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O carte dedicată personalităţii şi înfăptuirilor lui Vintilă Brătianu 
lipseşte încă în istoriografia românească, deşi ne despart, în timp, peste 80 
de ani de vremurile în care acest nume a influenţat istoria naţională. Au 
scris despre el prietenii şi oamenii care i-au fost apropiaţi, dar a fost repede 
uitat de contemporani, în anii tumultuoşi şi plini de schimbări de până la 
izbucnirea celui de al doilea război mondial, iar istoriografia de după acest 
război l-a ignorat, cu bună ştiinţă, până prin anii ’80, când a început să-l 
menţioneze în treacăt, atunci când s-a vrut să cultive, atât cât convenea, 
ideea politicii unor mari români din perioada interbelică. Însă cum Vintilă 
Brătianu a activat mai mult în sfera politicii economice, o privire mai 
atentă, specială, asupra vieţii şi personalităţii sale nu s-a înregistrat. După 
1989, reţinerile în faţa cunoaşterii personalităţilor trecutului nostru, e 
drept, au dispărut, dar Vintilă Brătianu îşi aştepta încă lucrarea ce o 
merita cu prisosinţă. În afara acestei aşteptări, sub raport istoriografic, o 
lucrare în întregime dedicată lui Vintilă Brătianu este binevenită şi din 
multe alte motive. Este vorba nu numai despre un subiect important, 
esenţial, de fapt, legat de o epocă de neocolit, aceea a pregătirii condiţiilor 
şi înfăptuirii României Mari. Vintilă Brătianu are toate şansele să revină 
în atenţia românilor de astăzi şi în măsura în care nu numai activitatea sa, 
ci şi ideile sale încep să dobândească, printr-un aparent paradox, o 
actualitate greu de neglijat, poate chiar să inspire, într-o anume măsură. 

În aceste împrejurări, lucrarea de faţă şi-a propus deci un subiect 
interesant, dar şi important şi încă foarte semnificativ, din multe puncte de 
vedere, pe care Corina Voiculescu vrea să le dezvăluie şi sublinieze. 

Introducerea lucrării e lămuritoare asupra intenţiilor autoarei, care 
şi-a propus să ne înfăţişeze, în aceste condiţii activitatea şi meritele celui 
mai mare ministru de finanţe al României. Plecând de la bibliografia 
disponibilă, adunând multă informaţie nouă, inedită, din mai toate sursele 
disponibile, cartea de faţă este o sinteză şi un portret nu numai asupra lui 
Vintilă Brătianu ci şi asupra oamenilor şi epocii în care el a trăit, a 
acţionat, asupra vieţii reale, cu greutăţile, problemele, reuşitele dar şi a 
neîmplinirilor ei. În acea lume, Vintilă Brătianu a fost un om care a dat 
soluţii, a luptat pentru ele şi le-a impus, pe multe dintre ele, dovedind că 
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un om politic adevărat este cel care are soluţii pentru ţara lui şi nu doar 
face figuraţie, mai mult sau mai puţin oratorică. Din această perspectivă, el 
a stat în primele rânduri ale unei elite active, creatoare, puternic animată 
de un naţionalism cald şi în acelaşi timp înţelept. Vintilă Brătianu a mai 
fost şi unul din puţinii, dacă nu chiar singurul creator de şcoală  în rândul 
tinerilor care, aflându-i-se  în preajmă, au dus mai departe aceleaşi 
preocupări intense şi devotate în slujba propăşirii economice şi financiare, 
constituind un filon de nume care duce până spre zilele noastre, e drept tot 
mai subţire şi mai adânc ascuns în roca timpului. În acest sens, înfrângerea 
politică de la sfârşitul vieţii sale se poate spune că nu a fost deloc definitivă, 
că viaţa i-a dat, în timp, multă dreptate. Aceasta merită deci să fie 
reamintită, iar cartea de faţă ne face acest serviciu, recuperând încă un 
mare nume din galeria plină de oamenii cu totul remarcabili ai României 
care a încetat să existe după 1944. 
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