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NAŞTEREA UNUI MONUMENT - ION I. C. BRĂTIANU

Cezar Petre Buiumaci
Absolvent al Colegiului Sfăntul Sava, studiază la Paris dar şi la Bucureşti şi obţine
diploma de inginer al Şcolii de Poduri şi Şosele, din 1923 este membru al Academiei
Române. Activează în rândurile P.N.L din 1895, an în care este ales deputat de Gorj,
iar din ianuarie 1909 este ales preşedintele partidului, funcţie pe care o va deţine
până la sfărşitul vieţii. Cunoscut îndeobşte ca cel mai longeviv premier în perioada
1922 şi 1927, Ion l.C. Brătianu (20 aug. 1864-24 nov. 1927), fiul cel mare a lui l.C.
Brătianu, fratele lui Vintilă şi Dinu Brătianu, a fost însă şeful a 7 cabinete între 1908
şi 1927, dar şi ministrul al Lucrărilor Publice (1897-1899, 1901-1902), ad-interim
( 1902), ministru al Afacerilor Străine ( 1902-1904) şi de Interne (1907-1908). Ionel
Brătianu formează în 1914 un guvern care va rămâne la putere pe toată perioada
primului război mondial. După doi ani de neutralitate, dar în care Brătianu a dus o
susţinută politică externă, primind garanţii din partea Antantei că România va primi
Transilvania, Bucovina şi Banatul, semnează Tratatul de alianţă cu Antanta la 4
august 1916, pentru ca 10 zile mai târziu România să declare războiAustro-Ungariei. 1
Este cunoscută turnura pe care a luat-o situaţia frontului în România şi retragerea
guvernului şi a familiei regale la Iaşi. Ionel Brătianu refuză începerea negocierilor de
pace cu Puterile Centrale în 1918 şi prezintă demisia guvernului său, pentru ca trei
luni mai târziu să se constituie un nou guvern liberal, ce va ratifica actele de Unire
ale Transilvaniei şi Bucovinei cu România cât şi organizarea acestor provincii şi va
aplica o serie de măsuri cu scopul de atenua consecinţele ocupaţiei străine şi iniţierea
reformei agrare. 2 În ianuarie 1919, la deschiderea lucrărilor Conferinţei de Pace de
la Paris, Ionel Brătianu va conduce delegaţia română, urmărind confirmarea prin
tratate internaţionale a actelor de unire ale Transilvaniei, Bucovinei şi Basarabiei
cu România, a dreptului poporului român la întregirea ţării şi va semna, la 28 iunie
1919, Tratatul de Pace dintre Puterile Aliate şi Germania, însă refuză semnarea
Tratatului cu Austria ca urmare a impuneri unui tratat privind minorităţile dar şi
Convenţia privind liberul trafic de persoane şi mărfuri, aparţinând Puterilor Aliate
şi Asociate, pe care le considera un amestec în treburile interne, refuz urmat de
părăsirea lucrărilor Conferinţiei şi revenirea în ţară. 3 Ca urmare a politicii duse de
I. Nicolae C. Nicolescu, Şefi de stat şi de guvern ai României: 1859 - 2003.
Meronia, Bucureşti, 2003, p. 214 - 219.
2. Ibidem, p. 222.
3. Ibidem, p. 224 - 225.
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guvernul comunist ungar condus de Bela Kun, care respinsese hotărârile Aliaţilor iar
armata ungară declanşase repetate atacuri împotriva României, guvernul român a decis
începerea unei contraofensive ce a culminat cu ocuparea Budapestei. 4 Considerând
inacceptabilă semnarea Tratatului cu Austria de către Puterile Aliate la 1O septembrie,
Ionel Brătianu demisionează din funcţia de premier două zile mai târziu. 5
În ianuarie 1922 Ionel Brătianu este însărcinat să alcătuiască un nou executiv.
Acesta va declanşa un amplu program de guvernare care va atinge toate palierele
vieţii româneşti, incluzându-le pe cele administrativ-organizatorice, instituţionale,
legislative, economice sau culturale. Totodată se va ocupa de încoronarea regelui
Ferdinand şi a reginei Maria de la Alba Iulia, din toamna anului 1922. Însă cea mai
mare provocare a guvernului condus de LLC. Brătianu a fost adoptarea Constituţiei
din 1923, în fapt o revizuire a celei din 1866, adaptată la noua configuraţie teritorială
a ţării, având menirea de a fi baza juridică a României Mari. Politica pe care o
va impune guvernul liberal se va numi „Prin noi înşine" şi se va caracteriza prin
adoptarea unei legislaţii cu scopul de a consolida poziţia capitalului românesc în
raport cu finanţele internaţionale. În acest sens va fi adoptată „Legea minelor", care
a încercat îngrădirea capitalului străin asupra petrolul românesc, „Legea energiei"
care dorea valorificarea rezervelor hidraulice ale ţării. Guvernul LLC.Brătianu a
sprijinit dezvoltarea industriei grele autohtone prin crearea de diferite bănci care
să susţină înfiinţarea de mari întreprinderi precum „Malaxa", „Reşiţa", concernul
metalurgic „Titan-Nădrag-Călan", Societatea Naţională de gaz-metan Mediaş,
Uzinele metalurgice din Copşa Mică şi Cugir, LA.R. Braşov şi adoptă un tarif vamal
protecţionist în favoarea mărfurilor autohtone, se înfiinţează Administraţia C.F.R., cu
statut de persoană juridică şi buget propriu. Pentru încurajarea şi sporirea producţiei
agricole au fost înfiinţate Camerele de Agricultură judeţene. A fost adoptată „Legea
pentru organizarea armatei'', „Legea învăţământului", „Legea pentru organizarea
Bisericii Ortodoxe Române", „Legea pentru unificarea administrativă'', „Legea
pentru organizarea judecătorească", „Legea pentru statutul funcţionarilor publici",
„Legea pentru reglementarea repaosului duminical şi al sărbătorilor legale" etc. 6
Întreaga activitate politico-diplomatică a României, nu doar în timpul guvernării
liberale, ci în toată perioada interbelică a urmărit îndeaproape crearea unor condiţii
sigure de apărare a integrităţii teritoriale, independenţei şi suveranităţii naţionale. De
pe aceste poziţii a activat România în Societatea Naţiunilor, în Mica Înţelegere şi în

4. Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costi ca Prodan, În apărarea României Mari, Campania armatei
române din 1918- 1919, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p. 287.
5. Nicolae C. Nicolescu, Op.cit., p. 225.
6. Ibidem, p. 225 - 231.
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Înţelegerea Balcanică. 7 România a luptat, alături de alte state, împotriva fascismului
şi revizionismului. A fost una dintre ţările care a insistat ca Societatea Naţiunilor să
adopte, în 1935 sancţiuni economice împotriva Italiei fasciste, care atacase Abisinia.
Continuând această linie, România a protestat în 1936 împotriva invadării zonei
renane şi apoi împotriva dezmembrării Cehoslovaciei de către Germania hitlerista. 8
La 24 noiembrie 1927 Ion I.C. Brătianu se stingea din viaţă ca urmare a unei
laringite infecţioase, funcţia de preşedinte al Consiliului de Miniştrii fiind preluată
de către fratele său Vintilă Brătianu. 9

Proiectul monumentului Ion I. C. Brătianu
Colecţia Bibliotecii Naţionale a României

Eliza Brătianu îi scria la 20 Octombrie 1935 lui Alexandru Lapedatu: „Mult
Onorate Domnule Lapedatu, De când a murit soţul meu au trecut opt ani. Puţini mai
sunt până a se împlini zece. Şi zece ani socotea el însuşi că se cuvine să treacă mai
7. Ionita Gh.I., Istoria românilor de la marea unire din 1918 până în prezent.
fmbunătă/ită, Editura U.C.D.C, Bucureşti , 1999, p. 101.
8. Ibidem, p. 104-105.
9. Nicolae C. Nicolescu, Op.cit„
p. 232.
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înainte ca recunoştinţa urmaşilor să se mărturisească în acea formă în care oamenii au
închipuit-o pentru perpetuarea memoriei celor care au stat în slujba ţării: înălţarea de
statui. O adâncire de zece ani în timp, îi părea lui necesară pentru o dreptă cunoaştere
şi recunoaştere a binelui pe care cei ce nu mai sunt l-au adus patriei lor. Mă îndrept
către Dumneavostră, colaboratorul preţuit al soţului meu şi va cer îngăduinţa de a vă
face două întrebări şi o mărturisire. Vă întreb dacă, în preajma împlinirii celor zece
ani de la moartea lui Ion l.C. Brătianu, dorinţa multora şi care mi-au mărturisit-o, de
a se înălţa în amintirea lui un monument, nu socotiţi şi Dumneavostră că s-ar cere
împlinită. Vă întreb iarăşi, dacă nu socotiţi că cea mai potrivită aşezare ar fi însăşi
grădina bibliotecii ridicate în amintirea lui, din cărţile lui şi din iubirea noastră. Vă
mărturisesc că am şi anticipat într-o oarecare măsură răspunsul Dumneavostră. Ştiu
că de cumva am greşit îmi veţi spune. Am căutat să văd pe cel mai de seama sculptor
al vremi, pe Ivan Mestrovic. L-am rugat să facă un studiu de monument. L-a făcut.
Îmi îngădui să va trimit şi fotografiile machetei. Vi le trimit împreună cu un proiect
de contract. Doi ani vor trebui pentru cioplirea în granit a monumentului. Întrebările
şi mărturisirea ce vă fac ştiu că întâlnesc la D-voastră mai mult decât înţelegere.
Întâlnesc simţămintele unui om care are cultul celor care şi-au iubit şi slujit ţara.
Pentru mine faptul că iniţiativa ridicării unui monument lui Ion l.C. Brătianu s-ar afla
în mâinile D-voastră este de deosebit preţ. La cei care i-au fost prieteni sau adversari
eu ştiu că D-voastră veţi găsi sprijinul necesar înfăptuirii gândului din care pornesc
aceste şiruri - recunoştinţa fiind, printre atâtea alte virtuţi româneşti o virtute a noastră.
Nu cred - şi iarăşi îmi veţi spune de mă înşel - că sentimentele mele de soţie mă fac
să socotesc legitime, înălţarea unui monument - mărturisire de recunoştinţă pentru
silinţele lui Ion l.C. Brătianu şi pentru rezultatele pe care ele le-au adus ţării. Din diferite
contribuţiuni, Aşezământul Ion I.C. Brătianu a strâns aproape 3.500.000 lei, care ar
împlini o foarte însemnată parte a cheltuielilor cerute de ridicarea monumentului. Vă
rog să primiţi, mult Onorate Domnule Lapedatu, odată cu capresiunea celor mai alese
sentimente, mărturisirea deosebitei mele preţuri. Eliza Brătianu." 10
Urmarea acestei scrisori nu s-a lăsat mult aşteptată. Astfel că la 1 noiembrie 1935,
deci la 12 zile, se întruneau la invitaţia lui Alexandru Lapedatu, 11 foşti colaboratori
ai lui Ion I.C. Brătianu „în vederea constituirii unui comitet pentru ridicarea
monumentului marelui dispărut. După citirea scrisorii Elizei Brătianu membrii
comitetului au decis:

IO. Biblioteca Naţională a României, Colecţii speciale, Fond Brătianu, Dos. I, f. 1-2.
11. Au fost invitaţi să facă parte din comitet: M.Orleanu, dr. C. Agelescu, V. Antonescu, Ion Inculeţ,
Ion Nistor, gen. A.Văitoianu, C.Banu, I.Th.Florescu, Tancred Constantinescu, N.D. Chirculescu,
N.N.Săveanu, Gh.Tătărăscu, R. Frasanovici, G.Cipăianu, C.Argetoianu, dr. N.Lupu, Stelian Popescu.
Ibidem, f. 62.
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I. Să se instituie comitetul pentru ridicarea monumentului Ion I.C. Brătianu din
toţi foştii săi colaboratori. În acest comitet să fie cooptat, de la început, primarul
general al Capitalei, Dl. Al. Donescu;
2. Comitetul să lucreze sub preşedenţia D-lui Al. Lapedatu;

Proiectul monumentului Ion I. C. Brătianu
Colecţia Bibliotecii Naţionale a României

3. Din sânul său să se instituie o delegaţie, compusă din d-nii Al. Lapedatu,
Tancred Constantinescu, Stelian Popescu, R. Franasovici şi Al. Donescu, care să se
ocupe de toate lucrările ce urmează a fi prezentate comitetului spre aprobare;
4. Comitetul îşi însuşeşte dorinţa D-nei Eliza I. Brătianu:
a) ca monumentul să fie ridicat în grădina caselor sale, cu deschidere în prelungirea
proiectată a Bulevardului Dacia;
b) ca el să fie executat de marele sculptor Ivan Mestrovic, care a întocmit schiţa
prezentată." 12
După alte 12 zile delegaţia desemnată la I noiembrie se întruneşte, asistând şi
George Fotino şi Victor Slăvescu. În cadrul procesului-verbal întocmit în urma

12. Biblioteca Naţională a României,
Colecţii speciale, Fond Brătianu, Dos. I, f. 6.
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acestei şedinţe se menţionează următoarele: „Dl. Al. Lepădatu arată că, întrucât
monumentul lui Ion. I.C. Brătianu este proiectat a se ridica la zece ani de la moartea
sa şi întrucât artistul sculptor are trebuinţă de cel puţin doi ani pentru executarea
lui, e necesar să se subscrie contractul cu acesta, ca să poată începe lucrarea. D-nii
Stelian Popescu şi Tancred Constantinescu, recunoscând necesitatea subscrierii
contractului, obiectează că înainte de acesta trebuie rezolvată chestiunea deschiderii
noului Bulevard prin faţa parcului caselor lui 1.1.C. Brătianu cu accesul la acest parc.
Dl. Al. Donescu spune că chestiunea aceasta e pe cale de rezolvare şi că este de
datoria sa a o rezolva cât mai repede. În trei săptămâni, spune d-sa, ea va fi rezolvată.
Comitetul ia act cu mulţumire de această declaraţie a d-lui Primar General. Se citeşte
apoi proiectul de contract cu sculptorul Mestrovic şi se aprobă în principiu. Cum însă
prin deschiderea noului bulevard se pune în discuţie chestiunea locului de aşezare
a monumentului, Comitetul, după ce a examinat mai de aproape această chestiune,
constată că e absolut necesar ca d-1. Mestrovic să vină la Bucureşti pentru a stabili
locul şi pentru a-şi da seama de perspectiva monumentului. Cu această ocazie se
va subscrie şi contractul. Până atunci, Dl. preşedinte A. Lapedatu va adresa d-lui
Mestrovic o scrisoare în care îi va arăta toate acestea, invitându-l la Bucureşti şi
autorizându-l să înceapă lucrarea." 13
Comitetul a declanşat o acţiune de strângere de fonduri pentru ridicarea
monumentului solicitând mai multor instituţii şi persoane între care mai mulţi primari
de municipii. 14
În scrisoarea de mulţumire pentru acceptatarea de a face parte din comitetul
pentru ridicarea monumentului din 12 noiembrie 1935, ministrul Cultelor şi
Artelor, Al. Lapedatu îi relata lui Vaida motivaţia pentru care a fost ales un sculptor
străin în locul unuia român: „Totuşi îmi permit să vă lămuresc că, dacă executarea
monumentului a fost încredinţată unui sculptor străin, e pentru că, după părerea celor
mai mulţi, părere pe care o împărtăşesc şi eu, noi nu avem încă sculptori statuari,
care, prin concepţie şi, mai ales, prin execuţie, să poată dura monumente demne
de faptele şi memoria celor pe care voim să-i imortalizăm astfel şi să rămână, în
acelaşi timp, pentru posteritate ca remarcabile opere de artă. Afirmarea această a mea
a-ţi putut-o verifica, desigur, şi Dv. de pe monumentele ce s-au ridicat de sculptorii
noştri indigeni după război. Căci, dacă unele - cele simbolice - pot rezista unor
critici mai serioase şi unor exigenţe artistice mai pretenţioase, statuile propriu-zise
sunt sub toată critica, adesea adevărate caricaturi ofensatoare pentru memoria celor
pe care voiesc să-i reprezinte şi pentru demnitatea noastră naţională. Ori n-aţi avut
acest sentiment văzând statuia regelui Ferdinand de la Orăştie, statuia „eqestra" a lui
13. Ibidem, f. 10.
14. Ibidem, f. 66.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

152

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXVIII

Avram Iancu de la Târgu Mureş, statuile reginei Maria de la Oradea şi de la Sovata,
chiar statuile lui Ion G. Duca de la Râmnic şi Spiru Haret de la Bucureşti, cum şi
atâtea din busturile ce s-au ridicat în cei 1O- 15 ani din urmă? Dar, ceea ce hotărât,
v-ar fi arătat şi Dv. că nu avem încă sculptori statuari, ar fi fost expoziţia - dacă aţi
fi putut-o vizita - a machetelor prezentate pentru concursul statuilor celor doi regi
- Carol I şi Ferdinand I. Aşa stând lucrurile, evident că veţi înţelege şi Dv. de ce,
pentru un monument demn de memoria şi faptele lui Ion l.C. Brătianu, am socotit că
e mai bine să ne adresăm unui sculptor de reputaţie mondială cum este domnul Ivan
Mestrovici. S-a emis, este drept, şi la noi, părerea de a se încredinţa lucrarea unui
artist român, dar, după ce s-a examinat îndeaproape chestiunea, s-a constatat, cum
am încercat să vă arăt mai sus, că, din nefericire, nu avem cui s-o încredinţăm. De
aceea v-aş ruga să nu faceţi pendenţa acceptarea Dv. de executarea lucrării de către
un sculptor indigen, pe baza principiilor şi directivelor naţionale ce vă călăuzesc în
acţiunea Dv. publică şi să ne socotiţi şi pe noi tot aşa de buni români şi tot aşa de bine
intenţionaţi faţă de interesele naţionale, chiar dacă pentru ridicarea monumentului
lui Ion l.C. Brătianu am făcut apel la un artist străin, dar amic sincer şi devotat al
neamului nostru, care ţine să-şi facă o chestiune de onoare artistică din executarea
acestui monument." 15
În minuta şedinţei Comitetului din 24 noimbrie 1935 este specificat faptul că o
delegaţie compusă din d-nii C. Argetorianu, O. Kiriacescu, Dr. N. Lupu, Ion Inculeţ
şi Al. Lapedatu era însărcinată să-i solicite proprietarului terenului unde urma a
fi amplasat monumentul să facă o înţelegere amiabilă cu Primăria, iar dacă acest
demers nu va avea succes să se procedeze la expropierea terenului. 16 În mai 1937
terenul era expropiat. 17
La 25 februarie 1936 comitetul reuşise să adune 1.800.000 lei din donaţiile venite
din partea unor primării din ţară. 18 La 9 octombrie 1936 Casa Naţională de Economii
şi Cecuri Poştale anunţa comitetul de contribuţia instituţiei cu 50.000 lei. 19
La 9 iunie 1936 Al. Lapedatu îi cerea ministrului de Finanţe ca transferul celei de-a
doua rate către Me§trovic, efectuat prin intermediul Băncii Naţionale a României, să
fie scutit de comisionul bancar. 20 La 2 iulie 1937 au fost viraţi în contul lui Ivan
Me§trovic 4.000 lei. După vizita sa în România, sculptorul a însărcinat un apropiat
să transmită comitetului pentru ridicarea monumentului să achite o parte dintre
15. Ibidem, f. 69- 70.
16. Ibidem, f. 71.
17. Ibidem, f. 133, 236.
18. Ibidem, f. 77: Timişoara 300.000 lei, Constanta 200.000 lei, Braşov 300.000 lei, Arad 100.000 lei,
Târgu Mureş 200.00 lei, Sibiu 200.000 lei, Cluj 200.000 lei, Oradea 200.000 lei.
19. Ibidem, f. 101.
20. Ibidem, f. 19.
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cheltuielile legate de transportul, ambalarea şi asigurarea monumentului, în valoarea
de 46.666 dinari. 21 La 26 august 1937 a fost transferată suma de 1.082.747 lei către
Ivan Mestrovic prin intermediul lui Ivo Tartaglia, aşa cum solicitase sculptorul 22
Din cererea de scutire de comision pe care, din nou, comitetul o adresa ministrului
de Finanţe la 11 august 1937, aflăm că „monumentul Ion I.C. Brătianu a fost adus
la Bucureşti şi aşezat în piaţa nou deschisă în prelungirea Bulevardului Vintilă

Brătianu."23 În aceeaşi zi, Al. Lapedatu îi cerea guvernatorului Băncii Naţionale să

transfere în contul lui Mestrovic suma de 46.666 franci elveţieni. 24
La 29 octombrie 1937 Comitetul pentru ridicarea monumentului lui Ion I.C.
Brătianu transmitea preşedinţilor de filiale ale P.N .L. următoarea invitaţie „Domnule
Preşedinte, La 24 noiembrie, ziua celei de-a zecea aniversări a morţii lui Ion I.C.
Brătianu, se va inaugura, în Capitala ţării, monumentul pe care Comitetul nostru l-a
21. Ibidem, f. 46. În contractul semnat între Ivan Me§trovic şi Alexandru Lapedatu se stipulează un
avans de 46.666 franci elveţieni dintr-un total de 140.000, Biblioteca Naţională a României, Colecţii
speciale, Fond Brătianu, Dos. I, f. 12 - 13.
22. Ibidem, f. 50.
23. Ibidem, f. 52.
24. Ibidem, f. 54.
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ridicat întru perpetuarea amintirii marelui român pe care Destinul istoric l-a sortit să
prezideze istoricul act al unirii noastre naţionale. La această festivitate socotim că, în
primul loc, trebuie să fie reprezentantul partidului pe care l-a condus cu atâta autoritate
şi cu ajutorul căruia a putut înfăptui nepieritoarea sa operă politică şi naţională. Vă
rugăm deci să designaţi persoanele (între 20-25) care să reprezinte organizaţiunea
Dv. la inaugurarea monumentului, înaintându-ne din vreme (până la l O noiembrie)
numele lor, că să ne îngrijim de primirea şi de participarea lor la festivitate. E necesar

să vă asiguraţi vagonul pentru transportul lor la Bucureşti, aşa fel ca în dimineaţa
zilei de 24 noiembrie să fie aici, iar seara să se poată întoarce acasă. Festivitatea va
avea loc între orele 1O şi 14. Fiecare delegaţie va aduce cu sine coroane sau jerbe de
flori naturale spre a le depune ca omagiu pe monument. Pentru informaţia Dv. ţin să
vă arăt că aceste dispoziţiuni le-am luat în înţelegere cu D-l. Preşedinte al Consiliului
şi locţiitor, pentru cazul acesta, al şefului P.N.L. În acelaşi timp am trimis tuturor
Prefecţilor din ţară o invitaţie, rugându-i să ia măsurile necesare ca la festivitate
să fie reprezentată, simbolic, ţara întreagă, adică toate comunele (urbane şi rurale)
din România întregită prin câte un reprezentant al lor. Aceasta, fireşte, independent
de reprezentanţii organizaţiilor partidului nostru despre care v-am vorbit mai sus.
numelor delegaţilor organizaţiei Dv., vă rog, Domnule
În aşteptarea comunicării
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a primi încredinţarea distinsei mele consideraţiuni." 25
Din procesul-verbal al Comitetului din 8 aprilie 1938 reiese faptul că acesta a dispus
pentru ridicarea monumentului de suma de 4.000.000 lei şi că plata către sculptorul
Ivan Mestrovici a fost făcută integral. Totodată este menţionat că amenajarea pieţei
în care a fost amplasat monumentul a fost întârziată de greutăţile întâmpinate în
achiziţionarea terenului, cumpărat de Primăria Municipiului Bucureşti, cu sprijinul
ministrului de Finanţe Mircea Cancicov, care a pus la dispoziţie fondurile necesare.
O altă problemă întâmpinată a fost procurarea granitului necesar ridicării zidului
împrejmuitor şi pavării aleilor, potrivit planurilor sculptorului, ce a necesitat o mare
cantitate de granit, Comitetul mulţumind pentru ajutor Serviciului Gelogic şi Casei
Porturilor care şi-au dat concursul pentru extragerea şi transportul acesteia. ,,În vederea
eventualei inaugurări a monumentului, d-l Preşedinte Lapedatu arată că ar fi necesar
să intervină în prealabil o înţelegere cu Primăria Municipiului, în [ceea] ce priveşte
întreţinerea grădinii, construirea unui eventual grilaj, care să permită închiderea
pieţei în timpul nopţii şi construirea unui grilaj care să împiedice numai trecerea nu
însă şi vederea înspre grădina Bibliotecii, care din punct de vedere estetic formează
un tot cu locul pe care se află actualmente monumentul." Revenind la întâzierea
inaugurării monumentului, AL. Lapedatu menţionează „Timpul nefavorabil de la
stărşitul lunii noiembrie, luptele electorale în plină dezvoltare la acea vreme, şi care
nu asigurau o prielnică atmosferă unei manifestări de uniune naţională şi de unitate
în simţire, iar pe de altă parte boala Doamnei Eliza Brătianu - cu toate că d-sa rugase
Comitetul să nu ţină seama de acest impediment personal - au determinat amânarea
inaugurării. Fixarea unei date este încă greu de făcut, dat fiind împrejurările actuale.
D-sa roagă comitetul să hotărască în această privinţă." Membrii Comitetului decid
că data inaugurării nu trebuie mai mult amânată şi consideră că Al. Lapedatu să
hotărască acest lucru cu Eliza Brătianu, hotărâre pe care Comitetul o va primi. 26
La 27 noiembrie 1938 a avut loc ceremonia de inaugurare a monumentului lui Ion
I.C. Brătianu. Iată scrisoarea trimisă de Alexandru Lapedatu preşedinţilor liberali
din teritoriu: „Stimate şi iubite Domnule, Duminică 27 noiembrie a.c., împlininduse 11 ani de la trecerea lui Ion I.C. Brătianu în veşnicie, se va inaugura, în Capitală,
monumentul ridicat de Comitetul nostru întru perpetuarea amintirii marelui Român,
pe care Destinul l-a sortit a prezida, în fruntea Guvernului ţării, istoricul act al
unităţii noastre naţionale. Ceremonia inaugurării va avea loc la orele 11 dimineaţă,
în noua Piaţă Ion I.C. Brătianu, deschisă în strada Victor Emanuel, în legătură cu
grădina „Bibliotecii Ion I.C. Brătianu". Serviciul religios va fi oficiat de I.P.S. Dr.
Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, asistat de I.P.S. Visarion Puiu, Mitropolitul
Preşedinte, să binevoiţi

25. Ibidem, f. 144.
26. Ibidem, f. 371 - 372.
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Bucovinei şi de P.S. Efrem Enaceanu, locţiitorul Mitropoliei Basarabiei, cu clerici
din tustrele provincii desrobite şi unite cu patria mumă la 1918. Vor rosti cuvântări:
1. -1.P.S Mitropolit Dr. Nicolae Bălan, în numele Bisericii;
2. - l.P.S Patriarh Dr. Miron Cristea, Preşedintele Consiliului de Miniştrii, în
numele guvernului;
3. - Dl. General Arthur Văitoianu, în numele foştilor luptători în războiul de
întregire naţională;
4. - Dl. Dr. C. Angelescu, în numele prietenilor, colaboratorilor şi aderenţilor
politici ai lui Ion l.C. Brătianu;

5. - Dl. Al Lapedatu, Preşedintele Comitetului pentru ridicarea monumentului;
6. - Dl. General Victor Dombrowski, Primarul General al capitalei.
La această ceremonie naţională au fost invitaţi - în afară de membrii Guvernului
şi de reprezentanţii înaltelor autorităţi ale Statului - toţi cei ce, în decurs de aproape
30 de ani, au fost, într-un fel sau altul, colaboratori ai lui Ion l.C. Brătianu - prieteni
şi aderenţi ai săi. De asemenea personalităţi mai însemnate ale vieţii publice din
acest timp şi membrii ai ordinului „Ferdinand I". Cum printre aceste 2 - 3 mii de
invitaţi personal se găsesc foarte mulţi care şi-au schimbat între timp domiciliul,
cunoaşte exact adresa actuală. Vă rog deci ca, luând act de
nu ne-a fost posibil a le www.muzeulbucurestiului.ro
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aceasta, să comunicaţi tuturor acelor care, în calităţile de mai sus arătate, nu au primit
invitaţii, ca şi celor care ar dori să participe la ceremonie, că le ţinem cu plăcere la
dispoziţie invitaţiile trebuitoare. În acest scop se vor adresa, fie d-lui D. Angelescu,
Calea Victoriei 34 (tel. 3.39.94), fie subsemnatului, Preşedinte al Comitetului, în
Calea Victoriei 91 (tel. 3.29.94) în tot cursul săptămânii viitoare şi chiar în ziua de
Duminică 27 noiembrie până la ora 10 dimineaţa. Un serviciu de ordine şi circulaţie
va îndruma pe invitaţi la locurile designate, în jurul şi în faţa monumentului, atât
pentru cei ce vor trebui să intre prin strada Biserica Amzei, cât şi pentru cei ce vor avea
acces prin strada Victor Emanuel. În această privinţă, cum şi în orice alte chestiuni de

organizare, biroul d-lui D. Angelescu va da toate informaţiunile necesare, în localul
mai sus arătat. De încheiere, ţin să vă arăt că, potrivit regulamentului căilor ferate,
invitaţii din provincie vor putea obţine o reducere de 45% pe căile ferate, dus şi
întors, pentru grupuri de cel puţin 7 - 1O persoane şi de 60% pentru grupuri mai mari
de 50 de persoane. Pentru aceasta trebuie să vă adresaţi şi să luaţi direct înţelegere cu
şefii staţiunilor de plecare [... ]"27
Duminică, 27 noiembrie 1938, la orele 11: 15, a avut loc dezvelirea monumentului
27. Ibidem, f. 380.

www.muzeulbucurestiului.ro / www.cimec.ro

158

MUZEUL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI -

XXVIII

Ion I.C. Brătianu din strada Victor Emanuel, în prezenţa membrilor familiei, a
membrilor guvernului şi a unei numeroase asistenţe. Serviciul divin a fost oficiat
de către I.P.S. mitropolit Nicolae Bălan al Ardealului, I.P.S. Visarion mitropolitul
Bucovinei, P.S. episcop Efrem, locţiitor de mitropolit al Basarabiei, P.S. episcop
Popovici al Oradei, P.S. episcop Grigorie al Argeşului, P.S. episcop Nifon al Buşilor,
P.S. arhiereu Veniamin, asistaţi de preoţii Gr. Antal şi diacon Teofil Ionescu, Uncu,
Ionescu s.a. După ce I.P.S. mitropolit Nicolae al Ardeiului a citit rugăciunea sfinţirii
monumentului, d-1. Al. Lapedatu a dezvelit statuia, dând la o parte valul care o
acoperea, iar mitropolitul Nicolae a sfinţit monumentul. Au ţinut cuvântări mitropolit
Nicolae Bălan al Ardealului, I.P.S. Patriarh dr. Miron cristea, dr. C. Angelescu şi Al.
Lapedatu, gen. Victor Dombrowski, primarul general al Capitalei. 28
Puterea instaurată în România după 6 martie 1945 cu ajutorul Armatei Roşii a
reuşit la 30 decembrie 1947 să impună regelui Mihai abdicarea, România devenind
Republică Populară. Acest lucru se făcea în concordanţă cu afirmaţia lui Stalin
conform căreia un stat îşi poate impune sistemul social acolo unde armatele sale au
ajuns. 29 Comunismul ce trebuia să fie adoptat de către statele din sfera de înfluenţă
a U.R.S.S. era după modelul sovietic în forma sa stalinistă, neacceptându-se nici o
abatere de la acesta şi respingerea oricărei căi proprii către socialism. Se începea
acum un proces de comunizare a României prin scoaterea în afara legii a partidelor
politice „burgheze" şi arestarea liderilor acestora, naţionalizarea intreprinderilor
şi a unor imobile şi terenuri. Acest proces însemna, între altele, rescrierea istoriei,
denigrarea şi eliminarea vechilor elite politice, culturale şi militare şi a tot ceea ce
însemna regalitatea. Unui astfel de demers nu i-au supravieţuit monumentele dedicate
unor personalităţi sau unor categorii socio-profesionale, care s-au jertfit în Războiul
Reîntregirii sau care au fost opozante ale expansiunii ruso-sovietice.
Astfel că statuile lui Carol I, Lascăr Catargiu, Eugeniu Carada, I.C. Brătianu,
Pache Protopopescu, Take Ionescu sau Monumentul Corpului Didactic din Bucureşti
au fost dislocate din amplasament, multe dintre cele turnate în bronz fiind topite şi
luând forma noilor „eroi" precum Lenin, Stalin sau Petru Groza.
Şansa statuii lui Ionel Brătianu a fost că aceasta s-a cioplit în granit. Statuia fost
depozitată iniţial la Mogoşoaia, ulterior fiind mutată la conacul Goleştilor din judeţul
Argeş, de unde, la initiaţiva doamnei Ioana Brătianu, a fost readusă şi reamplasată în
1991 pe locul iniţial din b-dul Dacia.

28. Ziarul „Universul" din 30 noiembrie 1938, p. 3.
29. Agresiunea comunismului în România, Voi.I, Documente din arhivele secrete,
Gh.Buzatu şi M.Chiritoiu, Editura
Paideia, 1998, p. 9.
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SUMMARY
One of the noted members of the Bratianu family - Jon I. C.Bratianu - has his
monument stil! standing in Bucharest, in spite of the destructions mast ofthe interwar
public statues underwent during the communist epoch. The monument, made of
granite, is due to the Croatian sculptor Ivan Mestrovic, and was raised at the initiative
of Elisa Bratianu, with the large support if the epoch authorities. The article presents
the documents and actions that resulted in the making ofone ofthe mast expressive and
best esthetically achieved monuments in the Romanian Capital.
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