. Eventual trecutul este folosit ca sã justifice, într-o notã aproape fatalã,
esenþialistã, turpitudinile cotidiene. Trecutul românilor este bun doar sã extragi
din el rãul, defecþiunea, neîmplinirea, prin care sã justifici, eventual, defectele
de azi.

Am revenit, într-un fel pervers, înainte de 1989: exagerãm la fel, dar cu semn
schimbat. Ceea ce înainte era asumat eroic, fãrã rest, encomiastic, fãrã nuanþe,
astãzi este aruncat peste bord cu acelaºi entuziasm ºi lipsã de discernãmânt. Moda
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zilelor noastre este nu sã te apropii de trecut, ci sã te desparþi de el – nici mãcar
cu zâmbetul pe buze, cum ne învãþa un filosof. Prima victimã a acestei atitudini
a fost ratarea emblematicã, pe tot parcursul anului 2018, a Centenarului Marii
Uniri. Ratarea Centenarului nu este decât culminaþia unui traseu mai amplu în
România de dupã decembrie 1989, asumat consecvent ºi iresponsabil cu multã
vreme în urmã.

Din acest punct de vedere, se cuvin niºte precizãri. Cãci intrãm într-o situaþie
nu doar nefastã, ci schizofrenicã, de-a dreptul. Dacã astãzi deconstruim frenetic
trecutul, ºi nu în sensul filosofiei heideggeriene, de revelare a ceea ce a rãmas
ascuns, ci în sensul post-modern al minimalizãrii ºi destrucþiei lui (Derrida),
configurãm un model pe care îl vrem hegemonic ºi care este cel puþin riscant, în
primul rând pentru þesãtura ºi consistenþa societalã a comunitãþii româneºti. Dacã
anulezi ºi pulverizezi toate valorile care pot þine o comunitate împreunã, care îi
creeazã sentimentul de „noi“, cum mai poþi mobiliza – în numele a ce –, respectiva
comunitate?

Problema este mai gravã ºi mai profundã decât pare. Cineva poate sã de-
monstreze, foarte simplu, cã individualismul excesiv, abandonarea comunitãþii
ca proiect, este ºi o consecinþã a faptului cã nu te mai poþi lega de comunitate,
pentru cã nu mai ºtii cum ºi nici nu mai ai idee de ce mai înseamnã acea comu-
nitate. ªi dacã nu ai comunitate, de ce sã îþi pese de ea? O poþi fura, prãda, escroca,
devaliza, otrãvi sau distruge. Pe nimic, nu se mai poate construi nimic. Dar nici
nu se mai poate cere sau pretinde ceva...

Este un episod european foarte important legat de aceastã chestiune. Jürgen
Habermas, celebru sociolog german, le-a spus nemþilor pe când voiau sã se
reuneascã (în 3 octombrie 1991), franc, cã este foarte periculos ce se întâmplã ºi
cã germanii trebuie sã fie temperaþi în aplombul lor naþional. ªi le-a mai spus cã
soluþia pentru ei ar fi „patriotismul constituþional“, adicã proiecþia europeanã ºi
patriotismul legislaþiei constituþionale din Europa. Sã nu ne mai uitãm la trecut,
sã iubim legile Europei ºi viitorul continentului.

Aceasta era soluþia pentru Germania, ca sã fie îmblânzitã, cel puþin în viziunea
sociologului. În acelaºi timp, tot Jürgen Habermas era cel mai mare critic al
eºecului nemþilor de a-ºi asuma, în opinia sa, Vergangenheitsbewaeltigung-ul. În
esenþã, vina pentru istoria recentã a Germaniei.

Contradicþia era însã la ea acasã ºi a fost semnalatã de un mare sociolog ºi
antropolog american, Edward Shils, care intrã în polemicã ºi îi transmite lui
Habermas urmãtoarele: „Însãºi existenþa naþiunii germane cu lung trecut ºi
relativ bine definit set de graniþe teritoriale este cauza existenþei problemei
«Vergangenheitsbewaeltigung-ului». Dacã germanii de azi nu ar fi avut con-
ºtiinþa cã propria lor generaþie ºi generaþiile germanilor dinainte sunt deopotrivã
membri ai societãþii germane, cei 12 ani de tiranie naþional-socialistã ºi Holo-
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caustul pe care l-au produs nu ar fi fost o problemã moralã pentru ei. (...) Nu poþi
vorbi despre Vergangenheitsbewaeltigung, negând identitatea societãþii germane
a anilor 1919-1933 sau 1933-1945 cu cea a societãþii germane a anilor ’70, ’80
sau ’90. Dacã tot ce se reclamã a fi german este a fi loial ºi a respecta
«Grundgesetz-ul» (Constituþia), în uz, atunci întreg trecutul trebuie ºters cu bu-
retele“ (Dungaciu, 2018).

Care a fost miza în Germania anilor ’90, perfect actualã ºi pentru noi, astãzi?
Nu poþi sã afirmi cã trecutul nu existã ºi, în acelaºi timp, sã ceri intempestiv unei
comunitãþi sã se raporteze vinovatã la scandalul rãului din trecutul ei.

Fiecare comunitate are, probabil, un scandal al rãului în trecutul ei (rãzboi,
Holocaust, atrocitãþi, persecuþii, discriminãri), dar are ºi un scandal al binelui, al
succesului, al performanþei, al bucuriei de a fi parte a acelei comunitãþi. Este
incoerent sã-i deconstruieºti istoria ºi sã spui cã trecutul nu existã, e doar in-
venþie sau imaginaþie, ºi, în acelaºi timp, sã-i spui cã la un moment dat al istoriei
ei, voi, membrii respectivei comunitãþi, aþi fost vinovaþi!

Pentru cã vinovãþia trecutã, care este realã de foarte multe ori în comunitãþile
europene, nu se poate asuma individual de cãtre generaþia actualã, care nu a avut
nimic de a face nici fizic, nici juridic, nici moral cu membrii acelei generaþii,
decât asumându-ºi trecutul întregii comunitãþi, ca parte a trecutului ei real ºi
personal.

Ca sã ne putem asuma credibil ºi sincer greºelile/atrocitãþile trecutului – ºi
trebuie sã o facem de fiecare datã! –, noi, cei de astãzi, se presupune cã am fost
ºi noi „reprezentaþi“ acolo sau cã cei de atunci sunt legaþi de noi, într-un fel
anume, de cei de azi ºi de aici.

Care este aceastã legãturã misterioasã, care nu e de naturã individualã (re-
petãm: în parte, niciun individ nu e vinovat juridic pentru trecut)? Evident, o
legãturã comunitarã, a identitãþii etnice, în sens cultural, desigur (deºi individual
nu suntem niciunul dintre noi pentru trecut, ca ºi comunitate etnicã/ naþionalã,
toþi trebuie sã ni-l asumãm).

ªi dacã asumarea greºelii nu poate fi doar „imaginarã“ sau „inventatã“, e clar
cã nici trecutul nu poate fi doar aºa ceva.

Dacã este sã ne asumãm trecutul, atunci trebuie sã ni-l asumãm ºi în binele ºi
în rãul lui. Aceasta a fost lecþia germanã dupã ’90 ºi credem cã este lecþia pe care
trebuie sã ne-o asumãm ºi sã o practicãm astãzi.

Iar trecutul României îl are, la loc de cinste, pe Ion I. C. Brãtianu, patronul
spiritual al Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei
Române. Cuviincios, fãrã emfazã sau excese, dar punând lucrurile în adevãrata
lor luminã, dialogul actual cu marele om de stat ar fi în avantajul nostru indis-
cutabil. Reeditarea operelor sale, pe care editura institutului nostru ºi-a asumat-o,
este un prim pas în aceastã direcþie.

17 CE AVEM DE ÎNVÃÞAT DE LA ION I. C. BRÃTIANU? 21



REPERE BIBLIOGRAFICE

Brãtianu, Ion I. C. (1933, 1939, 1940), Discursurile lui Ion I. C. Brãtianu, publicate de George
Fotino, Bucureºti, Cartea Româneascã, 4 volume.

Duca, Ion G. (1992-1994), Memorii, Bucureºti, Editura Machiavelli, 4 volume.
Dungaciu, Dan (2018), Nihil Obstat. Elemente pentru o teorie a naþiunii ºi naþionalismului,

Editura Libris.
Hitchins, Keith (2011), Ionel Bratianu: Romania (Makers of the Modern World Book 22), Haus

Publishing.
Marghiloman, Alexandru (2018), Unirea Basarabiei cu Romania-Mumã: 27 martie 1918, Ediþie

îngrijitã de Stelian Neagoe, Bucureºti, Editura ISPRI.

22 DAN DUNGACIU 18


