I.C. BRĂ TIANU ŞI PROBLEMA ROMÂNEASCĂ
Liviu Brătescu
Istoriografia română a acordat atenţia meritată activităţii politice
desfăşurate de I.C. Brătianu şi contribuţiei acestuia la procesul de modernizare a
societăţii româneşti. Proces suprapus, dar şi complementar unei alte laturi a
acţiunii marelui om politic. Efortul acestuia de modificare a imaginii şi a
statutului juridic al românilor nu s-a bucurat însă de interesul necesar,
neexistând încă nici o monografie consacrată activităţii diplomatice a liderului
liberal. Pentru că un asemenea demers ar depăşi cadrul unui studiu cum este cel
de faţă, în rândurile următoare vom prezenta doar câteva aspecte din activitatea
desfăşurată de I.C. Brătianu în perioada 1 848- 1 859.
Prezent la Paris, în momentul izbucnirii revoluţiei de la 1 848, alături de
alţi români aflaţi la studii, I.C. Brătianu a pregătit împreună cu aceştia
declanşarea unei mişcări similare în Principatele Române. Sosit în ţară, după o
perioadă în care avusese posibilitatea să ia contact cu ideile "liberale şi
patriotice" , el îşi exprima speranţa într-o revoluţie care să schimbe chiar forma
de guvernământ a statului, ce trebuia, în opinia sa, să fie structurat pe două
principii: libertate şi autonomie completă 1 •
Aflat în Franţa începând cu anul 1 848, I.C. Brătianu are posibilitatea ca
pe lângă cursurile urmate la "College de France" şi "Şcoala Politehnică" să
intre în contact cu mari personalităţi ca: Jules Michelet, Louis Ulbach, Paul
Batailard, Edgar Quinet, ce se vor remarca prin susţinerea puternică a cauzei
româneşti. Nu lipsite de importanţă, erau relaţiile pe care le stabileşte cu ziariştii
de la Les Ecoles, National, Debats sau Refonne care vor face cunoscută
problema românească publicului francez.
Participarea la revoluţia ce va izbucni în Ţara Românească, trebuie văzută
atât din perspectiva dorinţei lui de instaurare a unui regim care să permită o
largă participare la viaţa politică2, dar şi a sprijinului pe care spera să-I
primească mişcarea românească din partea Franţei revoluţionare.(Discuţia avută
cu Lamartine se înscrie în această direcţie).
Ideea unei alianţe cu revoluţionarii ce preluaseră conducerea unor
guverne europene3 , alături de aplicarea rapidă a programului adoptat la Islaz,
1 Constantin Răutu, I.C. Brătianu. Omul, Timpurile, Opera (1821-1891), Tumu
Severin, Institutul Tipografic "Datina" , 1 940, p. 33.
2 Eugen Lovinescu, Istoria civilizaţiei române moderne, p. 66, C.Răutu, op.cit., p. 3 4 .
3 Şerban Rădulescu-Zoner, Gheorge Cliveti, Gheorghe Onişoru, Dumitru Şandru,
Apostol Stan, Istoria Partidului Naţional Liberal, Bucureşti, Ali, 2000, p. l l .
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convocarea unei Adunări naţionale şi propunerea de apropiere faţă de
elementele orăşeneşti contribuie la alăturarea lui I.C. Brătianu unui grup din
care mai făceau parte: C.A. Rosetti, N. Bălcescu, 1. Ghica4•
Deşi modul în care acţionează stîrneşte uneori nemulţumirea unora din
revolu�onari: ,,Rosetti şi Brătianu s-au făcut tribun!. "Şi aranje� mereu publicul în
�
Câmpia Libertăţii, făcând felurite necuviinţe" (N. Bălcescu către A.G. Golescui,
implicarea lui în acţiunile de contracarare a forţelor conservatoare a fost de
fiecare dată necesară6
O altă caracteristică a comportamentului său din timpul revoluţiei a fost
neacceptarea nici unei intervenţii străine ce at fi putut afecta drepturile
românilor. Dacă Regulamentul Organic, la a cărui ardere a participat pe 6
septembrie, era considerat o expresie a interpunerii Rusiei în Principatele
Române7, scrisoarea de mulţumire trimisă de unii revoluţionari lui Soliman
Paşa, pentru acceptarea locotenenţei domneşti, o vedea ca "un act de înjosire ce
ar jertfi autonomia ţării "8 Soluţia pe care el o propunea, era aceea a unei
rezistenţe militare împotriva intervenţiei otomane9•
Speranţa că Franţa va sprij ini revoluţia română, a fost şi motivul pentru
care, împreună cu C. A. Rosetti, I.C. Brătianu trimite o scrisoare lui Edgar
Quinet în vara lui 1 848. Pe lângă invocarea rolului pe care Franţa îl avea în
Europa şi menţionarea contribuţiei avute de ea la formarea lor intelectuală,
revoluţionarii denunţau protectoratul exercitat de Rusia, nedorit de români, care
afecta dreptul acestora de a se administra singuri. În ciuda convingerii lor că:
"
"Franţa nu-şi va uita fii 10,statul francez nu a acordat nici un sprijin la nivel
guvernamental, în pofida unor intervenţii cum a fost cea a deputatului
L'Herbette care declara pe 1 7 iulie 1 848 în Parlament că "Franţa ca
reprezentantă a principiilor liberale trebuie să susţină mişcarea revoluţionară a
românilor împotriva Rusiei: " 1 1 Intervenţia aceasta era remarcabilă în primul
rând prin indicarea puterii ţariste ca principal adversar al revoluţionarilor. În
4

Apostol Stan, Mircea Iosa, Liberalismul politic în România, Bucureşti, Editura
Enciclopedică, 1 996, p. 66.
5 Eugen Lovinescu, op.cit., p. 90.
6 Ibidem, p.93, 1. Ghica, Amintiri din pribegia-mi după 1848, volumul 1, Craiova,
Editura Scrisul Românesc, f.a .. , p. 37.
7 I.C. Brătianu (1821-1891 ) Studiu Biografic, Bucureşti, Editura Ziarului Generaţia
"
nouă", 1 896, p. 1 7.
8 A.D. Xenopol, Istoria partidelor politice în România. De la origini până la 1866,
Bucureşti, Editura Albert Baer, 1 9 1 O, p. 272.
9 Eugen Lovinescu, op.cit., p.94, I.Ghica, op.cit., p. 45 .
10
Din scrierile şi �uvântările lui I.C.Brătianu (1821-1891), Bucureşti, Editura Carol
Gobl, 1 903, p. 1 3 .
11
Eugen Lovinescu, op.cit., p. 95.
·
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condiţiile lipsei ajutorului aşteptat de români, o declaraţie cum era cea făcută de
Michelet în decembrie 1 848, "aţi făcut mare lucru să puneţi o naţie în calendarul
lumii " 12, avea mai mult un rol moralizator.
Dezamăgit pentru că "barbaria şi corupţia au învins soldaţii revoluţiei " ,
I.C. Brătianu era convins, în timp ce părăsea ţara, de efectele pozitive ale
acţiunii la care luase parte declarând "printre baionete se strecoară libertatea
unui popor redeşteptat" 1 3 • Această convingere 1-a determinat să continue în exil
promovarea intereselor româneşti prin memorii către oficialităţi, dar şi să
menţină legătura cu foştii revoluţionari alături de care spera să poată declanşa o
nouă acţiune.
În timp ce fratele său, Dimitrie, solicită în februarie 1 849 o audienţă la
preşedintele Franţei, pentru a-i prezenta un memoriu din partea emigraţiei
româneşti, în care se protesta faţă de ocupaţia Principatelor de către trupele
ruseşti şi cele ale Imperiului otoman14, I.C. Brătianu era primit cu răceala în mai
1 849 de cercurile politice engleze15
Dorind să lupte împreună cu Bem împotriva armatelor ruso-austriece,
I.C. Brătianu, sub numele de "1. Mariosse Boghos", cerea acum o recomandare
de la lordul Dudley Stuart" 16• Această solicitare apărea ca urmare a unui plan de
organizare a tuturor emigranţilor pe care-I realizase împreună cu Ubicini17, lui
revenindu-i sarcina de a forma o legiune românească în Transilvania (această
idee fusese formulată înainte chiar de 1 848 şi consta în realizarea unei alianţe a
românilor cu ungurii conduşi de L. Kossuth)18•
Ceea� ce au înţeles revoluţionarii români încă din acest moment a fost
necesitatea unei informări periodice şi exacte a guvernelor şi a presei străine în
legătură cu problema românească. Orgoliile existente în cadrul exilului
românesc, dar şi opiniile diferite faţă de strategia ce trebuia adoptată, făceau ca
această acţiune să se desfăşoare cu mare greutate. Astfel, românii ce se aflau la
Paris, se împărţeau, în opinia lui 1. Maiorescu, în două "secte" . În timp ce prima,
din care făceau parte: D. şi I.C. Brătianu, C.A. Rosetti, Voinescu, considera că
trebuie adoptată o atitudine intransigentă faţă de turci, a doua, formată din fraţii
Golescu, Grădişteanu, Alecsandri, credeau că se poate colabora cu Imperiul
Otoman pentru rezolvarea revendicărilor româneşti19 Chiar dacă ideea formării
12

Note intime scrise zilnic de C.A. Rosetti, adnotate şi publicate de Vintilă C.A. Rosetti,
voi. II 1 848- 1 859, Bucureşti, lmprimeriile Independenţa, 1 9 1 6, p. 1 7.
13 D.A. Sturdza, I.C. Brătianu (1821-1891), Bucureşti, Cartea Românească, f.a., p. 1 5 .
14 Nicolae Iorga, Istoria românilor, voi. IX, Unificatorii, Bucureşti, 1 938, p. 209.
15 C. Răutu, op.cit., p. 42.
1 6 N. Iorga, op.cit., p. 2 1 0.
17 Note intime - scrise zilnic de C.A. Rosetti , p. 79.
18
C. Răutu, op.cit., p. 42
19 Ion Ghica, op.cit. voi. 1, p. 1 60.
-
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în iunie 1 849, a unui Comitet Democratic Român a fost primită cu rezerve, (unii
emigranţi, de exemplu Ion Ghica, considerau că prin însuşi titlul pompos pe
care şi I-au ales, iniţiatorii vor paraliza orice acţiune)20, grupul din care făcea
parte I.C. Brătianu, dorind să-şi consolideze relaţiile şi cu ceilalţi emigranţi, îl
deleagă în aprilie 1 85 1 pe D. Brătianu să-I reprezinte pe lângă Comitetul
Central Democratic European2 1
Din dorinţa de a vedea care este pulsul ţării, I.C. Brătianu soseşte în
Sibiu pe 5 august 1 850. Aici are ocazia să intre în legătură cu membrii
Comitetului Naţional Român22, alături de care va desfăşura o puternică
activitate propagandistică, ajutat fiind şi de împiegatul Nicolae Barbu de la
cancelaria guvernatorului Wohlgemuth23 Informaţiile pe care le capătă aici sunt
transmise şi lui 1. Ghica prin intermediul lui N. Bălcescu: "I.C. Brătianu a scris
de la Sibiu şi e tare mulţumit de duhul românilor de acolo, cum şi de ţărani. El
zice că în ţară toate partidele se pleacă spre noi şi ne stimează"24
Deplasarea la Sibiu avea şi rolul de a pregăti o mişcare ce urma să
izbucnească în Transilvania şi Ţara Românească. Proiectul pregătit de multă
vreme cu C.A Rosette5, este abandonat şi datorită unor informaţii primite de la
familia prusacă, de Galhau, care bine informată în privinţa situaţiei de la Paris îi
recomanda să abandoneze planurile sale primejdioase26 Fiindu-i cunoscută
activitatea pe care o desfăşura în Transilvania27, Brătianu pleacă de la Sibiu,
ajungând în primăvara lui 1 85 1 din nou la Paris.
Intenţia lui C.A. Rosetti de a redacta proclamaţia către ţară, în care să se
arate motivele intrării ruşilor în Principate, este greu materializată în mai 1 8 5 1
tot datorită neînţelegerilor din cadrul emigraţiei române28 Cel c e a contribuit la
mediatizarea documentului amintit a fost I.C. Brătianu, datorită căruia şase
jurnale franceze (printre care Presse, Eveniment, Siecle, National) îi acordau
spaţii ample. Realizarea mai multor broşuri propagandistice ce vor fi trimise lui
Rosenthal în Transilvania, pentru a fi răspândite printre români29, va reprezenta
o altă latură a activităţii lor.
Anul 1 8 5 1 poate fi considerat ca anul de început al activităţii publicistice
20

Ibidem, voi. Il, p. 93.
Keith Hitchins, Românii 1774-1866, Bucureşti, Humanitas, 1 996, p. 340.
22 C. Răutu, op.cit., p . 45 .
23 Din amintirile altora şi ale mele de Ionel I.C. Brătianu, Bucureşti, Editura Carol
Gobl, 1 922, p. 9.
24
I.C. Brătianu. Viaţa şi faptele sale (1821-1891). F. 1, lmprimeriile Independente, f.a., p. 17.
25 Ibidem, p. 1 6.
26 Din amintirile altora şi ale mele de Ionel I.C. Brătianu, p. 10.
27 I.Ghica, op.cit., p. 284, p. 300.
28
Note intime-scrise zilnic de C.A. Rosetti, p. 74-78.
29 Ibidem, p. 79.
21
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şi memorialistice. Mijloacele financiare reduse, nu I-au împi_edicat ca împreună
cu C.A. Rosetti să editeze la Paris primul număr al revistei Republica Română,
cel de-al doilea apărând la Bruxelles doi ani mai târziu. Articolul program
intitulat Republica Română, era semnat în numele redacţiei de I.C. Brătianu.
Ţinând cont de faptul că publicaţia urma să fie trimisă şi în ţară, apelul la o
frazeologie religioasă în prima sa parte, nu este întâmplătoare. Invocarea
divinităţii, fapt observat şi în documentele revoluţiei, avea rolul de a asigura o
mai mare accesibilitate mesajului politic ce se dorea a fi transmis. Pentru
Brătianu, o societate ideală era aceea în care "era asigurată libertatea
individului, unitatea naţională, moralitatea familiei, legătura intimă cu naţiunile
de aceeaşi seminţie şi solidaritatea cu toate popoarele'.3° Dincolo de acest
model de societate, el îşi e:X:pr·imă convingerea că trecutul istoric, putea fi un
imbold puternic pentru realizarea unui stat independent, format din 1 0 milioane
de români, care alături de celelalte state latine, avea o misiune în această parte a
lumie 1 În ciuda tonului optimist al acestui material, autorul nu scapă ocazia de
a-i critica pe revoluţionarii care au preferat să caute sprijinul diplomaţiei în loc
să îndemne poporul la luptă32• Referirile la drepturile românilor din Transilvania
nu sunt întâmplătoare, în condiţiile în care Brătianu desfăşurase anterior aici o
vie propagandă.
Articolul intitulat România, apărut în acelaşi număr, dădea colonizării
Daciei o interpretare romantică cu scopul de a explica dorinţa de libertate a
urmaşilor. România reprezenta, singură îri Orient, în viziunea lui I.C. Brătianu,
principiul democraţiei, atât prin tradiţia din veacuri cât şi prin dezvoltarea în
sensul unei civilizaţii occidentale, pe care nu o aveau statele vecine. Acestea ar
fi trebuit să vadă în România "o soră care doreşte să le ridice la credinţa ei" .
Pentru Brătianu, trecutul pe care-I invocă, este unul care chiar dacă nu a fost
direct, are prin evocarea sa puterea unui exemplu, ce poate şi trebuie urmat.
Nota critică la adresa compatrioţilor ce au şovăit la 1 848 sau care ar fi tentaţi să
realizeze anumite înţelegeri cu puterile vecine nu lipseşte din acest articoe3
Evenimentele ce au loc în 1 852 în Franţa îi determină pe revoluţionarii
români să editeze al doilea număr al Republicii române în 1 853 la Bruxelles.
Dezamăgirea provocată de înlănţuirea republicii dar şi influenţa cercurilor
politice franceze pe care le frecventează sunt câteva din explicaţiile posibile ale
tonului său radical ce se poate observa în noul articol intitulat Naţionalitatea.
După ce face o pledoarie pentru necesitatea declanşării unei noi revoluţii,
care să ducă la reorganizarea Europei în naţionalităţi distincte şi instaurarea unei
30

Dan Simionescu, Din istoria presei româneşti. Republica Română Paris, 1 85 1 Bruxelles, 1853, Bucureşti, Editura Cartea Românească, 1 93 1 , p. 1 7 .
3 1 Din sc rierile şi cuvântările lui I.C. Brătianu, p. 2 1 .
32 Ibidem, p. 23.
33 Ibidem, p. 1 1 3, 1 1 4.
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republici universale, I.C. Brătianu proiectează un stat utopic în care să nu existe
diferenţe între cetăţenii săi, dar care să beneficieze de cât mai multe drepturi34
Intuind că poate fi acuzat de comunism, el respinge orice apropiere de aceasta,
deoarece sistemul amintit "suprirnă libertatea individului iar socie�tea devine o
mănăstire"35
Apropierea de unii adversari politici ai împăratului Napoleon al III-lea,
aveau să-I afecteze în perioada următoare. După ce în septembrie 1 853 este
acuzat că este şeful unei societăţi secrete dar şi pentru că deţine o tipografie
clandestină, pe 16 ianuarie 1 854, Tribunalul corecţional al Senei, îl condarnnă la
trei luni închisoare, 3000 lei amendă şi pierderea drepturilor civile pentru că ar
fi luat parte la complotul de la "Hipodrome et de !'Opera comique"36 Cel ce l-a
apărat în acest caz a fost Jules Favre. Închis mai întâi la St. Pelagie, este mutat
după prescrierea medicului, la Passy, în casa de sănătate a doctorului Blanche37,
unde are ocazia să-I cunoască pe prinţul Jerome Bonaparte38•
După 1 853, se poate vorbi de o adevărată epocă a memoriilor, protestelor,
articolelor de jurnal asupra politicii generale europene, căutând a se reliefa rodul
Principatelor în problema orientală şi soluţia favorabilă pe care ar prezenta-o
unirea lor în determinarea politicii continentale pentru viitor39 Acesta este
contextul în care I.C. Brătianu îi trimite împăratului francez mai multe memorii.
După ce în unul din ele încearcă să-I cointereseze în problema românească,
invocând avantajele economice şi strategice pe care Franţa le-ar dobândi dacă i-ar
sprijini pe români40, Brătianu în Memoriu asupra românilor invoca originea
latină, lupta pentru apărarea Europei şi arăta că singura soluţie pentru rezolvarea
problemei orientale era "existenţa unui stat românesc puternic pe malurile
Dunării care poate să existe fără a atinge drepturile Porţii otomane" . Chiar dacă
solicita ajutorul francez pentru realizarea dorinţei românilor de a se uni,
dezamăgirea pentru lipsa acestuia până în acel moment era prezentă şi ea'.41
Izbucnirea războiului Crimeii, ocuparea Principatelor şi refuzul
otomanilor de a accepta ca o legiune românească să lupte alături de ei împotriva
ruşilor reprezintă un nou eveniment faţă de care I.C. Brătianu simte că trebuie
să ia atitudine. În condiţiile în care o parte a cercurilor politice occidentale
acreditau ideea apartenenţei Principatelor Române la Imperiul Otoman,
34 Ibidem, p. 36.
35 Ibidem, p. 42.
36

C. Răutu, op.cit., p.46.

37 Sabina Cantacuzino., Din viaţa familiei I.C. Brătianu, Bucureşti, Albatros, 1 993, p. 9.

38 C. Răutu, op.cit., p. 46.
39 N. Corivan, Din activitatea emigranţilor români În apus (1853-1 857), Scrisori şi
memorii, Bucureşti, "Cartea Românească", 1 93 1 , p. 7.
40 Ibidem, p. 45.
4 1 Din scrisorile şi cuvântările lui I.C. Brătianu, p. 7 3 .
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scrisoarea intitulată Despre rolul românilor din Principate în războiul actual
( 1 854), respingea categoric această teorie insistând asupra faptului că relaţiile
românilor cu turcii presupun drepturi şi obligaţii reciproce mai ales că aveau şi
un puternic duşman comun: Rusia42 Aserţiunea potrivit căreia românii au
acceptat de bună voie protectoratul Imperiului otoman, "pentru a se bucura de
pace", este întâlnită frecvent în "memoriile" lui Brătianu. Ea reprezenta o
modalitate prin care încerca să demonstreze justeţea cererilor sale. În acelaşi
timp, el consideră de datoria sa să-1 avertizeze pe "protectorul românilor" de
politica duplicitară a Rusiei şi Austriei ce urmăreau aceeaşi politică şi anume:
îndepărtarea Franţei din Orient',43
Plecarea din casa de sănătate a doctorului Blanche avea loc în primele
zile ale anului 1 856. Primul obiectiv pe care şi-1 propunea împreună cu alţi
revoluţionari era acela al revenirii în ţară şi al implicării în lupta politică de aici.
Acţiunea nu era tocmai uşor de realizat în condiţiile în care existau demersuri
cum ar fi cel al lordului Otway, menite să blocheze întoarcerea revoluţionarilor
de la 1 84844 Atitudinea aceasta poate fi explicată şi prin existenţa unei idei ce
circula în mediile diplomatice potrivit căreia reîntoarcerea lui Brătianu şi a
celorlalţi exilaţi ar duce la izbucnirea unor noi conflicte45 •
Hotărârile luate de Congresul de la Paris îi dau ocazia unor noi intervenţii
realizate de data aceasta de pe poziţia unui delegat al judeţului Argeş46, în
Adunarea ad-hoc a ţării. Reproşul formulat de Mihail Kogălniceanu pe 28
noiembrie 1 857, potrivit căreia radicalismul său ar putea compromite unirea47 ,
nu-l împiedică să condamne emiterea abuzivă de firmane48 dar şi lipsa unui
delegat român la amintitul Congres. În acelaşi timp în Memoriul asupra
situaţiei Moldo-Valahiei după tratatul de la Paris ( 1 857) îşi exprima
satisfacţia faţă de faptul că Europa a dat posibilitatea românilor să-şi ocupe
,
locul în rândul naţiunilor ce alcătuiesc "republica europeană' 49
Tonul critic faţă de neimplicarea puterilor apusene în problema orientală
este abandonat după ce acestea hotărăsc la Paris consultarea românilor în
privinţa unirii, motive ce-l determină să-i considere pe raportorii Comisiei
42

I.C. Brătianu, Acte şi cuvântări . ., p. 59.
43 Din scrisorile şi cuvântările lui I.C. Bratianu, p. 178, 1 79, 1 82.
44 C. Răutu, op. cit., p. 53.
4 5 Gh. Platon, Lupta românilor pentru unitatea naţională, Ecouri in presa
europeană, 1855-1857, laşi, Junimea, 1 974.
46 Şerban Rădulescu-Zoner (coordonator), op. cit., p. 1 2.
47 Apostol Stan, Mircea Iosa, op. cit., p. 69.
48 Din scrisorile şi cuvântările lui I.C. Brătianu , p. 256.
49 A.D. Xenopol, op.cit., p. 327.
.

www.cimec.ro

I.C. Brătianu şi problema românească

71

"
" 1
"părinţi ai patriei 50 , iar actul adoptat de aceştia îl numeşte "scut 5 Susţinător
până atunci al ideilor republicane52 , I.C. Brătianu îmbrăţişează şi el ideea
aducerii unui prinţ străin pe tronul României, poziţie pe care şi-o explica prin
faptul că: "Europa întreagă e organizată în monarhii bazate pe principiile
cuprinse în Convenţia de la Paris"53 Opţiunea românilor pentru un principe
străin era explicată de I.C. Brătianu prin dorinţa acestora de a elimina
instabilitatea existentă până atunci dar şi dobândirea de către noul stat a unei
poziţii respectabile între statele europene54 •
Alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor Române nu a
însemnat trecerea într-un con de umbră a lui I.C. Brătianu. Programul de
reforme prezentat în februarie 1 859 domnitorului55 şi planurile comune din vara
aceluiaşi an ce priveau declanşarea unei ample acţiuni româna-maghiare cu
sprij in italian şi francei6 demonstrează aceasta.
Neînţelegerile ce au apărut între liberalii radicali şi domnul Unirii I-au
determinat pe I.C. Brătianu să se alăture şi el în 1 863, coaliţiei politice ce avea
drept obiectiv aducerea unui prinţ străin. Rezervele pe care le avusese anterior
faţă de această problemă, le explica acum prin posibilitatea ca datorită
contextului internaţional în locul lui Cuza să fi apărut un principe moscovit,
austriac sau chiar un paşă turc57 de la care nu se putea aştepta aplicarea unui
program liberal. Pe parcursul anilor 1 863- 1 866 aveau să apară noi contradicţii
între I.C. Brătianu şi Al.I. Cuza ce erau rezultatul viziunilor diferite ale celor doi
asupra modului de organizare al statului român.
Din momentul îndepărtării lui Alexandru Ioan Cuza şi al aducerii la tron al lui
Carol 1 începe un alt capitol al vieţii dar şi al activităţii politice a lui I.C. Brătianu.

50

Din scrisorile şi cuvântările lui I.C. Brătianu, p. 29 1 .
Ibidem, p.297.
52 Gh. Platon, op.cit., p .66.
53 Din scrisorile şi cuvântările lui I.C. Brătianu, p. 327.
54 Ibidem, p. 326.
55 Gh. Brătianu, Sfatul domnesc şi adunarea stărilor În Principatele Române,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1 995, p. 28.
56 Al. Marcu, Conspiratori şi conspiraţii În epoca renaşterii politice a României
(1848-1877), Bucureşti, Editura "Cartea Românească", 1 930, p. 209-227.
57 Keith Hitchins, op.cit., p. 373.
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