
24 noiembrie 1927 – 24 noiembrie 2017

FULGERÃTOAREA STINGERE DIN VIAÞÃ
A CELUI MAI PUTERNIC OM DIN ROMÂNIA MARE

Trei memorialiºti români interbelici de notorietate – Sabina Cantacuzino,
I. G. Duca, C. Argetoianu – au reþinut în scrierile lor destinate publicitãþii, date,
fapte ºi impresii referitoare la galopanta boalã ºi moarte ale lui Ion. I. C. Brãtianu,
la 24 noiembrie 1927. Sabina Cantacuzino era sorã a defunctului, mãritatã cu
doctorul Constantin Cantacuzino. Atunci, în noiembrie 1927, I. G. Duca deþinea
portofoliul Internelor, iar C.Argetoianu pe cel deAgriculturã ºi Domenii în cadrul
Consiliului de Miniºtri în funcþie prezidat de Ion I. C. Brãtianu.
Surprinzãtor, Sabina Cantacuzino – în volumele sale de amintiri publicate

sub genericul „Din viaþa familiei Ion C. Brãtianu“ – a expediat preþ de 2 pagini
de carte cumplitul sfârºit de viaþã a providenþialului sãu frate.
C. Argetoianu, politiceºte era poposit de curând în „familionul“ liberal ºi nu

s-a lansat unor evocãri stufoase; redactate mai târziu, în 1943, notaþiile lui
Argetoianu conþin destule confuzii, erori evenimenþiale – în schimb abundând în
unele consideraþii personale, subiective, inadecvate contextului grav dat.
Dintre cei pomeniþi, I. G. Duca este cu siguranþã considerat mai detaliat ca

informaþii, descriind întâmplãri petrecute sub proprii sãi ochi deoarece s-a aflat
ore de-a rândul în mai toate zilele de supliciu la locuinþa Brãtianului. Aºa încât
de departe trista sa „dare de seamã“ este mai reuºitã, expusã în stilul strãlucitor
al „literatului rãtãcit în politicã“ (cum inspirat l-a caracterizat G. Cãlinescu).
Petrecând lunile iulie-august-septembrie 1933 la Cula sa din Mãldãreºti-Vâlcea,

a avut rãgazul sã redacteze textul „La moartea lui Ion I. C. Brãtianu“. Cum vo-
lumul „Portrete ºi amintiri“ a fost tipãritã – în cinci ediþii, consecutive – de însuºi
I. G. Duca, în anul 1932, manuscrisul din 1933 l-am recuperat, dupã 81 de ani,
ºi introdus, la Addenda, în ediþia a VI-a a „Portretelor ºi amintirilor“ publicatã
de noi în Editura Machiavelli, Bucureºti, 2014 – din care am reprodus paginile
închinate comemorãrii celor 90 de ani de la trecerea în lumea umbrelor a
veneratului patron spiritual al ISPRI.

Stelian Neagoe
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LA MOARTEA LUI ION I. C. BRÃTIANU

I. G. DUCA

Moartea lui Ion I. C. Brãtianu a fost cu totul neaºteptatã. Este adevãrat cã starea
sãnãtãþii lui lãsa de dorit, de câþiva ani era necontenit indispus ºi din când în când
avea leºinuri, care ne provocau fireºte legitime îngrijorãri. Medicii lui de aci –
Danielopol îndeosebi, precum ºi medicii pe care îi consultase în strãinãtate – afir-
mau însã cu toþii cã nu are nimic grav ºi cã inima în special este în foarte bunã stare.
Nu ºtiu de ce nu mã mulþumeau aceste diagnosticuri optimiste, realitatea le

dãdea prea dese dezminþiri ºi de câtãva vreme îndeosebi presimþirile mele pesi-
miste sporeau neîncetat. Cu vreo câteva sãptãmâni înainte de moartea lui avusese,
la Florica, într-o duminicã, un leºin prelungit. Doamna [Elisa] Brãtianu, foarte
speriatã, îmi telefonase sã trimit de urgenþã pe Danielopol ºi pe dr. Nanu Muscel.
Întors la Bucureºti, deºi medicii nu atribuiau nici o gravitate stãrii lui generale,
se întremase mai încet ºi mai greu decât de obicei. Oricum ar fi fost, nimic nu
ne îndrituia sã presupunem cã Ion I. C. Brãtianu îºi trãia ultimele zile.
Într-o sâmbãtã din noiembrie 1927 mã convocase la ora 6 acasã la o conferinþã

cu Titulescu. Întrucât acesta urma sã plece la Roma ca sã aibã o întrevedere cu
Mussolini, Brãtianu þinea sã-i dea ultimele instrucþii, rugându-mã sã asist ºi eu
la întrevedere. Titulescu a sosit bolnav, cu aproape 39 de grade temperaturã,
Brãtianu l-a certat cã nu i-a spus-o dinainte. „Este adevãrat“, zise el, „cã ºi eu
sunt indispus, dar sunt numai uºor rãcit, aºa încât puteam merge la d-ta acasã“.
Într-adevãr, Brãtianu nu pãrea bolnav, în tot timpul conferinþei, care a durat peste
o orã, a fost cât se poate de interesant ºi de voios. Ne-a fãcut o lungã expunere
a raporturilor României cu Italia încã de pe vremea tatãlui sãu, ºi a insistat asupra
dorinþei lui ºi a Guvernului sãu de a întreþine ºi pe mai departe raporturi cordiale.
Titulescu a luat note, pe care sunt sigur cã trebuie sã le mai aibã printre hârtiile lui.
Când ne-am despãrþit, l-am întrebat încã o datã pe Brãtianu ce are ºi mi-a

rãspuns: „Nu ºtiu, dar nu mã simt bine, presupun cã încep o gripã“. A rãmas ca
a doua zi, duminicã, sã vin dimineaþa la el sã-i raportez ce se întâmplã cu întrunirea
Opoziþiei. Trebuie sã adaug cã naþional-þãrãniºtii începuserã o violentã campanie
împotriva noastrã, cã pentru acea duminicã se proiectase o întrunire cu scandal
pe stradã ºi cã din aceastã cauzã Brãtianu, dupã îndemnul meu, renunþase sã plece
de cu sâmbãtã searã la Florica, dupã cum obiºnuia; acest fapt îl plictisise grozav,
fiindcã nu exista pentru el plãcere mai mare decât aceea de a petrece weekend-ul
la mult iubita lui reºedinþã de lângã Piteºti, la acea Floricã unde se nãscuse, unde
îºi petrecuse copilãria, unde era mormântul tatãlui sãu ºi unde lucrase o viaþã
întreagã cu atâta drag ºi cu atâta strãduinþã.
A doua zi, duminicã, m-am dus deci la Brãtianu pe la 10-10.30 ca sã-i comunic

cã nu ºtiu încã pentru ce motive Opoziþia a renunþat la manifestaþiile proiectate,
aºa încât prezenþa lui la Bucureºti nu mai era necesarã ºi, prin urmare, cã putea
pleca la Florica fãrã neajuns. L-am gãsit îmbrãcându-se ca sã meargã la inaugu-
rarea noului local al Crucii Roºii. Se plângea cã îl doare puþin în gât, dar cã se
simte totuºi mai bine decât în ajun. Era bine dispus ºi, de la început a glumit cu



mine, plângându-se de tirania ce exercit asupra lui, asupra plecãrilor sale la
Florica. „Aºadar îmi dai voie acum sã plec? Rãu am ajuns, nu mã pot duce la
Florica fãrã sã am autorizaþia d-tale formalã!“ ºi aºa mai departe.

Ion I. C. Brãtianu într-una din ultimele fotografii

Pe când glumea în acest fel, se gargariza ºi se plângea cã totuºi inflamaþia nu
cedeazã. „De ce nu te gargarisezi cu clorat de potasiu?“ îi spusei. „Mie îmi face
cel mai mare bine“. „Ah“, îmi zice tot glumind, „aceasta este o gargarã pentru
muritorii obiºnuiþi. Ce crezi, eu am gargara mea specialã, o gargarã minunatã ºi
personalã, a cãrei reþetã o pãstrez numai pentru mine?“ ªi pe urmã, pe un ton serios
ºi plictisit adãugã: „Curios, dar nu reuºesc sã scad inflamaþia“. Au fost ultimele
cuvinte pe care le-am schimbat cu Ion I. C. Brãtianu. M-am despãrþit de el convins
cã în cursul zilei va pleca la Florica precum o proiectase, departe în orice caz de
a bãnui cã indispoziþia lui putea prezenta cea mai micã gravitate.
Pe searã am telefonat la el, nu atât ca sã întreb cum îi este – fiindcã, încã o

datã, nu atribuiam nici o importanþã micii lui inflamaþii în gât – cât pentru a
vedea dacã a plecat sau nu la Florica. Vasile, servitorul lui devotat, mi-a rãspuns
cã nu a plecat, cã nu este bine, cã s-a pus în pat de la dejun, de când s-a întors
de la Crucea Roºie, cã are temperaturã ridicatã ºi cã dr. Danielopol a spus cã este
gripã. Luni dimineaþã am telefonat iarãºi, mi s-a rãspuns cã este tot aºa ºi cã doc-
torul afirmã cã boala îºi urmeazã cursul.
Telefonând din nou, luni seara, a venit la aparat doamna Brãtianu, care mi-a

spus cã, deºi doctorul este optimist, starea bãrbatului ei nu-i place. Întrebând-o
de ce, mi-a spus cã nu numai din cauza temperaturii, care este mare, dar cã îi
displace starea lui generalã, fãrã sã poatã preciza bine de ce. Vorbind ºi cu Vintilã
Brãtianu, l-am vãzut foarte liniºtit, cãci Danielopol afirma cã nu este nimic care
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sã justifice vreo îngrijorare. Am împãrtãºit deci ºi eu, care de obicei sunt atât de
pesimist în materie de boli, seninãtatea generalã.
ªi aºa au mers lucrurile pânã miercuri dimineaþa. Nu mã duceam la Brãtianu

fiindcã gripa fiind contagioasã, fusesem rugat de d-na Brãtianu sã nu vin. Din
întâmplare nu aveam nimic deosebit sã-i comunic, mã mãrgineam sã întreb de
douã-trei ori pe zi cum îi mai este ºi mi se rãspundea într-una cã temperatura este
tot ridicatã, dar cã doctorii nu sunt neliniºtiþi ºi cã gripa îºi urmeazã evoluþia nor-
malã. Barbu ªtirbei împãrtãºea neîngrijorarea generalã.
Miercuri dimineaþa pe la ora 11, eram la Ministerul de Finanþe cu Vintilã

Brãtianu, spre a discuta anumite afaceri când, deodatã, uºa se deschide zgomotos
ºi apare dr. Angelescu descompus la faþa: „Nu ºtiu dacã vã daþi seama cã Ionel
este în pericol de moarte?“ Cu câteva minute înainte vorbisem cu Vintilã despre
boala fratelui sãu, care, ca ºi mine, socotea cã nu este nimic serios – o gripã obiº-
nuitã cu o amigdalitã mai puternicã. Stupoarea noastrã era deci lesne de înþeles.
„Cum se poate doctore, medicii spuneau cã nu este nici un motiv de îngrijorare
ºi d-ta ne declari acuma cã Brãtianu este între viaþã ºi moarte!“ „Da, aºa este, sã
dea Dumnezeu sã mã înºel, dar dupã mine cazul este atât de grav, încât sunt mai
puþini sorþi de scãpare decât de moarte ºi eu, atât în calitatea mea de medic, cât ºi
în calitatea mea de prieten ºi de colaborator de Guvern, mã consider dator sã vã
previn fãrã înconjur. Ionel este primul-ministru al þãrii, gândiþi-vã ce este de fãcut
dacã dispare ºi luaþi imediat toate mãsurile cuvenite. Nu este o anghinã simplã,
nu ºtiu precis ce are, dar ºtiu cã este o infecþie de o înspãimântãtoare virulenþã“.
Dr. Angelescu inaugurase la Sighiºoara câteva ºcoli cu Jean Th. FIorescu, pe

atunci ºeful organizaþiei noastre în Târnava Micã, ºi nu se întorsese decât marþi
seara la Bucureºti. Aflând cã Brãtianu este suferind, se dusese sã-l vadã ºi a fost
imediat serios îngrijorat de starea lui. Optimismul lui Danielopol ºi al lui Nanu
Muscel i se pãrea cu desãvârºire neîntemeiat ºi dezminþit de realitate din ceas în
ceas. Petrecuse pe lângã bolnav o bunã parte a nopþii ºi vedea cum inflamaþia din
gât îi îngreuna respiraþia pânã la sufocare. Adusese ºi pe ajutorul sãu de la Colþea,
pe dr. Popescu, care din acel moment nu a mai pãrãsit cãpãtâiul lui Brãtianu.
Eu personal, care aveam demult o deosebitã încredere în diagnosticurile lui

Angelescu, fiindcã fusese singurul doctor care vãzuse clar ºi precis din primul mo-
ment boala lui [Dumitru] Brezulescu ºi pe aceea a lui Mârzescu, mi-am dat imediat
seama cã totul este pierdut, cã o minune singurã îl mai putea salva. Într-o goanã
am plecat câteºitrei la Brãtianu acasã, vestea cã starea lui este gravã începuse sã
se rãspândeascã între timp ºi încãperile erau pline de rude ºi prieteni. De când
doctorul Angelescu venise sã ne vorbeascã la Ministerul de Finanþe, situaþia se
agravase, Brãtianu, cu toate baloanele de oxigen care i se dãdeau, nu mai putea
respira, devenise negru ºi se înãbuºea.
Pe când discutam cuVintilã în birou ce sã facem, în odaia de culcare dr. Meþianu,

chemat în consultaþie ºi vãzând cã bolnavul se prãpãdeºte, a hotãrât sã i se facã
în grabã o traheotomie. Emoþionat de rãspundere, mâna i-a tremurat ºi a avut
câteva momente de ºovãire, pe când Brãtianu se asfixia. Vãzând aceastã situaþie
disperatã, dr. Angelescu i-a luat bisturiul din mânã ºi a practicat el inciziunea. Cu
câteva minute înainte, Brãtianu a priceput gravitatea situaþiei ºi, chemând pe
Constantin (Bebe) [Brãtianu], i-a încredinþat cheile ºi câteva acte importante.
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Brãtianu îºi reveni repede, dar, fireºte, cum nu mai putea vorbi, scria pe foiþe
de hârtie – care mai existã – spre a-ºi indica dorinþele ºi a-ºi spune gândurile.
Gãsi chiar mijlocul sã glumeascã în aceste împrejurãri cu dr. Angelescu ºi, dacã
nu mã înºel, cu sora lui, Sabina Cantacuzino. Îmbunãtãþirea a fost însã de scurtã
duratã, speranþele noastre au renãscut, dar ele s-au risipit repede. Îndatã dupã
dejun temperatura a crescut, iar fenomenele de intoxicaþiune generalã a organis-
mului în loc sã scadã, precum o nãdãjduiam, s-au accentuat tot mai mult. De la
începutul bolii, rinichii nu funcþionau ºi toate silinþele medicilor erau zadarnice,
precipitând astfel procesul de descompunere a sângelui. Medicii se arãtau tot
mai speriaþi de violenþa infecþiei streptococice, cãreia organismul puternic al sãr-
manului Brãtianu îi opunea o disperatã, dar deºartã rezistenþã.
Pe searã m-am reîntors în strada Lascãr Catargiu. De acum, casa lui Brãtianu

era plinã, familia, prietenii intrau, îºi exprimau pãreri, fãceau propuneri, se jeleau.
Emoþia lui Constantin Brãtianu, spre pildã, era impresionantã. Ceea ce sporea
înfrigurarea generalã era cã vãdit medicii dibuiau, nu ºtiau precis în prezenþa
cãrei boli se aflau. Vorbeau acuma de o anghinã a lui Ludwig. Fapt este cã starea
bolnavului se agrava mereu. Dupã discuþii prelungite, doctorii au hotãrât sã facã
o nouã incizie profundã în gât, spunând cã probabil se aflã în profunzime un abces
ºi cã, descoperindu-l, Brãtianu putea fi salvat.
În consecinþã l-au operat din nou pe jumãtate anesteziat, chinuindu-l zadarnic,

fiindcã nu au gãsit nimic ºi de acum recunoºteau cã nu mai este nimic de fãcut.
Brãtianu intrase în agonie, rãmânea numai de vãzut cât va rezista organismul în
lupta cu moartea, cãci inima – acea inimã care în ultimii ani ne îngrijorase atât
de mult – rezista cu o putere ºi cu o energie minunate. De dorit era ca aceastã
groaznicã agonie sã se termine cât mai curând, fiindcã atât chinurile fizice, cât
ºi cele morale ale bolnavului erau cu adevãrat patetice. Într-adevãr, dânsul îºi
pãstrase toatã luciditatea de spirit, simþea cã moare, nu putea vorbi în urma tra-
heotomiei, nu mai avea dupã a doua operaþie nici putere de a mai scrie, urmãrea
deci cu ochii cele ce se petreceau în jurul lui ºi, în aceºti ochi se citea cât suferea
ºi trupeºte ºi sufleteºte.
Multe persoane intrau în odaia lui sã-l vadã, dar întrucât mã priveºte, mãrturi-

sesc cã nu am avut acest curaj. Dealtfel, dezaprobam aceastã funebrã exhibiþie,
care nu putea decât sã sporeascã încã chinurile sãrmanului Brãtianu.
Pe la miezul nopþii, starea lui de somnolenþã pãrea a-i fi alinat suferinþele, cel

puþin pe cele morale. Prietenii, Vintilã îndeosebi, m-au rugat sã plec acasã sã mã
odihnesc, adãugând cã mã vor chema când sfârºitul va fi iminent. Am plecat deci
pe la trei dimineaþa, puþin mai târziu mi-a telefonat însã Dinu Brãtianu, fiindcã
medicii credeau cã sfârºitul nu mai poate întârzia. Când am sosit, spectacolul era
jalnic, în salon doamna Brãtianu înconjuratã de rude era zdrobitã de durere, dar
stãpânã pe ea. În sufragerie eram noi, miniºtrii, în salon ºi în anticamera bolna-
vului se aflau medicii care îl mai chinuiau, convinºi ºi ei cã nici o mãsurã nu mai
poate avea vreo eficacitate, dar considerându-se datori tocmai fiindcã era vorba
de primul-ministru al þãrii, sã încerce totul pânã în ultima clipã. Brãtianu nu mai
era în obiºnuita lui odaie de culcare, fusese transportat în camera de alãturi, care
de obicei era iatacul doamnei Brãtianu, fiindcã era mai spaþioasã ºi avea un pat
mai mare decât îngustul pat de bronz în care Brãtianu dormea de atâþia ani.
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Pe chipurile tuturora se citea durerea ºi îngrijorarea, durerea pentru pierderea
unei rude, a unui prieten sau a unui conducãtor iubit, îngrijorarea pentru þara care
rãmânea lipsitã de cel mai de seamã om de Guvern al ei tocmai acum, când murise
ºi Regele Ferdinand, când în fruntea Statului era o Regenþã fãrã experienþã ºi fãrã
autoritate, când înlãuntru valul demagogiei naþional-þãrãniste lua proporþii rãz-
vrãtitoare ºi când peste hotare Principele Carol continua sã revendice Tronul la
care renunþase ºi rãmânea astfel un punct firesc de atracþie pentru toate nemulþu-
mirile interne ºi pentru toate speculaþiunile internaþionale.
Toatã aceastã lume zguduitã de o puternicã ºi de o legitimã emoþie, nu-ºi gãsea

astâmpãr, venea, pleca, intra în camera bolnavului sã-l vadã o ultimã datã, inter-
pela medicii, care, neputincioºi dãdeau din umeri, cãuta sã consoleze pe doamna
Brãtianu. În câte un colþ se discuta acest sfârºit ºi consecinþele lui, în altul, un
intim plângea singuratic, la uºã ziariºtii cereau informaþii pentru ultimele ediþii,
iar în curte se auzeau automobilele care circulau, întrerupând cu zgomotul mo-
toarelor atmosfera funebrã ce plutea peste locuinþa marelui bãrbat de Stat, ce
încã mai rezista – el, omul tuturor rezistenþelor – chemãrii nemiloase a morþii.
Preotul Mihãlcescu de la Biserica Amzei a fost chemat spre a împãrtãºi pe

bolnav, Brãtianu primi împãrtãºania cu deplinã conºtiinþã ºi urmãri cu ochii mari
deschiºi foarte atent rugãciunile preotului. Murea deci creºtineºte, dupã datina
þãrii pe care o iubise atât de mult ºi o slujise cu atâta folos ºi cu atât strãlucire.
De acum, se aºtepta sfârºitul din minut în minut. Ca sã nu-ºi dezmintã firea,

Brãtianu rezista însã peste prevederile medicilor ºi peste aºteptãrile tuturor. Voi
pãstra pururea amintirea groaznicã a acestor clipe. La un moment dat, s-a crezut
cã îºi dãduse ultima suflare ºi doamna Brãtianu, împreunã cu membrii familiei,
au fost chemaþi la cãpãtâiul muribundului.
Parcã mai vãd procesiunea, era pateticã. Organismul lui Brãtianu mai rezista însã

ºi abia dimineaþa, când se luminã de zi, îºi dãdu sufletul, înconjurat de toþi ai lui.

Ion I. C. Brãtianu pe ultimul sãu drum
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