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Introducere 
 

Deşi modest din punct de vedere cantitativ, fondul de manuscri-
se al Bibliotecii Judeţene „Gh. Asachi” Iaşi păstrează câteva valori patri-
moniale deosebite. Alături de acte istorice din veacurile al XVIII-lea şi al 
XIX-lea (ispisoace, urice, zapise, hrisoave) şi de câteva documente lite-
rare (datând de la mijlocul secolului trecut), din fondul în cauză face 
parte şi o mapă care conţine treizeci şi patru de scrisori adresate lui 
Alexandru Ioan Cuza în perioada guvernării sale, precum şi o epistolă a 
lui Mihail Kogălniceanu, expediată către generalul Ioan Emanoil Flores-
cu, consilierul militar al domnitorului; toate aceste documente sunt cu-
prinse, din punct de vedere cronologic, între 4 aprilie 1859 şi 13 sep-
tembrie 1865. 

Deşi au fost citate în câteva studii mai vechi (redactate în 1964 şi 
1971), aceste scrisori nu au fost editate niciodată; ele vin să întregească 
evenimente şi biografii din trecutul nostru, ajutând la o mai bună cu-
noaştere a „oamenilor cari au fost” (N. Iorga). Chiar dacă de la Cuza a ră-
mas o corespondenţă uriaşă, păstrată, mai cu seamă, în arhivele unor 
instituţii centrale, e important ca fondurile mai mici, insuficient investi-
gate, să fie puse în valoare, căci ele întregesc personalitatea Principelui 
Unirii şi, totodată, fac cunoscut patrimoniul cultural mobil al instituţii-
lor gestionare. 

Până la 1862, când s-a realizat Unirea din punct de vedere admi-
nistrativ, existau două guverne, la Iaşi şi Bucureşti, iar domnitorul era 
nevoit să rezide în ambele capitale, ceea ce a dat naştere unei corespon-
denţe masive. Aşadar, nu e întâmplător faptul că, în dosarul analizat, 
majoritatea scrisorilor datează dinainte de 1863. 

Corespondenţa lui Alexandru Ioan Cuza de la Biblioteca Judeţea-
nă „Gh. Asachi” Iaşi relevă aspecte noi cu privire la situaţia politică şi 
socială de la jumătatea veacului al XIX-lea din Principatele Unite, mai 
ales că expeditorii au fost personaje care au deţinut funcţii importante, 
având un rol însemnat în constituirea României moderne: Mihail Kogăl-
niceanu, Dimitrie Bolintineanu, Ion Ghica, Ludovic Steege, Anastasie 
Panu, Apostol Arsachi etc.  De exemplu, o misivă de la 16 aprilie 1859 a 
ministrului Lucrărilor Publice din Moldova, Ludovic Steege, exprimă 
tensiunea dintre Guvern şi egumenii mănăstirilor închinate; ministrul 
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propune chiar sechestrarea averilor mănăstirilor care nu au plătit sub-
venţia, fapt care anticipează celebra şi controversata lege din 1863. 

Problema majoră existentă însă în Principatele Unite era, în pe-
rioada la care documentele cercetare de noi fac trimitere, recunoaşterea 
Unirii la nivel internaţional. Apostol Arsachi îi scrie lui Cuza, privitor la 
acest aspect, la 9 octombrie 1861: L’Union est une question de vie et de 
mort dorénavant pour nous (Unirea e o chestiune de viață și de moarte de 
acum înainte pentru noi). Mai multe scrisori au ca subiect informaţii de 
politică externă, dar şi internă. 

Este emoţionantă scrisoarea din ianuarie 1861 a lui Mihail Ko-
gălniceanu, care aminteşte, printre altele, de situaţia delicată în care s-a 
aflat, după ce mitropolitul Sofronie Miclescu al Moldovei a fost absolvit 
de condamnare de Cuza, în urma unui scandal notoriu; reabilitarea înal-
tului ierarh avea să aducă demisia lui Kogălniceanu. 

Astfel de informaţii, unele neştiute sau cunoscute până acum in-
direct sau din alte surse, arată că editarea scrisorilor din mapa cercetată 
de noi reprezintă un aport ştiinţific şi, totodată, se constituie ca un 
omagiu adus celor care au văzut Unirea Moldovei cu Ţara Românească 
ca pe o chestiune de viață și de moarte. 
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Data scrisorilor trimise către Alexandru Ioan Cuza  

şi lista expeditorilor 
(în ordinea din dosarul corespondenţei  

păstrat la Biblioteca Judeţeană „Gh. Asachi” Iaşi ) 
 

1.  4 aprilie 1859, Ion Ghica 

2.  16 aprilie 1859, Ludovic Steege 

3.  18 aprilie 1859, Ion Ghica 

4.  19 aprilie 1859, Ion Ghica 

5.  19 decembrie 1860, Mihail Kogălniceanu (două scrisori trimise   

  în aceeaşi zi) 

6.  6 ianuarie 1862, Apostol Arsachi 

7.  7 februarie 1861, Mihail Kogălniceanu 

8.  21 martie 1861, Barbu Vlădoianu 

9.  21 martie 1861, Vasile Boerescu (două scrisori trimise în  

 aceeaşi zi) 

10.  28 martie 1861, Em. Costaki 

11.  6 iulie 1861, Ștefan Golescu 

12.  7 iulie 1861, Dimitrie Bolintineanu 

13.  19 iulie 1861, D.G. Rossetti 

14.  19 iulie 1861, Anastasie Panu 

15.  5 aprilie 1861, Gheorghe Costaforu 

16.  1 octombrie 1861, Ioan Emanoil Florescu 

17.  4 octombrie 1861, Apostol Arsachi 

18.  9 octombrie 1861, Apostol Arsachi 

19.  12 octombrie 1861, Alexandru Plagino 

20.  15 octombrie 1861, Alexandru Plagino 

21.  6 noiembrie 1861, Ioan Emanoil Florescu 

22.  4 ianuarie 1862, Dimitrie Ghica, Alexandru Plagino, C. Niculescu,  

 Scarlat Fălcoianu, Apostol Arsachi, Gheorghe Văleanu 
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23.  23 martie 1861, M. Kostaki 

24.  13 septembrie 1865, prefectul poliției, Alexandru Beldiman 

25.  4 ianuarie 1862, Scarlat Fălcoianu 

26.  11 ianuarie 1862, colonelul Ion Ghica 

27.  cca. aprilie 1864, Mihail Kogălniceanu 

28.  ianuarie 1861, Mihail Kogălniceanu 

29.  18 septembrie 1863, Eugen Alcaz 

30.  21 septembrie 1863, Casandra Filaret 

31.  22 septembrie 1863, Grigore Cozadini 

32.  10 aprilie 1864, locuitorii unor sate din jud. Prahova 

 

Scrisori care nu îl au ca destinatar pe Alexandru Ioan Cuza 

33.  21 decembrie 1860, Mihail Kogălniceanu către generalul Ioan  

 Emanoil Florescu 
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Corespondența Principelui Alexandru Ioan Cuza  

reflectată în fondul de manuscrise  
al Bibliotecii Județene „Gh. Asachi” Iași 

 
 

Vodă Alexandru Ioan Cuza (1820-1873), primul domn al Principate-

lor Unite, în vremea căruia s-a realizat Unirea Moldovei cu Țara Româ-

nească, a fost o personalitate ale cărei biografie și înfăptuiri au manifestat 

interes încă din timpul vieții sale. 

Născut la 20 martie 1820, la Bârlad, în familia unui vechi boier mol-

dovean1, Alexandru Ioan Cuza a primit o educație europeană și a activat 

în armata Moldovei, ajungând până la rangul de colonel2. Participant la 

mișcarea revoluționară de la 1848, Cuza a fost ministru de război înainte 

de a fi ales principe al Moldovei și Munteniei. Reformele domniei sale 

(1859-1866) au pregătit calea modernizării. Potrivit unui cunoscut isto-

ric, „puși în paralel, cei șapte ani de domnie ai lui Cuza întrec, dacă se iau 

în considerare amploarea și, mai ales, ritmul problemelor abordate și so-

luționate, cei patruzeci și opt de ani ai domniei lui Carol”3. 

Așadar, deși a fost contestat de unii și apreciat de alții, domnul Unirii 

și-a impus numele în istoria modernă a statului român, prin reformele 

puse în aplicare în timpul guvernării sale și, de asemenea, prin impactul 

pe care acestea le-au avut pe durată lungă. E de înțeles de ce istoriografia, 

dar și memorialistica românească4 sunt covârșitoare dacă le raportăm la 

                                                           
1 O listă cu strămoșii lui Cuza a fost întocmită în 1973, când s-a împlinit un secol de la 
moartea ilustrului personaj (vezi Ștefan S. Gorovei, Strămoșii cunoscuți ai Principelului 
Al. I. Cuza, în vol. colectiv Cuza Vodă – in memoriam, Iași, Editura Junimea, 1973, pp. 
25-32). 
2 Constantin C. Giurescu, Alexandru Ioan Cuza, București, Editura Militară, 1973, pp. 
7-15; referitor la aceeași temă, a se vedea și considerațiile lui Valeriu Stan, exprimate în 
lucrarea Alexandru Ioan Cuza (1820-1873), București, Editura Științifică și Enciclopedică, 
1984, pp. 12-20. 
3 Florin Constantiniu, O istorie sinceră a poporului român, ediția a IV-a revăzută și adău-
gită, București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2011, p. 234. 
4 Vezi, de exemplu, Dimitrie Bolintineanu, Viața lui Cuza Vodă. Memoriu istoric, Bucu-
rești, 1869, 195 pp. (lucrarea s-a bucurat de un mare succes, cunoscând multiple reedi-
tări); Idem, Domnii regulamentari și historia celor trei ani de la 11 februariu până astăzi, 
București, 1869 (cu multiple trimiteri la domnia lui Cuza); Radu Rosetti, Din copilărie. 
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numărul titlurilor închinate Principelui Unirii5. Cu toate acestea, unele 

fonduri arhivistice, insuficient cercetate, vin să proiecteze o lumină nouă 

asupra unor aspecte politice, culturale și sociale din a doua jumătate a 

veacului al XIX-lea. 

La Biblioteca Județeană „Gh. Asachiˮ din Iași se păstrează o mapă ca-

re cuprinde telegrame primite de Alexandru Ioan Cuza în perioada 

1859-1865, de la nume importante ale culturii și politicii românești 

(D. Bolintineanu, I. Ghica, M. Kogălniceanu, Șt. Golescu, A. Arsachi etc.). 

Investigarea conținutului dosarului în cauză (nr. inv. 61323) reprezintă 

subiectul prezentei cercetări. 

Mai întâi, precizăm câteva aspecte cu privire la istoricul acestor im-

portante scrisori. Actele care alcătuiesc dosarul în cauză nu figurează în 

cataloagele dedicate manuscriselor și cărților rare ale Bibliotecii „Gh. 

Asachiˮ din Iași6 și, de asemenea, nu au fost editate în volumele docu-

mentare închinate lui Alexandru Ioan Cuza7; nu au fost inventariate nici 

în cataloagele mai noi, închinate acelorași valori de patrimoniu8. 

Din câte știm, asupra dosarului în cauză s-au făcut puține trimiteri9. 

Se poate ca acest dosar să fi făcut parte din arhiva lui Gh. Ghibănescu, în-

trucât, într-un articol publicat în 1964, I. Kara menționa: „Anul trecut 

[1963, n.n.] biblioteca a achiziționat o parte din fondul de cărți rămase de 

                                                                                                                                                    
Amintiri, București, Editura Humanitas, 2012, în special capitolele „Ce știu despre Unireˮ 
și „Din domnia lui Cuzaˮ, pp. 61-135 și 149-200. 
5 Biobibliografia închinată Principelui Unirii însuma, până în 2003, nu mai puțin de 888 
de titluri (vezi Virginia Isac, Contribuții la o biobibliografie Alexandru Ioan Cuza, Iași, Edi-
tura Junimea, 2005). 
6 Vezi I. Kara, Manuscrise și cărți rare existente în colecțiile Bibliotecii „Gh. Asachi”. Cata-
log, fascicola 1, Iași, 1972, 48 pp.; fascicola II, Iași, 1974, 68 pp.; fascicola 3, Iași, 1982, 
64 pp. 
7 Vezi, de exemplu, Alexandru Ioan Cuza. Acte și scrisori, volum editat de Dumitru Ivănes-
cu și Virginia Isac, Iași, Editura Junimea, 1973; Documente privind domnia lui Alexandru 
Ioan Cuza, vol. I (1859-1861), întocmit de Dan Berindei, Elisabeta Oprescu și Valeriu 
Stan, București, Editura Academiei, 1989. 
8 Cătălin Bordeianu, Luana Troia, Carte veche în colecțiile Bibliotecii Județene „Gh. Asachiˮ 
din Iași (sec. XVI, XVII, XVIII), Iași, Editura Vasiliana 98, 2008. 
9 I. Kara, Fondul de manuscrise și cărți vechi al Bibliotecii Regionale Iași, în „Călăuza bibli-
otecaruluiˮ, anul XVII, nr. 9, septembrie 1964, pp. 519-520; Al. Zub, Mihail Kogălniceanu 
(1817-1891). Biobibliografie, București, Editura Enciclopedică/ Editura Militară, 1971, 
pp. XLIX, 274, 276, 578. 
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la istoricul Gh. Ghibănescu.ˮ10 De fapt, inventarele bibliotecii ne arată că 

de la Gh. Ghibănescu, important istoric și editor de documente, au fost 

preluate nu doar cărți, ci și documente istorice și manuscrise (sec. 

XVIII-XIX), asupra cărora îmi propun să revin cu altă ocazie. Mai precizez 

că în colecțiile aceleiași instituții se păstrează și unele documente și ma-

nuscrise care au făcut parte din colecția omului de cultură și istoricului 

N.A. Bogdan. 

În editarea (în cele mai multe cazuri integrală) a scrisorilor în cauză 

s-au operat mici modificări față de textul original. Spre exemplu, acolo 

unde s-a simțit nevoia, limba a fost actualizată, fiind raportată la normele 

actuale ale gramaticii românești (spre exemplu: la quare a devenit la ca-

re; tînguizi a devenit tânguiți; aquestia a devenit aceștia; nesciind a deve-

nit neștiind). Considerăm acest fapt o necesitate, mai ales că, așa cum no-

tează Iacob Negruzzi, „în România, preschimbându-se deodată, prin o de-

ciziune luată de ministerul Ion Ghica, alfabetul cirilic cu cel latin fără a se 

fixa vreo regulă în mod oficial, fiecare scria cum îl ajungea capul, așa încât 

mai mult se ghicea decât se cetea ceea ce era scris de mânăˮ11. 

 De asemenea, erorile prezente în documentele redactate în limba 

franceză au fost (tacit) eliminate, iar întregirile unor substantive proprii 

și adjective au fost așezate între paranteze pătrate. 

Documentelor scrise în limba franceză (douăzeci și patru dintr-un 

total de treizeci și cinci) le-am adăugat traducerea necesară, liberă, mai 

apropiată de înțelesul frazei, în detrimentul tălmăcirii mot à mot. 

* 

Până la 1862, atât în Moldova, cât și în Țara Românească existau do-

uă guverne, cu membri diferiți, astfel încât Alexandru Ioan Cuza a fost 

nevoit să fie prezent în Iași, dar și la București. Prin urmare, acest periplu 

al voievodului între cele două capitale românești a generat un schimb in-

tens de scrisori între principe și miniștrii săi. De cele mai multe ori, 

această corespondență se reducea la primirea de către domnitor a unor 

telegrame, foarte punctuale și concise. Așa se face că Ion Ghica i-a trans-

mis noului principe, la 4 aprilie 1859, următoarele știri: tout va bien. 

                                                           
10 I. Kara, op. cit., p. 519. 
11 Iacob Negruzzi, Amintiri din Junimea, ediție îngrijită și prefață de Ioana Pârvulescu, 
București, Editura Humanitas, 2011, p. 38. 
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Mardi il y a aura séance, on veut discuter beaucoup sur la traitément des 

membres de la Commision Centrales. […] Il lui sera bien répondu. Lascar 

Catargi compte interpéler le ministre sur la question de la navigation du 

Danube. Ste[e]ge est très bien préparé. Dois jé écrire à Negry de venir pour 

la Commission Centrale? (f. 1fv). 

În rândurile următoare oferim traducerea acestei notițe: totul este 

bine; Marți va fi ședință, se va discuta mult cu privire la tratamentul mem-

brilor Comisiei Centrale. […] Va fi un răspuns bun. Lascar Catargi intențio-

nează să interpeleze ministrul cu privire la chestiunea navigației pe Du-

năre. Steege este bine pregătit. Ar trebui să-i scriu lui Negri pentru a veni la 

Comisia Centrală? 

Epistola în cauză12 este mai detaliată, însă zece rânduri din cuprinsul 

ei sunt cifrate. 

Exista obiceiul, la mijlocul celui de-al XIX-lea veac, ca scrisorile care 

conțineau informații prețioase, de interes național (inclusiv de natură po-

litică), să fie trimise cifrate, ele conținând, pe lângă cuvintele de legătură 

și știrile curente, obișnuite, grupuri de cifre care corespundeau unor nu-

me de instituții sau persoane. În limbajul diplomatic al epocii, existau lis-

te cu astfel de cuvinte-cheie, care permiteau înțelegerea mesajului expe-

ditorului. Majoritatea depeșelor despre care va fi vorba în continuare 

erau decriptate înainte de a fi prezentate domnitorului, astfel încât, din 

fericire, avem astăzi acces la știrile transmise lui Alexandru Ioan Cuza de 

principalii săi colaboratori. De exemplu, dintr-o scrisoare a generalului 

Florescu, expediată la 1 octombrie 1861 (vezi infra), știm că 1173 făcea 

referire la Consul, 1607 la Franța, iar 1165 la Constantinopol; documente-

le cifrate în totalitate erau transcrise separat, pe o altă coală de hârtie, pe 

care se menționa déchiffrée (în cazul scrisorilor redactate în limba france-

ză): este cazul telegramelor trimise la 28 martie 1861, de Em. Costaki, 

6 iulie 1861, scrisă de Ștefan Golescu, 5 august 1861, trimisă de G. Costa-

foru, 10 octombrie 1861, expediată de A. Arsaki. Telegramele cifrate par-

țial erau decriptate pe documentul original, deasupra codului cu rol de 

protejare a informației; dintre acestea, doar fila 1fv nu conține „transcrie-

rea” înștiințării (e vorba de telegrama lui I. Ghica). 
                                                           
12 Niciuna din scrisorile lui Ion Ghica la care fac referire în acest material (trimise lui 
Cuza la 4 aprilie 1859, 18 și 19 aprilie 1859) nu a fost inclusă în Catalogul coresponden-
ței lui Ion Ghica, întocmit de Nicolae Liu, București, Editura Academiei, 1962. 
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* 

Ludovic Steege (1813-1872)13 – amintit în scrisoarea precedentă – 

ministru al Lucrărilor Publice în Moldova14 la data emiterii epistolei la 

care ne referim în continuare, expediată la 16 aprilie 1859, comunica el 

însuși voievodului: Termenii la care egumenii mănăstirilor închinate 

v-a[u] făgăduit că vor plăti subvenția ce datoresc a espirat de vro câteva zi-

le și egumenii n-au urmat a plăti. Prin urmare, Consiliul – puind în privire 

desăvârșita paralizare a Departamentului Public, a făcut încercarea de a se 

pune sechestru pe vistieriile monahilor mănăstirilor închinate, despre 

[a cărei] închiere cu respect aduc la cunoștința Înălțimii Voastre (f. 2). 

Alexandru Ioan Cuza a primit o depeșă telegrafică (nr. 11491) de la 

primul-ministru Ion Ghica, la 18 aprilie 1859, prin care i se comunica: 

După știri particulare de la Paris, se înțelege că cinci din reprezentanții pu-

terilor la Conferință pronunțându-se pentru recunoașterea îndoitei alegeri 

a Înălțimii Voastre, ceilalți doi reprezentanți au primit ad-referandum, ce-

rând să se amâie ședința a tria, până ce vor primi noi instrucții de la guver-

nele lor respective.  

Primesc întru acest minut o scrisoare de la Alecsandri la adresa Înăl-

țimii Voastre; o pornesc chiar astăzi.  

Din depeșile telegrafice a[le] Prefecturii de Galați nu îmi pot încă for-

ma o ideea bine lămurită despre cele întâmplate acolo; omor nu a fost, în-

dată ce voi primi un raport deslușit îl voi comunica Înălțimii Voastre. Aici 

priveghem (f. 3). 

Același Ion Ghica, care în 1859 a fost prim-ministru, atât al guvernu-

lui de la Iași (8 martie – 27 aprilie 1859), cât și al celui de la București 

(11 octombrie 1859 – 28 mai 1860)15, i-a scris lui Alexandru Ioan Cuza, 

                                                           
13 De origine suedeză, Ludovic Steege a fost membru în Comisia Centrală de la Focșani și 
agent diplomatic în mai multe capitale europene; era cunoscut în epocă pentru integrita-
te morală și verticalitate, motiv pentru care a intrat, nu o dată, în conflict cu unele per-
soane din anturajul lui Cuza, cum ar fi Arthur Baligot (vezi, spre exemplu, scrisoarea 
acestuia din urmă, expediată lui Cuza la 12/24 aprilie 1865, publicată în lucrarea Arthur 
Baligot de Beyne. Corespondență cu Alexandru Ioan Cuza și Costache Negri, studiu intro-
ductiv, selectarea și traducerea textelor, note și comentarii de Emil Boldan, Iași, Editura 
Junimea, 1986, pp. 191-194). 
14 Dan Berindei, Guvernele lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Liste de miniștri, în „Re-
vista Arhivelor”, anul II, nr. 1/ 1959, p. 149. 
15 Ibidem, pp. 149, 154. 
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la 19 aprilie 1859: Porunca Înălțimii Voastre, pentru revizuirea districtelor 

de către Domnul Tiriakiu16, s-a încunoștiințiat numitului, care pornește 

chiar astăzi pentru Tecuci și Bârlad, rugându-se Înălțimii Voastre ca pen-

tru revizia celorlalte prefecturi să urmeze îndată după sărbători, voind 

a profita măcar în parte de concediul ce ați binevoit a-i încuviința. Al Înăl-

țimii Voastre plecat serv, Ion Ghica (f. 4). 

Mihai Kogălniceanu este autorul depeșei expediată la 19 decembrie 

186017, prin care Cuza este informat: La Chambre sʼest occupée aujour-

dʼhui de lʼéléction de la Commision chargée à rédiger la réponse au discours 

du trône. Malgré la défection de quelques députés de mauvaise foi, entre 

autres le vieux Foresco, qui est un misérable, malgré tous les bienfaits dont 

Votre Altesse lʼa comblé lui et sa famille, nous avons eu la majorité. La 

Commision est composée de Etienne Catardji, que nous avons placé dans 

notre liste, Panaiti Casimir, Alexandre Grigorio et Démètre Strat. Il y a en-

core deux membres qui sont à être balottés, mais ce sont des nôtres. Somme 

totale: au vôte secret nous pouvons compter sur 25 voix à-peu-près contre 

23, et au vôte public sur 30 contre 17. Cogalniceano. Je prié, Votre Altesse, 

de m’éxpedier le plutôt Lambrino et Pisotzky18 (f. 5fv). 

În continuare, oferim traducerea scrisorii în cauză: 

Camera s-a ocupat astăzi cu alegerea Comisiei responsabilă pentru re-

dactarea răspunsului la discursul [reprezentantului] tronului. În ciuda 

unor deputați de rea-credință, printre ei și bătrânul Forescu, care este un 

miserabil, în ciuda tuturor binefacerilor pe care Alteța Voastră le-a făcut 

                                                           
16 Este vorba despre Alexandru Teriachiu (1829-1893), originar din Tecuci, om politic 
important al vremii sale (a fost ministru al Cultelor și Instrucțiunii Publice în Moldova 
între 27 aprilie și 10 noiembrie 1859). 
17 Scrisorile lui Kogălniceanu la care face trimitere în acest studiu documentar (expedia-
te la 19 decembrie 1860 – două epistole trimise în aceeași zi; 21 decembrie 1860; ianua-
rie 1861; 7 februarie 1861; aprilie 1864) nu au fost inventariate în Catalogul corespon-
denței lui Mihail Kogălniceanu, întocmit de Augustin Z.N. Pop, București, Editura Acade-
miei, 1959 și nici editate în volumul M. Kogălniceanu, Scrisori. Note de călătorie, texte 
îngrijite, adnotate și prezentate de Augustin Z.N. Pop și Dan Simonescu, București, Editu-
ra pentru literatură, 1967. 
18 Nicolae Pisoțki/ Pisoschi (1810-1888) a fost aghiotant domnesc și apropiat al princi-
pelui; el l-a propus pe Cuza, la 5 ianuarie 1859, ca domnitor al Moldovei; Cuza s-a aflat în 
corespondență directă cu el și după abdicare (vezi, de exemplu, telegrama pe care i-a 
adresat-o la 27 aprilie 1867, publicată în Principele Alexandru Ioan Cuza. Scrisori din exil 
(1866-1873), ediție de Virginia Isac, Iași, Editura Junimea, 2007, p. 13). 
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lui și familiei sale, avem majoritatea. Comisia este alcătuită din Ștefan Ca-

targiu19, pe care l-am plasat pe lista noastră, Panaiti Cazimir, Alexandru 

Grigoriu și Dumitru Strat. Mai sunt încă doi membri care balansează, dar ei 

sunt ai noștri. Suma totală: la votul secret putem conta pe 25 contra 23 și la 

votul public pe 30 contra 17. Kogălniceanu. Vă rog, Alteța Voastră, să-mi 

comunicați mai multe despre Lambrino și Pisoțki. 

În altă telegramă, însă trimisă în aceeași zi ca precedenta (19 decem-

brie 1860), același om politic îl informează pe Voievod: Nous sommes par-

venu a faire revenir la Chambre sur la décision par rapport aux décora-

tions. La Chambre a compris la faute quʼelle avait faite. Donc, à une majo-

rité de 23 contre 13 opposants et 8 obtenus, elle a décidé que lʼarticle du 

réglement ne sʼapplique pas au cas prèsents que par conséquent les députés 

qui ont reçu les décoration continuent a être députés, sans être soumis a 

une nouvelle réelection (f. 6): 

Notăm, în cele ce urmează, traducerea documentului: 

Am reușit să determinăm Camera să revină asupra deciziei privind de-

corațiile. Camera a înțeles greșeala pe care a făcut-o. Deci, cu o majoritate 

de 23 contra 13 opozanți și 8 abțineri, s-a decis că articolul din regulament 

nu se aplică situației prezente; în consecință, deputații care au primit deco-

rațiile continuă să fie deputați, fără a fi nevoie de o nouă realegere. 

* 

Fila cu numărul 7 din dosarul de care ne ocupăm reprezintă o scri-

soare a lui Mihail Kogălniceanu adresată generalului Florescu, ministru al 

Războiului. Deși nu îl are ca destinatar pe Alexandru Ioan Cuza, textul în 

cauză merită cunoscut pentru că face referire la evenimente din perioada 

domniei sale. Kogălniceanu îi scria ministrului, la 21 decembrie 1860, 

următoarele: Am primit depeșa Dvs. sub nr. 6354, în privința a trei tineri 

sosiți în Focșani. Eu despre aceștia v-am fost telegrafiat și Dvs. până acum 

nu mi-ați făcut onoare de a-mi răspunde. Dvs. vă tânguiți despre neînțele-

gerea la care Dnul Tufelcicu20 [vă] dete pricină. Neînțelegerea nu provine 

de la Tufelcicu. Dvs. ar fi trebuit să-mi telegrafiați mie, ca la ministrul în 
                                                           
19 Ștefan Catargiu (1789-1866) a fost un important boier moldovean, proprietarul moși-
ei Tupilați (jud. Neamț), membru al Căimăcăniei de Trei din Principatul Moldovei 
(1857-1858). 
20 Maiorul Nicolae Tufelcică (1818-1897), bulgar de origine, a ocupat funcția de prefect 
al Putnei. 
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a cărui atribuție este petiția și atuncea nicio neînțelegere nu ar fi provenit. 

A telegrafia de-a dreptul către Prefect, fără ca eu să știu ceva, este prin în-

săși aceasta a aduce neînțelegere; căci eu, neștiind nimica de cele depeșiate 

de Dvs. către prefecți, pot foarte lesne să dau ordine contrarii și negreșit că 

prefecții trebuie să le asculte pe acestea, de preferință. Asemenea și pentru 

acei trei tineri, binevoiți a-mi scrie causa pentru care cereți arătarea lor. 

Nu-mi vroiți rău de aceste întâmpinări, însă pentru ca serviciul să meargă 

bine trebuie ca fiecare minister să se menție în atribuțiile sale (f. 7fv). 

Fila nr. 8 cuprinde o scrisoare adresată à Son Altesse Sérénissime 

Prince régnant, trimisă la 6 ianuarie 1862, prin care domnitorul este infor-

mat, de către Apostol Arsachi (1789-1874), ministrul de Externe al Mun-

teniei, că le ministre de Valachie connait trés bien les limites de sa situation 

provisoire, mais il connait aussi des difficultés. En demandant lʼéloignement 

dʼun employé de son ministère, reconnu déloyal et la nomination dʼun 

maître de police à la place vacante par la démission du titulaire de Fok-

chany, le Ministère de lʼInterieur nʼa cru sortir ni de la mesure restreinte, ni 

du cercle des cas flagrants que Votre Altesse Sérénissime admet dans sa 

dépêche. Le ministre de la Justice s’est trouvé dans le même cas et Votre 

Altesse Sérénissime lui a rendu justice. Pourquoi cette distinction? (f. 8fv). 

Iată traducerea: 

Ministrul din Muntenia cunoaște foarte bine limitele situației sale pro-

vizorii, dar, de asemenea, cunoaște și dificultățile. Solicitând înlăturarea 

unui angajat al Ministerului său, recunoscut ca infidel și numirea unui șef 

al poliției în locul rămas vacant, prin demisia titularului din Focșani, minis-

trul de Interne nu a crezut că va ieși nici din măsurile restrictive, nici din 

cercul cazurilor flagrante pe care Alteța Voastră le-a menționat în depeșa 

sa. Ministrul Justiției se găsește într-un caz similar și Alteța Voastră Sereni-

simă i-a făcut dreptate. Pentru ce această deosebire? 

Kogălniceanu, aflat într-un moment sensibil al activității sale parla-

mentare, îl informează pe Cuza, la 7 februarie 1861, că Docan21 mʼa mon-

tré une dépêche de Votre Altesse laquelle nʼest que la suite de celle que 

Votre Altesse mʼa fait lʼhonneur de m’adresser hier. Les moments de Votre 

Altesse sont trop précieux pour lʼimportune par mes explications et mes 
                                                           
21 Familia Docan se înrudea cu Alexandru Ioan Cuza; cel amintit în scrisoare, Nicolae 
Docan (a nu se confunda cu istoricul și academicianul omonim), era văr primar cu dom-
nitorul, alături de care își petrecuse tinerețea la Paris. 



17 

justifications. Lʼavenir si non mes services passés prouvera que je ne mérite 

ni les reproches, ni les soupçons de Votre Altesse. Tout ce que je puis des 

maintenant assurer à Votre Altesse, cʼest que presque abandonné et sacri-

fié, je ne suis ni lʼinstrument, ni le complice dʼaucun partie hostile à Votre 

Altesse. 

Quant aux documents, je nʼai aucun engagement avec qui que ce soit, 

je ne les publierais quʼà mon corps défendant, parce que cela sera ma 

dernière ressource et cela rien quʼaprès le retour de Votre Altesse (f. 9fv). 

Traducerea este următoarea: 

Docan mi-a arătat o depeșă a Alteței Voastre, care nu e decât urmarea 

celei pe care Alteța Voastră mi-a făcut onoarea de a o adresa ieri. Timpul 

Alteței Voastre este foarte prețios pentru inoportunele mele explicații și jus-

tificări. Viitorul, dacă nu serviciile mele anterioare, va dovedi că nu merit 

nici reproșurile, nici suspiciunile Alteței Voastre. Tot de ce pot să vă asigur 

acum e că Alteța Voastră este aproape abandonată și sacrificată; nu sunt 

nici instrumentul, nici complicele vreunei partide ostile Alteței Voastre.  

În ceea ce privește documentele, nu am niciun angajament față de ni-

meni, nu le voi publica ca să mă apăr, pentru că aceasta va fi ultima mea 

resursă și altceva nimic după întoarcerea Înălțimii Voastre. 

Peste numai o săptămână de la emiterea acestei scrisori, în zilele de 

15 și 17 februarie 1861, Kogălniceanu va rosti un celebru discurs, Apăra-

rea ministeriului din 30 aprilie 1860 înaintea Adunării elective din Iași22, o 

pledoarie în favoarea guvernării sale, căreia a fost constrâns să-i pună 

capăt din cauza ostilităților membrilor Adunării privind problema agrară. 

Barbu Vlădoianu, ministrul Controlului din Muntenia, i-a scris voie-

vodului, la 21 martie 1861, la Iași: Binevoiți a sancționa jurnalul închinat 

în ședința consiliului de la 3 martie, prin care, în consecința celui de la 

23 februarie, sancționat de Înălțimea Voastră, s-a regulat a se plăti și în vii-

tor arenzile moșiilor monastirești în trii kisturi, ca și în anii trecuți, însă la 

23 martie, 23 iulie și 23 noiembrie (f. 10). 

                                                           
22 Publicat în grafie chirilică la Iași, în 1861, la Tipografia Buciumului Român (123 pp.); 
acest material a fost retipărit în Mihail Kogălniceanu, Opere, vol. III, Oratorie, I (1856-
1864), partea I (1856-1861), text stabilit, note și comentarii de Vladimir Diculescu, stu-
diu introductiv de Dan Berindei, București, Editura Academiei, 1983, pp. 349-400. 
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De asemenea, ministrul Justiției din Muntenia, Vasile Boerescu 

(1830-1883)23, a scris principelui, la 21 martie 1861: Dl. Skarlat Turna-

vitu, fost president al Tribunalului de Argeș, pe care Ministeriul l-a înaintat, 

numindu-l procuror la Curtea Comercială, dând Ministeriului o hârtie care 

i s-a înapoiat și prin care, pe lângă dorința ce arată de a se retrage din 

funcțiunea de procuror ce ocupă, după ce a făcut jurământul și a primit și 

leafa ce-i dă dreptul la pensie, intră în considerații ce sunt în afară din com-

petența și datoriile sale. Considerând că o asemenea abatere din datoriile 

sale îl face nedemn de a ocupa o funcțiune publică, subsemnatul roagă pe 

Măria-Voastră să binevoiți a primi a sa depărtare din funcțiunea ce ocupă 

(f. 11fv).  

V. Boerescu a transmis lui Cuza, în aceeași zi, încă o epistolă, prin ca-

re îl roagă să confirme numirea lui Ioan Mekulesku în funcția de judecă-

tor la tribunalul Argeș, în locul lui K. Potoceanu: Prea Înălțate Doamne! 

După trebuințele serviciului, Vă rog să binevoiți a întări următoarea numi-

re în funcție: în locul Dlui K. Potoceanu, judecător la Tribunalul Argeș, se 

numește D. Ioan Mekulesku (f. 12fv). 

Em. Costachi îl informează pe Alexandru Ioan Cuza, la 28 martie 

1861: Jʼai reçu rapport écrit et télégraphique de Rosetti. La haine manifesté 

de ses anciens bienfaiteurs parle en faveur de sa bonne foi. Hier, grand diner 

chez Cantacuzène. On ne mʼa pas caché la haine quʼils éprouvent contre mon 

bon collèque Costaforu, qui nʼy va pas de main morte. Rosetti renouvelle ses 

assurances de réussite. Jʼai dû démentir dans le „Moniteur” les bruits quʼon 

répondait ici sur une modification ministérielle, ceci avec intention de para-

lyser lʼaction gouvernementale ce qui ne mʼempêche pas de diriger les élec-

tions dans un sens qui ne soit pas ministériel. Votre Altesse jugera jusquʼà 

quel point je dois étre circonspect pour éviter des écueils de tout genre.  

Pe românește văzând, sunt într-un feredeu grozav; mais en tout cas 

bon nombre des 42 termopyliens resteront en route. On ne se propose rien 

de moins que des mises en accusations.  

Tout le monde a quitté Bucarest.  

Un incident désagréable dans le procès de Crajova, faute des formalités 

remise à dizaine.  

                                                           
23 Acesta l-a propus pe Cuza, care fusese ales domn al Moldovei, ca principe al Munteniei. 
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La tactique de préférer des députés de province a bien réussi, car 

même quelques chefs ont été ébranlés dans leur colléges et se refugient 

dans la petite Valachie.  

En terminant je rapellerai à Votre Altesse M. Strajesco, auquel on a 

promis la Prefecture de Vasloui. Je désirerais quʼavant son départ de Iassy, 

Votre Altesse ait pris une décission pour la cour de cassation (f. 13fv). 

Traducerea acestei scrisori este următoarea:  

Am primit raport scris și telegrafic de la Rosetti. Ura manifestată de 

mai vechii săi binefăcători vorbește despre buna sa credință. Ieri [a fost] 

dineu mare la Cantacuzino. Nu a ascuns ura pe care i-o poartă bunului meu 

coleg Costaforu, care e totuși om de acțiune. Rosetti își reînnoiește asigu-

rările de succes. A trebuit să dezmințesc în „Monitorul” zvonurile iscate de o 

modificare ministerială, cu intenția de a paraliza acțiunea guvernamenta-

lă, care nu mă împiedică să dirijez alegerile într-un sens care nu e specific 

ministerului. Alteța Voastră poate judeca până în ce punct trebuie să fiu 

circumspect, pentru a evita capcane de orice fel.  

Pe românește văzând, sunt într-un feredeu grozav; dar, în tot cazul, 

o parte din numărul celor 42 de termopilieni va rămâne în drum. Nu se 

propune nimic altceva decât acuzații. 

Toată lumea a părăsit Bucureștiul. 

Un incident dezagreabil [s-a petrecut] în procesul de la Craiova; gre-

șeală a formalităților, reduse la zece. 

Tactica preferată a deputaților din provincie a reușit, căci până și unii 

dintre șefii lor au fost zdruncinați în colegiile lor, refugiindu-se în Mica Va-

lahie. 

Terminând, amintesc Alteței Voastre despre Dl. Străjescu, căruia i s-a 

promis Prefectura de Vaslui. Aș dori ca, înainte de plecarea Alteței Voastre 

spre Iași, să luați o decizie în privința Curții de Casație. 

Cuza a primit o scrisoare și de la primul ministru Ștefan Golescu, la 6 

iulie 1861: La manière dʼagir du Ministère a été en tout point conforme aux 

préscriptions contenues dans la dépêche de V[otre] A[ltesse]. Le discours de 

Mr. Malinesco parait avoir été dicté par vous, mon Prince. Persister plus 

longtemps à nous présenter devant la Chambre après un vote aussi formel, 

cʼeût été une violation des règles parlamentaires; on se serait recrié tout 

autant que contre une dissolution, on nous aurait accusé dʼavoir provoqué 

le scandale. Voila pourquoi nous avons crû devoir donner notre démission. 
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Nous comprenons parfaitement quʼil doit repugner à Votre Altesse de 

dissoudre lʼassemblée, cʼétait là la raison pourquoi nous désirons que Mr. 

Malinesco puisse voir Votre Altesse avant quʼelle parte de Iassy. Nous auriez 

trouvé peut-être, mon Prince, comme nous quʼil serait mieux de différer le 

voyage pour nʼarriver ici que quelques jours avant la fermeture de la 

Chambre. Sʼil plait à Votre Altesse dʼadapter cette manière de voir, nous la 

prions de permettre à Mr. Malinesco de partir immédiatement pour pou-

voir sʼentendre ce quʼon devrait faire ultérieurement (f. 14fv). 

În continuare, redăm traducerea acestei scrisori: 

Maniera de acțiune a Ministerului a fost, din toate punctele de vedere, 

în conformitate cu prescripțiile conținute în depeșa Alteței Voastre. Dis-

cursul domnului Mălinescu24 parcă a fost dictat de Alteța Voastră, prințe! 

A persista mult timp în prezentarea din fața Camerei, după un vot formal, 

este, de asemenea, o nesocotire a regulilor parlamentare. Am fi strigat la fel 

de mult ca în fața unei dizolvări și, fără îndoială, am fi acuzați că dorim să 

provocăm scandal. Iată de ce, răspicat, trebuie să ne dăm demisia. Înțele-

gem perfect că Alteței Voastre îi repugnă ideea dizolvării ansamblului; 

acesta este motivul pentru care dorim ca Domnul Mălinescu să Vă vadă 

înainte de a pleca spre Iași. Noi ne-am gândit, Alteța Voastră, că s-ar putea 

să amânați călătoria, pentru a nu sosi aici doar cu câteva zile înainte de în-

chiderea Camerei. Dacă considerați binevenit acest punct de vedere, Vă ru-

găm să-i permiteți Domnului Mălinescu să plece imediat, pentru a putea 

stabili ce trebuie făcut mai târziu. 

* 

Următoarea scrisoare25 a fost expediată către domnitor de Dimitrie 

Bolintineanu, ministrul de Externe, care îl informează pe Cuza, la 7 iulie 

1861, într-un text redactat în franceză26, despre faptul că ziarul „Unirea” 

des blancs a inserré dans ses colonnes une traduction du mémorandum de 

                                                           
24 Este vorba despre Vasile Mălinescu, liberal radical al Moldovei și unionist ferm, unul 
dintre susținătorii lui Cuza. 
25 Publicată de noi în „Expres cultural”, cu titlul O scrisoare de la 1861, vezi an II, nr. 9 
(21), septembrie 2018, p. 19. 
26 Această epistolă nu a fost inclusă în vol. XI al Operelor lui Dimitrie Bolintineanu, dedi-
cat corespondenței cunoscutului poet, volum editat de Teodor Vârgolici, apărut la Editu-
ra Minerva, în 1989. 
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V[otre] A[ltesse]. Je crois qu’on s’est procuré cette copie dans la chancelerie 

du Consulat de F. 

L’insertion est précédée des réflexions indignés, on dit entre autres 

choses que cet acte met le pays en face des étrangers, plus bas que les 

princes réglementaires ne l’ont fait et qu’il n’y a d’avenir pour le pays que 

dans la grace de l’étranger; que le peuple roumain y est désigné comme se 

trouvant en révolte perpétuelle etc. La-dessus, l’auteur, qui doit être M. Ca-

targi, se met à déclamer de la nationalité roumaine et du peuple blessés 

dans leur dignité. Plus bas la dite feuille annonce le départ de V[otre] 

A[ltesse] et le dément en même tem[p]s sous pretexte que les affaires se 

compliquet en Moldavie, qui se trouve dans un état plus triste et plus 

désorganisé que la Valachie et on ajoute toujours: „Depuis deux ans et 

demi!”. 

Je puis assurer V[otre] A[ltesse] que le pays est indigné contre la 

Chambre, tout le pays est pour V[otre] A[ltesse]. Golesco m’a apporté une 

lettre de remerciemens pour V[otre] A[ltesse] de la part de 156 négociants, 

des premiers de Crajova; ils disent, entre autres, que le commerce doit à 

V[otre] A[ltesse] une nouvelle vie dont il se sent déjà animé par suite de la 

réduction; elle paraitra dans le „Moniteur”. 

Nous avons envoyé aujourd’hui à V[otre] A[ltesse] une dépêche, dans 

laquelle nous Vous soumettons que nous sommes prêts à donner notre 

démission; cela nous était trés nécessaire pour pouvoir retourner à la 

Chambre sans être insultés, car ces Messieurs sont réellement devenus fous. 

Aussi, je prié V[otre] A[ltesse] de ne voir dans cette dépêche rien de 

mauvais. Le journal de la droite ne sachant plus que dire s’éxprime que le 

prince à faite la réduction malgré le ministère qui sous ce rapport comme 

dans toute autre chose a hérité les principes du ministère Epoureanu. 

J’ai communiqué à Constantin[ople] et à Paris cet incident de la 

Chambre, on en tirera bon parti. Déjà les grands journaux de Paris, de Lon-

dre et de l’Italie ont imprimé ma dépeche sur le banquet et la pétition, cela 

fait un bon effet partout. La pétition est déjà signeé par 50.000 hommes et 

cela continue. La seule chose que je crains c’est que la majorité n’aille 

attaquer Votre Altesse à la Chambre et continuer un cas de rébellion. J’ai 

déjà communiqué ma crainte à Mr. Librecht, qui nous donne en tout un 

concours énergique et sérieux, pour le communiquer à V[otre] A[ltesse] soit 

prévenue avant pour donner des ordres nécessaires; ce qui les empêche de 
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le faire c’est qu’ils sont lâches, qu’ils ont peur du peur du peuple et de 

l’armée (f. 15fv-16). 

Oferim, în continuare, traducerea: 

„Unirea” 27 albilor a inserat în coloanele sale o traducere a memoran-

dumului Alteței Voastre. Cred că această copie a fost procurată în cancela-

ria Consulatului din F. 

Inserția este precedată de reflecții indignate; se spune, printre altele, 

că acest act oferă țara străinilor, mai mult decât au făcut-o domnii regu-

lamentari28 și că nu există viitor pentru țară decât sub protectoratul străi-

nilor, că poporul român se găsește într-o revoltă continuă etc. După 

acestea – autorul – care trebuie să fie Dl. Catargi, se pune să declame națio-

nalitatea românilor și oamenii răniți în demnitatea lor. Mai departe, ziarul 

amintit anunță plecarea Alteței Voastre și, în același timp, nebunia, sub 

pretextul că afacerile se complică în Moldova, care se găsește într-o stare 

foarte tristă și mai dezorganizată decât Muntenia și că se aude mereu: 

„După doi ani și jumătate!”. 

Vă pot asigura că țara este indignată la adresa Camerei și că întregul 

popor este de partea Alteței Voastre. Golescu mi-a adus o scrisoare de mul-

țumire pentru Alteța Voastră, de la 156 de comercianți, primii din Craiova. 

Se spune, între altele, că negoțul datorează Alteței Voastre o viață nouă, 

care se simte deja încurajată, ca urmare a scutirilor; despre aceasta va 

scrie și „Monitorul”. 

Am trimis astăzi Alteței Voastre o depeșă în care vă prezentăm că sun-

tem pregătiți să ne dăm demisia. Aceasta este foarte necesară pentru a ne 

putea întoarce la Cameră fără a fi insultați, căci acești Domni au devenit, 

efectiv, nebuni. De asemenea, o rugăm pe Alteța Voastră să nu vadă nimic 

rău în această depeșă. Ziarul de dreapta, neștiind ce să scrie, se exprimă că 

Prințul a făcut această reducere în dezacord cu primul-ministru care, din 

                                                           
27 Cotidianul politic „Unirea”, la care face trimitere Bolintineanu, apărea de trei ori pe 
săptămână, la București; a luat ființă în urma fuziunii dintre „Conservatorul progre-
sist” și „Timpul”; a apărut între 16 februarie 1861 și 5 iunie 1862, fiind singurul organ 
de presă al grupurilor politice conservatoarea (vezi R[emus] Z[ăstroiu], „Unirea”, în 
Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900, București, Editura Academiei, 
1979, p. 871). 
28 Se referă la principii care au guvernat în Moldova și Țara Românească după instaura-
rea Regulamentelor Organice. 
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acest punct de vedere, ca în multe alte cazuri, moștenește principiile guver-

nului Epureanu. 

Am comunicat la Constantinopol și Paris acest incident al Camerei; va 

fi de bun augur pentru noi. Deja marile ziare din Paris, Londra și Italia au 

tipărit depeșa mea pe frontispiciu, ceea ce produce un efect pozitiv peste 

tot. Petiția este deja semnată de 50.000 de oameni și (semnarea) conti-

nuă. Singurul lucru de care mă tem este că majoritatea o va ataca pe Alte-

ța Voastră în Cameră și acest lucru va continua, în caz de revoltă. Mi-am 

comunicat deja frica Domnului Librecht29, care ne asigură de sprijinul său 

energic și serios, pentru a comunica Alteței Voastre, dacă totuși veniți, să 

fiți avertizat înainte, pentru a da ordinele necesare; ceea ce îi împiedică [pe 

membrii Camerei] să acționeze este că sunt lași și se tem de popor și arma-

tă. 

* 

La 19 iulie 1861, la Cotroceni au sosit, de la Iași, două depeșe: una 

trimisă de D. G. Rosetti, iar cealaltă a fost scrisă de Anastasie Panu, pe 

atunci președintele Consiliului de Miniștri al Moldovei. Deși sunt cifrate, 

scrisorile păstrează în cuprinsul lor și „decriptarea”; ambele au subiect 

comun: fac referire la un împrumut al lui Negruzzi și amintesc de situația 

Finanțelor Moldovei. 

Prima dintre ele ale următorul cuprins: L’emprunt de deux milions a 

dix pour cent, fait par Negruzzi, pour ouvrir les dépenses urgentes, à été 

conclu avec Michel Daniel et autres, à condition que la somme serait payée 

400.000 piastres comptant un milion en un bon du trésor et six cent mile 

piastres en obligations de bohémiens.  

Negruzzi à surpris le Conseil quand on a adopté cet emprunt, car les 

dites obligations ont été comptées pour leur valeur nominale faisant entrer 

dans la somme de 600.000 piastres. Aussi les intérêts dûs par l’etat tandis 

que le cours réel n’est qu’à soixante dix pour cent au plus, les interêts y com-

pris. Le bénéfice énorme résultant de cette opération a été partagé entre les 

banquiers et Rolla, Docan et Negruzzi, qui auraient pris six mille ducats. Je 

                                                           
29 Este vorba despre Cesar Librecht (1820-1890), belgian de origine, promovat de Ale-
xandru Ioan Cuza în funcția de inspector general al poștelor și telegrafelor din Româ-
nia; s-a ocupat și de crearea unui serviciu secret de informații. În epocă, se considera 
că a influențat nefast domnia lui Alexandru Ioan Cuza (vezi Dim. R Rosetti, Dicționarul 
contimporanilor, București, 1897, pp. 116-117). 
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crois de non devoir de faire tenir cette faits à Votre Altesse, tout en vous 

priant de me faire savoir quelle ligne de conduite j’aurais à suivre en cette 

affaire (f. 17fv). 

Mai jos, oferim traducerea:  

Împrumutul de două milioane făcut de Negruzzi, cu o dobândă de zece 

la sută, pentru a deschide cheltuieli urgente, a fost încheiat de Mihai Daniel 

(?) și alții, cu condiția ca suma plătită să fie de 400.000 piaștri, alături de un 

milion, într-un bon de tezaur, și 600.000 de piaștri în obligații „bohémiens”. 

Negruzzi a surprins Consiliul când a adoptat acest împrumut, căci zi-

sele obligații au fost numărate la valoarea lor nominală, care se ridică la 

suma de 600.000 piaștri. De asemenea, [trebuie luate în calcul] dobânzile 

datorate statului, în timp ce valoarea reală nu este decât șaizeci la sută, in-

clusiv dobânda. Profitul enorm rezultat din această operație a fost împărțit 

între bancheri, Rolla, Docan și Negruzzi, care ar fi luat șase mii de ducați. 

Cred că nu trebuie să-i amintesc Alteței Voastre că, pentru a controla aces-

te fapte, e nevoie să știu linia de acțiune pe care trebuie să o urmez în 

această afacere. 

Cea de-a două scrisoare, în directă legătură cu precedenta, are urmă-

torul cuprins: Ce que le ministre des Cultes vous écrit est terrible; tout la 

ville en parle, Prince! Negruzzi doit être renvoyé. Les finances sont négli-

gées, aucun projet pour sortir de l’embarras; ce qu’il a fait avec l’emprunt il 

peut le répéter; il peut être nommé au controle, car à la statistique il y a un 

homme de specialité, honnete et actif. Votre Altesse ordonerra à Cosadini 

ou à Alkaze de prendre les finances, ces messieurs doivent écouter la voix de 

leur Prince, s’ils lui sont attachés (f. 18fv). 

Oferim o (posibilă) traducere a acestei scrisori: 

Ceea ce ministrul Cultelor vă scrie este teribil; tot orașul vorbește de-

spre asta, Alteța Voastră! Negruzzi trebuie întors. Finanțele sunt neglijate, 

nu există niciun proiect pentru a ieși din încurcătură; ceea ce a făcut cu îm-

prumutul se poate oricând repeta. Ar putea fi chemat la audieri, căci la sta-

tistică există un om de specialitate, cinstit și harnic. Alteța Voastră poate 

porunci lui Cozadini sau lui Alcaz30 să preia finanțele, pentru că acești 

domni trebuie să asculte de vocea Prințului lor, dacă-i sunt atașați. 

                                                           
30 Este vorba despre Eugen Alcaz, om politic important și ministru de Finanțe al Moldo-
vei. 
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În același dosar, f. 19 cuprinde o scurtă telegramă în franceză a lui 

Gheorghe Costaforu, ministrul de Interne al Munteniei, trimisă la 5 aprilie 

1861, prin care domnitorul este informat că se impune urgent demiterea 

prefectului de Ialomița, Simion Mihalescu: La déstitution immédiate de 

Mihalesco, préfèt de Ialomitza, a été jugée indispensable par le Conseil, 

ayant acquit la conviction qu’il nous trahit: Demiterea imediată a lui Mihă-

lescu, prefectul de Ialomița, a fost considerată indispensabilă de către Con-

siliu, după ce am obținut convingerea că ne trădează. 

Cifrată a fost expediată și epistola generalului Florescu, trimisă spre 

Bârlad, acolo unde Cuza se afla la momentul respectiv (1 octombrie 

1861). Prințul era informat asupra unor chestiuni de politică externă: par 

dépêche télégraphique on annoncé au consul de France que les conférences 

se sont séparée, sans exigences de résultat à la suite des la Porte; dont la 

plus inadmissible est celle du droit d’intervention dans le pays. Notre jeune 

homme m’a chargé d’en informer Votre Altesse et de lui soumettre son avis 

qui est de laisser la Commission Centrale prononce sur les votes des deux 

assemblées, puis de les réunir, mais pas avant le jour conventionel. Il ajoute 

que, d’ici la les Puissances auront tout le temps d’échanger leurs notes et 

qu’il serait de la plus haute importance que le grand acte fut plûtot l’oeuvre 

des conservateurs et que la chose se passe avec calme afin d’oter tout pre-

texte aux malveillante. Le jeune homme passe demain matin pour Constan-

tinople (f. 20fv). 

Iată traducerea acestui document: 

Am anunțat pe consulul Franței, prin depeșă telegrafică, că s-au sepa-

rat conferințele, fără a cere avizul Înaltei Porți în privința rezultatului, căci 

este inadmisibil acest drept de a interveni în [problemele] țării. Tânărul 

nostru om m-a însărcinat să o informez pe Alteța Voastră și de a vă trans-

mite că părerea lui este de a lăsa Comisia Centrală să se pronunțe asupra 

votului celor două adunări, apoi să le reuniți, dar nu înainte de ziua stabili-

tă. El a mai adăugat că, de acum, Puterile vor avea tot timpul să schimbe 

informații și că ar fi de cea mai mare importanță ca marele act să fie reali-

zat de conservatori și lucrurile să se petreacă cu calm, pentru a elimina 

toate pretextele din partea răuvoitorilor. Tânărul om pleacă mâine dimi-

neață spre Constantinopol. 

Apostol Arsachi, ministru de Externe, i-a scris domnitorului, la 4 oc-

tombrie 1861. Omul politic îi comunică lui Cuza următoarele informații: 
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La dépeche de va est tres significative pour le Conseil, mais elle n’est pas 

faite pour être livrée au public, qu’un bruit d’apres lequel les pour parlers 

auraient été rompus à Constantinople avec éclat a rempli d’inquietude. La 

malveil[l]ance exploitent ce bruit et le silence du gouvernement lui laisse le 

champs libre. Il faut done absolument que le gouvernement parle, mai[s] 

pour ce faire il a besoin de quelques mots de la part de Mr. Negri; le Conseil 

supplié v’as de vouloir bien donner a ce dernier ses ordres en conséquence 

(f. 21). 

Traducerea acestei scrisori este următoarea: 

Depeșa este foarte semnificativă pentru Consiliu, dar ea nu a fost re-

dactată pentru a fi livrată publicului, căci un zvon după care discuțiile ar 

fi fost întrerupte la Constantinopol creează neliniște. Răutatea exploatată 

din acest zvon și tăcerea Guvernului lasă loc de interpretare. Este absolut 

necesar ca Guvernul să-și exprime părerea și, pentru a face aceasta, are ne-

voie de câteva cuvinte din partea Domnului Negri; în consecință, Consiliul 

Vă cere să Vă pronunțați. 

Și tot același expeditor i-a scris principelui, la 9 octombrie 1861, 

informându-l: Mr. Green31 m’a chargé de transmettre a Votre Altesse Séré-

nissime la comunication suivante de la part de Mr. Bulwer32: la question de 

l’Union est toujours en discussion et le résultat sera communiqué quand il 

aura eu lieu, mais ni la Sublime Porte, ni les réprésentants, ni le gouverne-

ments ne sont dans une position d’avoir la main forcée par Votre Altesse ou 

par les Principautés. Il est généralement entendu, ajoute-t-il, que si une 

infraction à la convention avait lieu avant qu’elle soit légitimement mo-

difiée, cette infraction sera reprimé, si nécessité y a même par la force. A ce-

la, j’ai répondu, en prient Mr. Green de transmettre à. Mr. Bulwer ma ré-

ponse comme une opinion personelle, car je connais bien Mr. Bulwer. Sir 

Henri peut avoir raison sous le point de vue anglais, mais nous devons 

continuer la question sous le point de vue roumain. L’Union est une ques-

tion de vie et de mort dorénavant pour nous (s.n.); ou elle sera faite par 

nous dans le sens de conservation et d’ordre, ou elle sera faites par les 

autres dans le sens contraire; toujours est-il qu’elle sera faite (f. 22fv). 

                                                           
31 Este vorba despre John Green, consul general al Angliei la București. 
32 Henry Bulwer (1801-1873) a fost un om politic englez, venit după 1856 în Principate-
le Române, ulterior ambasador al Angliei la Constantinopol. 
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Oferim, mai jos, traducerea acestei scrisori a lui A. Arsachi și, totoda-

tă, precizăm că evidențierea din text ne aparține: 

Domnul Green m-a însărcinat să transmit Alteței Voastre Serenisime, 

din partea Domnului Bulwer, următoarele: chestiunea Unirii este mereu în 

discuție și rezultatul va fi comunicat când va avea loc, dar nici Înalta Poar-

tă, nici reprezentanții, nici guvernele nu sunt într-o poziție de a avea mâna 

forțată de Alteța Voastră sau de Principate. În general, se înțelege că, dacă 

o încălcare a acordului a avut loc înainte de modificarea legitimă a acestu-

ia, această infracțiune va fi reprimată și, dacă va fi nevoie, se va interveni 

militar. În acest sens, i-am răspuns, rugându-l pe Domnul Green să-i trans-

mită Domnului Bulwer aceasta ca pe o părere personală, căci îl cunosc bine 

pe Bulwer. Sir Henri poate avea motive din punctul de vedere al britanici-

lor, dar noi trebuie să continuăm chestiunea din perspectivă românească. 

Unirea e o chestiune de viață și de moarte de acum înainte pentru noi; 

sau va fi făcută de noi, în sensul conservării și ordinii, sau va fi făcută de al-

ții, dar în sens opus; oricum, de făcut se va face. 

Alexandru Plagino (1821-1894), om politic de seamă al Munteniei 

care, la 12 octombrie 1861, când îi expediază lui Cuza o scrisoare, ocupa 

demnitatea de ministru al Finanțelor, îi comunică principelui: J’ai télégra-

phié immédiatément à Mourousi; la réussite de cette combinaison serait un 

vrai bienfait pour le pays (f. 23f): Am telegrafiat imediat lui Moruzi; reușita 

acestei combinații va fi cu adevărat benefică pentru țară. 

Același Plagino îi cere permisiunea voievodului, la 15 octombrie 

1861: Je demande à Votre Altesse l’autorisation de venir à Iassy pour deux 

jours, pour affaire presant. Monsieur Arsachi est prét à prendre l’interim. 

du Ministère des Finnances si Votre Altesse l’agréait (f. 24f): Cer Alteței 

Voastre permisiunea de a veni la Iași două zile, pentru treburi urgente. 

Domnul Arsachi este pregătit să preia interimatul la Ministerul de Finanțe, 

numai dacă Alteța Voastră e de acord cu aceasta. 

Generalul Florescu, amintit în rândurile precedente, viitor prim-mi-

nistru al României în vremea lui Carol I, a trimis către Iași, la 6 noiem-

brie 1861, o telegramă în care amintește de o scrisoare primită de la 

vicontele de Vallier, care conține chestiuni privitoare la Unire: J’ai 

l’honneur soumettre à Votre Altesse le passage suivant d’une lettre que je 

viens du recevoir du vicomte de St. Vallier: je commencé a espérer que 

nous pourrons d’ici à peu Vous envoyer de bonnes choses pour la 
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cause des Principautés les Cabinets de Paris, de Londre et de St. 

Petersbourg, semblent s’étre mis à peu pres d’accord sur la question 

de l’Union, les autres suiveront. Ce n’est donc plus, qu’une question 

de tem[p]s et de peu de tem[p]s. La patience et la modération du 

Prince Cousa ne resteront pas sans recompense (f. 25f). 

Redăm, în rândurile următoare, traducerea documentului: 

Am onoarea de a transmite Alteței Voastre următorul pasaj dintr-o 

scrisoare pe care am primit-o de la vicontele de St. Vallier: am început să 

sper că, în curând, putem să vă trimitem vești bune pentru cauza 

Principatelor de la Cabinetele din Paris, Londra și Sankt Petersbourg; 

se pare că s-a ajuns la un consens în ceea ce privește Unirea și, pro-

babil, celelalte [țări] vor adopta aceeași atitudine. Prin urmare, nu e 

decât o chestiune de timp, puțin timp. Răbdarea și echilibrul prințului 

Cuza nu vor rămâne fără recompense. 

La 4 ianuarie 1862, Cuza a primit următoarea telegramă, scrisă de 

Dimitrie Ghica, Al. Plagino, C. Niculescu, S. Fălcoianu, A. Arsachi și Gh. Vă-

leanu: Prea Înălțate Doamne, pe cât depeșa Înălțimii Voastre ne-a întristat, 

pentru că nu ați binevoit [a] prețui considerațiile care ne-au făcut datorie a 

vă ruga să primiți retragerea noastră de la Minister, pe atât ne-am simțit 

fericiți de încredințarea ce puneți în devotamentul noastru pentru tron. În-

temeiați pe mesagiul Măriei Voastre, prin care anunțați Adunării primirea 

demisiunii noastre, eram în drept a crede că și întocmirea se va face cât 

mai curând, ca astfel un singur Minister să fi putut pregăti lucrarea de uni-

ficare, pe care noi, despărțiți de colegii din Iași, nu putem lua răspundere a 

le realiza. Dar Înălțimea Voastră, dorind să continuăm a rămâne în postu-

rile ce ne-ați încredințat, negreșit nu ne mai rămâne decât a ne supune. Nu 

ne îndoim însă că Înălțimea Voastră, dându-ne răspunderea funcțiilor 

noastre, ne veți lăsa și mijloacele de a le îndeplini. Rugăm dar, cu tot res-

pectul, ca poziția noastră să nu devie și mai grea, să binevoiți a nu răspun-

de, când trebuința va cere, facultatea preschimbării funcționarilor. Negre-

șit că nu vom întrebuința această facultate decât la casuri urgente și numai 

în interesul serviciului (f. 26fv). 

La 23 martie 1861, M. Kostaki l-a informat pe domnitor asupra unor 

chestiuni de politică internă, privitoare la alegeri și alegători: La publica-

tion des listes a calmé de beaucoup les inquiétudes qui existaient aupar-

avant. Il est vrai que sur 2900 élécteurs il y en à 400 de nouveaux inscrits, 
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mais généralement dans la petite propriété. Dâmbovitza et Romanatz ont 

donné le plus fort contingent. Je serais d’avis de convoquer l’assemblée 

quatre ou cinq jours après les élections afin d’eclaircir la situation et que 

Votre Altesse puisse combiner à temps le nouveau ministère. Malgré la 

victoire que je suis presque certain que le gouvernament remportera de 

l’opposition, je crois il faudra concilier les esprits, chose plus facile alors.  

Votre Altesse pourra être sure que jusqu’au dernier moment de mon 

séjour au ministère je ferai tout dans l’intérêt du nouveau gouvernement, 

pour préparer une politique conciliatrice. Puis-je compter sur le départ de 

Votre Altesse pour le 25? Le voyage dans la petite Valachie sans égard aux 

élections aura le meilleur résultat. J’ai vu beaucoup de monde des ces 

parajes et il était facile de les attacher (f. 27fv). 

Oferim și traducerea acestei misive: 

Publicarea listelor a calmat multe neliniști care existau mai înainte. 

Este adevărat că din cei 2900 de alegători 400 sunt nou-înscriși, dar, în ge-

neral, ei fac parte din micii proprietari. Din Dâmbovița și Romanați provine 

cel mai mare contingent. Aș fi convocat ședința la patru sau cinci zile după 

alegeri, pentru a clarifica situația și pentru ca Alteța Voastră să poată for-

ma la timp noul guvern. În ciuda victoriei pe care sunt sigur că Guvernul o 

va repurta în fața opoziției, cred că trebuie împăcate spiritele, lucru ușor, 

de altfel. 

Alteța Voastră poate fi sigură că, până în ultimul moment al șederii 

mele la minister, voi face totul în interesul noului guvern, pentru a pregăti o 

politică de conciliere. Pot să contez pe plecarea Alteței Voastre la data de 

25? Călătoria în „Mica Muntenie”, indiferent de rezultatul alegerilor, va 

avea urmări bune. Am văzut o mulțime de oameni din acele locuri și cred că 

nu va fi greu să le câștigați încrederea. 

* 

Prefectul poliției, Beldiman, l-a anunțat pe Cuza, la 13 septembrie 

1865, că unii prizonieri au fost eliberați încă din data de 31 august: Le 

prisoniers ont été éliberés hièr, mardi, 31 août. Je prié Votre Altesse d’éx-

cuser l’inexactitude de mon raport. J’ai été mal renseigné. La personne qui 

est venu me dire que les prisonniers étaient encore aretés, les savaient 

enfermés encore hièr. Elle ignorait que dans la journée ils avaient été mis 

en liberté (f. 28f): Prizonierii au fost eliberați ieri, marți, 31 august. O rog 

pe Alteța Voastră să scuze inexactitățile raportului meu. Am fost prost 
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informat. Persoana care a venit să-mi comunice că prizonierii erau încă 

în arest, îi știa încă închiși ieri. A ignorat faptul că în ziare s-a menționat 

că au fost puși în libertate. 

Scarlat Fălcoianu, ministrul Justiției, l-a infomat pe Cuza, la 4 ianua-

rie 1862, că Domnul Ioan Filiu, procurorul Tribunalului Prahova, secția a 

2-a, ș-a pus ostilitate directă cu prefectul districtului. În mai multe rânduri 

am căutat, prin mijloace de conciliere, să-l chem la o atitudine mai demnă. 

Astăzi, în urma unor aște[ptări] amânate de la acest procuror și comunica-

te mie de către ministrul din lăuntru33, am văzut că Dl. Filiu fără motiv 

provoca, prin necuviința termenilor, pe prefect; o aseminea stare de lucruri 

în interesul serviciului nu mai poate fi tolerată și de accea am onoarea a 

propune Măriei Tale depărtarea din post a D. Ioan Filiu. Raport detailat 

prin poștă. Nu doresc a vă recomanda pre altul pentru înlocuire, căci poate 

ca ministru interimariu nu mai am acest drept. Numai astfel îmi pot esplica 

poprirea acolo a două decreturi ce am avut onoarea a [le] supune la sanc-

țiunea M[ajestății] V[oastre], relativ la numirea în niște posturi mult mai 

neînsemnate decât acela de procuror (f. 29fv). 

O altă epistolă ajunsă la Iași a fost scrisă de colonelul I. Ghica, minis-

trul Războiului, la 11 ianuarie 1862: Il est de toute nécessité de savoir si 

V[otre] Altesse a signé l’ordonance de la disolution du 1-er bataillon du 

génie, afin que je puisse donner une [heure] plutôt les ordres nécessaires 

pour la transmutation des officiers dans les regiments de ligne et que l’or-

dre soit executaire à partir de 1 janivier. En meme temps j’ose prier V[otre] 

Altesse de bien vaulloir me donner ses ordres pour la distributions des 

drapeaux (f. 30f): Este foarte necesar de știut dacă Alteța Voastră a semnat 

ordonanța dizolvării primului batalion de geniu, astfel încât să pot da cât 

mai curând ordinele necesare pentru transmutarea ofițerilor în regimentul 

de linie și ca aceste ordine să fie executate începând cu 1 ianuarie. În ace-

lași timp, îndrăznesc să o rog pe Alteța Voastră să binevoiască să-mi dea 

ordinul care să-mi permită distribuirea steagurilor. 

O depeșă cifrată, care însă păstrează (din fericire!) în cuprinsul ei și 

descifrarea, privitoare la chestiuni de natură politică, a fost trimisă lui 

Cuza de Mihail Kogălniceanu, dar anul nu e înscris pe document. Al. Zub a 

                                                           
33 Este vorba despre ministrul de Interne. 
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datat această scrisoare, pe bună dreptate, în aprilie 186434; această data-

re este plauzibilă din mai multe motive: 1. Kogălniceanu face trimitere, în 

cuprinsul misivei, la cele „sept mois de mon ministére” (șapte luni de gu-

vernare); însă știm că la 11 octombrie 1863 s-a format un nou guvern, 

care, în aprilie 1864, împlinea șapte luni de la învestire; 2. Kogălniceanu 

amintește de o posibilă dizolvare a Camerei, ceea ce anticipează lovitura 

de stat de la 2/ 14 mai 186435; 3. Este evocată situația politică tensionată 

și „criza” iminentă. 

Cu aceasta  ocazie, Principele era anunt at ca  Demain la crise va com-

mencer. Le parti grec voyant que leurs intrigues vont avoir une fin, voyant 

que Votre Altesse va leur enlever des mains, le drapeau de l’union s’est 

décidé de livrer une bataille terrible. Ils ont appelé à leur aide toutes les 

haines, tous les intérêts lesés, toutes les personnalités. J’ai été malheureuse-

ment destiné a intier le pays à la Réforme, pour conséquent je suis l’objet 

des haines de tous ceux, dont la Réforme a lesé les intérêts et entravé les 

projets ambitieux. On voit aussi dans moi l’homme qui est parvenu à rani-

mer la foi des paysans dans la personne du Prince. C’est cela surtout que la 

réaction ne veut pas me pardonner, par conséquent tous les coup de l’oppo-

sition vont être dirigés sur moi et rien que sur moi. Je serai attaqué dans ma 

vie publique et dans ma vie privée, nom, passé, famille, enfants, tout ce qui 

m’appartient va être insulté et baffoué. 

Néanmoins je ne crains pas la lutte et au risque d’être broyé je l’accep-

terai, parceque le résultat sera la mort de mes ennemis, la defaite totale de 

l’opposition, à tel point que son Altesse pourra l’écraser du talon de sa botte 

et que les plus fiers diront „merci”. Mais pour cela il faut que je sache caté-

goriquement si Votre Altesse est décidé à me doner sincérement sa con-

fiance et son appui, les possédant je ne crains rien, mais il me faut pleina-

ment et entièrement et cela pendant trois mois, c’est à dire pendant la 

session ordinaire. 

J’ai voué à Votre Altesse toute mon existence, j’ai fait bon marché de 

mes convictions passées pour la seule grande conviction que j’ai plus 

fortement que jamais, celle que le salut du pays veut que le nom de Couza 
                                                           
34 Al. Zub, op. cit., p. 280. 
35 O perspectivă echilibrată și sintetică asupra acestui moment a oferit Dan Berindei, în 
tratatul Istoria Românilor, vol. VII, tom I. Constituirea României Moderne (1821-1878), 
București, Editura Enciclopedică, 2003, pp. 523-527. 



32 

soit la seule, l’unique force du pays. Or il ne serait pas juste qu’ayant fait 

ceci je sais sacrifié au milieu de la lutte. Avant d’éntreprendre la bataille je 

veux montrer à Votre Altesse les deux voies qu’il y a à suivre comme ligne de 

conduite. 

Si Votre Altesse a pleinement confiance en moi et qu’elle veut m’appu-

yer, je veux recevoir l’assurance que la Chambre sera dissoute, aussitot que 

je le croirai nécessaire, bien-entendu après avoir reçu les ordres de Votre 

Altesse, mais qu’en tout cas entre la Chambre et le Ministère, le trône se 

prononcera pour le Ministère. 

Si Votre Altesse croit que cette mesure serait par trop radicale et que 

l’intérêt du trône n’est pas à ce qu’une chambre soit sacrifié à une seul 

homme. Quoique cet homme personnifié toute une situation, quoique je sais 

convainçu que ma chute serait une défaite aussi pour la puissance du trône, 

dans ce cas je prierai Votre Altesse de consentir à ce qui je me rétire. Aujour-

d’hui, l’opposition est prête à accepter les propositions les plus humiliantes 

à la seule condition qu’on sacrifié l’homme qui l’a reduite à cette extrémité. 

Je ne voudrais nullement à Votre Altesse si elle croit que ses intérêts 

exigent à ce que je me retire du service, pourvu seulement que cela soit 

maintenant. 

Si au contraire, je suis sacrifié au milieu de la lutte, je serait en droit de 

dire que cela ne devrait pas être la recompense de mes services, du zèle et 

de la fidelité que j’ai déployés pendant ces sept mois de mon ministére, qui 

en réalité ont été sept années de galères. 

Malheur à moi si je tombe dans les mains de l’opposition, elle ne me 

pardonnera jamais de m’être placé au mois d’avril entre le trône et elle. 

Appuyé pour la confiance du prince, je dominerais la situation si au 

contraire je ne réçois par la conviction que je la posede pleine et entière, 

je dis franchemont que je n’aurai pas même le courage d’aborder la lutte 

(f. 31fv-32fv-33fv-34f). 

I n ra ndurile urma toare, oferim traducerea acestui important docu-

ment care exprima  nelinis tile lui Koga lniceanu s i atmosfera politica  ten-

sionata  din t ara : 

Mâine va începe criza. Partida greacă a văzut că propriile intrigi vor 

avea sfârșit și că Alteța Voastră își va lua mâinile de pe ea, prin urmare, 

reprezentanții Unirii au decis să lupte împotriva unei bătălii teribile. Și-au 

luat ca sprijin ura, interesele lezate, toate personalitățile. Din păcate, am 
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misiunea de a iniția în țară Reforma și acesta este motivul pentru care sunt 

obiectul tuturor răutăților, căci Reforma a lezat interese și a pus piedică 

multor proiecte ambițioase. Sunt văzut ca cel care a reușit să reînvie cre-

dința oamenilor în persoana domnitorului. Mai ales opoziția nu vrea să mă 

ierte, motiv pentru care și-a îndreptat tot discursul doar împotriva mea. Voi 

fi atacat în viața mea publică și privată, îmi va fi atacat numele, trecutul, 

familia, tot ce ține de mine va fi insultat și înjosit. 

 Cu toate acestea, nu mă tem de luptă și, cu riscul de a fi zdrobit, o ac-

cept, pentru că rezultatul va fi moartea dușmanilor mei, înfrângerea totală 

a opoziției, în așa fel încât Alteța Voastră să o poată zdrobi cu călcâiul 

cizmei și, atunci, chiar și cei mai mândri vor spune „mulțumesc”. Dar pentru 

asta trebuie să știu categoric dacă Alteța Voastră este dispusă să-mi acorde 

încrederea și sprijinul în mod sincer; avându-le pe acestea nu mă tem de 

nimic, dar îmi trebuie complet și pe deplin și aceasta timp de trei luni, adică 

în timpul sesiunii ordinare. 

Am promis Alteței Voastre întreaga mea existență, am lăsat deoparte 

principiile mele din trecut pentru singura convingere mare, în care cred 

mai mult ca oricând: salvarea țării vrea ca numele lui Cuza să fie singura, 

unica forță a României. Dar nu ar fi corect ca, făcând aceasta, să fiu sa-

crificat în mijlocul luptei. Înainte de a începe bătălia, vreau să arăt Alteței 

Voastre cele două căi care trebuie urmate ca linie de conduită. 

Dacă Alteța Voastră are încredere deplină în mine și dorește să mă sus-

țină, doresc să fiu sigur că va fi dizolvată Camera de îndată ce cred că este 

necesar, bineînțeles, după ce voi primi ordinele Alteței Voastre, dar, în tot 

cazul, între Cameră și Minister principele se va pronunța în favoarea Minis-

terului. 

Dacă Alteța Voastră crede că această măsură va fi prea radicală și că 

interesul său nu este să vadă o Cameră sacrificată pentru un singur om, 

chiar dacă acest om personifică o situație întreagă, deși sunt convins să da-

că eu voi cădea va fi afectat și reprezentantul tronului, voi cere Alteței 

Voastre, în acest caz, să aprobe retragerea mea. Astăzi, opoziția este pre-

gătită să accepte cele mai umilitoare propuneri, cu singura condiție ca 

omul care i s-a opus să fie sacrificat. 

Nu vreau nimic de la Alteța Voastră dacă credeți că interesele Voastre 

exigente necesită demisia mea, numai ca aceasta să se petreacă acum. 
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Dacă, din contra, sunt sacrificat în mijlocul luptei, am dreptul să spun 

că aceasta nu trebuie să fie răsplata serviciilor mele, a zelului și a fidelității 

pe care le-am arătat în cele șapte luni de guvernare, pe care le-am resimțit 

ca șapte ani de chin. 

Vai de mine dacă voi cădea în mâna opoziției, nu mă va ierta niciodată 

că m-am așezat în luna aprilie între ea și tron. 

Aș domina situația susținut de încrederea Voastră, dar dacă, dimpotri-

vă, nu primesc convingerea că o voi avea completă și totală, vă spun direct 

că nu voi avea același curaj să încep lupta36. 

* 

Kogălniceanu, alături de Ion Ghica, a trimis lui Cuza o scrisoare37, 

nedatată, al cărei cuprins îl redăm mai jos. În epistolă se face referire la 

evenimente petrecute în ultimele luni ale anului 1860 și primele din cel 

următor; se amintește despre „chestiunea mitropolitului”38 care, înțele-

gem din document, fusese absolvit de condamnare de Cuza. Acest fapt 

a provocat nemulțumirea lui Kogălniceanu și prezentarea demisiei sale, 

la 16 ianuarie 1861. Prin urmare, epistola în cauză poate fi datată la înce-

putul anului 1861. 

Iată conținutul său: 

Par le rapport que le Ministère a du faire, Votre Altesse a été a même 

de connaitre que le Ministère démissionnaire n’a fait la moindre difficulté 

au gouvernement dans la question du métropolitain, en sacrifiant sa pro-

pre dignité devant le pays. Néanmoins le ministère n’a pas tenu ses engage-

ments à notre égard et une situation des plus déplorable nous est faite. 

Avant que le vote de la Chambre ait été donné d’une manière défi-

nitive, le „Moniteur” d’un coté vient de publier le rapport du Conseil et 

l’apostille de Votre Altesse pour laquelle le métropolitain est réhabilité et 
                                                           
36 Documentul a fost publicat de noi, sub titlul O scrisoare a lui Mihail Kogălniceanu, în 
„Expres cultural”, an II, nr. 4 (16), aprilie 2018, p. 17. 
37 Publicată de noi în „Expres cultural”, cu titlul Încă o epistolă a lui Kogălniceanu, an II, 
nr. 6 (18), iunie 2018, p. 15. 
38 Sofronie Miclescu (1790-1861) a fost suspendat din scaunul mitropolitan de la Iași la 
7 noiembrie 1860, ca urmare a opoziției manifestată față de sechestrarea averilor celor 
șase mănăstiri moldovene autonome; a protestat, de asemenea, când s-a hotărât trece-
rea moșiilor Cârlig și Icușeni în subordinea Casei Centrale (vezi Paul Brusanowski, Stat și 
Biserică în Vechea României între 1821-1925, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 
2010, pp. 51-53). 
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qu’un autre journal a publié l’acte d’accusation porte contre nous par une 

commission de la Chambre et dont un des membres est aujourd’hui Minis-

tre des Cultes. 

Ainsi, par cela même nous sommes condamnés et par le gouvernement 

et par la Chambre. Comment en effet ne le serions nous pas quand a coté de 

l’acte d’accusation porté par la commission, arrive l’apostille de Votre 

Altesse, qui recommande à la Chambre les trente cinq années de services du 

Métropolitain? 

Par cela même tombent les paroles adressés au Metropolitain par 

Votre Altesse, aprés son retour de Constantinople et condamnés les considé-

rations de l’ordonnance en vertu de laquelle le metropolitain a été sus-

pendu et arretè. Et nous autres qui dans cette affaire n’avons fait autre 

chose qui remplir notre devoir, en sauvegardant les droits, l’autorité et la 

dignité du trône nous sommes aujourd’hui condamnés et par le Ministère et 

par la Chambre. Nous avons pu manquer vis à vis de Chambre, nous n’avons 

pas manqué au trône. 

Nous ferons donc appel à la noblesse d’âme, à la générosité du coeur 

de Votre Altesse, pour laquelle nous avons été tout dévouement et tout fide-

lité et nous Vous supplions de juger que nous aussi, nous sommes Roumains, 

que nous avons un nom a sauvegarder et de devoirs a remplir vis à vis de 

notre pays et de nos familles. Il ne serait pas juste que de ministre qui ont 

rempli leurs devoirs en toute circonstance soient à la fin de leurs carrière 

plus malheureusement traités, que ceux qui pendant deux ans, ont tout fait, 

pour contrécarrer les généreuses intentions de Votre Altesse, pour la pros-

perité de la Roumanie (f. 35-37, 38-39fv). 

Oferim, mai jos, traducerea acestui document: 

Prin raportul pe care Ministerul l-a redactat, Alteța Voastră a fost în-

științată că ministrul demisionar nu a făcut nicio dificultate guvernului în 

chestiunea mitropolitului, sacrificându-și propria demnitate în fața țării. 

Cu toate acestea, Ministerul nu și-a respectat angajamentele față de noi și, 

astfel, s-a ivit o situație cu totul deplorabilă. 

Înainte ca votul Camerei să fie dat într-o manieră definitivă, „Monito-

rul” tocmai a tipărit raportul Consiliului și apostila Alteței Voastre, prin ca-

re mitropolitul a fost reabilitat și un alt ziar a publicat actul de acuzare a 

noastră, document redactat de o comisie a Camerei; astăzi, unul dintre 

membrii acestei Comisii este ministru al Cultelor. 
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Astfel, suntem condamnați atât de Guvern, cât și de Cameră. Și cum nu 

ar fi așa văzând că, pe lângă actul de acuzare al Comisiei, a sosit și apostila 

Alteței Voastre, care recomandă Camerei cei treizeci și cinci de ani de sluji-

re a mitropolitului? 

Prin aceasta, cuvintele adresate mitropolitului de către Alteța Voastră, 

după întoarcerea de la Constantinopol, nu mai au nicio valoare și condam-

nă considerațiile ordonanței în virtutea căreia mitropolitul a fost suspen-

dat și arestat. 

 Iar noi, ceilalți, care în această afacere nu am făcut altceva decât să 

ne îndeplinim datoria, protejând drepturile, autoritatea și demnitatea tro-

nului, suntem astăzi condamnați și de Minister și de Cameră. Am pierdut 

[încrederea] Camerei, dar nu și pe a reprezentantului tronului. 

Așadar, facem apel la noblețea sufletului, la generozitatea inimii Alte-

ței Voastre, pentru care arătăm întregul devotament și toată fidelitatea și 

vă implorăm să judecați că și noi, de asemenea, suntem români și că avem 

un nume de salvat și responsabilități față de țara și familiile noastre. Nu ar 

fi corect ca ministrul care și-a îndeplinit sarcinile, în toate circumstanțele, 

să fie la sfârșitul carierei sale la fel de prost tratat cu cei care, timp de doi 

ani, au făcut totul pentru a contracara intențiile generoase ale Alteței 

Voastre pentru prosperitatea României. 

* 

La 18 septembrie 1863, Principele României a primit o depeșă de la 

Eugène Alcase, fost ministru al Finanțelor ieșene, prin care domnitorului 

i se comunica: Je reçois de Iași ce qui suit: Draghich condamné par le Tri-

bunal de Vasloui a été absout par la Cour Criminelle, vue que les pièces 

envoyées au Tribunal ne pouvaient motiver une condamnation. Le Tribunal 

est blamable d’avoir toleré un plaidoyer en dehors du sujet, les tèrmes les 

plus forts étaient: dues par l’Union on n’a pas entendu la centralisation que 

le vote de l’Assemblée était au déssus de tout autre pouvoir, que l’attitude 

du Gouvernement réprésentait une dictature qu’un roumain ne devait 

souffrir (f. 40fv): Am primit, de la Iași, următoarele: Drăghici, condamnat 

de Tribunalul din Vaslui, a fost absolvit de Curtea Criminală, întrucât docu-

mentele trimise spre Tribunal nu puteau justifica o condamnare. Tribuna-

lul este blamat că a tolerat o pledoarie care nu are legătură cu subiectul, 

iar punctele cele mai importante au fost următoarele: datorită Unirii, nu 

s-a înțeles că centralizarea [înseamnă] votul Adunării mai presus deasupra 
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oricărei puteri, că atitudinea Guvernului reprezintă o dictatură pe care 

niciun român nu ar trebui să o suporte. 

În dosarul de care ne ocupăm se păstrează și o scrisoare a Casandrei 

Filaret, adresată lui Cuza la 21 septembrie 1863: Egarée, desesperée, 

voyant inutilement intervenir les Consuls et l’Ambassade de Constantinople 

auprès du Gouvernement local, j’invoque au nom de l’Empereur Votre 

haute intervention directe auprès du Prince Régnant, pour me sauver d’une 

ruine injuste, qui me menace. Des actes reconnus par sentence judiciaire 

presentés par moi au Prince depuis un an furent excluse avec solicitude, 

aujourd’hui ces droits sont fouillés aux pieds, affaire et grave, je suis perdue, 

si vous ne venez à mon sécours vite par télégraphe. Le temps presse le jour 

de mon exécution, [qui] est fixée au 17/29 septembre. Au nom de la justice 

et de l’humanité sauvez moi, car j’entreine dans ma ruine 15 familles de 

veuves et orphelins (f. 41fv): Pierdută, disperată, văzând inutilitatea inter-

venției Consulului și a Ambasadei din Constantinopol, dar și a Guvernului 

local, invoc, în numele Împăratului, Înalta Voastră intervenție directă, ca 

Prinț domnitor, pentru a mă salva de la o decădere nedreaptă și care mă 

amenință. Actele recunoscute prin sentință judecătorească, prezentate de 

mine Domnitorului, după ce timp de un an au fost neglijate cu solicitudine, 

astăzi aceste drepturi sunt călcate în picioare; treaba este gravă, căci sunt 

pierdută dacă nu veniți în ajutorul meu rapid, prin telegraf. Timpul trece și 

face să se apropie ziua execuției mele, care este fixată pentru 17/29 sep-

tembrie. În numele justiției și a umanității, salvați-mă, căci întrețin din rui-

na mea 15 familii de văduve și orfani. 

La 22 septembrie 1863, G. Cozadin i-a expediat domnitorului o misi-

vă prin care-l informa următoarele: Comisia numită de obște, din care am 

onoare a face parte, pentru răscumpărarea proprietății Piatra, de la Anna 

Balș, a avut fericirea de a isprăvi această cumpărare cu 64000 galbeni. 

Prețul este foarte avantajos și s-a putut isprăvi tocmeala numai fiindcă 

Doamna Balș se află silită de creditori a vinde fondul. Măria Ta! Această 

proprietate are venit de 7000 galbeni pe an; orășenii, prin această cumpă-

rătură, nu numai se desrobesc, dar își fac și un venit, ce niciun oraș în Ro-

mânia nu posedă; această frumoasă și atât de avantajoasă manipulație 

poate rămâne fără niciun resultat dacă Guvernul nu ne va veni în ajutor, 

printr-un împrumut de 20000 galbeni pe trei sau patru ani, cu un procent 

cât se poate mai mic. Numai în Măria Ta punem toată speranța că vom fi 
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ajutați și ca faptul săvârșit de noi să devie o realitate. Fără acest avans de 

la Guvern vom fi siliți a vinde din venituri, cu prețuri înjosite și atunci cu 

mare greutate și după mulți ani ne vom putea desrobi. Așteptăm de la Mă-

ria Ta mântuirea noastră, avem termen de trei zile (f. 42fv). 

Ultima filă din mapa corespondenței lui Alexandru Ioan Cuza conține 

o telegramă expediată la 10 aprilie 1864, de către locuitorii unor sate, ca-

re și-au manifestat bucuria față de Legea Agrară39, care urma să fie pro-

mulgată: Din foaia Monitorului ce ni se citește în comună, vedem că Măria 

Ta voești să ne dai prin despăgubire pogoanele legiuite ce avem. Dumnezeu 

să fie în ajutorul Măriei Sale, să ne ușurezi soarta, ca și noi și copiii noștri și 

copii din copiii noștri în veci să ne aducem aminte cu bucurie de numele 

Măriei Tale. Să trăiești, Măria Ta! Noi, toți locuitorii satului Balta Doam-

nei40; noi, toți locuitorii satului Ciumați41 și Funari42; noi, toți locuitorii sa-

tului Lacul Turcului43 (f. 43fv). 

* 

Această corespondență oficială este deosebit de importantă, multe 

dintre aspectele conținute în ea relevând stări de spirit și informații mai 

puțin cunoscute despre epoca domniei lui Alexandru Ioan Cuza; tocmai 

de aceea am preferat să las documentele să „vorbească”, intervenția și 

precizările noastre, reduse în raport cu scrisorile în cauză, fiind inserate 

doar când nevoia de clarificare s-a făcut stringent resimțită. Chiar dacă 

nu sunt în totalitate inedite, considerăm editarea acestor acte un fapt bi-

nevenit, care poate trezi interesul specialistului, dar și al celui pasionat 

de istoria modernă a României, înfăptuită cu dificultăți și sacrificii. 

 

  

                                                           
39 Dacă unii au primit cu bucurie aplicarea Legii Agrare, alții au fost reticenți față de 
această măsură. De exemplu, în memoriile sale, Iacob Negruzzi notează, privitor la acest 
fapt: „Toată lumea în Iași se aștepta la o catastrofă și îndeobște era mulțumită să se is-
prăvească cu domnia lui Cuza. Faptul este că legea rurală decretată de el și, mai ales, 
repedea ei aplicare, lovise foarte simțitor în interesele proprietarilor mari și ale arenda-
șilor și înstrăinase simpatiile lor pentru Cuzaˮ (vezi op. cit., pp. 65-66). 
40 Centrul comunei cu aceeași denumire, aflată în jud. Prahova. 
41 Localitate în jud. Prahova; astăzi se numește Olari. 
42 Sat în comuna Olari, jud. Prahova; astăzi poartă numele Fânari. 
43 Localitate care aparține de comuna Balta Doamnei, jud. Prahova. 
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Fig. 1a: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza,  
la 4 aprilie 1859, de la I. Ghica (f. 1f) 
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Fig. 1b: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza,  
la 4 aprilie 1859, de la I. Ghica (f. 1v) 

 
  



45 

 

Fig. 2: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 16 aprilie 1859,  
de la L. Steege (f. 2)  
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Fig. 3: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 18 aprilie 1859,  
de la I. Ghica (f. 3)  
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Fig. 4: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 19 aprilie 1859,  
de la I. Ghica (f. 4)  
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Fig. 5a: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 19 decembrie 1860,  
de la M. Kogălniceanu (f. 5f)  
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Fig. 5b: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 19 decembrie 1860,  
de la M. Kogălniceanu (f. 5v)  
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Fig. 6: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 19 decembrie 1860,  
de la M. Kogălniceanu (f. 6)  
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Fig. 7a: Depeșă telegrafică a lui M. Kogălniceanu adresată generalului Florescu,  
ministrul Războiului, la 21 decembrie 1860 (f. 7f)  
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Fig. 7b: Depeșă telegrafică a lui M. Kogălniceanu adresată generalului Florescu,  
ministrul Războiului, la 21 decembrie 1860 (f. 7v)  
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Fig. 8a: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 6 ianuarie 1862,  
de la A. Arsachi (f. 8f)  
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Fig. 8b: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 6 ianuarie 1862,  
de la A. Arsachi (f. 8v)  
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Fig. 9a: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 7 februarie 1861,  
de la M. Kogălniceanu (f. 9f)  
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Fig. 9b: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 7 februarie 1861,  
de la M. Kogălniceanu (f. 9v)  
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Fig. 10: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 21 martie 1861,  
de la Barbu Vlădoianu (f. 10)  



58 

 

Fig. 11a: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 21 martie 1861,  
de la Vasile Boerescu (f. 11f)  
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Fig. 11b: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 21 martie 1861,  
de la Vasile Boerescu (f. 11v)  
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Fig. 12a: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 21 martie 1861,  
de la Vasile Boerescu (f. 12f)  
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Fig. 12b: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 21 martie 1861,  
de la Vasile Boerescu (f. 12v)  
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Fig. 13a: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 28 martie 1861,  
de la Em. Costaki (f. 13f)  
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Fig. 13b: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 28 martie 1861,  
de la Em. Costaki (f. 13v)  
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Fig. 14a: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 6 iulie 1861,  
de la Ștefan Golescu (f. 14f)  
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Fig. 14b: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 6 iulie 1861,  
de la Ștefan Golescu (f. 14v)  
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Fig. 15a: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 7 iulie 1861,  
de la D. Bolintineanu (f. 15f)  
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Fig. 15b: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 7 iulie 1861,  
de la D. Bolintineanu (f. 15v)  
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Fig. 15c: Depeșă telegrafică primită de Al. I. Cuza, la 7 iulie 1861,  
de la D. Bolintineanu (f. 16)  
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Fig. 16a: Depeșă cifrată primită de Al. I. Cuza, la 19 iulie 1861,  
de la D.G. Rossetti (f. 17f)  
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Fig. 16b: Depeșă cifrată primită de Al. I. Cuza, la 19 iulie 1861,  
de la D.G. Rossetti (f. 17v)  
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Fig. 17a: Depeșă cifrată primită de Al. I. Cuza, la 19 iulie 1861,  
de la A. Panu (f. 18f)  
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Fig. 17b: Depeșă cifrată primită de Al. I. Cuza, la 19 iulie 1861,  
de la A. Panu (f. 18v)  
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Fig. 18: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 5 aprilie 1861,  
de la G. Costaforu (f. 19)  
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Fig. 19a: Depeșă cifrată primită de Al. I. Cuza, la 1 octombrie 1861,  
de la gen. Florescu (f. 20f)  
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Fig. 19b: Depeșă cifrată primită de Al. I. Cuza, la 1 octombrie 1861,  
de la gen. Florescu (f. 20v)  
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Fig. 20: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 4 octombrie 1861,  
de la A. Arsachi (f. 21)  
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Fig. 21a: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 9 octombrie 1861,  
de la A. Arsachi (f. 22f)  
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Fig. 21b: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 9 octombrie 1861,  
de la A. Arsachi (f. 22v)  
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Fig. 22: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 12 octombrie 1861,  
de la Al. Plagino (f. 23)  
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Fig. 23: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 15 octombrie 1861,  
de la Al. Plagino (f. 24)  
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Fig. 24: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 6 noiembrie 1861,  
de la gen. Florescu (f. 25)  
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Fig. 25a: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 4 ianuarie 1862,  
de la D. Ghica ș.a. (f. 26f)  
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Fig. 25b: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 4 ianuarie 1862,  
de la D. Ghica ș.a. (f. 26v)  
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Fig. 26a: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 23 martie 1861,  
de la M. Kostaki (f. 27f)  
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Fig. 26b: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 23 martie 1861,  
de la M. Kostaki (f. 27v)  
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Fig. 27: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 13 septembrie 1865,  
de la prefectul poliției, Beldiman (f. 28)  
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Fig. 28a: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 4 ianuarie 1862,  
de la S. Fălcoianu (f. 29f)  
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Fig. 28b: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 4 ianuarie 1862,  
de la S. Fălcoianu (f. 29v)  
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Fig. 29: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 11 ianuarie 1862,  
de la col. I. Ghica (f. 30)  
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Fig. 30a: Depeșă primită de Al. I. Cuza, cca. aprilie 1864,  
de la M. Kogălniceanu (f. 31f)  
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Fig. 30b: Depeșă primită de Al. I. Cuza, cca. aprilie 1864,  
de la M. Kogălniceanu (f. 31v)  
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Fig. 30c: Depeșă primită de Al. I. Cuza, cca. aprilie 1864,  
de la M. Kogălniceanu (f. 32f)  
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Fig. 30d: Depeșă primită de Al. I. Cuza, cca. aprilie 1864,  
de la M. Kogălniceanu (f. 32v)  
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Fig. 30e: Depeșă primită de Al. I. Cuza, cca. aprilie 1864,  
de la M. Kogălniceanu (f. 33f)  
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Fig. 30f: Depeșă primită de Al. I. Cuza, cca. aprilie 1864,  
de la M. Kogălniceanu (f. 33v)  
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Fig. 30g: Depeșă primită de Al. I. Cuza, cca. aprilie 1864,  
de la M. Kogălniceanu (f. 34)  
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Fig. 31a: Depeșă primită de Al. I. Cuza, în ianuarie 1861,  
de la M. Kogălniceanu (f. 35)  
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Fig. 31b: Depeșă primită de Al. I. Cuza, în ianuarie 1861,  
de la M. Kogălniceanu (f. 36)  
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Fig. 31c: Depeșă primită de Al. I. Cuza, în ianuarie 1861,  
de la M. Kogălniceanu (f. 37)  
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Fig. 31d: Depeșă primită de Al. I. Cuza, în ianuarie 1861,  
de la M. Kogălniceanu (f. 38)  
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Fig. 31e: Depeșă primită de Al. I. Cuza, în ianuarie 1861,  
de la M. Kogălniceanu (f. 39f)  
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Fig. 31f: Depeșă primită de Al. I. Cuza, în ianuarie 1861,  
de la M. Kogălniceanu (f. 39v)  
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Fig. 32a: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 18 septembrie 1863,  
de la Eugen Alcaz (f. 40f)  
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Fig. 32b: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 18 septembrie 1863,  
de la Eugen Alcaz (f. 40v)  
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Fig. 33a: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 21 septembrie 1863,  
de la C. Filaret (f. 41f)  
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Fig. 33b: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 21 septembrie 1863,  
de la C. Filaret (f. 41v) 
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Fig. 34a: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 22 septembrie 1863,  
de la G. Cozadin (f. 42f)  
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Fig. 34b: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 22 septembrie 1863,  
de la G. Cozadin (f. 42v) 
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Fig. 35a: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 10 aprilie 1864,  
de la locuitorii unor sate (f. 43f)  
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Fig. 35b: Depeșă primită de Al. I. Cuza, la 10 aprilie 1864,  
de la locuitorii unor sate (f. 43v) 
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