


Radu Rosetti (1853–1926), istoric, genealogist, scriitor, s-a născut la
Iaşi, având strămoşi, din partea tatălui, logofătul Răducanu Rosetti, doi
domnitori, Antonie Ruset şi Manole-Giani Ruset, iar din partea mamei
pe Grigore Alexandru Ghica, care îi era bunic, ultimul domn al Moldovei
de dinainte de unirea din 1859. Ca şi tatăl său, a studiat în Apus, însă
în Franţa şi Elveţia, obţinând, în 1873, un bacalaureat în ştiinţe.
Întors în ţară, silit de datorii, a trebuit să vândă o parte din proprietăţi
şi să încerce, fără prea multă izbândă, o carieră în politică şi în admi nis -
traţie. A  fost prefect de Roman şi de Brăila, deputat în mai multe rânduri
şi director al închisorilor. În cele din urmă, mânat şi de pasiunea pentru
cercetări istorice, a ales să devină arhivar în Ministerul Afacerilor Străine.
Apariţia sa în viaţa literară s-a produs oarecum târziu, în 1904–1905,
cu un roman istoric în foileton, publicat în Epoca, pe care Academia
Română l-a şi premiat în 1906: Cu paloşul. Au urmat alte volume de
inspiraţie istorică: Păcatele sulgeriului (1912), Poveşti moldoveneşti (1920),
Alte poveşti moldoveneşti (1921). Studiile şi articolele istorice, multe dintre
ele fiind publicate în Analele Academiei Române, arată interesul lui Radu
Rosetti pentru genealogie, istorie socială şi politică. Cele trei volume de
Amintiri vădesc însă marea sa vocaţie, cea de povestitor şi memorialist,
pe care E. Lovinescu nu a ezitat să o recunoască în Istoria literaturii române
contemporane spunând despre Radu Rosetti că a dat „cea mai preţioasă
memorialistică din literatura română“.
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Notă asupra ediţiei

Cu acest volum se încheie publicarea la Humanitas a Amintirilor
lui Radu Rosetti. Textul a fost preluat din ediţia apărută în 1927,
la un an după moartea autorului, la Imprimeria Fundaţiei Culturale
„Principele Carol“.

Ca şi la primele două volume, la stabilirea textului a contat carac -
terul memorialistic şi documentar, fapt care justifică păstrarea unor
forme arhaizante, a unor regionalisme şi a unor licenţe gramaticale.
Altfel, formele vechi şi punctuaţia au fost aduse la zi, iar erorile
care s-au strecurat în mod evident din cauza tipografiei au fost în -
dreptate tacit.

Notele aparţin lui Radu Rosetti. În câteva cazuri aparţin redacţiei
şi au fost marcate cu asterisc.



CAPITOLUL I

Din întâii ani ai domniei lui Carol I

În după-amiaza zilei de 12 fevruar 1866, puţin înainte
de aprinsul lumânărilor, mă aflam la lecţii cu profesorul meu.
Eram pedepsit pentru lene şi osândit la nu mai ţin minte
câte zile de haină de penitenţă şi de Katzentisch. Deodată aud
paşi grăbiţi, uşa se deschide brusc şi în odae intră, foarte exci -
tată, mama, ţinând sus o telegramă.

— Principele Cuza a abdicat, strigă ea, roşie de emoţie şi
de bucurie.

Tata o urmează şchiopătând şi sprijinindu-se pe baston.
— Cuza a abdicat, strigă şi el, amnistie generală lenei, ceea

ce însămna că, din acel moment, eram scăpat şi de haină de
peni tenţă, şi de Katzentisch.

Iar mama ni ceteşte o depeşă franceză sosită în acea dimi -
neaţă la Adjud, adresată de Dimitrie Sturdza cumnatului său,
Alecu Balş, şi trimesă de acesta tatei prin înadins fecior boie -
resc călare. Sturdza comunică lui Balş abdicarea lui Cuza, insti -
tuirea Locotenenţei Domneşti, alcătuită din generalul Goles cu,
Lascar Catargiu şi colonelul Neculai Haralambie, precum
şi numirea unui minister compus din conservatori şi liberali,
din care făcea parte şi el, Sturdza.
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Părinţii mei exultau de bucurie, ştiind bine că lui Cuza
nu putea să-i urmeze decât un domn străin, ceea ce alcătuia
dorul lor fierbinte de atâţia ani. Pe mine mă mâhnia adânc
căderea bunului meu prieten de odinioară, dar, crescut şi eu
în credinţa în principele străin, mă mângâiam cu nădejdea
că ceea ce se-ntâmplase va fi pentru binele şi mărirea ţării, mai
ales că-mi aduceam aminte cum, cu câteva săptămâni îna -
inte, Costică Suţu ni povestise că Cuza era hotărât să abdice.

Tata, aflând că Românul lui C.A. Rosetti apare din nou,
se abonase îndată telegrafic, deşi avea oroare mare de direc -
torul lui şi de principiile acestuia. În zilele de poştă, îi aştep -
tam venirea cu nerăbdare şi îndată ce puteam să pun mâna
pe foaie n-o mai lăsam până ce n-o ceteam din scoarţă în
scoarţă.

Am aflat astfel că Senatul şi Camera, acelaşi Senat şi aceiaşi
Cameră care, puţine săptămâni înainte, votase adrese expri -
mând lui Cuza cel mai mare devotament, au ales domn, prin
aclamaţiuni, pe contele de Flandra, chiar în ziua abdicării silite
a lui Cuza, iar guvernul s-a grăbit să pue trupele şi funcţio -
narii să jure credinţă noului stăpânitor. Săptămâni de aştep -
tare înfrigurată trecut-au până când am aflat că contele de
Flandra, pentru temeiuri de familie, a refuzat coroana ce ţările
noastre i-o oferise, act caracterizat de tata ca fiind o adevărată
obrăznicie din partea unui prinţişor ca el.

În acest răstimp, Locotenenţa Domnească disolva Camera
şi convoca alegătorii la alegerea unei noi Adunări, iar senatul
fusese prorogat şi nu s-a mai vorbit de el. 

Mai aflăm apoi, printr-o proclamaţie a guvernului, că,
vă zând refuzul alesului de la 11 fevruar, guvernul provizor
pro pusese domnia principelui Carol de Hohenzollern-Sig -
 ma  ringen, fiul principelui Carol Anton de Hohenzollern-
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Sigmaringen, fost prim-ministru liberal prusian şi care, la
1848, renunţase, în schimbul unei despăgubiri şi în favoa -
rea regelui Prusiei, la drepturile sale de suveranitate asupra
zisului principat de Hohenzollern-Sigmaringen. Principele
însuşi era locotenent în al 2-lea regiment de dragoni ai gardei.
Prin proclamaţia sa, guvernul chiema pe toţi românii să
confirme prin votul lor alegerea ca domn al românilor a prin -
ci pelui Carol de Hohenzollern, care avea să domnească sub
numele de Carol I.

Pentru tata, alegerea unui domn străin, aparţinând uneia
din dinastiile domnitoare ale Europei, semnifica realizarea
aspiraţiunilor sale politice din întreaga viaţă. Guvernul hotă -
râse ca votarea să se facă la primăriile respective, dar tata dispuse
ca lucrurile să se petreacă altfel. Se aduse, jos, la scara cea
mare a curţii, o masă pe care se aşternu o învălitoare de postav
roşu şi, convocându-se toţi servitorii moşiei şi ai casei, pe pri -
mar şi pe consilierii comunali, tata iscăli cel dintâi plebis -
citul cu numele şi calităţile lui, după obiceiul de înainte de
Cuza: Răducanu Rosetti, Logofăt şi Cavaler. Lui îi urmară
Manolache Oatu, vechilul moşiii, Neculai Lefter, vătavul de
ogradă, Iancu Popovici, vătavul de la Pralea, menţionând fie -
care titlul său respectiv de boierie, primarul, dascălul Petrache
Arhire, consilierii comunali şi notarul, apoi ţărănimea. Dar
numărul ţăranilor neslujbaşi veniţi la curte era excesiv de mic.
Masa a rămas în zadar mai multe ceasuri pe acelaşi loc, tata
trimese pe primar să vadă de ce nu vine grosul locuitorilor
comunei şi să li grăbească venirea ca să iscălească negreşit ple -
biscitul în acea zi, dar nu mai veni aproape nime şi tata, pier -
zând răbdarea, porunci să se ridice masa de la scară. Repet
că relaţiunile lui cu ţăranii erau excelente, dar ei de astă dată,
departe de a-i face pe voie, s-au strâns la primărie şi au silit
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pe notar să scrie următorul text oficial modificat: „Noi,
subsemnaţii locuitori ai comunei Căiuţul, nu alegem ca dom -
nitor al românilor pe principele Carol-Ludovic de Hohen -
zollern, care va domni sub numele de Carol I“, sub care text
şi-au pus degetele pe crucea însemnată de notar în dreptul
numelui fiecăruia.

Întrebaţi asupra motivelor hotărârii lor au răspuns că nu
au avut nici un temei de nemulţămire împotriva lui Cuza,
care li-a dat pământurile şi i-a scăpat de boieresc şi nu vor să
aleagă pe Hopînţol, un neamţ pe care nu-l cunoaşte nimene.
Şi, după cât ştiu, comuna Căiuţul a fost departe de a fi singura
din ţară care a manifestat asemene simţiminte cuziste, dar
aceste manifestaţiuni au fost cu îngrijire ascunse de guvern.
Cifrele oficiale ale plebiscitului, aşa cum au fost reproduse
în Monitor, erau 689 989 da faţă de 224 nu. Am temeiuri
foarte serioase pentru a crede că, dacă imensa majoritate a
alegătorilor a votat fără îndoială da, numărul voturilor patrio -
tice s-a ridicat în comuni la multe zecimi de mii, care, ca şi
acele ale marei majorităţi a comunei noastre, au fost sau pur
şi simplu neţinute în samă la subprefecturi sau prefecturi,
sau poate chiar la centru, sau convertite în da.

De astă dată guvernul avuse grijă să facă cunoscut că prin -
cipele primeşte coroana ce i se oferia. Această afirmaţiune, pre -
cum am aflat în urmă, încă nu era adevărată, acceptaţiunea
a devenit fapt numai după oareşcare trecere de vreme, după
ce Bismarck, care de la început se pronunţase pentru accep -
tare, a putut hotărî pe regele Prusiei, capul familiei de Hohen -
zollern, să-şi dee consimţimântul. Guvernul provizor a falsificat
însă adevărul pentru a putea crea faptul îndeplinit ce puterile
favorabile alegerii principelui Carol, Franţa, Anglia şi Italia,
îl sfătuise să-l desăvârşască, apoi atât principele, cât şi părintele
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său se arătase foarte aplecaţi spre primire de la prima întreve -
dere cu Ion Brătianu.

Nu mă pot împiedeca să reproduc aici proclamaţia cătră
cetăţenii Capitalei a lui Dumitru Brătianu, primarul Bucu -
reş tilor, prin care îi îndemna să voteze pentru Carol I. Eram,
când am cetit-o, un băieţel de doisprezece ani şi jumătate
şi înzestrat cu o bună doză de şovinism, dar ridicolul şi absur -
ditatea acestei elucubraţiuni m-au isbit şi tare m-am mierat
cum autorul ei se află în capul Capitalei ţării, şi nu în casa
de nebuni.

ROMÂNI!
În mai puţin de două luni aţi trăit mai mult de doi secoli…

Voi, născuţi numai ieri la viaţa libertăţii, aţi devenit învăţă -
torii lumii civilizate. De sute de ani bătrâna Europă se fră -
mântă ca să găsască măsura libertăţii ce se cuvine popoarelor
şi voi acuma i-aţi arătat că numai libertatea deplină, întreagă,
poate da ordinea, tăria şi fecunditatea unui popor. Frumoasa
noastră revoluţiune a sforţat admiraţiunea lumii. Europa, ui -
mită de înţelepciunea patriotismului vostru, a suspens cursul
lucrărilor sale şi aşteaptă tot de la voi şi numai de la voi, de
la voi singuri, astăzi poporul Mesia al întregii omeniri ge -
mânde de nedrept şi pâlpâinde de speranţe.

Români! Toată Europa are încredere nemărginită în ursita
voastră… Şi ce! voi, voi numai, făptuitorii acestei ursite, o
să lipsiţi de încredere într-însa astăzi tocmai când ea are să
rostească ultimul său verb? Nu simţiţi, fraţilor, nu simţiţi că
dumnezeirea furnică în toată fiinţa voastră, nu vedeţi pe tri -
mi sul lui Dumnezeu?

Membrii Locotenenţei Domneşti şi miniştrii lor, aclamaţi
de voi, v-au făcut chiemare pentru această mare zi. De vă
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îndoiţi de glasul lor, puneţi ureche pe ale voastre piepturi,
ascultaţi, auziţi ce răsună în adâncul inimilor voastre… Este
lui Dumnezeu! Domnitorul României nu putea fi alesul câtor -
va oameni: el trebuie să fie ales de voi toţi; căci glasul popo -
rului şi numai glasul poporului este glasul lui Dumnezeu.

Vi s-a dat şăsă zile ca să încoronaţi edificiul neperitor al
naţionalităţii noastre, marea frăţie română… faceţ-o în şăsă
oare. Români, voi, mai cu samă, bucureşteni, arătaţi-vă ceea
ce sunteţi, înainte mergători ai popoarelor! voi, care prin a
voastră unanimitate aţi uimit Europa; voi, care prin credinţa
voastră aţi deschis bolţile ceriului; nu îngăduiţi ca soarele
să apuie înainte de a fi săvârşită opera voastră; devansaţi astăzi
păsurile sale şi Soarele libertăţii în veci nu va mai apune pe
pământul României.

Nu pierdeţi un minut, concetăţeni, şi voi toţi, poporul,
astăzi marele pontifice al bisericii vii a României, săvârşiţi
înaintea omenirii întregi şi înaintea Dumnezeirii Sfintele Taine
ale acestei mari zile, daţi botezul inimilor voastre, ungeţi cu
mirul credinţii voastre pe domnitorul Românilor şi unsul
vostru va fi unsul lui Dumnezeu, va fi eroul Româ niei viitoare.

Înainte d-a sfârşi cetirea acestor rânduri, inimile voastre
au aclamat cu amoare pe noul domnitor. La rândul meu, strig
cu inimă de Român: Să trăiască Carol I! Să trăiască dom -
nitorul României una şi nedespărţită!

Primarul comunei Bucureşti, 
D. BRĂTIANU

Nu voi mai osteni pe cetitori cu amărunte asupra nego -
cierilor relative la consecinţele răsturnării lui Cuza ce au urmat,
la Paris, între reprezentanţii puterilor garante, care se întru -
nise în Conferinţă sub preşedinţia ministrului afacerilor
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străine al Franţei, Drouyn de Lhuys. Rusia şi Turcia voiau
să profite de abdicarea silită a lui Cuza pentru a readuce prin -
cipatele noastre la starea de mai înainte de 1859 şi Austria
susţinea cu energie punctul lor de vedere. Aceste puteri urmă -
riau desfacerea unirii şi mai ales combăteau cu învierşunare
orice alegere a oricărui domn străin. Napoleon al III-lea însă
susţinea atât unirea, cât şi domnul străin, era sprijinit pe faţă
de Italia, iar în chip mai prudent de Anglia şi de Prusia. Rusia
poza în protectoare a moldovenilor obijduiţi şi nemulţumiţi
de unirea care-i sărăceşte; delegatul ei nu se dădea îndărăt să
prezică ivirea de tulburări grave în Moldova în cazul când
nu s-ar ţinea samă de nemulţămirea ei împotriva regimului
stabilit de la 1859 încoace. În Treizeci de Ani de Domnie şi
în Charles Ier* ale lui Dimitrie Sturdza se găsesc toate amă -
run tele privitoare la discuţiile dintre puteri, la acceptarea defi -
nitivă a principelui şi la sosirea lui în ţară, iar eu voi spune
ceea ce ştiu despre mişcarea separatistă ce a avut loc în Ieşi,
în ziua de 3 april 1866.

Transferarea, la începutul anului 1862, a guvernului Mol -
do vei, cameră, ministere şi toate autorităţile superioare, din
Ieşi în Bucureşti, urmată de un adevărat şi continuu exod
al locuitorilor capitalei Moldovei în acea a Ţărilor Unite, pri -
ci nuise, cum era firesc, mari pagube acelor rămaşi în cea din -
tâi. Proprietarilor de imobile, prin cumplita scădere a va lo rii
acestora1, profesioniştilor care vedeau clienţii lor scăzând din
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* Demetre A. Sturdza, Charles I, Roi de Roumanie: chroniques,
actes, documents: 1866–1875, Institut d’Arts Graphiques. „Charles
Göbl“, 1899, 2 vol., Bucarest.

1. Pentru a da un exemplu de chipul în care scăzuse, în Ieşi, valoa -
rea chiriilor după unire, voi da ca exemplu casa tatei, în care m-am
născut, cumpărată de el pe la 1830 sau 1832 cu optsprezece mii de



zi în zi, comercianţilor, al căror dever se făcea necon tenit mai
mic, lucrătorilor cu mâna, care găsiau tot mai cu greu ocupaţie
şi această păgubire obştească stârnise cele mai vii nemulţă miri.
La aceştia se mai adăugia un neînsămnat număr de oa meni
rămaşi separatişti din convingere şi mulţi intriganţi şi amatori
de slujbe care vedeau câmpul lor de activitate micşorat prin
unire, iar numărul funcţiunilor renumerătoare la care râvniau
cu desăvârşire scăzut prin împărţirea silită a acestor slujbe
cu muntenii, mai număroşi şi mai în contact cu puterea cen -
trală. Aceste nemulţămiri erau exploatate şi încurajate de con -
sulatul rusesc din Ieşi şi de agenţi conştienţi şi inconştienţi
ai Rusiei. Mi-a fost dat să aud cum, vro zece ani mai târziu,
oameni ca Cocriţă Cazimir şi alţii ca el, care ocupau în Ieşi
o poziţiune în vază, descriau artificiile prin care Rusia stârnia
şi încuraja nemulţămirile şi revendicările ieşenilor (zise mol -
do veneşti, deşi în restul Moldovei nu era umbră de nemul -
ţămire serioasă).

Răsturnarea lui Cuza a fost un prilej bine venit pentru
pla  nurile Rusiei. Agenţii ei s-au mai grăbit să amintească
feţelor nemulţămite din elită rămase în vechea capitală a Mol -
dovei, care visau readucerea stării de dinainte de 1859, că prin
abdicarea domnului, conform stipulaţiunilor firmanului de
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galbeni (211 500 franci în aur) de la Casandra Ghyka şi care n-a
putut să fie vândută decât cu şase mii de galbeni (70 500 franci în
aur), adică cu a treia parte a preţului cu care fusese cumpărată. Şi nu
a fost vândută sub nevoia momentului, pentru oricât s-a oferit, ci numai
după ani de aşteptare şi văzând că preţurile caselor scad îngrozitor
din zi în zi. Unirea a adus pagube grele multora din parti zanii ei
modoveni, pe care le-au suportat fără ca să iasă din gura lor măcar
un singur cuvânt de părere de rău pentru cele ce făcuse. Patrioţii de
atunci erau făcuţi din altă stofă decât acei de astăzi.
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