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La 6 iunie 1923, în cadrul „ºedinþei plenare“, Academia Românã a ales
Membru al sãu de Onoare pe însuºi Ion I. C. Brãtianu, pe atunci Preºedinte
al Consiliului de Miniºtri al României.

Cinci zile mai târziu, la 11 iunie 1923, ConducereaAcademiei Române
– prin Preºedintele ei, scriitorul Iacob Negruzzi ºi Secretarul General,
istoricul Vasile Pârvan – a comunicat prin adresã oficialã expediatã Prim-
Ministrului Ion I. C. Brãtianu, mãgulitoarea veste, cu care ocazie se subli-
niau motivaþiile ce au dus la alegerea Membrului de Onoare a providen-
þialului bãrbat de Stat ºi eminent om politic: „Apreciind serviciile aduse
neamului prin îndelungata ºi rodnica Domniei Voastre activitate pentru
consolidarea Vechiului Regat ºi apoi pentru înfãptuirea unitãþii naþionale
a tuturor Românilor“.

Proaspãtul Membru de Onoare n-a întârziat sã rãspundã Conducerii
Academiei Române, scrisoare prin care-ºi exprima recunoºtinþa pentru
gestul frumoas care-l onora ºi obliga deopotrivã. Totodatã, Ion I. C. Brãtianu
a þinut sã fixeze elogios locul ºi rolul Academiei Române în istoria naþio-
nalã multisecularã. Astfel, noul Membru de Onoare mãrturisea cã dintot-
deauna a preþuit Academia Românã, „ca cel mai înalt institut de culturã
naþionalã ºi cel mai de seamã organ al unitãþii naþionale“. Dupã cum în
România Mare, academicianul Prim-Ministru aducea „urãri pentru sporirea
D-voastrã muncã atât de nevoie marei misiuni de civilizaþie ce revine
neamului nostru în noua viaþã a Europei“.

*
În continuare, se reproduc în paginile revistei cele douã preþioase do-

cumente de arhivã – inedite – precum ºi o mai puþin cunoscutã fotografie
ce-l reprezintã pe Ion I. C. Brãtianu în frac.

La final anexãm transcrierea în conformitate cu normele ortografice în
vigoare, cele douã istorice texte, demne de microarhiva revistei noastre.

ION I . C . BRÃT IANU –
MEMBRU DE ONOARE AL ACADEMIE I ROMÂNE

Rev. ªt. Pol. Rel. Int., XIV, 3, pp. 13–18, Bucureºti, 2017.

————————
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Ion (Ionel) I. C. Brãtianu



ACADEMIA ROMÂNÃ
BUCUREªTI

Bucureºti, 11 Iunie 1923

Domnule Prim Ministru,

Academia Românã apreciind serviciile aduse neamului prin îndelungata
ºi rodnica Domniei Voastre activitate pentru consolidarea Vechiului Regat
ºi apoi pentru înfãptuirea unitãþii naþionale a tuturor Românilor, v-a ales,
în ºedinþa plenarã de la 6 iunie curent, Membru Onorar al ei.

Comunicându-vã acest vot, vã rugãm sã primiþi, Domnule PrimMinistru
ºi Onorate Coleg, expresia sentimentelor noastre de înaltã stimã.

Preºedinte,
Iacob Negruzzi Secretar General,

Vasile Pârvan

Domniei Sale
Domnului Ion I. C. Brãtianu
Membru Onorar al Academiei Române
Preºedintele Consiliului de Miniºtri
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PREªEDINÞIA CONSILIULUI DE MINIªTRI

CABINETUL PRIMULUI MINISTRU

DOMNULE PREªEDINTE,

Întorcându-mã în þarã am primit scrisoarea prin care mã încunoºtiinþaþi
cã Academia Românã mi-a fãcut cinstea a mã numi între membrii ei de
onoare.

De copil încã, în casa pãrinteascã, am învãþat sã preþuiesc Academia ca
cel mai înalt institut de culturã naþionalã ºi cel mai de seamã organ al
unitãþii neamului; iar mai târziu, în lungã ºi intimã colaborare cu neuitatul
D-voastrã Secretar General D. Sturdza, luminat de sârguinþa ºi de dragostea
sa pentru aceastã Instituþie, am cunoscut de aproape lucrãrile ºi roadele ei
ºi m-am bucurat de ele.

Rugându-vã sã primiþi ºi sã împãrtãºiþi colegilor Domniei-voastre ex-
presia viei mele mulþumiri, fac din adâncul inimii urãri pentru spornica
D-voastrã muncã atât de nevoie marii misiuni de civilizaþie ce revine
neamului nostru în noua viaþã a Europei.

Ion I. C. Brãtianu
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