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ACTIUNILE COMITETIJLUI PENTRU RIDICAREA
, MONUMENTULUI LUI I. C. BRĂTIANU
OCTAVIAN C. DEJAN•
1
I. C. Brătianu s-a născut la Piteşti în anul 1821 2 şi a murit la data de 5 mai
I 1 I l Florica - ŞtefMeşti Argeş, într-o zi cu furtună şi cutremur. La capătul lui a
11 I nsuşi regele Carol I, care a oferit ca amintire celor patru fiice ale defunctului câte
4
11 111cdalion de aur, cu fire din părul acestuia • Cele patru fiice erau: Sabina (18631
, căsătorită cu dr. Constantin Cantacuzino, Maria (1868-1945), căsătorită cu Ion
1111, Tatiana (1870-1946), căsătorită cu I. I. Niculescu Dorobanţu, şi Pia (1872-1962),
I ri tă cu Alexandru Alimănişteanu.
De faţă au mai fost: soţia Caliopia (Pia), născută Pleşoianu (1841-1920), şi cei
11 I I ai săi - Ion (Ionel) (1864-1927), căsătorit: l. Maria Moruzi şi 2. Elisa Ştirbei,
1 1 l ndin Dinu (1866-1950), căsătorit cu Alexandrina, născută Co.stinescu, şi Vintilă
11 7-1930), căsătorit cu · Lia, născută Stolojan, precum şi· fratele său mai mare
I 11111tru C. Brătianu (1812-1892) cu fiul fratelui său, Teodor (1812-1884), Grigore T.
11 11 nu.
Nu ştim clne •a fost iniţiatorul constituirii unui comitet pentru cinstirea
11 riei lui I. C. Brătianu, denumit Comitetul pentru ridicarea monumentului lui I. C.
I nu, nu cunoaştem când s-a constituit şi nici persoanele care au alcătuit acest
1 111 1let. Ştim însă că în acea perioadă tânărul inginer Ion I. C. Brătianu (Ionel) acorda
1• 1 tate domeniului Florica, unde construia o terasă, iar în calitate de.colaborator al
111 Anghel Saligny avea sarcina serviciului fotografic al' podului peste Dunăre (fig. I),
I'' ·um şi a lucrărilor căii ferate Bacău-Piatra Neamţ. Sabina Cantacuzino, în amintirile
I' rnre ni le-a lăsat despre familia I. C. Brătianu, a scris că Ionel mi scăpa nici o ocazie
5
11 1 cunoaşte chiar cele mai mici rămăşiţe interesante ale trecutului .
Până la proba contrară, admitem că cel care a iniţiat şi constituit Comitetul
11 ntru ridicarea monumentului lui I. C. Brătianu este Ionel Brătianu şi. din acest comitet .
11 I ut parte copiii defunctului.
I

1111
1

'

ureşti.

I fan Ştetlnescu şi alţii , Enciclopedia /storiogrqfiei româneşti, Editura Ştiinţifici! şi Enciclopedică,

lh urcşti, 1978, p. 396-397.
1111•//onnaire Encyclopedique pour tous, petit Larousse, 1966 - 27 tirage - Librairc Laroussc, p. 1222.
1
JlOslol Stan, Ion C. Brătianu şi Liberalismul Român, Editura Globus, 1993. p. 464.
1 11111 corespondenţafamiliei Brătianu, voi. V, Bucureşti, 1935, p. 510.
1
bina Cantacuzino, Din viaţa familiei!. C. Brătianu 1821-1921 , voi. I, Bucureşti, p. 173.
1
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Neîndup),ecată
este
care cere ca fiecărui răsărit de s
să-i urmeze un apus, ca florile car
strălucit în toată splendoarea s
ofilească şi ca fiecare firişor de iz 111
şi fiecare picătură de rouă Nlllll
mânate de aceleaşi neînduplecate I I
de a se contopi în noianul nesfârş h 111
'
J T mărilor şi oceanelor.
Valoarea 111111
om însă' se măsoară cu obstacole! p
care le-a învins rangul social la cai
ajuns, iar I. C. Brătianu, fiind o m 11
personalitate istorică a României,
meritat cu prisosinţA omagiul' pe 11
i · J~a ,adus.. comitetul constitu I
datorită
c.ăruia
s-au
reall11
următoarele ·;acţiuni principale: I
, 1 Publicarea în periojida '1902- l9 I
' olecţiei de şase volume, intitul I
Fig. I. Podul peste Dunăre „Anghel Saligny" „Anul
1848
în
Principal I
·, înlungimede3850m, v~derfI,depe
„ Române" 6 ; 2) În 1anii 1907-190K,
malul drept, în anii 1890-1893.
achiziţionarea şi mutarea bisericu\ I
lui Horia ,din Albac; Munţii Apuseni (fig.-.. 2),.. la flprica şi înzestrarea acestei.a 'li
obiecte de cult, printre care un chivot din anul 11633; 3) <Eonstruirea între anji 19
1912 a mausoleului de la Florica (fig. 3) şi mutarea în ·~nul 192 l a osemintelor lui I. '
Brătianu şi ale fetiţei Florica (J 862-1865) în el.
· ,;,. Apreciem . de asemenea ~ că ,şi: următ.oarele acţiuni Jntreprinse de . membrii
familiei I. C. Brătianu într.e. anii 1929-1975, resp_.e..ctiv cilJpă moru:tea lui Ionel iBratiar\11 1
se datorează acestui comitet: înfiinţarea în anii 929-1930 a· Aşezământului cultural
bilHiotecii Ion I. . C. Brătianu în str Lascăr Catargiu - B,ucureşti; ·publicarea de căU'
Sabina Cantacuzino a volumelor, intitulate „Din viaţa familiei I.r, C. Brătian u",
publicarea volumelor „Din corespondenţa familiei Brătianu"; Aducerea Ia f'lorica 1
oserriintelor lui mnu I. C. -Brătianu şi ale lui Gheorghe I. 1. Brătianu, morţi 11
închisoarea de la Sighet.
~
~
. ,„I
În vara anului 1907, Ionel Brătianu„ proaspăt recăsătorit, efectuează o vizită 11
Transilvania. Autorităţile maghiare l-au bănuit, pe nedrept, că a participat la Adunar 11
Generală a ASTREI, în realitate Ion l. G. BrătianQ a mers _să perfecteze achiziţionar
bisericuţei din Albac şi să organizeie demontarea şi transportul acesteia sub-dealurll
cu vii de la Ştet'ăneşti, satul Florica-Argeş, unde se afla conacul Brătienilor (fig. 5).
Este vorba de bisericuţa cu hramul Sf. Pantelimon, constr.uită..în anul 1752 I
izvoarele Arieşului din munţii Abrud, de meşteri din satul Albac, comuna Râul Mare
Munţii Apuseni. ConstrU:cţia7~ este caracteristică bisericilor de lemn maramureşen ,
'' Anastasie Iordache, Pe urmele !~1 Durrli{r:u Brătianu, Editura Sport~'furism: Bucureşti , 1984, p. 330.
7
Revista „Mitropolia Olten"iei", nr. I ·2, 1960; Ilie Diaconescu, Câteva date şi buemnări despre ctitoriile din
1
1
Olăneşti Vâlci i, p. f 4. 76'.
•
• •
• w
•
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1 d 1 zată pe tălpi masive de stejar, de i·t,50 m x 9,70 m x 0,22 m, cu temelie din
111 nul de râu înecaţi în mortar de var, având fomia de corabie: 11 m ·x 7 m,

,, 1 t11ir.a pe fronton triunghiular cu balcon decorat în profile

distanţate şi ' acoperiş

Ht1ldal deschis, absidă pentagonală, pereţi din bârne căptuşiţi interior şi tencuiţi,.
11 1unşi de orificii înguste de 0,45 m x 0,4'5 m şi învelitoare în două ape, aşternută cu
d1 fi zimţată, încheiată în nut şi feder; de care se leagă sub coamă scaunul absidei, în
I 1pe repezi.
Exteriorul 'este împodobit de un brâu în torsadă, cu incizii ovale şi
1 1111 hiu lare, tratat cu uleiuri vegetale împotriva cariilor. Pe faţa uşii bărduită din
1 1 , de 1,75 m x 0,75 -m, de la _intrarea în pronaos, se repetă motivele decorufoi
1 r, completate cu motive simbolice: cercuri duble, reliefate şi şuviţe de frânghie
1111 I tlte, crinul văilor, săgeata daco-tracică, iar pe frontispiciu semnul biruinţei
1

•'ne.

Fig. 2. Bisericuţa din A/bac în anul 19~2, la conacui Brălienilor „Florica".
Vedere din Sud
Pe o scândurică de gorun de 0,60 m x 0,45 m, prinsă în bârnele peretelui
14.lrior, s-au săpat cu unciale reliefate, în anul 1908, versuri din poezia Bisericuţa din
I ac a lui Octavian Goga:
·
De aceea ostenită acum I De multe rele câte au fost I Bătrână te-ai pornit la
1hum I Să-ţi dee fraţii adăpost I Rămâi aici„ fă-ţi un popas I Fii sfetnic bun din viac în
v 1 I Şi spune acasă ce-a rămas I Bisericuţa din Albac /.
Această bisericuţă (fig. 2) este denumită şi biserica lui Nicolae Ursu - HORIA
pentru că în ea, Horia, luptătorul pentru libertatea românilor ardeleni, din anul 1784,
n rugat şi a ascultat aici cuvântările călugărului Sofronie de Ia Cioara, care i-a chemat
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pe români, în anii 1744-1761 , la libertate religioasă 8 . Este fără nici un dubiu fo pt ul 1
răs coala lui Horia, împreună cu Cloşca şi Crişan , a fost pregătită de călugărul Sol1 1111 1t
ck la Cioara (mânăstirea Afteia), iar Ionel Brătianu, probabil că a citit în „Telt:gr 11l 1tl
RomâJl ", apărut la Sibiu în anul l 905, n\Jmerele 6 şi 7, însemnările de pe · q 1,
bi se riceşti din Ardeal, publicate de pr. Oancea, referitoar~ la călugărul Sofronie. I •1 1>
ş tiut faptul că all!ngat de armata geJJeralului austriac Nicolae Adolf Bukow, ct11 1 ,,
di spus în 1761 ca toate m ă n ă stiril e de lemn şi cele de piatră din Transilvani a ~ . 111
d ă râ mate , c ă lugărul Sofronie, în august 1761, a trecut din Ardeal în Ţara · Româm:.1•1 1,1
mai întâi la Râmnic, apoi la Curtea de Argeş, în 1764 la Robaia, de .unde Îll pcno111h1
1765-1771 ajunge ~gumen la mănăstirea Vieroş (Făget-Colibaşi Piteşti)?.
Mausoleul familiei I. C. Brătianu a fost zidit între anii J909-191 2, d111
că rămidă, placată cu piatră albă de Albeşti. Iniţial a fost acoperit cu tablă de a ra111 , . d11 1
în anul 1918 a fost dezve lit d1
trupele de ocupaţie gern1.i111
rămânând doar turla acoperii 1 11
aramă, restul acoperişului fii11 d , 11
olane. Mausoleul are for111 <1 d1
cruce, cu demisol şi parter. l 1·1.
trei abside laterale şi , de la al1a1 1111
forma semicirculară . La su 1i.„ „1
este cavoul familiei I. t
Brătianu, iar la parter este bisc111 ,,
parohială. Intrarea· în pridvo1 .,,
face pe nişte scări di: piatră înul11
frumos lucrate. PridvoJul 1:,11
deschis şi este susţinut de colrn11 11
având la partea superioâ'ră câte 1111
capitel, între coloane fiind an.:ad1
trilobate (fig. 3).
Absidele laterale şi de 111
altar au formă de pentagon şi s111 11
împărţite în trei părţi (fig. ·I)
partea de jos este prevăzu tă 11
câte două geamuri, care d:i11
lumină în ,cavou şi este despă q i1
de partea de mijlo c de un br;î11
masiv, simplu; la partea d111
mijloc absidefo laterale au ci 111,1
ferestre, din care trei oarbe, avâ11d
Fig 3. Mausoleul familiei I. C. Brătianu de la
partea superioară de tril oh,
Florica în anul 2003, vedere din vest.
s usţinute de câte două coloa11r
mici . La fel sânul de la altar are cinci ferestre, din care patru sunt oarbe ~i au ace l eaş i
elemente decorative; partea superioară este de s părţi t ă de un brâu Iucrat frum o~ .
' I'. S . l osi t~ Mo11ografia Eparhiei Rdmnic11/11i şi Argeş11/11i , Râmni cu Vâlc1:a, 1976, p. 974-9 75
., l.î!oria Bisericii Române, voi. li, Bu cureş ti , 1958, p. 224-22 7
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n tor celui de la biserica Trei Ierarhi din Iaşi şi are 32 firide cu aceleaşi elemente
1llve. ia firide sunt pictate personaje din Vechiul Testament şi poeţi antici; sub
nl\ este o cornişă masivă, simplă.

Fig. 4. Mausoleul I. C.

Brătianu

în anul 2003, vedere din Sud

Intrarea în partea de sw a mausoleului, cu utilizarea de biserică, se face pe o
de lemn, care are deoparte şi de alta doi stâlpi de piatră sculptaţi frumos.
Mausoleul nu a fost zugrăvit în interior.
·
În anul 1920 în cavou a fost înhumată soţia lui I. C. Brătianu, Caliopia (Pia),
p l în anul următor, 1921, au fost introdwe osemintele lui I. C. Brătianu (1821-1891)
1le fiicei lui Florica (1862-1865).
Ion I. C. Brătianu a fost omul unei mari vocaţii politice, un geniu politic
ii li rită căruia s-a IDmptuit idealul naţional al unităţii statale.'
' ·
La qata de 19 iulie 1.927 marele Rege Ferdinand I al României a murit la
n ia şi la 24 noien;ibrie acelaşi an, la Florica, a murit şi Ion I. C. Brătianu. Opera sa ·a
f 1 t continuată de Sabina şi Vintilă, până m 1930 când a murit, apoi de celălalt frate
I nu, până la desfiinţarea partidelor istorice. Pentru cinstirea lui Ion I. C. Brătianu au
Io l întemeiate în anii 1929-1930 un Aşe;zământ' şi o bibliotecâ În strada Lascăr
' targiu din Bucureşti, care i-au purtat numele, iar la data de 28.11.1938 în grădiniţa
• 1·ei lui Ion I. C. Brătianu, din. str. Biserica Amzei, i s-a dezvelit şi un monument din
1 nit, operă a sculptorului.croat Ivan Mestrovic.
lnstaurjlrea regimului comunist din România a dus la falsificarea istoriei şi a
d1:naturat rolul marilor personalităţi pentru unitatea şi fiinţa naţională. S-a afirmat că
nOlptuitorii României independente şi ai României Mari aparţin familiei de moşieri şi
· pitalişti români din regiunea Piteşti, ai cărei membri au avut în istoria României un
r I politic reacţionar promovând o politică antimuncitorească, antidemocratică şi
0
ntinaţională de înfeudare a ţării capitalului străin, de jefuire a p~porului muncitor' •
"' Anastasie Iordache, Ion I. C. Brlitlanu, Editura Albatros, Bucureşti , 1994, p. 566.
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Fig. 5. Conacul Brătienilor fn anul 2003, vedere din sud-est.

Ionel

Brătianu

a fost contestat de regimul comunist, fiind interzis pentru o

lăsa loc denigrărilor şţ calomniilor. În volumul de 524 de pagini intitulat „Pub li O\ I
interzise" până la l mai 1948, între poziţia 505 şi 535 litera „B" şi la alte litere, sunt

cuprinse titlurile lucrărilpf elaborate de membrii familiei Brătianu, care au fost distru
fiind interzise, deoarece, după părerea autorilor lucrării „conţin idei reacţionare" ş i „
poate afirma fără te~a de exager~e, c~ o mare p~ţte din ceea ce s-a publicat în 101 1
noastră în ultimele trei decenii, precum ş'i un anume procent mai redus din ceea ce
publicase anterior, era infectat de idei şovine, reacţiom~re, rasiste etc. (p. 9)" m t
pentru care „odată cu lichidarea regimului fascist din România s-a pus proble111
lichidării tuturor moştenitorilor pe care acesta le lăsase în urma sa" (p. 5) pentru l'
„acţiunea de răspândire a otrăvii imperialiste nu s-a .mărginit la cărţile mai mult sau 111 11
puţin oficiale, cum ar fi luqările de doctrină politică etc. Ea s-a exercitat în m I
puternic până în cele mai aparent inofensive publicaţii. În literatura burgheză, în c 1
individualismul, şovinismul, superstiţiile, fac parte din temeliile ei, în ediţii coment 1t
din clasicii români şi străini , unde critici rău intenţionaţi au falsificat istoria şi text I
literare pentru a găsi argumente în sprijinul teoriilor lor retrograde _şi chiar în modest I
broşuri de popularizare ştiinţifică, în foarte 'multe lucrări din aceste categorii s-a fă ut
de fapt, mai mult sau mai puţin făţiş, apologia hitlerismului,' ele nefiind decât tot atât 1
mijloace de a Sluj i interesele imperialiSmUlUi, duşmanul de moarte al Clasei ffiuflCitoar I
al pqporului" {p.6). ,.Ascuţirea lupţei de clasă în ţara noastră~ în condiţiile trecerii de I1
democraţie , populară !a socialism, face ca lupta dusă pe plan ideologic de cin 11
mugcitoare împotriva ideologiei reacţionare să fie din ce în ce mai înverşunată. Luptu
pentru curăţirea sectorului cultural de toate aceste publicaţii fasciste şi profascist ,
1
publicaţii care în fond caută să apere şi să justifice exploatarea omului de către orn, nu
va lua sfllrşit decât atunci când ele nu vor mai exista decât în câteva biblioteci ofici ale
documentare, unde istoricii viitorului vor avea prilejul să studieze epoca cea m 1
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u 11 din istoria modernă a omenirii, epoca imperiaJismului monopolist şi a crimelor
I mpotriva umanităţii'! ,(p. 11 ).
Am citat programul yde calomniere aparţinând ideologiei comuniste din
1111 nia, pentru a arăta temeiul acţiunilor regimului totalitar comunist împotriva
I 111 Hei Brătianu. Dinu I. C. Brătianu în vârstă de 83 de ani, la câteva luni de la arestare
1t1 lllU I 1950, decedează în închisoarea de la Sighet. 1Fiul lui Ion f. C. Brătianu,
11 n ntul istoric Gheorghe I. I. Brătianu, me!T\bru al Academiei Româpe din anul
I , care a contribuit la rjdicarea istoriografiei române I~ nivel european, îşi află un
1 it tragic Ia data de 24 aprilie 1953 tpt în închisoarea de la Sighetu Marmaţiei, la
1 Ul marilor împliniri.
'
Un an mai târziu, în 1954, pentru a se şterge dini iy.emoria oamenilor din
unea Piteşti __şi alte locur~ amintirea Brătienilor, comun,iştii "tU dispus dărâmarea
ricuţei din Albac. de 11t conacul Brătienilor. La această dată protopop de Piteşti era
111 onstantin Dejan şi formal trebuia să semneze demolarea bisericuţei. Nu avea
lt 11portanţă că acesta era monument istoric .. Pr. Constantin Dejan a sesizat prompt
111 nţia aceasta .a autorităţilor 1episcopului Iosif Gafton al Râmnicului şi Argeşul ul.
I l11pl1 o vizită a episcopului Iosif, împreună cu Patriarh1.1l Iustinian Marina, la bisericuţa'
I 11 !'lorica, aşa cum s-a consemnat în pisania bisericuţei, sub motivul că bisericuţa era
tl r pănată de vreme şi fliră într:ebuinţare, s-a mutat şi refăcut în fonna iniţială şi din
l eaş i materiale sub muchia de răsărit a staţiunii balneoclimaterice de la Olăneşti ,
111 I „a fost împodobită cu pictură nouă şi înzest[ată cu sfiqte odoare şi cărţi, sfinţindu
n anul 1958, luna octombfiej când s-au împlinit zece ani de la reîntregirea Bisericit
1Lodoxe greco-catolice în sânul Bisericii mamă. Zugrăvitu-s-au această biserică de
111 ş terii zugravi D. Dimitriu-Nicolaide şi Ortansia Masichievici" (fig. 6).
11

Fig. 6. Bisericuţa din A/bac in anul 1972 la Olăneşti,' vedere din nord-vest.
•

"

'(

•

•

I•

De la vechea bisericuţă a lui Horia, din Albac, adusă în anii 1907-1908 la
' nacul Brătienilor de Ionel Brătianu, au rămas la Florica uşile împărăteşti, care au fost
montate la altarul parterului mausoleului şi începând cu data de 30 noie,mbrie 1954
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mausoleul familiei Brătianu , în partea de sus, a primit destinaţia de biserică paroh
deservind nevoile sufleteşti ale Coloniei Partizani şi ale muncitorilor de la C. A. ,,
mai apoi ai I. C. H: V. Ştetlneşti. Oficial însă este socotită biserică filială a pan h
Târgu Dealului începând cu data de l iunie 1960 şi are hramul Sf. Ioan Boteză I 1 t
Primul preot slujitor la noua destinaţie a mausoleului Brătienilor a fost preotul And1
P. Nica, licenţiat în teologie /născut la data de 01.01.1908 în comuna Velejani- tl
Basarabia, hirotonisit preot la 24.04.1932 pe seama parohiei Ghiduleni-Orhei. A 111
funcţionat ca preot în Basarabia, la Vorniceni-Lăpuşna, apoi la Budeasa-Argeş şl d 1
luna august 1954 la biserica Ştefăneşti II. A murit la data de 14.08 .1982 în vârstă d I
ani.
' În cavoul mausoleului Brătienilor-au mai fost înhumaţi: Ionel (1927); Vini I
(1930); Sabina (1944); Maria (1945); Tatiana (1946); Alexandru Alirnănişteanu (1 1 I
şi soţia sa Pia (1962) precum şi alţi membri. După trecerea timpului, la începutul an I 1
1970, membrii familiei Brătianu au obţinut aprobarea eXbumării osemintelor şi al I 11
Dinu I. C. Brătianu şi Gheorghe I .I. Brătianu şi aşezarea lor la locul cuvenit, fntt
părinţi, fraţi şi surori, cu următoarea inscripţie ,,Au murit la Sighet neclintiţi în cred 1
lor~ Osemintele aşezate în aceste cripte".
Aşezământul cultural şi Biblioteca Ion I. C. Br!itianu din Bucureşti au
desfiinţate · în anii _dictaturii c muniste, · fondurile de cărţi şi documente ' au 1
confiscate şi împărţite la diverse biblioteci.
Biblioteca şi conacul de la Florica au'fostjefuite, în vechiul conac fiind sta I
s~aiul şi ~antina G. A. S. 11 • O parte a ' biectelor aparţinând Brătienilor au fost prelu 1
de Muzeul din Goleşti prin osârdia unor muzeografi animaţi de treC'utul istor.ic şi m r I
lui personalităţi 12:
'
•
'
'
- ·~
În anul 1992 a fost reaşezată sculptura în granit a lui Ivan Mestrovic, în I ·ul
iniţial din Bucureşti, acum Bulevardul Dacia, fostă str. Ştefan Furtună, în spar I
Comitetului de Stat al Planificării, respectiv alături de Muzeul Literaturii Române.
Dacă a existat un Comitet pentru ridicarea monumentului lui I. C. Brătianu ,
cercetările viitoare vor aduce, desigur, certitudini, unde există îndoieli . Credem
iniţiatorul şi sufletul acestui comitet a fost Ion I. C. Brătianu şi că toţi membrii famll
Brătianu au făcut parte din acest comitet, punând umărul la toate, din devotament foi
de ilustrul înaintaş, faţă de poporul român, pentru că aceştia au făcut parte dint ·I
generaţie de la care s-a cerut atât de multe şi care au dus pe umerii ei sarcina at t 1
transformări. Toţi membrii familiei au fost personalităţi istorice inspirate de nobil
idealuri, conştienţi de responsabilităţi ce Ie-au revenit, curajoşi şi cu spirit de sacrificiu
Familia I. C. Brătianu este un simbol, care a dat trei generaţii de oameni excepţion I 1
care au dat înţelesuri adârici vieţii, umplând cu personalitatea lor epoca în care au tr lt.
Existenţa lor în~ existenţa vremii a dat un nobil conţinut şi alte dimensiuni istorl I
naţiunii române, ]>entru care s-au dăruit, s-au cheltuit şi sacrificat. Membrii famil i
Brătianu au conferit o nobleţe vremii şi societăţii în care au trAit şi pe care tt
îmbogăţit-o spiritual şi cultural.
Aducem omagiul nostru fierbinte şi recunoştinţa noastră memoriei membrii t'
familiei Brătianu.
11
12

ibidem, p. 567.
Ibidem, p. 568.
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THE ACTIONS OF THE COMMITTEE FOR THE RISING
OF THE MONUMENT OF BRĂTIANU
Abstract

111

l

The committee, probably constituted on Ionel Brătianu's initiative, carried out
1cquisition and the making of the Horia's little church ftom Abac to Florica
1wcen 1907 and the building of the mausoleum from Florica between 1909 and 1912.
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