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Valeriu RÂPEANU,
UN MARTIR AL LUPTEI PENTRU INDEPENDENŢA NAŢIONALĂ:
GHEORGHE I. BRĂTIANU.
FILE DIN ISTORIA UNEI EDIŢII
Cuvinte-cheie: martir, Gheorghe I. Brătianu, carte, ediție, 1980, cenzură,
îndrăzneală, restituție.
Volumul pe care îl înfățișăm astăzi cititorilor își propune să reconstituie un
deceniu din istoria culturii românești legat de o personalitate emblematică a științei,
învățământului, vieții politice dintre anii 1920 -1947: Gheorghe I. Brătianu.
Momentul care a marcat schimbarea radicală a perspectivei negative inoculate
mentalului colectiv timp de treizeci și cinci de ani, începând din septembrie 1944, l-a
constituit apariția în luna august 1980, sub auspiciile Editurii Eminescu, a volumului
Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești de Gheorghe I. Brătianu 1,
care reproduce integral ediția 1945, ultima carte a lui Gheorghe I. Brătianu editată în
ţara noastră în timpul vieții sale 2. În anul 1981 a apărut la Editura „Cartea
Românească” vol. Cultură și istorie II, N. Iorga - Gheorghe I. Brătianu, de Valeriu
Râpeanu. Capitolul Gheorghe I. Brătianu reprezintă retipărirea studiului introductiv
al ediției din 1980 cu adăugiri și precizări 3.
Anul 1989, înscris pe coperta antologiei de față, se leagă de reeditarea în 1988 a
două lucrări fundamentale din opera lui Gheorghe I. Brătianu, și datorită istoricului
Victor Spinei, a unui masiv volum de studii, documente, evocări tipărit cu prilejul
celei de-a 90-a aniversări a nașterii savantului român 4. Ecourile acestor trei apariții sau prelungit până la sfârșitul anului 1989.

1

Gheorghe I. Brătianu, Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești, Editura
Eminescu, „Biblioteca de filozofie a culturii românești”, ediție îngrijită, studiu introductiv,
note de Valeriu Râpeanu, LXXXIV + 295 pagini. Bun de tipar 29.VII.1980, tiraj 30.000
exemplare, preț lei 20, redactor șef Adrian Anghelescu, lector Mariana Ionescu. În anul 1991
Editura „Cartea Moldovenească” din Chișinău a retipărit acest volum în ediție anastatică.
Tiraj 10.000 de exemplare, prețul 2 ruble și 70 de copeici.
2
Gheorghe I. Brătianu, Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești, Institutul de
Istorie Universală „N. Iorga”, București, 263 p., 1945.
3
Valeriu Râpeanu, Cultură și istorie, II, N. Iorga - Gheorghe I. Brătianu, Editura Cartea
Românească, 1981, 216 p. Capitolul dedicat lui Gheorghe I. Brătianu este inserat între pp.
123 - 216. Lector Georgeta Naidin (Dimisianu), bun de tipar 4.VI.1981. Tirajul 16.000
exemplare.
4
Marea Neagră de la origini până la cucerirea otomană, Editura Meridiane, 1988, colecția
„Biblioteca de Artă”, seria „Arte și civilizații”. Traducere de Michaela Spinei, ediție îngrijită,
studiu introductiv, note și bibliografie de Victor Spinei. Volumul I, 346 p., volumul II, 387 p.
Director Sorin Movileanu, Redactor șef Modest Morariu, Redactor Viorel Harosa. Prețul
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Prima ediție a Tradiției istorice despre întemeierea statelor românești - cea din
1945 - a apărut într-un climat social, politic, moral ostil receptării faptelor de cultură.
În luna mai se încheiase un război cât se poate de ruinător pentru țara noastră, care
pierduse în cei aproape patru ani de ostilități sute de mii de vieți omenești, un număr
însemnat de luptători fiind dispăruți sau răniți. Se adaugă cei ce au pierit în timpul
bombardamentelor anglo-americane din 1944, acestea pricinuind și mari pierderi
materiale. Lipsurile datorate războiului, secetei prelungite au făcut ca pe întinse
regiuni ale țării să se instaureze foametea. Era evident - așa cum au sugerat unii
recenzenți ai ediției din 1980 - că în acest climat au trecut neobservate evenimente
culturale precum a fost și cartea lui Gheorghe I. Brătianu 5.
Dar, în cazul marelui istoric, situația se agrava din cauza războiului intern pornit
imediat după 23 august 1944, când forțele de stânga au folosit orice metodă pentru
cucerirea puterii politice, sociale, economice, culturale. Se urmărea - și s-a reușit lichidarea nu numai a clasei politice, ci simultan a intelectualității române - în primul
rând a celei legate de istoria și tradiția națională - care prin opera, prin locul în
învățământ, în conducerea unor instituții, reviste, ziare, avea o înrâurire asupra
publicului larg. Toate aceste calități erau întrunite în ființa intelectuală a lui
Gheorghe I. Brătianu. Istoricul și-a asumat public „modelul Iorga”, pe care l-a urmat
în anii când România Mare era pusă sub semnul întrebării. Mărturia sa aflată în
răspunsul demn dat unui ziarist maghiar care socotea că metoda istorică a lui
Gheorghe I. Brătianu era cea „pe care a folosit-o profesorul N. Iorga” reprezintă o
profesiune de credință esențială: „Dacă însă, după cum mi se pare, aluzia în ce
privește pe profesorul Iorga și opera ce am de îndeplinit aici s-a făcut la acțiunea
pentru deșteptarea și menținerea conștiinței naționale pe care profesorul Iorga a
avut-o altădată, înainte de 1916 și în timpul războiului de întregire, atunci declar că
primesc această comparație cu satisfacție și chiar cu mândrie”.
De la acest model, considerat ca o adevărată misiune, Gheorghe I. Brătianu nu s-a
abătut nicio clipă, devenind în ultimii zece ani ai vieții, până când i s-a interzis orice
formă de activitate publică, prototipul istoricului militant. A folosit toate mijloacele
pentru afirmarea independenței poporului român și a integrității sale teritoriale, pe care
ambelor volume, 51 lei. Volumul I, bun de tipar decembrie 1987, volumul II, bun de tipar
februarie 1988. Vol. I - 30 planșe, vol. II - 24 planșe, tiraj 16.000 exemplare.
Une énigme et un miracle historique: le peuple roumain, Editura Științifică și Enciclopedică,
1988, 228 p., redactor Elena Lazăr, édition soignée, préface, étude et notes par Stelian
Brezeanu.
O enigmă și un miracol istoric: poporul român, Editura Științifică și Enciclopedică, 1988,
212 p. Traducere de Marina Rădulescu, ediție îngrijită, prefață, studiu și note de Stelian
Brezeanu. Redactor Dan Ghinea. Bun de tipar 1.08.1988, preț lei 16,50, director Vasile
Văcaru.
Confluențe istoriografice românești și europene, 90 de ani dela nașterea istoricului
Gheorghe I. Brătianu, Coordonator Victor Spinei, Iași, 1988.
5
Trei ample dări de seamă au apărut în revistele de specialitate. Dar climatul social și politic
pe care l-am schițat se degradase galopant, iar Gheorghe I. Brătianu, așa cum vom vedea, era
supus unor atacuri din ce în ce mai dure și răspunsul său a văzut postum lumina tiparului în
străinătate.
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le-a apărat ca om de știință. El socotea că întregul destin al neamului românesc „se
înscrie în aceste două cuvinte: integritate și independență”6. În consecință nu e
surprinzătoare apariția în numărul 3/23 septembrie 1944, p. 1, a ziarului „Scânteia”,
organ al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a unui articol, nesemnat,
cu titlul „Schimbarea la față a d-lui Gheorghe I. Brătianu”, articol de o rară violență,
omul politic fiind acuzat de tot ceea ce era considerat în acel moment drept o crimă
împotriva poporului român și trebuia să primească o pedeapsă severă: sprijinirea
regimului Ion Antonescu, colaborarea cu Germania fascistă, participarea - voluntară la războiul antisovietic. Culmea cinismului, autorul articolului dădea exemplul lui
Manfred von Killinger, ambasadorul Germaniei la București între 1941 - 1944, care la
câteva zile după actul de la 23 august s-a sinucis: „Killinger a tras consecințele, d.
Gheorghe I. Brătianu, gonit pe ușa din față, se strecoară prin cea din dos”. Articolul 7,
care reprezenta o colecție de invective, va fi urmat la scurtă vreme de încă două. Dar
detractorii lui Gheorghe I. Brătianu nu se opresc aici. În ultimii treizeci de ani, istoricii
Aurel Pentelescu, Petre Otu, Victor Spinei, Dinu C. Giurescu, Claudiu Secașiu ş.a. au
semnalat sau au tipărit câteva din numeroasele articole îndreptate împotriva lui
Gheorghe I. Brătianu. Dar încă nu avem imaginea integrală a ofensivei dusă împotriva
celui care în 1944 reprezenta una din personalitățile de marcă ale vieții intelectuale
românești, prezența lui fiind de natură să stârnească interesul unor largi categorii ale
publicului nostru8.
În concluzie, Gheorghe I. Brătianu reprezenta un „pericol” pentru noul regim,
datorită locului său proeminent în viața științifică a țării: profesor la Universitatea din
București, director al Institutului de Istorie Universală „N. Iorga”, conducător al unor
importante publicații pe acest tărâm („Revue historique du sud-est européen”),
membru al Academiei Române. Mai trebuie adăugat că Gheorghe I. Brătianu nu

6

Vezi Cuvinte pentru români, zece conferințe și prelegeri, ediția a III-a revizuită și adăugită,
ediție, studiu introductiv, note, comentarii de Ion Toderașcu, 2018. Ediție critică exemplară,
studiu introductiv de o mare rigoare științifică. Datorită acestei ediții vom înțelege mai
profund cauzele ofensivei pornite împotriva lui Gheorghe I. Brătianu imediat după 23 august
1944 și sfârșitul său tragic.
7
A fost repus în circulație după o jumătate de secol de istoricii Aurel Pentelescu și Petre Otu
în notele ediției Originile și formarea unității românești, 1994, pp. 222 - 223.
8
Cercetări recente au pus în lumină un moment semnificativ pe acest tărâm, și anume
conferința pe care Gheorghe I. Brătianu a ținut-o în ziua de 27 februarie 1944 la Ploiești.
Constantin Dobrescu și Cătălin Dobrescu, în volumul Liceul Sfinții Petru și Pavel, lăcaș al
culturii ploieștene, Editura Mythos, 2016, pp. 258 - 260, citând presa locală, subliniază că „la
conferință au participat 1.500 persoane, sala era arhiplină și, din cauză că erau prea mulți
ascultători, s-au montat megafoane în două săli de clasă”. Conferința la care am asistat ca
elev în clasa a II-a a Liceului „Sfinții Petru și Pavel” din Ploiești, se intitula Misiunea istorică
a Ungariei și se încheia arătând că în Transilvania „în toate vremurile a fost o singură
minoritate, cea ungară, care a stăpânit majorități de altă limbă și lege”. Credem că aceasta e
ultima prezență publică a lui Gheorghe I. Brătianu înainte de 23 august 1944, deoarece, cinci
săptămâni mai târziu, începeau bombardamentele asupra Capitalei (4 aprilie 1944) și asupra
orașului Ploiești (5 aprilie 1944).
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deţinea un rol decorativ în niciuna din aceste funcții 9. Chiar la festivitatea de
redeschidere a activității Institutului, 6 decembrie 1941, istoricul îşi definea astfel
programul:
„Noi trăim vremuri de război mult mai aspru și mai total decât acele din veacul
ce ne-a precedat și nu ne putem deslega de poruncile și nevoile sale. Războiul s-a
purtat și se poartă împotriva noastră, la toate hotarele, zi de zi, ceas de ceas, nu
numai cu armele, dar și cu cuvântul și cu scrisul. Iar dacă adevărul rămâne
obiectivul suprem al disciplinei istorice, cu atât mai mult îndatorirea ei e de-a
răpune și de-a înlătura minciuna, mai ales atunci când ea cutează a se înfățișa
îmbrăcată în veșmintele unei prefăcute obiectivități științifice.
[…] De aceea ciclul conferințelor noastre va fi închinat, în anul acesta de studii,
problemei românești privite de vecinii noștri. În acest scop și cu acest înțeles,
nădăjduim că activitatea Institutului de Istorie Universală va răspunde menirii sale
și chemării vremurilor” 10.
Această perspectivă asupra misiunii istoricului l-a călăuzit de-a lungul întregii
sale vieți și a înțeles să o slujească necondiționat ca om de știință.
Viitoarea monografie Gheorghe I. Brătianu, ca și mult așteptata ediție integrală a
operei sale, va pune în lumină modalitățile prin care Gheorghe I. Brătianu a
evidențiat ideea unității naționale și apărării integrității teritoriului românesc printrun demers științific de înaltă calitate.
Programul înfățișat în ziua de 6 decembrie 1941, când Institutul de Istorie
Universală primea numele lui N. Iorga, reprezenta un principiu pe care noul director
îl imprima direcțiilor de cercetare ce urmau să se desfășoare. Principiu pe care
Gheorghe I. Brătianu îl punea cu consecvență în aplicare prin prezența sa la catedra
universitară, în calitate de conferențiar, de autor de volume dedicate istoriei
românești și universale, ca și de numeroase articole, de conferințe publice și
radiofonice. Nu le vom putea cita nici măcar parțial, dar se cuvine să amintim că în
anul 1943 Gheorghe I. Brătianu ține la Universitatea din București cursul „Formule
de organizare a păcii în istoria universală”, care a apărut postum în anul 1997 11. În
aceeași ordine de idei am vrea să amintim publicarea în „Revue Historique du Sud9

A se vedea Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu, N. Iorga 1940 - 1947, București, 2016. Sunt
publicate conferințele din această perioadă despre N. Iorga, ținute de Gheorghe I. Brătianu și
de alți istorici, precum Mihai Berza, D.M. Pippidi, N. Bănescu etc., sub auspiciile Institutului.
10
„În amintirea lui N. Iorga”, ședința de redeschidere a Institutului din 6 decembrie 1941,
Institutul de Istorie Universală „N. Iorga”, București, 1942. Cuvântarea d-lui prof. Gheorghe
I. Brătianu, pp. 5 - 18. Cu prilejul deschiderii anului Academic din 6 decembrie 1942,
Gheorghe I. Brătianu prezintă comunicarea „Nicolae Iorga apărător al drepturilor
românești”, în care întăreşte profesia de credință din noiembrie 1940, pe care am citat-o mai
sus. Vorbind despre „generația întregirii” din rândurile căreia „unora le-a dat să
călăuzească oștile cu spada lor biruitoare”, „lui Nicolae Iorga i-a hărăzit să fie proorocul
dreptății noastre: în vieață să-i mărturisească temeiul prin graiul și prin scrisul său; iar în
ceasul morții, prin mucenicia sa”.
11
L’Organisation de la paix dans l’histoire universelle dès origines à 1945, avec une préface
de John Rogister, Editura Enciclopedică, 1997. Manuscrisul a fost semnalat și comentat de
Andrei Pippidi în anul 1984.

https://biblioteca-digitala.ro

Valeriu RÂPEANU, UN MARTIR AL LUPTEI PENTRU INDEPENDENŢA NAŢIONALĂ

327

Est Européen”, XX, 1943, pp. 80 - 165, a unui amplu studiu intitulat „L’histoire
roumaine écrite par les historiens hongrois”, datat 15 noiembrie 1943. Așa cum
arată istoricul Ion Toderașcu 12: „După mărirea din 1918, a venit prăbușirea
granițelor din 1940. În anii când se profila primejdia și când aceasta devenise fapt
împlinit, Gheorghe I. Brătianu a apărat drepturile României nu numai prin acțiuni
politice, civice, ci și prin discursul național”. Deceniul românesc așa cum au fost
numiți ultimii zece ani ai activității sale, reprezintă ani de afirmare și de luptă
împotriva celor ce puneau sub semnul întrebării unitatea, continuitatea, vechimea
poporului român și drepturile sale inalienabile asupra pământului locuit de el.
La toate aceste considerente se adăugau și cele de natură politică, legate de
posibila alegere a lui Gheorghe I. Brătianu ca președinte al Partidului NaționalLiberal, deoarece unchiul său, Dinu Brătianu, împlinise în ianuarie 1944 vârsta de 68
de ani. Ceea ce punea sub semnul întrebării posibilitatea de a asigura conducerea
formațiunii în împrejurările deosebit de grele din acele vremi. Se mai adăuga
necesitatea acută a întineririi Partidului Național-Liberal, care înregistrase o pierdere
evidentă prin desprinderea grupării Gheorghe Tătărescu.
Tot acest complex de factori a dus la campania împotriva lui Gheorghe I.
Brătianu, prin care se urmărea anihilarea unuia din reprezentanții de seamă ai
spiritului militant al istoriografiei românești, implicată activ în lupta pentru drepturile
naționale, indiferent din ce parte ar fi venit amenințările.
I se fixează domiciliu obligatoriu începând din ziua de 15 august 1947 până în
noaptea de 5/6 mai 1950, când este transportat la închisoarea de la Sighetul
Marmației, unde încetează din viață în ziua de 27 aprilie 1953 13.
Gheorghe I. Brătianu este batjocorit și de eternul demascator Silviu Brucan care,
în ofensiva sa împotriva oamenilor politici şi intelectualilor români, dusă imediat
după 23 august 1944, publică la rubrica „Fapte cu tâlc” (Scânteia, 4 octombrie
1945, p. 1), printre alte note, pe cea intitulată «Și un „istoric” inventariat», pe care o
reproducem integral:
Faimosul teoretician al imperialismului românesc, „distinsul” ofițer de legătură
cu „Comandamentul german”, Gheorghe Brătianu, a cetit eri cu multă disperare
gazetele.
Moșia sa - tot istorică! - de la Rătești a fost expropriată. Ceruse fostul
„combatant” ca cele câteva sute de pogoane de pământ pe cari le exploatase, să fie
considerate ca… „fermă-model”!
Și răspunsul l-a avut Duminică. Un mare număr de țărani din apropiere, în frunte
cu reprezentanții organizațiilor F.N.D. și prefectul județului au procedat la
inventarierea averii.
12

Gheorghe I. Brătianu, Originea și formarea unității românești, ediția a II-a revăzută și
adăugită, Iași 2018, studiu introductiv de Ion Toderaşcu, pp. 11-34.
13
Vezi Gheorghe I. Brătianu în dosarele securității. Documente. Selecția documentelor,
studiu introductiv, note și addenda de Aurel Pentelescu și Liviu Țăranu, prefață de acad. Dinu
C. Giurescu, Editura Enciclopedică, 2006, 335 p., + 13 ilustrații în afara textului. Volum de o
importanță excepțională, din paginile căruia rezultă dramaticele împrejurări ale vieții lui
Brătianu în anii domiciliului obligatoriu.
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După primele rezultate, se pare că nenorocosul vlăstar al Brătienilor avea o
„bogăție” de motive să se împotrivească reformei agrare.
Lăsând la o parte ironiile de joasă speţă specifice lui Silviu Brucan, vom observa
că fruntașii PCR - Lucrețiu Pătrășcanu, Leonte Răutu - considerau patriotismul
neclintit al lui Gheorghe I.Brătianu drept expresia „imperialismului românesc”, iar
pe istoric, „faimosul teoretician” al acestuia.
Atacurile împotriva lui Gheorghe I. Brătianu au venit chiar de la reprezentanți de
frunte ai regimului Ion Antonescu, mai precis Mihai Antonescu și Eugen Cristescu.
În ședințele publice ale procesului lui Ion Antonescu, cei doi au căutat să-l
incrimineze pe istoric, care apărea în calitate de martor 14. Excesul de zel în
„demascarea” colaboraționalismului lui Gheorghe I. Brătianu este explicabil prin
presiunile făcute asupra lor în timpul celor aproape doi ani de anchetă, ca și prin
dorința omenească de a nu ajunge în fața plutonului de execuție. Un lucru e cert:
aceste incriminări au fost speculate de presa Partidului Comunist Român. Articolul
apărut pe prima pagină a ziarului „Scânteia” de vineri, 12 august 1946, intitulat
„Gheorghe Brătianu - Un agent nazist; «Istoricii» pe panta fascismului”, arată chiar
de la început că Gheorghe I. Brătianu a fost „mediocru ca profesor, dar remarcabil
ca moșier, ca acționar la băncile familiei”.
Ca apoi să se treacă la analiza activității sale politice: „Am fi însă naivi dacă am
crede că a netezi calea pentru instaurarea unei dictaturi fasciste în România a fost
singura misiune atribuită domnului G.I. Brătianu. D-sa a primit și alte sarcini.
Confidențiale. Căci să nu uităm că d-sa a avut nu mai puțin de șase întrevederi cu
Reichmarschalul Goering până în 1936. Ca și prințul Paul în Jugoslavia, ca Filoff în
Bulgaria și Beck în Polonia, d. G.I. Brătianu a fost unul din cei care, cu răbdare,
pricepere și perseverență, au sabotat tendințele de apropiere de Uniunea Sovietică și
au pregătit războiul antisovietic”. Argumente? Răstălmăcirea unora din discursurile
și articolele istoricului, fraze rupte din context și culmea, ceea ce tocmai „criminalul
de război Eugen Cristescu fost șef al Serviciului Secret de Informațiuni a declarat la
interogator”: „D. G.I. Brătianu mi-a afirmat la un dineu în casa lui Papacostea că
el a fost acela care, atunci când regele Carol a fost la Paris și Londra, l-a
determinat pe rege să facă o vizită la Berchtesgaden”.
Am dat acest citat pentru a demonstra reaua credință și falsurile la care s-au
pretat cei ce îl acuzau pe Gheorghe I. Brătianu de colaborare cu fascismul. Dar
autorul articolului citează doar ce a spus Eugen Cristescu și omite răspunsul lui

14

La un moment dat, președintele Completului de Judecată, Alexandru Voitinovici, este
nevoit să-l întrerupă pe Mihai Antonescu: „Vă rog să nu deplasați întrebările.
Dumneavoastră vă puneți în situația de acuzator, vă rog să nu uitați că sunteți acuzat”.
(Depoziția lui Gheorghe I. Brătianu în calitate de martor, în volumul Procesul lui Ion
Antonescu, ediție îngrijită de Ioana Cracă, Editura Eminescu, 1995, pp. 231 - 253). În
volumul Gheorghe I. Brătianu, Istorie și Politică, de Petre Otu și Aurel Pentelescu, Editura
Corint, 2003, Petre Otu se oprește asupra prezentei ca martor a lui Gheorghe I. Brătianu în
procesul Mareșalului Ion Antonescu.
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Gheorghe I. Brătianu. Care, conform stenogramei publicate 15, a spuns categoric: „Nam declarat”.
Este ciudat că un fost șef al serviciului secret nu indică niciun document
probatoriu, nici data - măcar aproximativă - la care a avut loc dineul, nici numele
altor persoane care puteau să confirme sau nu spusele lui Gheorghe I. Brătianu. Am
insistat asupra acestui moment pentru a arăta că nu a existat limită în acțiunea de
compromitere a lui Gheorghe I. Brătianu. Orice putea să-l acuze, indiferent de unde
venea, chiar dacă nu se întemeia pe nicio dovadă, era folosit, mediatizat fie prin
pamflete - cum este cel din care am citat - fie prin simple știri.
Și pentru a întregi imaginea ofensivei împotriva lui Gheorghe I. Brătianu, trebuie
să arătăm că cei ce au apărut în prima linie nu au fost doar ziariști. La campanie au
participat fruntași ai Partidului Comunist Român. Și aceasta încă din 1944. Lucrețiu
Pătrășcanu, figură proeminentă a mișcării comuniste, luptător din anii ilegalității,
ministru de Justiție din seara zilei de 23 august 1944 - publică lucrarea sa
„Problemele de bază ale României”, în care afirmă că «apetiturile imperialiste până
la Bug sau la Nipru au găsit de curând în scrisul domnului Gheorghe I. Brătianu o
argumentație „geo-istorică” a spaţiului de securitate, opus „spaţiului vital” şi
„imperialismului”». În ședința secției istorice a Academiei Române din 15
decembrie 1944 Gheorghe I. Brătianu a răspuns lui Lucreţiu Pătrăşcanu cu
sobrietatea ce l-a caracterizat. Dar în volumul „Tradiția istorică…”, ediţia 1945,
cenzura a eliminat paragraful respectiv (vezi în antologia de față: Valeriu Râpeanu,
Decembrie 1944: „O polemică Gheorghe I. Brătianu - Lucrețiu Pătrășcanu”). A fost
ultima dată când Gheorghe I. Brătianu a putut să răspundă atacurilor stângii
comuniste (vezi ”Roman și Vlachata în tradiția istorică a Descălecatului Moldovei”,
de Gheorghe I. Brătianu, în ”Analele Academiei Române, Memoriile Secțiunii
Istorice”, seria III, tom XXVII, mem. 2, pp. 18 - 19).
În 1947 a apărut Istoria României - Manual Unic de Istorie sub redacția lui Mihai
Roller, după care multă vreme s-a predat istoria ţării noastre în toate școlile.
Gheorghe I. Brătianu era socotit „reacționarul inveterat”. Mihai Roller ocupa în acel
timp funcţia de adjunct al Secției de Agitație și Propagandă a Comitetului Central al
Partidului Comunist Român. În 1948 devenea membru al Academiei Române, iar
Gheorghe I. Brătianu era exclus din cel mai înalt for științific al țării.
În anul 1949 Gheorghe I. Brătianu se afla de doi ani în domiciliu obligatoriu, în
condiții de strictă supraveghere. Nu știm dacă a luat cunoștință de „stenograma
revizuită” a Cuvântării lui Leonte Răutu - cel care din 1948 până în 1965 a fost șef al
Secției de Propagandă al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ținută
în fața „profesorilor și conferențiarilor dela catedrele de științe sociale”.
Cuvântările sau articolele lui Leonte Răutu reprezentau indicații lipsite de echivoc.
Orice abatere dela litera lor era sancționată cu severitate, fiind considerată o
nesocotire gravă a liniei Partidului. L. Răutu era cel care conducea cu metode
dictatoriale sovietizarea culturii românești, urmărind înlăturarea oricăror influențe și
reminiscențe ale „ideologiei burgheze”.
15

Procesul lui Ion Antonescu, ed. cit., Editura Eminescu, București, 1995, p. 251.
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Vom reproduce integral cele două paragrafe din expunerea lui Leonte Răutu,
pentru a vedea până unde mergea procesul de intenție, fără nicio legătură cu ceea ce
susținea Gheorghe I. Brătianu: „Unul din protagoniștii științei istorice burgheze,
hitleristul Gheorghe Brătianu, a emis o teorie care avea menirea să justifice
cosmopolitismul în știința istoriei: «Întrucât intrăm în era atomică – declara el în
1947 – trebuie să dăm atenție istoriei universale».
Precum vedem, există o perfectă concordanță între concepția atomicocosmopolită a lui Gheorghe Brătianu și propaganda expansioniștilor imperialiști,
care vorbesc despre era atomică pentru a determina popoarele să renunțe de
bunăvoie la suveranitatea lor în favoarea imperialismului american”.
Dacă până în 1949, atacurile împotriva lui Gheorghe I. Brătianu aveau în vedere
atitudinea sa politică de dinainte de 23 august 1944, Leonte Răutu, de la înălțimea
funcției sale, adaugă o nouă dimensiune și anume concordanța dintre „concepția
atomico-cosmopolită” a istoricului și „propaganda expansioniștilor imperialiști”.
Ceea ce, în acele vremuri, constituia o gravă învinuire, cu consecințe, nu o dată
dramatice, pentru cel criticat. Leonte Răutu dădea lovitura de grație lui Gheorghe I.
Brătianu.
Se explică astfel de ce tentativele din anii 60 - 70 ale profesorului Mihai Berza,
colaborator apropiat al lui Gheorghe Brătianu la Institutul de Istorie Universală „N.
Iorga” sau ale tânărului istoric Nicolae-Șerban Tanașoca de a reedita opera sau
operele savantului, n-au avut sorți de izbândă. Mai mulți factori contribuiau la acest
zid al tăcerii: unii din cei ce avuseseră un rol esențial la ostracizarea lui Gheorghe I.
Brătianu trăiau. Leonte Răutu 16 e unul din numeroasele exemple ce se pot da. Chiar
dacă își pierduseră funcțiile și erau acum pensionari, vegheau la „puritatea
ideologică” în opinia lor încălcată grav, aşa cum vom vedea din Conferinţa lui Tudor
Bugnariu, și devenind extrem de vigilenți în fața oricăror tentative de a readuce în
viața publică românească pe cei pe care îi considerau reacţionari, fasciști, sprijinitori
ai regimului Ion Antonescu etc.
De aceea orice încercare de tipărire a operei lui Gheorghe I. Brătianu era
condamnată eșecului. Din anii 1977, așa cum subliniază mulți din autorii incluși în
antologia de față, istorici precum Ștefan Ștefănescu, Lucian Boia au izbutit să
înfățișeze în reviste sau în dicționare de specialitate, anumite direcţii ale operei
istoricului Gheorghe I. Brătianu.
Dar pasul cel mare: tipărirea operei și un studiu care să înfățișeze personalitatea
sa complexă rămânea un deziderat a cărui împlinire se depărta. Ne-am dat seama
că apariția unei cărți sub semnătura lui nu era posibilă decât dacă autorul studiului
introductiv, al notelor și comentariilor, al îngrijirii textului ar fi fost una și același cu
editorul. Mai precis, riscul trebuia asumat de o singură persoană. Altfel, situația de
incertitudine se perpetua sine die. Într-atât de mari erau pericolele și piedicile care se
puteau ridica. Vreau să precizez că nici Editura Eminescu, nici subsemnatul n-am
primit nicio „sugestie oficială” pentru tipărirea lui Gheorghe I. Brătianu. Dimpotrivă.
Dacă în planul editorial, aprobat „la nivelul cel mai înalt”, cartea ar fi fost inclusă la
capitolul Istorie, luminițele vigilenței s-ar fi aprins imediat și s-ar fi cerut referate
16

A încetat din viață în anul 1993.
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unor persoane care ar fi pledat împotriva tipăririi. Soluția salvatoare a venit de la cei
doi directori generali adjuncți ai Direcției Literar-Editoriale din Consiliul Culturii și
Educației Socialiste: Elena Docsănescu și Radu Constantinescu. Nu erau nici la
prima, nici la ultima lor inițiativă fericită pentru destinul unor cărți românești. În
consecință, „Tradiția istorică…” a figurat în planul editorial pe anul 1980 la
capitolul „Publicistică, Reportaj, Eseu”. Și aceasta deoarece în „sintezele” care se
înaintau forurilor superioare se citau de la acest capitol titlurile volumelor de
reportaje propuse de toate editurile, despre „patria socialistă”, „realizările oamenilor
muncii ” etc. care ascundeau volumele de eseistică precum era cel al lui Gheorghe I.
Brătianu.
Pentru a fi trimis la tipar, volumul trebuia să aibă avizul unui Institut de
specialitate, în speță Institutul de Istorie „N. Iorga”, al cărui director era profesorul
Ștefan Ștefănescu, membru corespondent al Academiei R.S.R. Istoricul Șerban
Papacostea, cercetător în cadrul Institutului, a întocmit referatul de specialitate,
referat pozitiv prin care recomanda publicarea volumului 17. Conform uzanțelor,
consiliul științific al Institutului s-a întrunit pentru ca, în urma citirii referatului, să
dea avizul pentru tipărirea lucrării. Dar, spre stupoarea cercetătorilor prezenți, un
membru al consiliului științific (vezi mărturia istoricului Florin Constantiniu în
antologia de față) s-a opus avizului favorabil, invocând atitudinea politică dintre cele
două războaie a lui Gheorghe I. Brătianu. Ceilalți membri ai consiliului științific nu
s-au intimidat şi au votat pentru trimiterea la tipar a ediției. Dar în adresa Institutului
nu se mai putea specifica că hotărârea a fost luată în unanimitate, ceea ce periclita
apariția cărții. Cei doi directori generali adjuncți, Elena Docsănescu și Radu
Constantinescu, au ignorat această prevedere.
Îndată ce am predat volumul în tipografie, directorul producției de la Combinatul
Poligrafic „Casa Scânteii”, Tudor Coman, ne-a asigurat că deși tirajul comandat de
30.000 de exemplare 18 era destul de mare şi timpul foarte scurt, va fi livrat integral
Centrelor de Librării în dimineața primei zile a celui de-al XV-a ediții a Congresului
Mondial de Istorie (București, august 1980).
Precizăm că apariția ediției Gheorghe I. Brătianu chiar la începutul Congresului a
fost exclusiv inițiativa Editurii Eminescu. Am căutat astfel să preîntâmpinăm
tentativele de interzicere a lucrării, dat fiind numeroșii istorici din străinătate - dintre
care nu puțini cunoșteau limba română - prezenți la lucrările Congresului. Precauțiile
noastre n-au fost inutile. Cum primele două zile ale Congresului erau rezervate
„asociațiilor”, m-am adresat academicianului Emil Condurachi, secretarul general al
17

Șerban Papacostea a avut câteva binevenite sugestii, de care s-a ținut seama la redactarea
finală a studiului introductiv.
18
Inițial comenzile centrelor de librării fuseseră doar de 14.000 exemplare. Am luat imediat
legătura cu Centrele de Librării Județene și am explicat cine a fost Gheorghe I. Brătianu, de
când n-a mai apărut o carte semnată de el, și am obținut tirajul de 30.000 de exemplare.
Aceasta şi pentru ca volumul să nu înregistreze „pierderi” economice, ceeace în cazul unei
anchete - care după cum vom vedea - nu a întârziat, ar fi constituit o culpă. Mai precis,
reproducând limbajul epocii: „statul nostru subvenţionează cartea unui fascist, care a sprijinit
regimul Ion Antonescu”.
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Asociației Internaționale de Studii Sud-Est Europene, care a fost de acord ca în
deschiderea primei zile a lucrărilor, printre cărțile dedicate spațiului sud-est european
apărute în cursul anului 1980 ce urmau să fie prezentate de Virgil Cândea, să fie
inclusă și ediția Gheorghe I. Brătianu (vezi antologia de față). Mă aflam în sală
alături de istoricul Răzvan Teodorescu și urmăream cea dintâi dintre comunicări,
când un tânăr a venit și, politicos, m-a invitat să merg urgent la Rectorat (în clădirea
Facultății de Drept).
Pe drum, tânărul mesager mi-a spus că sunt chemat „pentru că s-a difuzat o carte
care nu trebuia să fie difuzată”. Am înțeles. În antecamera biroului unde am fost
invitat, afară de personalul rectoratului, se aflau și difuzorii care, am aflat mai târziu,
fuseseră consemnați ca nu cumva să încalce dispoziția de interzicere a vânzării cărţii.
M-am oprit și i-am întrebat: „Câte ați vândut până acum?” „Peste 200.” Și nu
trecuseră nici trei ore din momentul începerii difuzării! În biroul respectiv mă
așteptau două figuri întunecate. Erau „istorici”, mai bine zis activiști de partid în
acest domeniu. Îi știam din 1950. Făceau parte din generația care învățase că
Gheorghe I. Brătianu era „teoreticianul imperialismului românesc”. Unul dintre ei
mi-a spus sec: „Vă facem legătura cu tovarășul Petre Constantin”. Ministru adjunct al
învățământului în acea vreme, personajul „răspundea” de buna desfășurare a
Congresului în localul Facultății de Drept. Mi-a spus direct: a fost informat că s-a
lansat o carte la stand, ceea ce era interzis. Cum nu pomenise numele lui Gheorghe I.
Brătianu (de teamă?), i-am replicat că a fost prost informat și i-am arătat cum au stat
lucrurile în realitate. L-am întrebat dacă domnia sa a dat ordinul să fie sistată
vânzarea ediţiei și i-am arătat că a comis un act ilegal, deoarece Editura a respectat
întocmai dispozițiile cu privire la difuzarea cărților. Am întrebat dacă își ia
răspunderea scandalului, care nu peste multe ore va izbucni, când posturile de radio
străine și agențiile de presă vor transmite știrea că prima zi a celei de-a XV-a ediții a
Congresului Mondial de Istorie de la București a debutat cu… interzicerea cărții
unuia din cei mai mari istorici români! A tăcut. Am adăugat că fiecare minut poate
avea consecințe neplăcute și că voi da dispoziție să se reia difuzarea cărții. A răspuns
cu un da moale, neconvingător. Am ieșit în anticameră și am spus difuzorilor:
„Fugiți! Puneți imediat cartea în vânzare”.
Totul a durat mai puțin de o oră. Destul ca un sentiment de neliniște să apară în
rândul celor care voiau să achiziționeze cartea.
Drumul cărții către cititori a fost, din momentul expunerii la standurile
Congresului Mondial de Istorie ca și în librării, de-a dreptul spectaculos, cele 30.000
de exemplare tipărite s-au epuizat imediat. Ceea ce a făcut ca în momentul apariției
primelor cronici, care nu s-au lăsat așteptate, foarte puține volume să mai fie în
librării și astfel să se declanșeze o adevărată criză 19.
19

Mai mulți directori de Biblioteci Județene (Ploiești, Pitești, Arad etc.) au organizat
conferințe despre Gheorghe I. Brătianu. Interesul pentru ediția „Tradiția istorică” și volumul
„Cultură și istorie”, II, a depășit cu mult cercul specialiștilor. Un exemplu din multele care se
pot da: în cadrul „Serbărilor Scânteii Tineretului”, organizate de poetul Lucian Avramescu, la
Ploiești, toate cele patru sute de exemplare din volumul „Cultură și istorie”, II, s-au vândut
imediat. Participanții erau elevi de liceu.
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Oficialitatea pusă în fața faptului împlinit nu a mai avut cum să stăvilească
interesul cititorilor. O măsură pentru „limitatea dezastrului” a fost interzicerea, în
cronicile și articolele care au apărut în presă, a oricărei referiri la împrejurările morții
lui Gheorghe I. Brătianu. Și aceasta deoarece la pagina XXXVI a studiului
introductiv la Tradiția istorică… (1980), text reprodus integral în volumul „Cultură
și istorie” (1982), despre sfârșitul lui Gheorghe I. Brătianu se spunea: „În noaptea de
7 spre 8 mai 1950 a fost arestat. Reținut timp de aproape trei ani fără a fi judecat sau
condamnat, încetează din viață în închisoarea de la Sighetul Marmației în noaptea de
24 aprilie 1953. La 30 ianuarie 1953 împlinise cincizeci și cinci de ani” 20.
Ceea ce se spunea în acest paragraf reprezenta un subiect tabu, cenzura veghind
ca orice referire la sistemul concentraționar și la împrejurările morții în detenție a
unor personalități ale istoriei și culturii românești să fie înlăturată fără discuție.
Faptul că acum pentru prima oară se dădea la iveală adevărul, unul de natură tragică,
a dus la reacția evocată mai sus.
N-au lipsit glasurile potrivnice lui Gheorghe I. Brătianu, cum a fost cel al
academicianului Iorgu Iordan și al lui Tudor Bugnariu, profesor universitar, membru
corespondent al Academiei Române, care au căutat să readucă în mentalul colectiv
imaginea creată lui Gheorghe I. Brătianu imediat după 23 august 1944.
Niciunul din ei nu se referă la ediția apărută în 1980. Iorgu Iordan repetă ceeace
spusese despre legăturile lui Gheorghe I. Brătianu cu Adolf Hitler. Tudor Bugnariu
ridica un eşafodaj ideologic prin care vroia să demonstreze nocivitatea tipăririi
operelor unor istorici, citând, aşa cum vom vedea, numele lui Gheorghe I.Brătianu,
filosofi, scriitori care au colaborat cu regimul Ion Antonescu. După opinia sa, toate
aceste apariţii erau „în contradicţie cu spiritul socialismului”. Făcând parte din
generaţia ilegaliştilor, a celor care luaseră locul unor savanţi ca Gheorghe I. Brătianu
după 1944 la catedrele universitare şi la Academia Română, atacul său era unul
virulent. „Adepţii mascaţi de azi ai dreptei de ieri lasă să se înţeleagă că numai
reprezentanţii dreptei, ai tradiţionalismului şi naţionalismului dintre cele două
războaie mondiale, ai pretinsului apolitism, pretind că aceştia au reprezentat cultura
românească. De aceea se şi străduiesc să readucă în circulaţie pe Ion Petrovici, fost
Ministru al Educaţiei în timpul dictaturii antonesciene, pe Mircea Eliade, care-şi
ascunde trecutul legionar, pe George Brătianu, pe C.C. Giurescu, care l-au servit pe
acelaşi Antonescu”.
Ca în următorul paragraf să lărgească sfera învinuirilor. „Am menționat doar
câteva nume, pentrucă lista lor este prea lungă. Noii adepți ai preluării în bloc a
20

Maria G. Brătianu, fiică a savantului, a publicat în anul 1988 broșura Georges I. Brătianu.
L’enigme de sa mort des temoignages, Paris, 27 pagini, care mi-a fost trimisă cu următoarea
dedicație: „Domnului Valeriu Râpeanu care primul a vorbit despre ea” Maria Brătianu 1991.
La pagina 19, capitolul „Les historiens roumains et les faits” se spune: „Valeriu Râpeanu fut
le premier à parler de son arrestation arbitraire en 1950 dans sa préface à la réédition de la
„Tradition historique de la formation des États Roumain (Editura Eminescu1980). Sa mort est
évoquée dans une phrase brève. „Il cessa de vivre dans la nuit de 24 avril 1955”. Probabil o
greșeală de tipar a făcut ca doamna Maria Brătianu să citeze doar o „fraza scurtă” şi nu tot
paragraful!
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moștenirii culturale a trecutului califică de „dogmatism” și „proletcultism” orice
încercare de a departaja pe creatorii și răspânditorii culturii care, direct sau
indirect au servit fascismul, cu toate ororile lui, aceia care pe măsura posibilităților
fiecăruia, au ales ca scop al activității lor de creație și de răspândire a culturii
interesele adevărate ale poporului, ale țării, și-și exprimă indignarea, când cineva
obiectează împotriva popularizării unor fasciști notorii sau a unor personalități mai
mult sau mai puțin compromise, prin sprijinul pe care l-au acordat dictaturii
fasciste…”. Nu este greu să recunoaștem în această expunere în fața studenților și
cadrelor didactice ale Facultății de Istorie - Filozofie de la Universitatea „Babeș
Bolyai” din Cluj, mai 1981 (textul expunerii în volumul Tudor Bugnariu, Profesorul
militant, culegere alcătuită de Maria Diaconu, 2013, TehnoMedia, pp. 41- 62),
concepția și limbajul specific al anilor când s-a pornit operațiunea de demolare a
culturii românești și a principalilor ei reprezentanți. În concluzie Tudor Bugnariu
afirma fără echivoc „pentru aceia care continuă să rămână pe pozițiile marxismului
și n-au căzut în mrejele naționalismului ce-și ridică din nou capul, sub diferite
pretexte, o «valorificare» de felul celei propuse de adepții «preluării în bloc», prin
care încearcă să introducă în cultura noastră socialistă «valorile» unei lumi
antiumane, în contradicție cu spiritul socialismului, este de neconceput” 21.
Suntem nevoiți să amintim în linii esențiale cele două anchete desfășurate după
apariția ediției din 1980 și a volumului din 1981. Cea dintâi efectuată de comisia de
control a Centralei Editoriale, a avut drept urmare luarea unor măsuri administrative
împotriva subsemnatului ca autor al studiului introductiv, ediției, notelor și
comentariilor. Contestațiile adresate forului superior, Centralei Editoriale, Consiliul
Culturii și Educației Socialiste, prin care dovedeam netemeinicia măsurilor luate, nici
cel puțin n-au primit un răspuns. Sancțiunile au început să fie aplicate urgent,
neadmițându-se nici măcar o discuție. „De sus” se indicase pedepsirea celor vinovați
de apariția ediției. Cea de-a doua anchetă a avut o desfășurare mai largă, deoarece a
pornit de la o anonimă trimisă Comitetului Central al Partidului Comunist Român.
Deși statutul P.C.R. prevedea că anonimele nu sunt „de regulă” luate în considerație.
Petre Lupu, președintele Colegiului Central de Partid (ilegalist, care imediat după 23
august 1944 a deținut decenii de-a rândul funcții de mare importanță în ierarhia de
partid și de stat), a decis ca urgent să i se dea curs. C. Mitea, care în acel moment
avea în subordine sectorul presă și edituri, s-a opus invocând caracterul nestatutar al
anchetei și lipsa unor argumente viabile în textul (voit?) presărat cu expresii
21

În discuția cu academicianul Iorgu Iordan, care în 1976 a încredințat Editurii Eminescu
tipărirea celor trei volume ale Memoriilor sale, încercând să-l determin să atenueze viziunea
negativă exprimată în termeni duri pe care o contura lui N. Iorga și Gheorghe I. Brătianu,
respectatul nostru profesor mi-a spus: „Tovarășe Râpeanu, acum se reconsideră dar se
reconsideră prea mult”. Academicianul Iorgu Iordan s-a adresat lui Cornel Burtică, secretarul
Comitetului Central al PCR, care răspundea în acea vreme de sectorul editorial și lui Miu
Dobrescu, președintele Consiliului culturii, reclamând Editura că îi cenzurăm opiniile.
Menționăm că în Expunerea lui Tudor Bugnariu, din care am citat se spune despre Iorgu
Iordan că academicianul este atacat „cu aceeași virulență de scribii unei prese de acum, așa
cum fusese atacat și de presa fascistă, pentru fermitatea poziției sale intransigente față de
mișcările de tot felul”.

https://biblioteca-digitala.ro

Valeriu RÂPEANU, UN MARTIR AL LUPTEI PENTRU INDEPENDENŢA NAŢIONALĂ

335

agramate. Petre Lupu i-a replicat: „Dumneata iei apărarea celui ce i-a publicat pe
Iorga și Brătianu” și a plecat furios, dând dispoziție ca ancheta să înceapă imediat.
Prietenul meu, ziaristul și poetul N. Dragoș, căruia i se relatase de C. Mitea scena
de mai sus, a avut curajul să mă cheme imediat și să-mi spună ce se pregătește. Și așa
a fost. Dau numai un exemplu: colegii de la Editura „Cartea Românească” unde
apăruse volumul Cultură și istorie, II, mi-au relatat tensiunea în care s-a desfășurat
ancheta, cei trimiși fiind enervați că nu află nicio ilegalitate.
Toate acestea au contribuit la crearea unei stări de inhibiție în fața tentativelor de
a reedita o nouă lucrare de sau despre Gheorghe I. Brătianu. Numai tenacitatea și
curajul istoricului Victor Spinei, a conducerii Editurii Meridiane și a Editurii
Științifico-Enciclopedice au făcut posibilă - după îndelungi confruntări cu forurile
superioare - apariția celor două volume citate din opera lui Gherorghe I. Brătianu, ca
și a culegerii de o mare importanță pentru istoriografia noastră: Confluențe istorice…
(vezi antologia de față).
Deceniul 1980 - 1989 reprezintă placa turnantă a procesului cunoașterii operei lui
Gheorghe I. Brătianu, a situării demersului său istoriografic și politic în cadrul
curentelor de gândire specifice secolului XX. După trei decenii de ponegrire,
falsificare, interzicere, publicul larg şi mă gândesc aici în primul rând la cei tineri,
cărora i se inoculase prin toate căile o imagine total negativă a lui Gheorghe I.
Brătianu, avea acces la trei din operele sale capitale, tipărite într-un tiraj ce însuma
peste cincizeci și cinci de mii de exemplare! Iar studiile introductive la aceste
volume, cronicile, articolele, amplele analize istoriografice, paginile memorialistice
au înfățișat și au aprofundat direcțiile esențiale ale demersului său, integritatea
personalităţii sale, înalta moralitate a omului.
În zece ani istoricii români care și-au aflat aliați în conducătorii unor edituri,
institute de cercetări academice şi universitare, publicaţii științifice, reviste culturale
și chiar cotidiene, au înfruntat rigorile unei cenzuri din ce în ce mai aspre - mai ales
pe acest tărâm - și au restituit pe adevăratul Gheorghe I. Brătianu, demonstrând cu
argumente științifice, locul istoricului în cultura românească și universală.
Cu credința că paginile despre Gheorghe I. Brătianu, scrise și publicate în
deceniul 1980 - 1989, constituie dovada curajului intelectualilor, care prin fapta şi
scrisul lor au înţeles să restituie culturii noastre una din valorile ei perene, am alcătuit
antologia noastră. Tot ce au scris în acest deceniu istorici, oameni de cultură,
reprezintă o respingere categorică a imaginii false, denaturate a lui Gheorghe I.
Brătianu, conturată cu obstinaţie după 23 august 1944. Alături de paginile tipărite în
memorabilul volum „Confluenţe istoriografice româneşti şi europene. 90 de ani de
la naşterea istoricului Gheorghe I. Brătianu”, textele antologiei noastre conturează
portretul unui istoric care, prin scrierile sale, prin demersul său ca profesor,
conducător de instituţii şi publicaţii, a deschis noi orizonturi acestei ştiinţe devenind
un model. Acela al unui intelectual patriot, pentru care, aşa cum am arătat, ideea
unităţii naţionale, a independenţei ţării sale, a drepturilor pe care le avem asupra
pământurilor ce au format România Mare, a fost afirmată şi demonstrată ştiinţific
mai presus de conjuncturi, de veleităţi şi orgolii personale.
Şi aici Gheorghe I. Brătianu se întâlneşte cu N. Iorga, cel care primul a avut
revelaţia înzestrărilor ieşite din comun ale celui ce avea să devină un savant. Şi
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magistrul, şi discipolul - mai presus de neînţelegerile trecătoare care s-au ivit de-a
lungul vieţii - s-au întâlnit în anii de sfârşit al vieţii lor, la distanţă de numai
treisprezece ani, după ce şi-au asumat drumul care îi ducea spre jertfa supremă. Cu
sânge rece şi sadism, şi unul şi altul au fost ucişi, după ce fuseseră acoperiţi de mâlul
insultei şi al denigrării. Dar aşa cum dovedesc şi aceste pagini, ei au fost ucişi, dar nu
învinşi. Fapta şi opera lor, care fusese atâţia ani înlăturată din viaţa societăţii
româneşti, şi-a ocupat locul eminent, pe deplin meritat, în evoluţia spiritualităţii
noastre, datorită luptei duse de acei intelectuali care au înţeles să spargă zidul tăcerii
şi al minciunii, ridicat în jurul numelui şi operei lor.
Cuvinte-cheie: martyr, Gheorghe I. Brătianu, book, edition, 1980, censor’s
office, boldness, restore.
ONE MARTYR OF STRUGGLE FOR NATIONAL INDEPENDENCE:
GHEORGHE I. BRĂTIANU.
SOME PAGES FROM THE HISTORY OF ONE EDITION
(Summary)
The author presents us the priting’s tribulations of Gh.I. Brătianu’s Tradiția
istorică despre întemeierea statelor românești (The historical tradition about the
foundation of romanian states), second edition from 1980. Valeriu Râpeanu had
courage to print this important book of martyr of struggle for national independence,
in the last decade of censored communist system from Romania. The second edition
from 1980 has restored Gh.I. Brătianu to romanian historiography.
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PROFESORULUI VALERIU RÂPEANU, LA 88 DE ANI,
LA MULŢI ANI!
(”Curierul Național”, luni 30 septembrie 2019, București)

După absolvirea, în anul 1954, a Facultăţii de Filologie din Bucureşti, unde i-a
avut profesori pe Tudor Vianu, Iorgu Iordan, Al. Rosetti, Zoe DumitrescuBuşulenga, G.C. Niculescu, Edgar Papu, Ion Frunzetti, a debutat în acelaşi an în
paginile ”Gazetei Literare”, al cărei director era Zaharia Stancu.
De timpuriu, alături de activitatea sa de critic literar în paginile revistelor
culturale, ale ziarelor, la posturile de radio şi mai târziu de televiziune, Valeriu
Râpeanu s-a dedicat istoriei literaturii române, care a reprezentat dominanta prezenţei
sale timp de şase decenii în cultura românească. A publicat un mare număr de ediţii
critice din opera unor persoanlităţi care au marcat evoluţia spiritualităţii româneşti, în
primul rând N. Iorga, al cărui principal editor şi exeget este considerat de mai mulţi
ani.
Este cel dintâi laureat al Premiului Naţional ”N. Iorga”, instituit în anul 2003 la
Botoșani. Operele fundamentale ale lui N. Iorga, considerate capodopere ale
literaturii române, au fost restituite publicului nostru în ediţii critice realizate
împreună cu soţia sa, Sanda Râpeanu. Dintre ele cităm: O viaţă de om aşa cum a
fost, O luptă literară, Sfaturi pe întunerec, Oameni cari au fost (trei volume, prima
ediţie critică integrală), precum şi antologia N. Iorga 1940 - 1947. Este autorul unei
ediţii critice în trei volume Al. Vlahuţă şi a numeroase studii introductive la volume
din scriitori români. Un alt domeniu al prezenţei sale este cel legat de istoria
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teatrului românesc: a tipărit ediţii din operele lui George-Mihail Zamfirescu,
dramaturgul şi omul de teatru, Al. Kiriţescu, studii despre Victor Ion Popa, Tudor
Muşatescu, Mihail Sebastian etc. A alcătuit două ample antologii ale dramaturgiei
române contemporane, prima în anul 1964 (Biblioteca pentru toţi), cea de-a doua în
anul 1979, tot două volume.
Prezenţa sa pe tărâmul culturii româneşti a fost apreciată pentru caracterul ei
interdisciplinar, fiind autorul a două volume dedicate lui George Enescu şi al
ediţiilor ”Scrieri” şi ”Dintr-un secol de viaţă”, care strâng între copertele lor creaţia
literară şi prestaţia pe tărâmul criticii muzicale ale Cellei Delavrancea.
În calitate de editor (a fost timp de 18 ani director al Editurii Eminescu) a iniţiat
şi coordonat colecţii precum ”Biblioteca de filosofie a culturii româneşti”, în care au
fost tipărite opere fundamentale pe tărâmul filosofiei, istoriografiei, teoriei literare şi
artistice, interzise după 1944. Pasiunea sa pentru istoria ţării noastre s-a materializat
în cercetări care treceau dincolo de hotarele literaturii. Valeriu Râpeanu este autorul
monografiei I. G. Duca. În anul 1980 a tipărit o lucrare fundamentală a lui Gheorghe
I. Brătianu, marele istoric român interzis după 1944, mort în închisoarea de la
Sighetul Marmaţiei. Volumul intitulat ”Tradiţia istorică despre întemeierea statelor
româneşti”, apărut în 1980, a fost însoţit de un amplu studiu introductiv semnat de
Valeriu Râpeanu, studiu considerat o adevărată monografie despre savantul şi omul
politic român.
Am extras în pagina de faţă câteva fragmente din cronicile scrise cu prilejul
apariţiei acestei ediţii care apărea după treizeci şi cinci de ani de la interzicerea totală
a tipăririi operei lui Gheorghe I. Brătianu . Ele fac parte din volumul în pregătire
Gheorghe I. Brătianu, 1980-1989.
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*
”Este ceea ce face obiectul strălucitei demonstrații a lui Gheorghe I.
Brătianu 1, în lucrarea din 1945, pe care a reeditat-o Valeriu Râpeanu.
Nu vreau să-l măgulesc, dar trebuie să fiu drept, afirmând că este foarte greu să
mai spui ceva nou despre istoricul Gheorghe I. Brătianu, despre persoana lui și
despre opera sa, după atât de seriosul studiu pe care i l-a închinat 2. De altfel, dacă
am căuta să-l definim pe Valeriu Râpeanu după unul din criteriile lui H. Taine, am
spune că seriozitatea, în sensul cel mai strict al cuvântului, este calitatea dominantă
(la qualité maîtresse) care-l caracterizează. Acest cuvânt implică studiul aprofundat,
buna credință, obiectivitatea, metoda și expresia științifică adecvată. Valeriu
Râpeanu dă încă dovadă că prin acest mănunchi de calități, pe care le-am pus sub
semnul sintetic al seriozității, poate varia de la un obiect de studiu la altul, de la
primele lui cercetări asupra lui Al. Vlahuță, scriitorul pe nedrept total depreciat de

1

Gheorghe I. Brătianu, Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești, Ediție
îngrijită, studiu introductiv și note de Valeriu Râpeanu, Editura Eminescu, 1980.
2
Gheorghe I. Brătianu, studiu introductiv, pp. V-LXXXVI, urmat de Notă asupra ediției, p.
LXXVII și Note și comentarii, pp. 281-291. Studiul introductiv este cel mai important din tot
ce s-a scris despre regretatul mare istoric.
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noile generații, și trecând prin studiile sale asupra teatrului contemporan sau acelea
consacrate lui Nicolae Iorga, toate acestea cunoscându-le intus et in cute.
Aș observa așadar că printr-un proces de afinitate electivă, după expresia
goetheeană, Valeriu Râpeanu s-a simțit atras atât de opera, cât și de persoana
autorului ei, ambele exemplare ca valoare științifică și ținută etică”.
Șerban Cioculescu, în „România literară”, an. XIII, nr. 38, 18 septembrie 1980, p. 7.
*
”Şi în acest sens ni se pare că descoperim meritul capital al demersului editorial
şi interpretativ întreprins de Valeriu Râpeanu cu publicarea uneia din operele
principale ale istoricului şi omului de cultură Gheorghe I. Brătianu. Criticul şi
istoricul literar care semnează şi studiul introductiv, şi notele bogate însoţind textul,
şi-a făcut în ultimii ani o datorie de onoare dând în ediţii noi, complete, critice,
moderne lucrările fundamentale ale istoricilor români cei mai reprezentativi din
secolul XX, în măsura în care ele depăşeau sfera strictă a istoriografiei,
interferându-se cu istoria şi filosofia culturii româneşti, în măsura în care exprimau
un răspuns important, adevărat, în spiritul tradiției şi al specificității naţionale, la
nevoile prezentului. Astfel, după O viaţă de om şi O luptă literară de Nicolae Iorga,
Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti a lui Gheorghe Brătianu a
fost redată acum în circuitul firesc al culturii noastre de azi într-o formă care
satisface întru totul exigențele reconsiderării critice. Valeriu Râpeanu stăpâneşte cu
acurateţe instrumentele dificilei operaţii a republicării, la un nivel înalt, a unor texte
mai vechi pentru uzul publicului nou.
Domnia sa şi-a făcut ucenicia în istoria literaturii române şi e îndeosebi
familiarizat cu secolul XX. Dar în ultimii ani, teritoriul pe care-l cuprinde, spre a
explica locul exact ocupat de autorii operelor editate, s-a lărgit considerabil. În
sfera interesului său intră şi istoria social-politică, uimitor de bine cunoscută pentru
un om din generaţia sa, şi istoria ideilor şi mentalităţilor înregistrând o viziune de
istoria culturii. O evoluţie a direcțiilor de gândire ce caracterizează peisajul nostru
românesc se schiţează din comentariul la faptele şi ideile cuprinse în operă şi la cele
care au generat opera.
Valeriu Râpeanu, în note, extinde aria operei printr-un subtext de interes major
pentru specialist, ca şi pentru cititorul obişnuit. Iar în Studiul introductiv la Tradiţia
istorică, reconstruieşte întreaga epocă ante- şi interbelică pentru a explica apariţia
istoricului de care se ocupă şi a revalorifica critic concepția politică şi istorică a
acestuia într-o perspectivă în acelaşi timp analitică disociativă şi integratoare. Şi în
premizele stabilite cu mână sigură se degajă, urmărite într-un demers comparativ
bine condus, datele constitutive ale teoriei lui Gheorghe Brătianu despre descălecat,
integrate în descendența unui mod de gândire, a unei filosofii a culturii româneşti.
Valeriu Râpeanu a săvârşit astfel, cu editarea lucrării, un act binevenit, de mult
aşteptat în cultură, iar cu interpretarea sa, o reaşezare a unui mare cărturar al
trecutului apropiat pe locul care i se cuvine, mai cu seamă după moartea lui de
martir”.
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Zoe Dumitrescu-Bușulenga, în „Secolul 20”, nr. 237-238-239, 10-11-12, 1980,
pp. 181-188.
*
”O a treia serie de reflecții, ultima din cele anunțate, se îndreaptă către Valeriu
Râpeanu, îngrijitorul ediției, autorul notelor însoțitoare și al studiului introductiv
despre care s-a vorbit anterior.
Prin lucrarea de față, cercetătorul continuă să se afle într-o sferă de preocupări
și opțiuni bine definite, începută în anii trecuți cu O viață de om, monumentală
destăinuire memorialistică a lui N. Iorga, urmată la scurt interval de O luptă
literară, reconstituire ca de frescă a ceea ce revista Sămănătorul și mentorul ei au
însemnat în viața socială și literară a țării.
Ce linie de gândire, de asemenea și ce stare de simțire cetățenească, putem
desluși în aceste inițiative și realizări? Atât lucrările anterioare amintite mai sus, cât
și aceasta apărută recent, au un caracter complex. Găsim în ele, deopotrivă: istorie
literară, ca și istorie social-politică; priviri scrutătoare în trecut, ca și ecouri ale
acestora în judecăți și opțiuni prezente; sociologie, ca și estetică; pătrundere strictă
în conținutul obiectiv al evenimentelor, ca și cuprinderi ale acestora sub semne și
unghiuri încărcate de vibrație afectivă.
Cercetătorul își propune și izbutește ca între faptul revolut și faptul actual să
aducă în lumină, în afară de ceea ce aceste fapte pot exprima prin succesiunea lor
materială în timp, și ceea ce le poate asigura adevăr inefabil și complementaritate
spirituală. În această privință, trimiterile din josul paginilor, ca și notele ori
comentariile însoțitoare, au o justă și eficace putere întregitoare. Readuc în atenția
contemporană imagini de oameni și situații caracteristice dintr-un trecut mai mult
sau mai puțin îndepărtat; umplu goluri de informație și corectează înțelesuri vagi
sau înțelesuri greșite; fac posibile reconsiderări pe care opinia comună le datorește
cu liniște unui patrimoniu de istorie și de sensibilitate literară al țării; dă faptelor,
odată cu expresia fiecăruia în parte, și relieful climatului de epocă în care se înscriu.
Tuturor acestor trăsături, Valeriu Râpeanu le imprimă cu putere unitate,
pregnanță și culoare. Izbutește, pentru că exegeza lui este umană, este caldă, este
generoasă și, în esența ei spirituală, este profund românească”.
Ion Zamfirescu, în „România liberă”, 11 decembrie 1980, p. 2.
*
”Articolele dedicate lui G.I.Brătianu apărute în ultimul deceniu au avut de cele
mai multe ori drept obiectiv numai analizarea operei şi a preocupărilor sale
didactice şi ştiinţifice. O excepţie notabilă în acest sens o constituie admirabilul
studiu introductiv întocmit de Valeriu Râpeanu ataşat uneia din cele mai valoroase
lucrări ale lui Brătianu, reeditată postum în 1980. Studiul, o adevărată
micromonografie despre Gheorghe I. Brătianu, simţ istoric şi intuiţie a psihologiei
umane, îmbrăţişează aproape toate laturile activităţii lui. Meritorie şi temerară este
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convingătoarea reconsiderare şi în calitatea sa de marcant om politic al perioadei
interbelice, când încă ecoul tumultului inculpărilor formulate anterior nu se risipise
complet”.
Victor Spinei, Vicepreşedinte al Academiei Române, „Gheorghe I. Brătianu
între vocaţia istoriei şi tentaţiile vieţii politice”, în vol. Reprezentanţi de seamă ai
istoriografiei şi filologiei româneşti şi mondiale, Muzeul Brăilei, Editura Istros,
Brăila, 1996, pp. 91-92.
*
”Valeriu Râpeanu este unul dintre cei mai avizaţi cunoscători, la noi, ai operei
lui Iorga, pe care o editează şi o comentează, dezvăluindu-i sensurile adânci. Iorga,
s-ar putea obiecta, a fost şi un mare prozator (în literatura de călătorie şi
memorialistică), autorul a importante lucrări de istorie literară, încât e firesc ca un
istoric literar să i se consacre. Dar Valeriu Râpeanu are şi meritul mare, care
niciodată nu va fi uitat, de a fi restituit prima oară, în 1980, celebra carte a lui G.I.
Brătianu, Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti, scriind şi cel
dintâi studiu de amploare despre opera marelui istoric. Iată două iniţiative demne de
toată stima şi care îl definesc pe Valeriu Râpeanu exegetul. Şi nu uit că această
carte a lui G.I. Brătianu a inaugurat colecţia, extraordinară, „Biblioteca de filosofia
culturii româneşti”, care apare la Editura Eminescu sub coordonarea lui Valeriu
Râpeanu. Editorul îl întregeşte fericit pe istoricul literar”.
Z. Ornea, în „România literară”, an. XII, nr. 42, joi 19 octombrie 1989, p. 19.
*
”[…] Mi-a plăcut, mi-a dat satisfacţie modul în care Valeriu Râpeanu vă
portretizează în noua sa carte „Interferenţe spirituale”. Printre rândurile sale, se
pot citi mai multe chiar decât cele exprimate direct. Adevărul apare clar rostit - şi
făţiş, şi aluziv. A surprins cu fineţe multe din calităţile Dvs.
Sunt onorat că, în portretizările sale, mă aflu vecin cu Dvs. Dintre criticii de azi,
Valeriu Râpeanu îmi pare cel mai loial, mai voitor de bine şi adevăr, dincolo de
interese, calcule, spirit de gaşcă. Colegii mei de generaţie şi tinerii nu au nici
judiciozitatea şi nici generozitatea lui. La apusul activităţii mele şi la mijlocul
activităţii Dvs. - în plină culminanţă - Râpeanu săvârşeşte un act de dreptate, cu
care mata, iar eu şi mai puţin, suntem cam rar deprinşi”.
Petru Comarnescu, Fragment dintr-o scrisoare către Zoe Dumitrescu-Buşulenga,
16 Aprilie 1970.
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