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I. ”PARTIDA SEPARATISTĂ”: DEFINIRE,
PONDERE, ARGUMENTE
Condamnarea, fără drept de apel, a “separatiştilor” în epocă s-a prelungit, am spune
firesc, în posteritatea istoriografică. Astăzi, deşi nu poate fi vorba de a fi aprobaţi, trebuie să
încercăm a-i înţelege – nu atîta sub raportul acţiunii, cît al “ideologiei” lor.
“Separatiştii”, categoric, au fost puţini numeroşi. Victor Place, consulul Franţei la Iaşi,
foarte bine informat, dar cu o opinie, totuşi, partizană, constata, la începuturile “mişcării” lor,
că erau “cîteva spirite ignorante”, ce, “mînate de motive de interes personal”, pornesc să se
agite; “cîţiva mari boieri şi creaturile lor”. La o primă vedere, după Place, cel mai important
motiv al apariţiei “separatismului”, ca fenomen, ar fi “numărul mare de concurenţi pe care
sistemul electiv l-a creat la hospodarat”. Patru sau cinci familii – Ghiculeştii, Bălşeştii,
Sturdzeştii, Roznovanu, Catargiu – ar dori să ocupe tronul. Cînd unul este ales, celelalte
familii fac o “opoziţie sistematică”; deci, pentru a se menţine, prinţul este obligat să împartă
bani şi ranguri, perpetuînd astfel plaga corupţiei. Doar o lună mai tîrziu, Place relua idea,
relevîndu-i o nouă direcţie: “Partidul antiunionist, de care s-a făcut oarecare zgomot, este în
realitate cu mult mai puţin numeros decît pare” şi ar fi necesar să fie somat “să se arate, să-şi
expună motivele”, pentru a putea vedea “în ce-i constă adevărata valoare”. Walewski1 nu
trebuie să fie prea dezamăgit de ce se petrece în Moldova; dacă cineva ar dori să judece corect
aceste ţări, apoi nu trebuie să piardă din vedere “caracterul locuitorilor” lor, al cărui fond îl
constituie “nedumerirea şi frica”. Faptul nu trebuie să surprindă, întrucît “niciodată” nu a fost
“o ţară supusă la mai multe hărţuieli şi influenţe diferite”: înconjurate de “trei state mari, de
care se tem în acelaşi grad, dacă nu pentru aceleaşi cauze, Principatele Dunărene trăiesc
totdeauna cu frica de a nu fi într-o zi absorbite cu totul de unul din ele”. Această stare de
spirit, de cetate asediată, ar fi fondul pe care a apărut – şi, deci, o posibilă explicaţie a
“separatismului”.
“Umilul cugetător politic”, după expresia lui Iorga, Ştefan Scarlat Dăscălescu, vedea
în adversarii Unirii “aristocraţia toată, mai cu seamă boierii bătrîni”, “orăşenii Iaşilor, ce se
temeau să nu li se părăduiască oraşul”, “străinii împămînteniţi şi toţi ciocoii deprinşi a trăi din
funcţii, cari totdeauna sunt partizanii celor de la putere”. Antiunioniştii, afirma un
corespondent al ziarului “L’Etoile du Danube”, “partizanii politicii antinaţionale”, în afara
“funcţionarilor publici” numiţi de căimăcămie, “nu au fost numeroşi în această ţară”. “La
această oră” – septembrie 1857 – ei pot conta pe aproximativ 50 inşi.
“Bătrînii boieri”, observa Place, sînt priviţi, “cu dreptate, ca reprezentanţii unui sistem
de venalitate, de trădare, care şi-a trăit timpul, după ce fusese atît de funest pentru ţară”. În
contextul alegerilor repetate pentru Adunarea ad-hoc a Moldovei, au existat, este drept,
nemulţumirea şi abţinerea “cîtorva oameni, candidaţi perpetui la domnie sau căimăcămie”.
Este necesar şi interesant, completăm noi gîndul lui Place, să observăm că aceştia,
manifestînd o atitudine “separatista”, nu pot fi asimilaţi “marilor proprietari”, nici cu “marii
boieri veritabil conservatori” (conservatorismul lor ar fi unul economic şi social, iar nu unul
politic-naţional), ce, de altminteri, “formează majoritatea Divanului”. Nu, e vorba de “cîţiva
indivizi fideli vechiului sistem”, în timp ce “noul spirit”, format în contact cu civilizaţia
europeană, a izbîndit “pentru totdeauna”. Un diplomat belgian, aflat în serviciu la Londra,
ajungea la concluzii similare: în Principate, “orice om liberal şi independent este pentru
Unire”. Cei care i se opun reprezintă “vechiul partid al boierilor şi sprijinitorii lor care au
monopolizat guvernul şi odată cu guvernul toate mijloacele de delapidare şi de profit”.
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Rezultatul principal al Unirii ar fi acela că ar înlocui “vechea clică oficială coruptă cu oameni
independenţi”. Este motivul pentru care se produce rezistenţa “disperată” a cîtorva boieri –
“averile lor, perspectivele lor, întregul loc avut depinde de aceasta”. Totuşi, ar fi prea simplu
să vedem în antiunionişti, aşa cum a procedat o bună parte a istoriografiei marxiste, doar
boierii spoliatori şi intermediarii lor, participanţi la beneficii, în primul rînd, pentru că cea mai
mare parte a boierimii a fost unionistă.
Referindu-se la “duşmanii interni” ai Unirii, Iorga afirma, în frumoasa lui cărticică din
19092, că nici nu a existat un “partid separatist”; un “astfel de partid n-ar fi putut să fie decît
în plata străinului”, împotriva Unirii nu au fost decît “sentimentalii cu sentimentalitatea rău
plasată” sau “clientelele candidaţilor la domnie”. Reţinând prima afirmaţie (rezultată, e drept,
dintr-o negaţie!), să observăm că, în epocă, “separatiştii” au fost priviţi, pe drept, ca
reprezentanţi ai sau măcar “manipulaţi” de străinătate. Ei sînt “partidul austro-turc”; aceşti
“comedianţi patrioţi” nu sînt “nimic altceva decît transfugi ai vechiului partid rusesc, trecuţi,
cu arme şi bagaje, în cîmpul austriac”. Ziarul englez “The Daily News”, într-un articol din 13
aug. 1857, încercînd să explice de ce “partidul rusofil” – chiar metamorfozat în “partid
filoaustriac” – era “separatist”, ajungea la concluzia, conformă adevărului, că Unirea nu poate
favoriza Rusia! Iată de ce Bălşeştii (care au fost totdeuna “servitorii Rusiei”), Asachi, Istrati,
Scheleti, în mod “notoriu agenţi favoriţi ai Rusiei”, sînt acuma “amicii predilecţi şi
funcţionarii lui Vogoride”. Şi Constantin Hurmuzachi, între atîţia alţii, constata că “toţi amicii
politici ai <<Nepărtinitorului>> [jurnal antiunionist – n.ns., M.C.] au fost toată viaţa lor
sateliţi ai consulilor ruseşti, partisani şi scutelnici declaraţi ai Rusiei, instrumente ale politicii
ei”! Pe timpul ocupaţiei ruseşti, aceştia renegau Turcia, ascundeau chiar şi “Nişanurile
turceşti”, decoraţie pe care Kotzebue o purta.
Dincolo de violenţa tonului, fondul aprecierii corespunde adevărului istoric. Era vorba
de interese care nu puteau fi ale ţării. M. Emmerit sublinia că, ceea ce Place numea “partid
separatist”, nu a fost altceva decît “o mică coaliţie de interese personale”, incapabilă de a-şi
ralia “masele profunde ale poporului, ce doreşte unirea pentru a face din patria sa o ţară mare,
puternică şi prosperă”. În epocă, beizadea N. Suţu a înţeles poate cel mai bine fondul
“separatismului”: oamenii de această poziţie sînt “pur pozitivi”, aceia ce “calculează
rezultatele materiale şi imediate ale unei modificări ce ar da obişnuinţelor lor o direcţie
necunoscută”, acei care ar pierde o poziţie dată şi care fac să consiste patriotismul lor în
“imobilitate şi exclusivism”.
Şi apoi, destui s-au manifestat ca “separatişti” datorită unor avantaje materiale directe.
Într-o convorbire “neoficială” cu Bulwer, Vogoride3 – care adesea are accese de sinceritate
incredibile, dacă avem în vedere grosolana lui duplicitate – încercînd să-i explice englezului
cum au fost posibile diferenţele între cele două alegeri (interpretările firmanului din Valahia
acceptate şi în Moldova, abţinerea, atitudinea guvernului etc), declara direct: “mulţi au votat
ultima dată pentru un separatist (v-o spun prieteneşte), pentru că le-am dat bani ca să
procedeze astfel şi le-am promis ranguri şi funcţii; de această dată nu am procedat astfel şi, în
consecinţă, nu au mai avut acelaşi motiv”. Şi o concluzie, logică, dar surprinzătoare în gura
lui Vogoride: “Sincer, majoritatea din Principat este unionistă”!. Avem şi alte mărturii în
acest sens. La Galaţi, “un individ” îi declara lui Bolintineanu, “avec un sang-froid admirable”,
că a primit 500 ducaţi de la un candidat şi 500 de la altul pentru votul său, dar că el “l-a dat
aceluia care avea şansa de a fi într-o zi ministru”! Din Tecuci, colonelul Frunză relata “Stelei
Dunării” că, în urbe, subscrierea programului unionist se face cu entuziam; doar “o minoritate
destul de neînsemnată de cinci sau şase indivizi nu au voit a se uni cu asemenea dorinţi
creştine, naţionale şi patriotice”; ba unul i-a spus de la obraz că, “dacă domnitorul va fi
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ereditar, apoi el va perde vre-o patru sau cinci sute de galbeni, ce ar trebui să-i capete pentru
votul său la alegerea domnului”!
Se înţelege, nu toţi antiunioniştii se pretau la aceste josnice aranjamente financiare.
Dar, cu puţine excepţii, interesele personale au fost acelea care au prevalat. Deşi aveau
anumite atuuri (avere, cultură, experienţă politică), antiunioniştii au trebuit să clacheze, în
special datorită lipsei de perspectivă. Acţiunile pretendenţilor la tron, asistaţi de clientela lor,
au fost, de fapt, expresia unei politici personale. Această reacţie tipică de grup, îndreptată
împotriva intereselor generale şi urmărindu-şi propriile obiective sau pe acelea ale unor puteri
potrivnice Unirii, nu putea avea sorţi de izbîndă, atîta vreme cît apărea ca reacţia unui pumn
de privilegiaţi. Dar, deşi au intuit acest handicap, fiind avantajaţi de controlul aparatului de
stat (pînă la instituirea căimăcămiei de trei) şi puternic “stimulaţi” de “cea mai monstruoasă
alianţă”, “tripla antantă politică” anglo-austro-turcă, antiunioniştii au uzat de toate mijloacele
posibile pentru a-şi atinge scopul.
Argumentarea “separaţiei”. O întrebare pare a fi inevitabilă: de ce “fenomenul
separatist” s-a dezvoltat cu precădere în Moldova? Căci, într-adevăr, între munteni, extrem de
puţini s-au arătat a fi, pe faţă, adepţii menţinerii statu-quo-ului (între ei, “ciudat”, Heliade!).
Chiar şi Bibescu, Ştirbei, Cantacuzino, Al.D. Ghica, deşi în sinea lor înţelegeau că Unirea îi
îndepărta de tron, era “mormîntul speranţelor lor”, nu au îndrăznit să se declare antiunionişti.
Răspunsul pe care l-a dat istoriografia noastră mai nouă avea în vedere existenţa la
Bucureşti a Comisiei speciale de informare a puterilor europene, precum şi necesitatea din
punctul de vedere al inamicilor Unirii de “a nu-şi dispensa forţele” – iată de ce ei au acţionat
cu predilecţie în Moldova. Problema ni se pare suficient de complicată, iar răspunsul nu poate
fi unul tranşant, decît dacă dorim să simplificăm lucrurile. În orice caz, faptul că
“separatismul” s-a putut manifesta în Moldova nu poate fi întîmplător, iar explicaţiile le
putem găsi cel mai bine în chiar “argumentaţia” antiunioniştilor. Să observăm totuşi, în
treacăt, că idea existenţei unui “complot separatist”, care, “pentru a nu-şi dispersa forţele”, şia ales drept cîmp de acţiune Moldova, este cel puţin discutabilă, măcar dacă avem în vedere
momentul apariţiei “separatismului”. Într-un comentariu asupra unui articol din “The Daily
News”, organul acreditat al liberalismului englez”, ce încerca “o paralelă frapantă” între
conduita lui Al.D. Ghica şi Vogoride, “L’Etoile du Danube” făcea observaţia cît se poate de
interesantă că, înainte de numirea lui Toderiţă Balş, în iulie 1856, nu existau adversari ai
Unirii, nici în capitală, nici în provincie. Din acel moment, “o conspiraţie antiunionistă” s-a
întins peste toate, iar semnalul a fost dat prin chiar numirea caimacamilor de către Poartă, în
pofida vechii legi pentru instalarea guvernămintelor provizorii. A fost un început de rău augur
pentru “patrioţi”; repede se va vădi că adversarii Unirii înţeleseră că, dacă “cel puţin un Divan
ar emite un vot nefavorabil”, apoi statul naţional nu se face – de aceea duşmanii externi şi-au
unit toate eforturile în Moldova. Şi, dacă pînă atunci antiunioniştii n-au avut curajul să lupte
deschis, utilizînd “mijloace ocolite”, acum ies la lumina zilei.
Deja, în iunie 1856, “partida separatistă” se agita. Într-un material trimis unor jurnale
străine, apar primele “argumente” antiunioniste: Divanul4 moldav nu a votat Unirea – aşa cum
au publicat cîteva foi semioficiale – ci doar mulţumiri prinţului Gr.Al. Ghica pentru
activitatea sa în această direcţie. De altfel, votarea Unirii nu e posibilă, pentru că “majoritatea
absolută a Moldovei” este “opusă” acestei idei. În plus – şi vedem acum doar contururile
aisbergului – privilegiile Moldovei sînt diferite de ale Valahiei, iar Moldova ştie din
experienţă că nu trebuie să se detaşeze de Imperiul otoman, “sub suzeranitatea căruia ea a
putut să conserve intacte, timp de secole, naţionalitatea sa şi religia sa”. Din transformarea
Principatelor într-un singur stat ar rezulta “consecinţe funeste”, mai ales că ar fi contra
preliminariilor de la Viena şi Tratatului de la Paris.
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Peste puţin timp, în confruntarea pe muchie de cuţit asupra oportunităţii Unirii, avea să
explodeze o adevărată “bombă”: broşura lui Nicolae Istrati, Despre cvestia zilei în Moldova.
Autorul, asupra căruia vom reveni, îşi propunea, pentru început, să examineze “argumentele
preconizatorilor transformării Principatelor într-un singur stat, bazele posibilităţii acestei
transformări şi avantajele ce ar rezulta” – utilizînd, din păcate pentru dînsul, o metodă
păguboasă: aceea de a generaliza argumentele unioniştilor, de a le topi în “neant”. Aşa,
sublinia Istrati, ceea ce se spune de obicei, că “dans l’union consiste la force”, e o sentinţă sau
un dicton la fel de vechi ca “societatea oamenilor” şi la fel de adevărat “ca însuş verbul
divin”; apoi feluritele “uniri” nu ar fi alta decît “transformare politică”, “simplă centralizare a
guvernămîntului”. Biserica vorbeşte de unire în sens creştin, moral; cînd sfinţii părinţi
compuneau acele “litanii” (aluzie şi la broşurile lui Scriban şi Melchisedec!), Principatele nu
existau, deci argumentarea este vădit forţată. Argumentul conform căruia “unirea sub un
regent străin ne-ar asigura de o manieră mai stabilă poziţia noastră socială, pentru că vom fi
înscrişi în registrul statelor cu rang de regat şi nu de principat” şi că regele, legat de familiile
domnitoare ale Europei, va avea mai multă “stabilitate”, e fals, nu se verifică în istorie: mai
mult, “modestul tron al Moldovei şi-a putut conserva existenţa”! Alt argument unionist – că,
împreună, Principatele “vor fi în stare de a se apăra prin propria lor forţă” – nu poate fi
acceptat; chiar dacă am putea “să concentrăm românii din toate provinciile”, nu ne vom putea
măsura măcar cu unul dintre imperiile vecine; am da ocazia de a fi cuceriţi cu armele. Şi am
pierde privilegiile pe care ni le-au asigurat, cu mari sacrificii, strămoşii! Şi broşura continuă
pe acelaşi ton, demolînd, cu o logică partizană, eşafodajul argumentelor unioniste la ordinea
zilei. Nici măcar o Belgie a Orientului nu putem fi, spunea Istrati şi trebuie să-i dăm, în
această privinţă, dreptate, pentru că aceea are o poziţie geografică “cu totul diferită de a
noastră”!
Apariţia broşurii lui Istrati a fost de natură să toarne gaz pe foc, într-o atmosferă
încinsă pînă la insuportabil. Reacţia unioniştilor a fost vehementă, nu doar în Moldova, ci şi în
Ţara Românească şi Transilvania. Cam în aceeaşi perioadă (iunie 1856) era colportat un
program antiunionist, sub forma unei foi volante, Ce se prevede din Unirea Principatelor?,
publicat şi în “Steaua Dunării”. Prin Unire, se susţinea, s-ar desfiinţa “naţiunea moldavă” (!),
“religia s-ar struncina chiar din temelie, sub înrîurirea unui cîrmuitor apusean”; comerţul ar
amorţi în regiunile periferice; tot datorită depărtării, ar spori împilările şi abuzurile;
“cheltuielile ar creşte peste mijloace fără a folosi decît Valahiei”; ar decădea laşii; Moldova,
“cu nume, datine, drepturi şi obiceiuri deosebite, ar înceta de a mai exista”.
Concomitent, gazeta “Nepărtinitorul”, avîndu-l ca redactor pe C. Gane, iar între
colaboratori pe N. Istrati, M. Străjescu (fost pîrcălab), C. Hriste, Balomir, V. Drăghici şi I.
Sigara, desfăşura o amplă campanie antiunionistă, cele mai multe articole dezvoltînd
argumentele deja “lansate” de N. Istrati. O idee centrală, pe care antiunioniştii doreau să o
menţină în faţă, era că şi ei doreau Unirea, dar o unire morală şi sufletească, iar nu una
politică şi administrativă. În acest sens, I. Sigara, în articolul său Refutaţie la întîmpinările lui
M. Cantacuzino, propunea “soluţia unei confederaţii”, ce ar fi “o unire mai solidă decît
centralizarea guvernamentală”.
“Fuzia” Moldovei cu Valahia, se susţinea într-o petiţie a funcţionarilor separatişti
adresată comisarului turc, Savfet-Effendi, ar fi “funestă în toate privinţele”, “ar deştepta
rivalităţi între noi şi valachieni, care ar provoca nenorociri şi intervenţii”, s-ar compromite
“existenţa patriei noastre”; Valahia ar mai avea şi “avantajul majorităţii” etc. Fericirea se
aşteaptă de la instituţii, iar “nicidecum de la întinderea teritorială prin unirea cu Valahia”; am
pierde Moldova – iarăşi leitmotivul ! – pentru “un viitor eventual şi nesigur”. Deci, se cere
sultanului, prin intermediul reprezentantului său în Comisia europeană, “să ni se păstreze şi
autonomia ei, singurul mijloc pe care se reazemă liniştea şi fericirea ţării”.
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Alte “argumente” erau sugerate din exterior. Al.Vogoride, secretar al ambasadei
otomane din Londra, frate cu caimacamul N. Vogoride, îl sfătuia – scrisoarea, “confidenţială”,
e una din cele 17 “piese” ale “corespondenţei secrete” – să susţină că, “deoarece Unirea
nimiceşte drepturile Moldovei”, el nu ar putea consimţi, în timpul guvernării sale, “să se
piardă şi să se desfiinţeze” acele drepturi în favoarea Valahiei. Un astfel de limbaj – se
sublinia, cu perfidia obişnuită – “trebuie să placă oricărui patriot moldovean”! Şi Musurus,
cumnatul, ambasador al Turciei la Londra, îl îndemna să meargă neabătut pe drumul ştiut (al
zădărnicirii Unirii!) şi aşa va scăpa această “frumoasă ţară de pericolele în care vor să o
arunce nişte trădători neruşinaţi şi nevrednici de numele de moldoveni”, care, pentru “interese
şi recompense materiale” (!?), merg “cu răutatea lor pînă acolo, încît vor să transforme
Moldova, patria lor, într-o simplă provincie a Valahiei şi, sub pretextul numelui fabulos de
România, vor să reducă Moldova şi pe moldoveni în starea Irlandei şi a irlandezilor …” El,
caimacamul, îşi va face numele “ilustru” în Europa, “iubit în Moldova, demn de a fi pronunţat
de către generaţiile viitoare ale patriei moldoveneşti”, dacă va anihila “acţiunile ticăloase” ale
acelora ce “nu roşesc a se numi partid naţional” – căci cum se poate numi partid naţional “o
cabală care vrea robirea patriei!” În Valahia da, se poate numi aşa, pentru că “tinde la mărirea
patriei”, dar în Moldova, din acelaşi motiv, ar trebui să se numească “partid antinaţional”,
întrucît “singurul partid naţional în Moldova este partidul potrivnic Unirii”, iar Vogoride şi
amicii săi politici “fac parte din acest partid naţional şi patriotic”! Consulii Franţei şi Rusiei
pot fi uşor neutralizaţi: în numele autonomiei, Vogoride, “ca boier moldovean”, poate
respinge “intervenirile scandaloase şi ilegale ale străinilor în afacerile interne”!
Nu au fost, acestea, singurele exemple de “transformare” a unor adevăruri în chiar
inversul lor – şi care să aibă o aparenţă de adevăr. Ideile de “patrie moldovenească” şi de
“naţiune moldovenească”, în numele cărora se brodează îndelung, erau să fie folosite şi în
viitor de duşmanii necruţători ei etniei române. Dincolo, însă, de scopurile piezişe ale acestei
“argumentări”, numai cu greu s-ar putea trece peste temerile reale existente în opinia publică.
Chiar şi între unioniştii cei mai înfocaţi, unele probleme, cum ar fi aceea a capitalei, idea
confederaţiei, teama de a nu se pune în pericol ortodoxismul prin aducerea unui prinţ
occidental dădeau naştere la discuţii. Şi nu întâmplător, ideea unei noi capitale la Focşani avea
susţinători, ca şi aceea a prinţului pămîntean (între ei, Costache Negri!).
Încercînd să surprindă esenţa “separatismului”, după ce trecea în revistă argumentele
şi tendinţele acestuia (Iaşi nu va mai fi capitală, oraşul şi Moldova de Sus “nu vor mai fi decît
puncte excentrice ale noului stat”; de avantajele Unirii se vor bucura muntenii; mai populară,
Ţara Românească îşi va impune majoritatea şi deci punctul de vedere în guverne şi adunările
legislative – va avea primatul politic; moldovenii vor fi treptat absorbiţi, ca o populaţie mai
mult cucerită decît unită cu Valahia; accentul analizelor cade pe diferenţele dintre provincii;
s-ar renunţa la o tradiţie validată de secole de istorie; Unirea ar însemna abandonarea
Basarabiei etc, etc), beizadea N. Suţu recunoştea existenţa unui “fond de adevăr” în
argumentele separatiştilor: Unirea va atrage cîteva inconveniente, “ce se vor face mult timp
simţite”!
Dincolo de accesele de entuziasm atît de potrivite mentalităţii romantice, unioniştii au
cunoscut cu exactitate dimensiunile “jertfei” pe care trebuia să o facă Moldova. “Datu-s-au
luptă pentru Unire şi dincolo de Milcov”, nota inspirat un istoric5, dar “neînsemnat mai uşoară
fost-a lupta pentru ei decît pentru moldoveni”. Austria şi Turcia – asistate de “neutralitatea
binevoitoare” a Angliei! – au mizat totul în Moldova, unde “Unirea primejduia greu interesele
materiale tocmai ale clasei celei mai puternice, ale marii boierimi, care se bucurau de
monopolul funcţilor publice şi a influenţei politice”; “Unirea era o transacţiune între
amîndouă ţările în care Muntenia avea numai foloasele materiale, iar Moldova numai
5

Radu Rosetti.
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pagube”. Ceea ce a contat pînă la urmă, adăugăm noi, elemental hotărîtor, a fost sentimental
naţional!
Un “ideolog” antiunionist”: Nicolae Istrati. Pentru contemporani, Nicolae Istrati
apărea drept “cel mai aprig susţinător al separatismului”, “agentul cel mai ardent al Austriei şi
portdrapelul separatismului”, “corifeul antiunioniştilor, instrumental orb al străinătăţii”,
“scriitor de şase luni” şi “şeful partidului separatist”. Posteritatea a reţinut, am spune exclusiv,
aceste aprecieri şi l-a fixat definitiv în postura de “trădător de neam”, “duşman al ţării, crud
vînzător” – dacă ne e permis să parafrazăm ultimul vers al tulburătoarei Moldova la 1857,
compusă de Alecsandri în momentul în care încleştarea dintre “patrioţi” şi “separatişti”
atinsese apogeul.
În definitiv, cine a fost Istrati? Fost-a el un “separatist” de o viaţă, ori măcar după
1848, aşa cum afirma grăbit Paul Cornea, autorul singurului studiu, după cunoştinţa noastră,
consacrat personajului, după război? Născut în 1818, într-o familie care dăduse pe Istratie
Dabija-Vodă, era un autodidact cu o bună cultură. La Rotopăneşti avea (cum spun Aron
Pumnul şi Dim.R. Rosetti) “o vastă bibliotecă” cu preţioase manuscrise româneşti şi slavone.
În 1846, e amestecat în “mişcarea subversivă” a “Asociaţiei patriotice” (alături de Mălinescu,
T. Răşcanu, Cuza), fiind arestat şi închis la cazarma de la Galaţi. Ia parte la evenimentele de
la 1848. Începînd din 1840, desfăşoară o susţinută activitate publicistică: articole de istorie şi
literatură, teatru. Poezii răzleţe în “Propăşirea”, “România literară” şi “Steaua Dunării”
(1855!). După trecerea, atît de intempestivă, în “partida separatistă”, publică o serie de broşuri
care-l impun ca principalul “ideolog” antiunionist: Despre cvestia zilei în Moldova (asupra
căreia am referit); Despre puterea legislativă şi privilegiile Principatelor moldo-române
(1856, cu o versiune franceză); Cvestia relaţiilor dintre proprietarii de moşii din Moldova cu
locuitorii lucrători de pământ, observată din mai multe puncte de vedere (1857); Despre
alegători şi despre deputaţi (1858). Broşura relativă la “problema agrară”, apărută în
tipografia “Institutului Albinei”, era prefaţată de Asachi, care-l elogia pe autor (“ex-deputat a
Divanului ad-hoc care s-au desfiinţat mai nainte de a fi consultat şi ale căruea scrise politice
în mai multe rînduri au lămurit interesele patriei”!), arătînd şi dorinţa acestuia ca “fondosul”
rezultat din vînzarea acestei lucrări să fie utilizat pentru o “fîntînă arteziană pe podişul
Copoului”, rînduindu-se şi o “societate” în acest scop. În ce priveşte problema în discuţie
(broşura apărea în dec. 1857, opinia publică fiind înfierbîntată de discuţiile pe aceeaşi temă
din Adunarea ad-hoc), Istrati dezvolta un punct de vedere conservator. “Cvestia” nu e simplă,
se sublinia dintru bun început, mai ales într-o “ţară ca a noastră curat numai agricolă”. În
principiu, soluţionarea ei, într-un mod convenabil, trebuie să ţină seama şi să se reazeme pe
“respectul şi siguranţa averilor”. De starea “proastă” a ţăranilor nu e vinovată legislaţia în
vigoare, ci alţi factori: abuzurile unora dintre “orăndatori”, în mare parte “străini şi chear
jidovi”; beilicurile cerute de guvern; asupririle unor funcţionari subalterni ai administraţiei;
înmulţirea “maşinelor de velniţi”, ce “înlesnesc lăţirea beţiei” şi “ard o mare cantitate de
producte spre scăderea exportaţiei:; “lăcomia de cîştig a crăşmarilor judovi” de pe la sate,
“adevărate lipitori”; în sfîrşit, “ignoranţa în care lîncezeşte săteanul”, care poate s-ar fi
înlăturat de caimacamul Balş, dacă acel regim n-ar fi fost provizoriu şi supus “intrigilor
politice”. Pe urmă, Istrati analiza diferitele propuneri pentru rezolvarea “cvestiei”; este de
acord că situaţia existentă nu poate rămînea aşa; în final avansează “soluţia” sa, în şase
puncte: desfiinţarea boerescului, spre a fi ţăranul deplin liber; “împroprietărirea” săteanului
“pe ograda şi grădina sa” (cu 10 prăjini, adică 1/8 dintr-o falce), “subt un embatic uşor fixat
de lege” – pentru “nevătămarea” principiului proprietăţii; satele să aibă imaşurile de azi, cu o
plată uşoară; desfiinţarea monopolului “orănzei” proprietarului; acesta din urmă să dea
fiecărui sat loc pentru o piaţă şi să ridice o biserică.
Broşura lui Istrati a stîrnit, cum era de aşteptat, unele luări de poziţie. Într-o
corespondenţă din Iaşi către “L’Etoile du Danube”, se aprecia că noua “operă” e “din cele mai
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retrograde”, autorul prezentînd ca “L’eldorado” dorit de ţărani “trista condiţie a mahalagiilor
din Tătăraşi”, iar “Gazeta de Moldova” îi face, normal, publicitate! Cu toată asprimea
cenzurii, a putut apărea, totuşi, o broşură de răspuns, semnată de Georgie Botez.
Alături de activitatea “publicistică”, N. Istrati a subsemnat, practic, toate documentele
cu caracter programatic emise de “partida separatistă”, începînd cu primăvara anului 1856, şi
apoi pe acelea ale grupării “convervatorilor-progresişti”. Colaborează la “Nepărtinitorul”,
ulterior la “Gazeta de Moldavia” şi “Patria”. Întocmeşte personal un “memoriu”, trimis de
Vogoride Porţii, privind “marea protestaţie” a unioniştilor din iunie 1857, în care se
străduieşte, de acum pe diapazonul cunoscut, să “demoleze” argumentele acestora.
Istrati a făcut parte, fără întrerupere, din “statul-major” antiunionist. În plus, Balş l-a
introdus în guvern, în urma “remanierii” din dec. 1856, ca ministru al lucrărilor publice,
numire considerată “favorabilă” de consulul Austriei. A “demisionat” în febr. 1857,
caimacamul acceptîndu-i cererea “cu părere de rău”. Se amintea şi motivul: “o altă însemnată
chemare” “în slujba patriei”. Cauza reală, credem noi, era promovarea unei politici mai dure,
ce a făcut necesară o reîmpărţire a sarcinilor: Istrati urma a se îngriji de “faţada ideologică”.
De altminteri, i se atribuie o serie de “convertiri” spectaculoase, ca aceea a lui George Lipan
(ce se va “ilustra” ca prefect de Roman) şi mai ales a fratelui, nefericitul vlădică al Huşilor,
Meletie Istrati, ce va muri de inimă rea.
Dincolo de faptul că Istrati a fost unul dintre puţinii antiunionişti ce s-au încumetat să
se angajeze în polemica cu “naţionalii” (cei mai mulţi preferînd să acţioneze în umbră!) şi
deci să fie luat în “colimator”, contemporanii nu i-au iertat “trădarea” pe care a comis-o: după
ce a semnat petiţiunea unionistă din 16/28 febr. 1856, a devenit deodată “cel mai înfocat
antiunionist”. Nu a fost singurul “caz” de acest gen, se pare însă că el a depus mai mult zel
unionist decît alţi “transfugi”. Cine, la aflarea rezultatelor Conferinţelor de la Constantinopol,
întreba retoric Const. Hurmuzachi, “alerga zi şi noapte” şi “se agita contra turcilor”? Cine
“provoca întruniri, cine perora mai tare, cine juca rol de tribun al poporului, de Baş-agitator”?
Cine a subscris “protestul din 28 februarie”, în care se cerea Unirea Principatelor? Nimeni
altul decît Nicolae Istrati, care azi, continua Hurmuzachi, “ni se înfăţişează sub masca
ultraturcească ca stegar al neunirii Principatelor”; “un cameleon, un proteu politic”, ce
“îndoapă pe cititorii săi cu greţoasele lepădături culese din foi străine” şi “inspirate de inimicii
causei românilor” etc!
Pentru contemporani, Istrati nu era, în definitiv, decît un oportunist ordinar, un vîndut,
o lighioană vrednică de dispreţ. Posteritatea a preluat îndată aceste aprecieri, el fiind, practic
vorbind, “ostracizat din viaţa publică”, iar “amintirea lui este legată, mai mult decît talentul
său, de rolul detestabil pe care l-a jucat atunci”.
Dintre istorici, alături de justificata condamnare, doar Iorga a încercat să înţeleagă
omul. Lui Istrati, spunea marele istoric, ce avea “o cultură întinsă, pe care şi-o căpătase în
mare parte el însuşi”, şi a fost “un spirit pătrunzător şi vioi”, “îi era drag de Moldova veche, şi
sufletul ei, credem, nu voia să-l jertfească României celei nouă”! Acuzaţia de a fi urmărit
tronul, ce răzbate din cînd în cînd, nu parea fi întemeiată şi nici nu credem să fi fost, ca
Asachi de exemplu, “omul” unui candidat anume. Istrati, între “tovarăşii” săi de drum, a
rămas consecvent pînă la sfîrşit, refuzînd să intre în “combinaţiile” din preajma alegerii
domnului şi retrăgîndu-se într-o rezervă totală pînă la sfîrşitul vieţii (1864). Dar, cu toate
erorile sale politice, aprecia Iorga, el “merită să stea între scriitorii cei buni ai neamului”!
Întrebări recapitulative
1.Începuturile şi “suprafaţa” socială ale separatismului.
2.Argumentele, “ideologia” separatismului.
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II.ACTIVITATEA “PARTIDEI SEPARATISTE” ÎN TIMPUL
CĂIMĂCĂMIEI LUI THEODOR BALŞ
Numirea, doar parţial o “surpriză”, lui Toderiţă Balş în postul de caimacam al
Moldovei era numai un “episod” al unui “scenariu” mai vast elaborat de puterile
antiunioniste, în efortul lor de a împiedica formarea statului românesc unitar. “Numărul unu”
a fost, iarăşi, Austria. Ce-i drept, agenţii austrieci nu l-au agreat ca personalitate pe Balş, dar
tonul lor s-a schimbat cînd acesta a devenit, în mod evident pentru obiectivele acelei puteri, o
soluţie viabilă.
A trebuit, mai întîi, să fie încălcată prevederea legală a căimăcămiei de trei, în
favoarea numirii cîte unui singur şef al administraţiilor interimare în cele două Principate.
Pentru că, dacă în Moldova s-ar fi aplicat prevederile regulamentare la caz de vacanţă a
tronului, atunci inevitabil urma să se instaleze, datorită prevederii domnitorului Gr.Al. Ghica,
o căimăcămie unionistă, formată din Şt. Catargiu, Ralet şi V. Sturdza; o calamitate pentru
Austria, aprecia consulul Gödel Lannoy. Acelaşi diplomat a insistat vehement pe lîngă şefii
săi pentru a se evita această eventualitate. Încă la 7/19 iun. 1856, Gödel cerea lui Buol6 să
înţeleagă “necesitatea” de a se renunţa la căimăcămia de trei, în favoarea formulei cu un
singur caimacam, apropiat de Turcia şi Austria. Să fie numit şi un comisar al Porţii pe lîngă
viitorul caimacam, care să combată “opoziţia” internă şi să sprijine interesele turco-austriece.
Consulul anexa şi un memoriu al “partidei conservatoare”, datat 3/15 iunie şi trimis a doua zi
sultanului. Tratatul de la Paris, se susţinea în document, a restabilit “vechile privilegii” ale
Moldovei, mulţumită sprijinului Turciei. “Subsemnaţii”, convinşi că “marea majoritate” a ţării
este “indiferentă” la orice insinuare ce va avea ca scop să schimbe situaţia politică a
Moldovei, se bucură cînd văd că Poarta nu sprijină Unirea – ce ar avea “cele mai funeste
consecinţe pentru patria noastră” – şi cer, în încheiere, să se numească un singur caimacam.
Erau pe document, spune consulul Austriei în altă parte, “peste” 100 semnături de mari
boieri!
Era, probabil, “piesa” care lipsea pentru a determina pe turci să ia o decizie în sensul
dorit de Austria. “Soluţia” convenea şi Angliei şi, ciudat, lui Thouvenel7. De altfel, la patru
zile după numirea lui Balş, Place comunica aceluiaşi Thouvenel că e “dificil” a-ţi forma o
idee exactă despre politica noului caimacam; acesta repetîndu-i – ce mai conta! – că este “un
cald partizan al Unirii Principatelor”! Să amintim că Place va fi “păcălit” şi de Vogoride! În
schimb, consulul francez ştia, cu zece zile înainte, că Balş trimisese “împuternicirea” sa Casei
Zarifi şi Vlasto din Constantinopol, ca să trateze, în numele său, cu miniştrii turci, numirea lui
pe tronul Moldovei, avansînd şi 80.000 ducaţi (aproape un milion de franci). Pînă la urmă,
căimăcămia l-a costat 25.000 ducaţi (300.000 franci), dar s-a ales şi cu promisiunea tronului!
A tratat şi un împrumut de la prinţesa Brîncoveanu, stareţa mănăstirii Văratec, ruda sa. Dintrun document ulterior, aflăm că cel care a cumpărat la Constantinopol numirea lui Balş a fost
Vogoride (de altfel, soţia sa, Cocuţa, era vara lui Toderiţă), proba compromiţătoare fiind la
mîna lui Negri!
Se pare că Balş acţiona şi la Paris. Încă la 26 mai 1856, C.A. Rosetti îl avertiza pe
Kogălniceanu că acesta “lucră tare şi, de-l veţi lăsa, va fi numit caimacam”! Dar, de la
Constantinopol, Grenier8 îi scria lui Vodă Ghica, la 3 iunie, că numirea lui Balş e un fapt
6

Karl Ferdinand, conte Buol von Schauenstein, ministrul de externe al Austriei.
Edouard Thouvenel, ambasadorul Franţei la Istanbul.
8
Edouard Grenier, secretar particular al domnitorului Gr.Al. Ghica.
7
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“imposibil”, fiind şi “asigurat” din toate părţile că o asemenea idee nu s-a născut aici şi că ea
“nu va fi niciodată avansată”. În mod cert, s-a lucrat cu “mănuşi” şi abia la începutul lunii
iulie Ralet aude că vor fi numiţi caimacami Toderiţă Balş şi Al.D. Ghica, zvon confirmat. A
fost nevoie de această “disimulare”, pe parcursul întregii afaceri, pentru a-i “adormi”, la
moment, pe sprijinitorii Unirii din capitala Turciei.
În orice caz, dacă Place, nici la 24 iulie, nu era pe deplin lămurit în privinţa lui Balş
(nu s-a dat pe faţă, dar “în jurul lui au venit să se grupeze toţi invidizii contrar Unirii”),
prietenii lui Gr.Al. Ghica ştiau cu cine stau de vorbă. N. Suţu, considerînd că numirea sa
fusese o “eroare”, amintea de “surda rivalitate” dintre Balş şi Vodă, ce se vede bine după
1849. De aceea, faptul că Ghica susţine un prinţ străin la succesiune poate fi “un aspect al
acestei rivalităţi”. Balş ar fi fost, categoric, “duşmanul cel mai primejdios al domnului
Moldovei” şi mai cu seamă a doua lui soţie, născută Dimachi, altădată căsătorită cu Iordache
Beldiman, ce voia domnia. De aceeaşi părere era şi N. Suţu: după ce-l descrie pe caimacam cu
deosebita-i pătrundere (“un home pourvu d’énergie, mais soupçonneux, défiant, dissimulé”),
aminteşte de geniul său rău, “sa femme”, cu “un spirit fecund”, dar şi cu toate “resursele
intrigii şi seducţiei”. Catinca Balş, ne spune alt contemporan, nu pierdea ocazia, pentru a face
prozeliţi, să declare deschis cunoştinţelor că bărbatul său avea promis tronul de la guvernele
austriac şi turcesc, în schimbul “respingerii unirei de către Divanul ad-hoc”.
Chiar şi austriecii, pe care Balş a ştiut să-i servească atît de bine, l-au privit mai
degrabă cu ochi critic. Stokera, comisarul imperial, îl considera fără talent, “condus peste tot
de soţia sa”, dar cu relaţii la Constantinopol (Reşid-Paşa, Fuad-Effendi, Sadyk-Paşa,
“cumnatul său” Vogoride) şi cu sprijinul lui Kotzebue9, Duhamel10 şi Gorceakov11. Cu toate
acestea, din momentul în care s-a dovedit un candidat, adică s-a arătat a fi “o unealtă docilă”,
pentru austrieci a devenit “cinstit şi priceput”. În ce-i priveşte pe “naţionali”, ei îl ştiau
“devotat partidului rusesc”, trecut de nevoie în slujba Austriei. În 1854, Balş fusese numit
ministru de finanţe şi hatman provizoriu de către generalul Budberg; destituit din ambele
funcţii de comisarul turc Derviş-Paşa, el a fost urcat de turci, douăzeci de luni mai tîrziu, pe
scaunul de caimacam!
Mai sînt şi alţi Bălşeşti, între ei fraţii Theodor şi Alexandru (Alecu), rude cu
caimacamul (de aceea el e “Toderiţă”!), foşti, amîndoi, miniştri de interne; conservatori şi
antiunionişti, cu ceva fumuri de domnie. Oameni de peste 60 ani, ei sînt, după Place,
reprezentanţii cei mai autentici ai “vechiului regim al boierilor”. De “o închidere de spirit”
exemplară, fără ei Lascăr Cantacuzino Paşcanu ar fi “cea mai notorie incapacitate a ţării”.
Alecu Balş (“Cocoşu”!) a votat, împreună cu Nectarie Hermeziu, împotriva Unirii în
Adunarea ad-hoc a Moldovei. În vîltoarea acelor ani, erau să se evidenţieze şi alţi doi Balş:
Grigore şi Panait (Panaioti). Primul, paşoptist, trece de partea caimacamului şi este numit
prefect al politiţie capitalei, fiind şi “agentul” guvernului pentru ţinuturile Neamţ şi Roman.
Va deveni partizanul necondiţionat al lui Gr. Studza, nu înainte de a se ilustra în Adunarea adhoc drept adeptul cel mai violent, dacă nu cel mai profund, al punctului de vedere
“conservator” în “problema ţărănească”. Panaioti, în strînsă legătură cu Gödel Lannoy, era să
se remarce în ultima fază a luptei pentru Unire: ministru de finanţe sub Vogoride, cînd acesta
era pe punctual de a sucomba, “turbat separatist” şi atunci cînd totul părea, pentru “partida”
sa, compromis.
Prima “grijă” a caimacamului Balş a fost să se “lămurească” cu austriecii.
“Capitularea” a fost atît de completă, încît un istoric12 a putut afirma că, din chiar momentul
numirii sale în fruntea administraţiei, “Moldova a fost condusă de austrieci prin intermediul
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Wilhelm von Kotzebue, fost consul al Rusiei la Iaşi.
A.O. Duhamel, general rus, diplomat, cu misiuni în Principate.
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Aleksandr M. Gorceakov, ministrul de externe al Rusiei.
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Leonid Boicu.
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acestuia şi al acoliţilor săi, al cîtorva nulităţi de felul lui Alecu Sturdza…” Noua orientare, cu
deosebire vizibilă la ceremonia instalării (Balş şi-a luat postul în primire “în zgomotul
tunurilor austriece”, “a intrat în palat între doi generali austrieci”), era poleită cu perfidie întro aparenţă de neutralitate: dar, aşa cum relata Gödel Lanny, la curent cu realele “aplecări” ale
caimacamului, acesta era doar aparent neutru în problema Unirii – de fapt, el a iniţiat în
secret strîngerea de semnături pe jalbe antiunioniste. Chiar şi Gardner13, cu toată “miopia” sa
interesată, putuse observa, în legătură cu scoaterea “partizanilor prinţului Ghica” din
administraţie, că Balş caută a intra în “graţiile influenţei austriece, aşa cum se făcuse mai
înainte cu cea rusească”. Balş a mers pînă acolo încît a “mulţumit” lui Franz Joseph, prin
intermediul lui Buol, pentru sprijinul acordat la numirea sa, asigurîndu-l de “loialitate” şi
solicitînd, în continuare, asistenţă austriacă pentru rezolvarea viitoarelor “dificultăţi”!
Aproape simultan, vorbea ţării despre “drepturi” şi “adevăratele noastre interese” şi se declara
nepărtinitor, neangajat într-o “partidă anume”!
Austriecii nu s-au mulţumit să-l “controleze” doar pe caimacam, dar şi administraţia
pînă în “străfunduri” – deosebit de revelatoare fiind, în acest sens, componenţa guvernului
Balş. Tot acest minister, remarca Kogălniceanu, era format din oameni ai ruşilor, trecuţi sub
“egida scutitoare” austriacă (expresie a “Gazetei de Moldavia”): Theodor Balş, tizul
caimacamului, ce primise de la ruşi postul de hatman şi decoraţiile, la Interne; Costin
Catargiu, “zbirul lui Mihail Sturdza”, “factotumul consulatelor ruseşti”, la Justiţie; Alecu
Studza – fratele lui George Sturdza, aflat în armata rusă, şi fiul lui Const. Sturdza, “le Néron
des paysans moldaves en 1853 et 1854” – la Externe; C. Negruzii, autorul unei ode la luarea
Silistrei etc, la Finanţe; Asachi, “redactorul foii ruseşti prin excelenţă”, la Culte şi
Instrucţiune. “O reacţie completă ne domină”, încheia Kogălniceanu, reacţie ce a invadat
“biserica şi administraţia, catedra şi presa, cuvîntul viu şi cuvîntul scris”. “Prinţul” Al.D.
Moruzi (favoritul iniţial al Austriei la căimăcămie!) şi Vogoride, după informaţiile
consemnate de consulul Austriei, au refuzat să intre în guvern (probabil, considerau momentul
prematur pentru o “deconspirare” a intenţiilor personale; lupta se anunţa grea, iar deţinerea
puterii erodează popularitatea). Deşi Poarta sugerase, prin aducătorul firmanului, Kiamil Bey,
să fie menţinuţi în guvern şi unionişti – şi Balş s-a gîndit la Rolla, Gödel Lannoy a intervenit
însă cu toată energia pentru “suspendarea” acestuia, apreciind ca “greşită” atitudinea
“împăciuitoare” a turcilor.
Deşi nu s-ar putea spune că guvernul nu a lucrat “bine”, Balş şi, fără îndoială, consulul
austriac au simţit nevoia, în dec. 1856, să-l “remanieze”. S-a montat un mic “scandal” –
detaliile, totuşi, ne scapă – în care “eroul” principal a fost logofătul Neculai Canta
(Cantacuzino). Acesta, în disputa sa pentru o moară cu aga Manolache Codrescu – cauză
ajunsă pe rol la Divanul Domnesc (tribunalul suprem) – pentru ca instanţa “să nu judece
strîmb”, solicită caimacamului să prezideze personal “judecata”. Adăugăm că Balş îi luase
făţiş “apărarea”, arătîndu-se hotărît să-l ferească de “persecuţii”! Atins în demnitatea sa, la
3/15 dec. 1856, Divanul (format din vornicii V. Sturdza, Al. Donici, Dim. Miclescu;
postelnicii Dim. Manu, Iancu Sturdza, P. Grigoriu, Costache Carp, N. Donici şi V. Meleghi)
demisionează. Două zile mai tîrziu, Neculai Canta e numit şef al Departamentului din Lăuntru
şi president al Consiliului, în locul lui Th. Balş! Concomitent, “beizade” N. ConachiVogoride îl înlocuieşte pe Scarlat Rosetti la finanţe, iar N. Istrati ia conducerea Lucrărilor
Publice. În locul “demisionarului” Dim. Miclescu, e uns prezident al Divanului Domnesc
vornicul V. Pogor. Aflat mai puţin pe fază decît de obicei, Place, deşi apreciază modificările
operate de caimacam drept “importante” şi “manevre antiunioniste”, nu sesizează gravitatea
pericolului. În schimb, Gödel Lannoy – desigur amestecat şi poate inspirator al “manevrelor”
- îi raportează lui Buol că modificările sînt favorabile Austriei.
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Avea dreptate, în primul rînd pentru că se realiza “epurarea” drastică a unei instituţii –
Divanul sau curtea de apel – a cărei componenţă, moştenire de la Gr.Al. Ghica, era majoritar
unionistă. “Provocarea” lui N. Canta, ce viza nu atîta asigurarea “dreptăţii”, cît, aşa cum s-a şi
întîmplat, demisia membrilor tribunalului, a fost “necesară”, întrucît Balş nu putea opera
modificări în componenţa sa! O curte de apel ostilă sau măcar onestă, se înţelege de la sine,
reprezenta un pericol real în perspectiva viitoarei campanii electorale, din punctul de vedere al
“partidei austro-căimăcămeşti”. Este posibil ca “scenariul” manevrei să fi fost gîndit chiar de
N. Canta, premiat cu intrarea în guvern! Am fi, totuşi, tentaţi să admitem că acesta era doar un
aspect al problemei. Anumite “semne” – cum ar fi, de exemplu, “complotul” fraţilor Dimitriu,
ce ar fi plănuit uciderea caimacamului (informaţia este de la Gödel şi poate fi o “pistă falsă”!)
– pregăteau “terenul” pentru o intervenţie în forţă. Şi apoi, anumiţi oameni din guvern nu
păreau prea zeloşi şi nici prea capabili, ceea ce ar justifica apelul la N. Canta, “omul fatal al
regimurilor lui Mihail Sturdza şi Grigore Ghica”, ce “trecea drept cel mai cumplit prevaricator
ce avusese Moldova pe lîngă Mihalache Sturdza, dar, totodată, “un bărbat capabil şi
experimentat, în stare să facă unioniştilor cele mai cumplite greutăţi”! Dacă numirea lui Istrati
pare “firească” – să amintim, în treacăt, că pentru postul de director fusese solicitat, după
propria-i mărturisire, Th. Codrescu – “surprinzătoare” ar putea fi aducerea lui Vogoride
(“cucoana” Catinca Balş, ne spune un istoric14, dorea sprijinul lui Ştefanache la
Constantinopol). Dar, să nu uităm, Vogoride refuzase în iulie intrarea în “echipa” Balş, din
motive, considerăm, de oportunitate personală. El a preferat să rămînă în “rezervă”, aşteptînd
un moment prielnic sau poate indicaţii de “sus”. Ieşirea la rampă, în decembrie, poate avea
legătură şi cu sănătatea şubredă a caimacamului (mai avea zece săptămîni de trăit!) –
Vogoride trebuia să fie acolo pentru a-i putea succeda. Este de la sine înţeles că, atît el, cît şi
ceilalţi trebuie să se fi angajat să împiedice Unirea!
În ciuda declaraţiilor sale de “imparţialitate”, odată format guvernul, caimacamul a
purces urgent la o epurare radicală a aparatului administrativ. Pînă la sfîrşitul anului 1856,
“toţi directorii de departamente, prefecţii districtelor, perceptorii contribuţiilor, cea mai mare
parte a prezidenţilor şi asesorilor curţilor de justiţie şi tribunalelor, şefii jandarmeriei, toţi
subadministratorii [<<privighetorii>>, subprefecţii – n.ns., M.C.] ocoalelor cantoanelor au
fost imediat destituiţi şi înlocuiţi cu persoane aparţinând vechiului partid rusesc şi care sînt, în
acelaşi timp, adversari ai Unirii Principatelor”. La sfîrşitul lunii septembrie, numai unul din
cei 13 prefecţi ai lui Gr.Al. Ghica mai era în funcţie. Vasta operaţiune a fost posibilă, deşi
prevederile regulamentare interziceau caimacamilor să opereze schimbări în administraţie pe
durata mandatului lor, prin abuzuri de tot felul, dar ceea ce a contat în primul rînd a fost
“asistenţa” Austriei şi Porţii. Însuşi marele vizir, Aali-Paşa, îi “recomanda” lui Balş, printr-o
scrisoare adusă chiar de Kiamil-Bey, împreună cu firmanul de numire, să suspende
dispoziţiile fostului domn de după 30 martie 1856 (Tratatul de la Paris) şi să aştepte
“rezoluţiile” Porţii. Şi, pentru că documentul nu arăta nici o “margine” acţiunii sugerate,
evident că i se acorda caimacamului “mînă liberă” în acţiunea antiunionistă! Doar cîteva zile
mai tîrziu, Fuad-Paşa remitea ambasadorilor Turciei faimoasa Circulară din 31 iulie 1856, în
care se arăta cu destulă claritate nu doar poziţia Porţii relativă la “problema românească”, ci
se oferea celor doi caimacami un “balon de oxigen”, vehiculîndu-se, în acelaşi timp, cîteva
din “argumentele” notorii antiunioniste. Principatele, se afirma deschis, ca şi cu alte prilejuri,
sînt “parte integrantă” a Imperiului otoman, care reprezintă “un element de viaţă pentru ele”.
De altfel, “popoarele valah şi moldav” (!?), cîndva unite, “au format de zece secole
naţionalităţi aparte, corpuri distincte, obişnuite să fie administrate separat, avînd fiecare un
şef, legile sale, într-un cuvînt naţionalitatea sa distinctă”. Unirea ar avea acest rezultat că
“unul din Principate va fi incorporat la celălalt”. Turcia nu crede că Unirea ar fi “o condiţie
14
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esenţială pentru binele lor şi o nevoie reală pentru ele”; această combinaţie nu arată nici un
avantaj şi, pe deasupra, unioniştii sînt o “minoritate” în Principate. Concluzia: Unirea să nu fie
supusă unei “discuţiuni publice în adunări care nu sînt încă obişnuite cu marile dezbateri
politice, ci unei cercetări serioase a puterilor”. Căci, dacă s-ar lăsa dezbaterea pe seama lor, sar ajunge la nivelul “pasiunilor agitate” ale “celor două popoare”, care “în educaţia lor socială
pot prefera utopii în locul adevărului şi al realităţii”. Perfectă similitudine – putem vedea –
între duşmanii externi şi cei interni ai Unirii!
Ca o “completare”, în sept. 1856, soseşte la Iaşi ordinul (“solicitat” din ţară!) lui FuadPaşa prin care se suspenda legiuirea presei. Noii cenzori sînt Asachi şi Negruzzi, directori în
minister. Astfel, considera Gödel Lannoy – şi nu se înşela – unionismul a primit o puternică
lovitură! Continuau să apară, în schimb, “Nepărtinitorul” şi “Gazeta de Moldavia”, precum şi
o mulţime de materiale antiunioniste. Emisarii stăpînirii au fost trimişi în ţinuturi pentru
propagandă: postelnicii Manolachi Drăghici şi Mihai Gherghel la Botoşani şi Dorohoi; Vasile
Drăghici la Galaţi; Mihai Străjescu la Bacău; la Roman şi Neamţ acţiona Gr. Balş, avînd ca
“ajutoare” pe Const. Ghica, Dim. Stan şi N. Jipa. Încercînd să-i aresteze pe aceştia din urmă,
prefectul de Neamţ, G. Roznovanu, a fost destituit şi adus în faţa tribunalului ca atentator la
libertatea individuală. “Propagandiştii” au misiuni diverse: de a strîge semnături pe
documente antiunioniste, de a răspîndi zvonuri “destabilizatoare”, de a observa mişcările
adversarilor şi a le raporta guvernului etc. “Reţeaua” caimacamului era dublată de aceea a
consulului Austriei, ce dispunea, “în fiecare din oraşele Moldovei, de agenţi numiţi staroşti”,
ca şi de armata sudiţilor. Simţindu-şi inferioritatea, Place se străduia să înjghebe propria reţea:
Caillol la Bîrlad, Bitrou la Roman, altul la Botoşani. Se gîndeşte să folosească şi niscaiva
evrei.
La începutul toamnei, Balş a luat măsuri pentru oprirea accesului în Moldova al
exilaţilor munteni de la 1848, a îngrădit cu străşnicie intrarea presei prounioniste, a interzis
chiar propriilor concetăţeni să iasă din ţară. La 19 ian. 1857, ca să dăm doar un singur
exemplu, Negri îi comunica lui I. Ghica, pur şi simplu, că drumul la Constantinopol (fusese
invitat de Reşid-Paşa!) e “cu desăvîrşire cu neputinţă acum”. El n-ar pleca cu un paşaport
străin, pe furiş, “după cum ştii că alţii au făcut-o”, iar paşaport moldovenesc ar căpăta doar
dacă însuşi marele vizir i-ar porunci expres lui Balş! Guvernul actual, încheia Negri, pe drept
cuvînt se teme de plecările la Constantinopol! Ceva mai înainte (28 nov./10 dec. 1856), Ralet
îl informa pe acelaşi I. Ghica (lungul “tablou al mizeriilor noastre”), între altele, despre
“manevrele” lui Balş în domeniul învăţămîntului: a închis mai multe şcoli, a obligat pe cei
mai buni profesori să demisioneze, l-a numit pe călugărul Ion Silvan la inspectoratul şcolar.
Sensul “operaţiunii” nu era greu de înţeles: “profesorii şi învăţătorii fiind suspectaţi de
unionism” şi întrucît ei aveau drepturi electorale, era “bine” ca momentul alegerilor să nu-i
găsească în funcţie. “Fabricarea” listelor electorale deja începuse!
Antiunioniştii au căutat argumente şi de altă natură. Simţindu-se, probabil, fără o
suficientă sprijinire din partea opiniei publice, au încercat să-şi ia de aliat istoria Moldovei.
Astfel, pe la începutul lunii noiembrie, se formează la Iaşi un comitet pentru ridicarea unui
monument lui Ştefan cel Mare. Asachi urma să facă proiectul, ce va fi înaintat caimacamului
spre aprobare, “nu numai ca şef al statului, dar mai cu seamă ca cel întîiu fiu al ţărei” (!? –
n.ns., M.C.). Ideea (pusă pe seama lui Balş, se pare însă că-i aparţinea lui Istrati) se va realiza
cu fonduri adunate prin subscriere publică. Urmează “proclamaţia către onorabilii
compatrioţi”, în care, subtil, se susţinea că Ştefan a dorit ca Moldova să rămînă un stat
autonom. Iată-l pe marele voievod, simbolul Moldovei şi a toată românimea, “primul
separatist”!! “Utilizarea” eroului părea promiţătoare şi ea va fi reluată din “indicaţia” lui
Vogoride.
Pentru caimacam, totul părea că merge ca pe roate, cînd, om bătrîn, se îmbolnăvi grav
de plămîni. Cu patru zile înainte de a muri, mai avea puterea (şi optimismul!) să se plîngă
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sultanului că nu are suficiente puteri pentru a lua măsuri contra unei “minorităţi” – unioniştii,
fireşte – căreia îi atribuie “proiecte de dezordine”. După două zile, la 15/27 febr. 1857, îşi
înaintează demisia, implorîndu-l pe sultan să se îngrijească de soarta familiei, înglodată în
datoriile “contractate în interesul serviciului”. Adresează o scrisoare şi marelui vizir, avînd
acelaşi scop, dar conţinînd şi o surpriză de proporţii: “cunoscînd oamenii şi lucrurile ţării
mele, eu nu pot să desemnez altă persoană, pentru a continua politica trasată de Sublima
Poartă, decît prinţul Nicolae Conachi-Vogoride, cunoscut pentru principiile sale, fidelitatea
sa către augustul nostru suveran şi care posedă de asemenea simpatiile moldovenilor”!! Să fi
fost doar “inspiraţia” muribundului? Greu de crezut; mai repede am putea presupune că
Vogoride i-a fost impus lui Balş, poate de Gödel şi poate în schimbul unor “reparaţii”
materiale pentru familia sa. Sau poate, atît de aproape de domnie, el uitase, cum spunea
Xenopol, “să se asigure şi din partea morţei, care veni să-l umfle pe neaşteptate”, nelăsîndu-i
suficient răgaz spre a medita la binele ţării sale.
“Astrucarea” “bunului şi zelosului patriot”, după “Gazeta de Moldavia” a unuia “din
cei mai fanatici servitori ai Austriei”, după “L’Etoile du Danube” (“Dumnezeu poate să-l ierte
pe d. Balş, dar Moldova niciodată”!), încheia o etapă în acţiunea antiunionistă şi marca
începutul alteia, chiar mai plină de violenţă.
Întrebări recapitulative
1.Împrejurările si semnificaţia numirii lui Todiriţă Balş în postul de caimacam al
Moldovei.
2.Colaboratorii lui Todiriţă Balş; acţiunea antiunionistă.
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III. CĂIMĂCĂMIA LUI NICOLAE CONACHI-VOGORIDE
La 7 martie 1857, se expedia din Constantinopol telegrama marelui vizir prin care
Nicolae Conachi-Vogoride era anunţat de numirea sa în postul de caimacam. Faptul, se
consemna într-o corespondenţă din Iaşi către “L’Etoile du Danube”, a “stupefiat şi indignat pe
toată lumea”, căci Vogoride, “prin naşterea sa, prin educaţia sa, prin sentimentele sale, prin
limba sa, prin moravurile sale, era complet străin naţiunii”. Era cu atît mai dureros pentru
“patrioţi” cu cît, să ne amintim, “năvala” străinilor întreţinea o xenofobie accentuată; pentru
cei mai mulţi, aşadar, Vogoride era “străinul” cocoţat fără ruşine în fruntea unei ţări pe care no iubea şi n-o înţelegea. Era “fanariotul” amintind de o epocă revolută şi de practicile
detestabile ale turcilor, care nutreau tocmai acum dorinţa de a le reactualiza. Dim. Ralet
constata că numirea “a revoltat mai mult pe antiunionişti şi pe bătrînii mari boieri” – el,
personal, neînţelegînd prea bine de ce tocmai pe ei, dar a putut observa cum aceştia încep să
se pronunţe “deschis” pentru Unire, pentru a pune un capăt regimului firmanelor. O posibilă
explicaţie ar putea fi “dezamăgirea” încercată de mulţi dintre candidaţii la căimăcămie. La
Iaşi, relata Place lui Walewski, se desfăşoară “un spectacol care mă scîrbeşte”: Balş încă n-a
murit şi “concurenţii” la succesiunea lui au şi început să se mişte; “bancherii ovrei” din oraş
“nu mai au altă ocupaţie decît să dea poliţe pentru Constantinopol”; unii candidaţi au
“îndrăznit” să ceară sprijinul consulului – în total peste 15 amatori, pe care Place îi cunoaşte,
“se prezintă şi se înghesuie pe această cale a mituirii”. Este “o nevoie imperioasă” de a se
pune odată capăt acestui “trafic ruşinos”, un motiv în plus de a lucra pentru “a mîntui pentru
totdeauna un popor atît de exploatat şi atît de nenorocit”. Cinci zile mai tîrziu (9 martie, stil
nou, 1857), Thouvenel comunica la Paris “lista” candidaţilor, înaintată lui de acelaşi Place:
favoriţii Austriei sînt V. Ghica, Istrati şi Al. Moruzi; ai consulului francez de la Iaşi – Şt.
Catargiu, Mavrogheni şi Vogoride; pe lista lui Edhem-Paşa apăreau Costin Catargiu, Vasilică
Sturdza şi Alecu Cuza (!). A fost preferat “candidatul” cu cele mai slabe legături cu pămîntul
ţării!
Personajul era detestat de cei mai mulţi dintre contemporani – noi am ales, din
mulţimea mărturiilor, pe acelea ale lui Edouard Grenier şi N. Suţu. Primul, fostul secretar
particular al lui Gr.Al. Ghica, succedînd în această funcţie chiar lui Suţu, îl cunoscuse
personal şi pe tatăl lui Vogoride, Ştefanache-Bey, un “moşneguţ mititel, ghibaciu şi şiretu”.
Bătrînul l-ar fi trimis pe fiu – obiceiul era vechi – să se căpătuiască în Moldova, unde sosi “cu
fesul roşu pe cap” şi “bîlbîind o franţuzească neîndestulătoare”. Marea “lovitură” o reuşi
atunci cînd, “printr-o bine chibzuintă împărţire de parale, prin şiretlicuri şi prin stăruinţa lui”,
izbuti să se căsătorească cu cea mai bogată moştenitoare din Moldova, Cocuţa Conachi.
Altfel, era “nerod”, “plin de şiretenie şi de făţărnicie, amestecate totuşi cu oarecare naivitate”,
utilizînd două “arme” pe care le credea infailibile: “minciuna şi coruperea”. Şi totuşi, se
indigna Grenier, “acest turc, acest prost, acest năuc, acest analfabet, care n-avea în ţeasta lui
decît un mijloc de a se înălţa: minciuna, a ajuns să stea la cîrmă în această biată ţară
moldovenească”! Nu era însă o întîmplare, credea beizadea N. Suţu, căci bătrînul Vogoride de
mult timp fusese obişnuit să considere Moldova drept “apanajul său”; deci a făcut totul să fie
numit fiul caimacam. În ce-l priveşte, acesta din urmă nu se remarcase pînă atunci decît prin
“sa ineptie et ses dèréglements”; neposedînd “nici o instrucţiune”, considerînd “onestitatea
drept o himeră”, dezbrăcat de orice noţiune de moralitate sau de probitate, nu credea decît în
“puterea aurului”. Cum era de aşteptat, administraţia lui Vogoride a fost “un mélange
burlesque d’impéritie, d’arbitraire, de confusion et d’abus”. Ştiind cu cine are de-a face, N.
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Suţu a refuzat categoric propunerea avansată de Vogoride-tatăl de a fi “secretarul sau
consilierul privat” al fiului.
Familia Vogoride – de origine bulgară, dar turcită – avea întinse relaţii la
Constantinopol. Tatăl, Ştefan (Ştefanache, Ştefanaky-bey), fusese caimacam al Moldovei la
1821 şi capuchehaie sub Mihail Sturdza, căru-i era şi socru. Deoarece, o vreme, guvernase
Samosul cu titlul de bei, progeniturile se credeau îndeptăţite la titlul de “prinţ”. Un fiu,
Alexandru, fost guvernator al Rumeliei Orientale, era, în anii Unirii, secretar al ambasadei
Turciei la Londra. Ginerii, Constantin Musurus Paşa şi Ioan Fotiade (Photiade), erau unul
ambassador în Anglia, celălalt capuchehaie a Moldovei. Cu toţii au lucrat din plin pentru a-l
vedea pe “Niculache” pe tronul de la Iaşi. Dar, cum acest obiectiv nu s-ar fi putut realizat
nicidecum în cazul Unirii Principatelor, al aducerii unui prinţ străin sau chiar al alegerii unui
pămîntean de către români, “echipa” a fost net antiunionistă şi antinaţională. Este interesant
să observăm că rubedeniile din partea soţiei lui N. Vogoride, cu una sau două excepţii, nu l-au
sprijinit – sau cel puţin nu pe faţă – întru împlinirea ambiţiilor sale de mărire. Amintim mai cu
seamă pe cei doi cumnaţi – Costache Negri şi V. Sturdza – unionişti convinşi!
“Calitatea” principală a lui Vogoride era profunda disimulare, duplicitatea ce mergea
pînă la cinism, întrerupte de scurte “accese” de naivitate sinceră, după cum observase
(singurul!) pătrunzătorul N. Suţu. Pînă a ajunge caimacam, se pronunţase pentru “statu-quo
politic” şi chiar, în anumite împrejurări, pentru Unirea Principatelor. Astfel, în vara şi toamna
anului 1856, după ce refuzase să intre în guvernul Balş (vărul său, prin soţie), Vogoride face
un voiaj în Franţa şi Anglia pentru a organiza “cruciada împotriva partidului naţional”. Deşi
se întîlneşte cu C.A. Rosetti la Paris şi cu Dim. Brătianu la Londra, prezentîndu-se drept “un
ardent unionist”, în acelaşi timp dă bani grei pentru a monta presa în sensul separaţiei, lui
datorîndu-i-se seria de articole apărute în “La Presse Belge”, “principalul organ al statu-quoului în Principate”. Întors în ţară, a fost numit, după cum se ştie, ministru de finanţe, el fiind
inspiratorul şi, în parte, realizatorul “epurării” aparatului funcţionăresc al lui Vodă Ghica
(operaţie executată la sînge; nu a iertat nici pe Vasile Romalo, fiul unuia dintre cumnaţii săi,
pe atunci prefect de Tecuci). Îşi formează rapid o “echipă” – Istrati, N. Canta, A. Soroceanu,
fraţii Drăghici, Ghiţă Căliman, Costin Catargiu, “prezidaţi” de consulul Austriei.
Lipsa totală de scrupule a lui Vogoride – şi mai ales uşurinţa “năucitoare” a
nerespectării cuvîntului dat – avea să se vădească chiar înaintea numirii sale oficiale la
căimăcămie. Astfel, pentru a putea beneficia de sprijinul Franţei, în acest scop, la
Constantinopol, el lasă în mîna lui Place un document prin care se angaja să nu întreprindă
“nimic ce ar putea împiedica – sau la alegeri sau în Divanuri – libera exprimare a dorinţelor
populaţiei”, deşi ştia categoric că va proceda exact invers. Mai mult, timp de opt zile, pînă a
venit Fotiade cu “instrucţiunile”, Vogoride, care “simţea că numirea sa va determina în ţară o
mare nemulţumire” (sentiment potenţat de uniforma de general otoman – “Routléi-Ouléa”,
paşă – pe care o purta, ca şi sensul distinctiv al funcţionarilor turci, “la calotte rouje”, de care
nu se despărţea niciodată), a avut grijă să păstreze o atitudine, se “consola” Place, “cît se
poate de neutră”. Pentru a “disculpa” cumva pe caimacam în faţa consulului Franţei, Fotiade
l-a încredinţat personal pe acesta din urmă că “aducea prinţului Vogoride ordinul formal de a
păstra ministerul d-lui Balş şi de a întrebuinţa aceleaşi mijloace pentru combaterea Unirii”.
Altfel spus, “prinţul” procedează cum procedează, nu-şi ţine cuvîntul din ordinul Turciei – dar
credulitatea lui Place merge şi mai departe; deja la 31 martie (stil nou), deşi vede că Vogoride
calcă pe urmele lui Balş, “înţelege” că acesta nu are de ales: “sau să lucreze la falsificarea
dorinţelor populaţiei sau să-şi atragă dizgraţia”! Naivitatea – sau poate altceva! – lui Place,
într-un moment hotărîtor, avea să aducă prejudicii grave cauzei Unirii!
Este cert că Vogoride “corespundea” din punctul de vedere al Turciei şi Austriei.
“Supunerea” lui totală îl făcea mai dependent de marele vizir decît paşa de Damasc sau de
Bagdad; în plus, nerespectînd opinia publică, legile şi moravurile ţării, a jucat pe o singură
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carte norocul său politic, în timp ce Moldova, aprecia cu amărăciune un contemporan, trăia
“cele mai triste zile din istoria sa a ultimului secol”. Cercetarea, fie şi fugitivă, a unor “piese”
din aşa-numita “corespondenţă secretă – un set de 17 scrisori sustrase din biroul lui Vogoride
– ne poate oferi o înţelegere deplină a obedienţei, duplicităţii, perfidiei sale şi a susţinătorilor
săi (trebuie să menţionăm că atât Poarta, cît şi Austria nu au recunoscut niciodată oficial
ingerinţele lor în Moldova!)
Într-o prima misivă, din 14 aprilie 1857, Al. Vogoride, fratele, îi atrăgea atenţia că e
“de mare nevoie să-ţi dai din timp toate silinţele ca moldovenii să nu exprime dorinţe pentru
Unire şi să se facă, astfel, “vrednici de bunăvoinţa Înaltei Porţi şi de sprijinul Angliei şi
Austriei”. Să nu-l intimideze poziţia Franţei, pentru că cele trei puteri sînt decise să împiedice
Unirea; să nu-l deranjeze jurnalele franceze care îl “tratează de grec”; să lucreze cu “isteţime
şi fineţe”; să “manifeste” o atitudine “generoasă” faţă de moldoveni, “politicoasă” faţă de
boieri şi “cu tărie adversar al Unirii”. O zi mai tîrziu, grijuliul frate îi expedia altă epistolă cu
“sfaturi” asemănătoare. Să urmeze “orbeşte” pe consulul austriac, cît de “nesuferit” ar fi; să se
sprijine pe toate “persoanele ce-ţi va recomanda”, chiar dacă sînt “perverse şi cu nume rău” –
“este destul ca aceşti oameni să fie din toată inima contra Unirii, aceasta ajunge”! Să fie
încredinţat că Unirea “nu se va realiza niciodată”, chiar dacă Adunările s-ar pronunţa pentru
ea; ar fi bine, totuşi, ca “Divanul moldovenesc să nu se pronunţe pentru Unire”, astfel se va
uşura misiunea puterilor antiunioniste, ce i-ar datora “recunoştinţa” lor. Bine a făcut că a oprit
libertatea presei, pe care “nişte moldoveni smintiţi, prieteni ai Rusiei” (?!), ar folosi-o pentru a
induce în eroare poporul. (“Steaua Dunării”, spune grecul, bună “pentru a înveli brînză”!).
“Smintiţii care vor Unirea uită că aceasta nu e prevăzută în tratatul de la Paris. În încheiere,
roagă pe “bunul Dumnezeu să vină ziua cînd te vei putea bucura de roadele muncii tale”!!
Din Constantinopol, bătrînul Ştefanachi îl avertiza că “cel mai periculos comisar” e Basily;
să-l menajeze, să-l atragă, să-i cultive pe superiorii lui! În legătură cu înlăturarea din minister
a lui Costin Catargiu, un posibil rival pentru Vogoride – cum se credea la Poartă, îi
“reamintea” că, “în definitiv, domnia nu depinde de cei din Moldova”, ci de voinţa şi
aprobarea turcilor şi de “unii ambasadori străini pe care noi îi putem dispune şi atrage în
favoarea noastră”!? Gesturile bruşte nu sînt recomandabile; dimpotrivă, să fie “tare, răbdător”
şi mai cu seamă să-şi ascundă “gîndurile”, să fie “tăcut”. Dar, în acelaşi timp, să se arate
“hotărît şi neclintit”, să adopte mereu o “linie de purtare” care să probeze că este slujbaşul
puternicului Imperiu otoman şi să-i apere cauza “pînă în momentul cînd Înalta Poartă se va
putea declara pe faţă contra Unirii”! “Tactica” aceasta era, se vede, la mare preţ, de vreme ce
cumnatul Fotiade îl avertizează să fie atent ce-i spune lui Place, “la orice vorbă care v-ar putea
compromite în faţa Înaltei Porţi şi aceasta măcar pentru ochii lumii”! Şi îi explica, din nou,
“spiritul politici turceşti”: se doreşte ca el “să lucreze cu energie în contra Unirii, dar peste
tot fără zgomot şi mai ales fără a divulga că primiţi astfel de instrucţiuni de la Poartă”! Apoi,
sublinia Fotiade într-o altă scrisoare, e foarte important să intre şi mai mult în graţiile Austriei.
Cu astfel de “instrucţiuni”, care veneau atît de bine în întîmpinarea propriilor ambiţii,
şi cu concursul unor “colaboratori” fără nici un Dumnezeu, Vogoride era pe punctul să-şi
atingă unul dintre obiectivele principale: acela de a izbuti o adunare cu majoritate
antiunionistă. A trebuit o sforţare extraordinară a “patrioţilor”, pînă la urmă a Moldovei
întregi, pentru a-l neutraliza. Nu a fost doar o luptă împotriva unei personae, ci împotriva
elementului străin decis să înăbuşe aspiraţiile unui popor de a ieşi la lumină. Opresiunea,
abuzurile, politica în forţă au determinat o îndîrjire greu de bănuit a blajinilor moldoveni:
“idea Unirii”, aprecia Place, a făcut mari progrese şi “tocmai din cauza presiunii ce au
încercat să exercite contra ei”.
Deşi, cum am văzut, Fotiade adusese, odată cu numirea lui Vogoride, şi ordinul formal
de a păstra atît Ministerul Balş, cît şi maniera şi mijloacele de combatere a mişcării unioniste,
anumite modificări au trebuit să se facă. În locul demisionarului Al. Sturdza (Coco), a fost
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numit secretar de stat Panaioti Balş, titularul, de pînă atunci, la Culte şi Instrucţiune Politică –
postul său fiind ocupat de vornicul G. Beldiman. Locotenent de hatman rămînea col. Scheletti,
iar Finanţele, prin trecerea lui Vogoride la căimăcămie, erau girate de C. Negruzzi. Dar cea
mai spectaculoasă “mişcare” a fost rocada N. Canta-Costin Catargiu: al doilea prelua
Internele, primul era numit titular la “Dreptate”.
Instalarea lui Costin Catargiu ca ministru de interne avea o semnificaţie aparte,
subliniată, de altfel, în ofisul căimăcămesc din 12/24 martie 1857: pe mîna lui era dată nu
ordinea publică – aşa cum ar fi fost firesc – ci “administraţia ţării”! Catargiu avea mînă liberă,
fapt ce s-a văzut foarte repede, să distrugă mişcarea unionistă. Se şi angajase în acest sens, la
prima şedinţă a cabinetului sub noul caimacam, la care mai participaseră şi Fotiade şi consulul
Austriei. La declaraţia lui N. Canta, titularul din acel moment al Internelor, că nu-şi poate
asuma răspunderea ca alegerile să iasă în sensul dorit, această “răspundere” şi-a luat-o Costin
Catargiu: “să compună în aşa fel Divanul ad-hoc, încît să respingă Unirea”.
Personajul era de o violenţă rară. Om la 60 de ani, avea la active “patru procese
criminale”, fapt ce nu l-a împiedicat să fie de mai multe ori ministru, chiar al justiţiei. El a
început, sub Vogoride, “războiul de violenţe şi de fraude contra unioniştilor”, el a falsificat
listele electorale – acestea au fost “titlurile” sale în faţa Turciei şi Austriei.
Dar, doar peste o lună, la 16/28 apr. 1857, Catargiu a fost demis! Era, pentru unionişti,
o victorie importantă, deşi succesorul său se va dovedi de aceeaşi factură. Încercînd să
descifreze motivele demiterii, Place afirma că turcii înşişi “au sfîrşit a recunoaşte că aveau
într-nsul un prieten prea compromiţător”; în plus, pentru a-l scoate din post, a insistat şi soţia
caimacamului, Cocuţa Conachi-Vogoride, ameninţîndu-l cu divorţul, prin intermediul
prinţului Al. Moruzi (“nu-i va ierta o trădare faţă de patria sa”!). Cu demiterea au fost de
acord atît Savfet-Effendi, cît şi austriecii, ce aveau în rezervă un înlocuitor. Sînt posibile însă
şi alte explicaţii. Catargiu reuşise, cu ocazia “angajamentului” său, să ajungă la o “înţelegere”
personală cu Fotiade. Deşi nu puteau cunoaşte exact la ce se referea înţelegerea respectivă,
bănuim că avea legătură cu ambiţiile de domnie ale boierului moldovean. În orice caz, între
hîrtiile din setul “corespondenţei secrete” a lui Vogoride, exista una adresată de Fotiade lui
Catargiu, din 9/21 apr. 1857 şi probabil “interceptată” de caimacam, cu un conţinut cel puţin
“ciudat”. Fotiade s-ar fi achitat de o promisiune faţă de Catargiu, făcută la ultima lui venire în
ţară (în martie), intervenind în favoarea acestuia la Constantinopol. Aceasta nu e totul;
urmează “sfaturi” asemănătoare cu acelea adresate lui Vogoride: să fie atent Catargiu că vin
comisarii la Iaşi; să nu piardă ocazia şi să se aproprie de “comisarul imperial” pentrua-i face
“promisiunea de credinţă fără cel mai mic scrupul”. Să evite, oricum, “cuvinte violente cu
oricare dintre consuli”, care “strică cauzei noastre, de vreme ce actele fără zgomot ne sînt
necesare” (“lucrarea”, înţelegem, trebuia să se facă în culise!). Cînd primeşte vestea demiterii
lui Catargiu – îl anunţase, interesant, nu caimacamul, ci Panaioti Balş! – Fotiade îl informează
pe Vogoride că Prokesch-Osten15 era nemulţumit de această decizie, pe care a atribuit-o
“rivalităţilor şi lipsei de încredere”. Trebuia, adăuga Fotiade, “păstrat pînă la formarea
Divanului” (să-şi facă mai întîi treaba, adăugăm noi!). Chiar şi bătrînul Vogoride află cu
“mare mirare” de “îndepărtarea” lui Costin Catargiu, schimbarea lui interpretîndu-se ca o
“concesiune” din partea caimacamului plîngerilor formulate contra lui de consulul Franţei,
care, în felul acesta, ar fi “deschis porţile înaintării partidului francez”. Cam de aceeaşi părere
era şi Stanley (Catargiu, “prin violenţa şi imprundenţa sa, a dăunat cauzei pe care o susţinea şi
a întărit partidul unionist”); îl întreba, totuşi, pe Bulwer, prin telegramă, dacă trebuie să
“recomande” demiterea lui Catargiu, ce oferă atuuri unioniştilor. Demiterea nu a fost, din cîte
se pare, intempestivă; Vogoride îl informase – probabil la începutul lunii aprilie – pe EdhemPaşa de motivele unei despărţiri iminente de Catargiu, căci turcul îi comunica, la 10/22 apr.,
15
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că “va lua în considerare” cele transmise de caimacam, “turnîndu-l”, cu această ocazie, pe
Dalyell, secretarul consulului englez de la Iaşi, de unionist! Este posibil ca Vogoride să fi
dorit s-o ia înaintea “misiunii” Le Sourd, secretarul comisarului francez, ce ducea la
Constantinopol “dosarul” incriminatoriu întocmit de unioniştii moldoveni, relativ la abuzurile
administraţiei. De altfel, depeşa cifrată a lui Vogoride, prin care-l lămurea pe Fotiade “cu tot
ce s-a întîmplat cu d-l Catargiu şi scopul misiunii d-lui Le Sourd”, ajungea la Constantinopol
înaintea francezului, ca şi depeşa cu conţinut similar a comisarului austriac adresată baronului
Prokesch. După o “înţelegere” între cei doi şi Ghalib-Paşa, care avea o informare similară de
la Savfet-Effendi, s-a formulat răspunsul ce marele vizir îl va da lui Thouvenel, cînd acesta se
va înfăţişa cu “dosarul Le Sourd”: “Caimacamul avînd depline puteri la numirea miniştrilor
săi, imediat ce s-a convins de parţialitatea d-lui Catargiu, a decis să-l destituie şi să
îndepărteze prin aceasta orice motiv de reclamaţie”!! În plus, Talleyrand16 şi Place vor fi ei
acuzaţi de parţialitate! Cu alte cuvinte, nu va avea loc nici o “judecată” a administraţiei
Vogoride şi nici măcar a lui Catargiu, ce era dinainte sacrificat. Astfel încît, atunci cînd
Thouvenel s-a prezentat marelui vizir şi lui Ghalib-Paşa, “jocurile” erau făcute – chiar dacă a
persistat o anumită reticenţă a englezilor faţă de cele petrecute în Moldova (lordul Stratford17,
de exemplu, îi comunica lui Fotiade “ştirea” conform căreia “se spune” că Vogoride, “pentru
a plăcea francezilor”, a dat în ascuns lui Place hîrtiile lui Catargiu!).
Am insistat asupra acestui “episod” întrucît el este semnificativ pentru anumite
trăsături ale “partidei separatiste”. Aceasta nu a fost – cum s-a dorit de către “regizorii”
acţiunii antiunioniste – o “echipă”, ci o asociaţie temporară de ambiţii individuale ce nu
rareori intră în conflict între ele. Pentru un Costin Catargiu, “separaţia” nu reprezenta atît un
scop, cît un mijloc pentru a-şi atinge obiectivele. Nu convingerea îi ţine, cum îi ţine, împreună
pe antiunionişti, ci meschine interese personale. De aceea, urmaşul lui Catargiu în postul de
şef al Departamentului din Lăuntru nu a fost fundamental deosebit de precedesorul său. În ce-l
priveşte, Catargiu va mai reveni în atenţia publicului în calitate de “negociator” al tronului
pentru Lascăr Cantacuzino-Paşcanu – şi în subsidiar pentru sine! – cerînd (şi obţinînd!) o
scrisoare de recomandare din partea lui Place pentru Thouvenel!
Aproape în acelaşi timp, a trebuint să plece din guvern şi G. Beldiman, titularul
Cultelor şi Instrucţiunii, un antiunionist din convingere, moderat. Cauza a fost conflictul
dintre mitropolitul Sofronie Miclescu – şi, în general, clerul – şi caimacam. După cum se ştie,
Vogoride şi acoliţii săi “fabricaseră” prima “scrisoare” a patriarhului Chiril către Sofronie,
păstrînd în “rezervă” o a doua, încă mai dură – Fotiade îi cerea caimacamului să ţină “copia”
la secret!! – din dorinţa de a-l scoate pe înaltul prelat de sub controlul “partidei naţionale”.
Dar, la venirea comisarilor, mitropolitul şi alţi clerici i-au vizitat, luînd, cu această ocazie,
“pentru întîia oară”, o atitudinea unionistă “atît de lămurită”, încît guvernul, care “ştie ce
influenţă va avea această purtare asupra ţării, este foarte supărat”. În asemenea circumstanţe,
Vogoride a cerut ministrului de resort să ia măsuri; aceasta s-a mulţumit să mustre cîţiva
preoţi. La reproşurile neprotocolare ale caimacamului, Beldiman i-a răspuns că legile nu-i
permit a pedepsi pe popi şi că – aluzie stăvezie la preopinent! – “născut în Moldova, el vrea
să trăiască şi să moară aici liniştit”!. A fost înlocuit cu Al. Sturdza, alt vînător de tron!
Succesorul lui Costin Catargiu, logofătul Vasile Ghica, “unionist înfocat” sub ultima
domnie, apoi separatist convins, “foarte inteligent, foarte şiret, foarte capabil, dar mai ales
foarte capabil de … orice”, a fost “unul din candidaţii Austriei în momentul morţii lui Balş”.
Ca unionist, publicase mai multe broşuri cu oarecare ecou. Va rămîne în post pînă la 23 aug./4
sept. 1857, cînd va fi la rîndu-i demis din cauza “tînguirilor ridicate asupra administraţiei din
lăuntru” – formula e a lui Vogoride! – de fapt ca ţap ispăşitor. Este posibil ca relaţiile dintre
16
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cei doi să se fi răcit spre sfîrşitul lunii mai, cînd se vorbea insistent de o “debarcare” a
caimacamului şi de o înlocuire a lui fie cu V. Ghica, fie cu Al. Sturdza. În fine, după un
interimat al lui Scheletti, la 13/25 ian. 1858, a fost numit ca ministru de interne nimeni altul
decît Alecu Balş!
Alături de miniştri şi directorii departamentali, ca şi de şefii altor instituţii centrale,
Vogoride a intreprins o razie completă la nivelul ţinuturilor. Satrapii locali, prefecţii – dintre
cei mai “activi” îi amintim pe Iordachi Pruncu (Putna), A. Dia (Tutova), Iancu Ene (Piatra), T.
Răşcanu, (Vaslui), G. Lipan (Roman) şi, fireşte, Ghiţă Căliman (Iaşi) – au întins acţiunea
antiunionistă pînă în ultimele cotloane ale ţării. La Iaşi, în grădina editorului “Gazetei de
Moldavia” (G. Asachi), se aduna, “în toate nopţile”, cabala formată din Gödel Lannoy,
Vogoride, Costin Catargiu, Scheletti, Străjescu, Istrati, Iorga, cîte doi-trei miniştri – ei formau
“comitetul electoral”, a cărui sarcină de căpetenie era “confecţionarea” (mai bine spus,
falsificarea) listelor electorale. Jandarmii păzeau cu străşnicie locul, pentru ca “nimeni să nu
vadă listele înainte de a fi tipărite”.
În această privinţă, Place înainta lui Thouvenel unele “detalii curioase şi de mare
exactitate”, oferite consulului de un funcţionar – “unul din principalii amploaiaţi ai
ministerului de interne”, pe care Place, firesc, nu-l deconspiră – revoltat de abuzuri.
“Acţiunea” a început în februarie trecut (îndată, deci, după cunoaşterea prevederilor
firmanului electoral!); “materialele” necesare listelor au fost “centralizate” de N. Istrati, deşi
acesta, nefiind în guvern, nu ar fi avut calitatea să o facă. Dar s-a putut, fiind el “agentul
Austriei”, “instrumental ei cel mai activ”. Listele au fost examinate “timp de şase zile” de
Istrati, Gödel Lannoy, Costin Catargiu, N. Canta şi, uneori, caimacamul. S-a procedat la o
primă epurare, apoi au urmat altele, pe măsura adunării informaţiilor asupra opiniilor
electorilor. Chiar şi cînd listele se aflau sub tipar la Asachi s-au mai operat modificări!.
Criteriul “scoaterii” sau “rămînerii” pe liste era atitudinea faţă de Unire. La confecţionarea
acestei “opere atît de monstruoase”, Gödel – şi este “regretabil” pentru “onoarea Austriei”! –
împreună cu Istrati şi Asachi au “lucrat” mai multe luni. Nu intenţionăm, aici, să tratăm pe
larg cazurile flagrante de fals în confecţionarea listelor electorale; vom enumera doar
principalele “criterii” utilizate: neacceptarea, cu toate presiunile unioniştilor, “interpretaţiilor”
la firman din Ţara Românească, accentul deosebit pus pe ipotecile de tot felul (puţine erau
marile proprietăţi din Moldova negrevate de datorii, în special către cămătarii evrei), chiar
dacă, scăzînd partea ipotecată, rămîneau suprafeţe considerabile “libere”; neacceptarea dotei
soţiei în calcularea suprafeţei de pămînt ce dădea “drit” electoral, obligativitatea domiciliului
într-un anumit ţinut (ori, în multe cazuri, proprietăţile erau împrăştiate în toată Moldova şi un
singur trup de moşie putea fi insuficient), mînuirea abilă a complicatelor probleme legate de
împămîntenire (între alţii, au fost scoşi de pe liste din această raţiune Panu, C. Hurmuzachi,
Mavrogheni etc), “fabricarea” rapidă a unor dosare ce cuprindeau pretinse delicte civile etc,
etc. În plus, comitetele electorale şi comitetele de primire şi rezolvare a reclamaţilor, ca şi
tribunalele ţinutale erau “controlate” de guvern, iar prefecţii, la rîndul lor, chiar şi prin forţă
coercitivă, menţineau punctul de vedere electoral al administraţiei. De altminteri, listele au
fost publicate cu întîrziere şi antedatate, pentru a scurta termenul “legiuit” de 30 de zile în
care se puteau depune contestaţiile. Ca şi cum nu ar fi fost suficient, pentru “siguranţa”
alegerilor” şi “menţinerea ordinii”, prefecţii au fost desemnaţi ca “prezidenţi” ai colegiilor
electorale, iar poliţia trebuia să supravegheze “de aproape” sediile de votare, pentru ca “nici o
persoană lăturalnică” să nu poată pătrunde în incinte (de fapt, pentru a timora pe şovăielnici şi
a evita orice “surpriză” neplăcută!).
“Partida” Vogoride nu lucra pe faţă, pe de o parte, pentru a iluziona o aparenţă de
imparţialitate, pe de alta, era clar că o confruntare deschisă cu unioniştii i-ar fi cauzat o
înfrîngere categorică. Lucrînd în umbră – dar în ţinuturi dezmăţul era în toi – avea pretextul
de a incrimina şi a reprima orice ieşire la rampă a adversarilor. Încă în martie, ministrul
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Catargiu “poruncea” ispravnicilor să nu îngăduie “nici un fel de necuviinţă, manifestaţii,
agitaţii, înrîuri în rezidenţe sau în cuprinsul ţinutului”. O zi mai tîrziu – 22 martie/3 apr. 1857
– secretarul de stat sesiza guvernul de existenţa unei “partide” (care, strategic, pentru a fi
“micşorată”, nu e numită: e vorba de “partida naţională”!), ce “şi-a însuşit de a se constitui
formal în comitet, a delibera asupra fiinţei politice a acestui Principat (<<culpă>> majoră! –
n.ns., M.C.), a iscăli jurnale şi a iscăli programe şi proclamaţii, litografiindu-le”. Guvernul
decide că asemenea comitete “se cunosc de sine nelegale şi nu pot fi îngăduite”, căci el e
numit – iată o culme a cinismului! – a păzi “la alegerea viitoare o completă nepărtinire” şi
deci trebuie să înlăture “orice înrîurire sau uneltire, care, într-un duh exclusiv de partidă, sunt
de fire a aduce rătăcire şi a ameninţa sinceritatea alegerilor”. De aceea, este “ertată” discuţia
numai celor cu drept de vot – deci celor ce apar pe “listele” întocmite, am văzut cum, de
cabală!! – şi nu pot fi permise “comiteturi lucrătoare de natură a ademeni pe locuitori”. În
consecinţă, să fie confiscate orice fel de program sau alte materiale, iar prezenta hotărîre să fie
dată publicităţii! O lună mai tîrziu, de două zile în funcţie, Vasile Ghica încerca să atenueze
impresia de intoleranţă agresivă produsă de actele predecesorului: adunările s-ar fi lăsat dacă
“n-ar fi adoptat numire nepotrivită de cluburi, comiteturi şi altele asemenea, netolerate sub
oricare guvern”. Aceasta nu a însemnat nimic, întrucît, odată create “cadrul” şi “justificarea”
legale, s-a trecut la aplicarea “programului” în practică. În legătură cu manifestaţia unionistă
din 10/22 apr. 1857, cînd “o grupare de individe, împărechindu-se şi purtînd stindarde de
coloare deosebite (tricolore, spre deosebire de acelea bicolore, <<separatiste>> - n.ns., M.C.),
s-a îndeletnicit a face în public mai multe manifestaţii”, încît, “prin asemenea scandaloase
urmări, a răspîndit îngrijorarea cea mai vie în toate clasele societăţii”, apoi Vogoride ordonă
ca, “pe viitorime”, Departamentul din Lăuntru să păzească “cea mai strictă priveghere, ca
oricînd ele s-ar reînnoi, să se aresteze pe cutezători, pentru “a se feri de orice instigaţie
politică cu scop de a compromite viitorul Moldovei” (deci, completăm noi, se interzice orice
manifestaţie unionistă!). A doua zi, caimacamul adresează o scrisoare mitropolitului – turnînd
gaz pe foc şi reactualizînd un conflict mai vechi cu chiriarhul – în care îl atenţiona că “unii
preoţi, diaconi şi alţi servitori bisericeşti”, avînd în frunte pe “unii din mai înalt cer”, în loc săşi vadă de treburile lor şi “să facă pildă poporului prin o purtare liniştită şi cuviincioasă”, s-au
abătut “la manifestaţii zgomotoase, purtîndu-se pe uliţi cu cocărzi de colori străine” şi deci
dînd “o rea pildă poporului deapururea liniştit”. Apoi vlădica să ia măsuri grabnice pentru
“mărginirea clerului” de la orice “manifestaţii fără pildă pînă astăzi”. Prin “înscris cu grăbire”
să-i aducă aceste măsuri la cunoştinţă”, ca şi eu să le pot aduce la cunoştinţă cui se cuvine”!?
În “răspunsul” său, mitropolitul, cu o falsă candoare, îi arăta că popii n-au făcut “decît a
merge să hiritisească pe domnii comisari”! În privinţa cocardelor “de coloruri străine”, da,
aşa ceva nu e admis, dar Vogoride nu a “însemnat” “anume feţele cari din tagma bisericească
s-ar fi purtat pe uliţe” cu asemenea însemne! Apoi, să fie sigur Vogoride că el n-a aprobat
“asemenea neîncuviinţată urmare”, “în dignitatea noastră de arhiepiscop şi mitropolit al
Moldovei”!
“Măsurile” mitropolitului, în sensul dorit de Vogoride, trebuiau aduse la cunoştinţa
consulului Austriei – şi, cum acest fapt nu s-a petrecut, Gödel Lannoy solicită lui Buol să se
pornească “atacul” contra prelatului. Tot atunci, Vogoride întocmi un raport “confidenţial”
către Edhem-Paşa asupra comportării mitropolitului, anexînd şi un proiect de scrisoare ce ar
urma să i-o adreseze patriarhul. Poate că ar fi bine ca vlădica să fie judecat de un “consiliu de
episcopi” (“doisprezece episcopi diocezani”, conform art. 413 din Regulamentul Organic), în
care caz s-ar putea aduce prelaţi din Constantinopol!
În adevăr, patriarhul Chiril a trebuit să semneze, controlat fiind de alianţa austroturcească (între “papistaşi” şi musulmani, după cum se vede!), dar, după opinia noastră, şi din
pornire personală, prima scrisoare patriarhală către Sofronie Miclescu. Patriarhul, “pătruns de
prietenie” şi “neputînd să-şi ascundă durerea” (!?), îl admonesta cu asprime pe vlădica
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Moldovei pentru că a dat “din nou prilej de plîngeri”, provocate de “o purtare nepotrivită cu
demnitatea Ta pontificală”. Şi altădată au fost asemenea plîngeri şi patriarhul s-a “silit” să-l
arate “nevinovat”! Acum, îi cere, “ca autoritate bisericească”, să dovedească “o purtare mai
potrivită cu demnitatea” lui, pentru a putea fi prevenite nişte “urmări grave” (ameninţare!) şi,
mai cu seamă, “să te sileşti a fi recomandat de către guvernul local” (iată piatra filosofală!!),
altfel, “cu părere de rău” (!), patriahul va recurge la “măsuri mai energice”! În paralel,
Vogoride şi Savfet au cerut Porţii să-l înlocuiască pe Sofronie, urmaşul prezumtiv fiind
episcopul de Huşi, Meletie Istrati. Pe deasupra, în ţară erau formulate şi puse în circulaţie
învinuiri de tot fel (că mitropolitul a aprobat căsătoria mai multor călugăriţe – una, o bogată
moştenitoare, cu nepotul său N. Miclescu; că la Tribunalul Decasteriei se pronunţă, în fiecare
zi, “divorţuri neaşteptate”; că întreţine relaţii “intime” cu m-me Panu; spune egumenilor şi
preoţilor că, după Unire, se vor lua şi împărţi bunurile mănăstirilor “greceşti” – evident, se
urmăreşte “trezirea” Rusiei; că e “leneş” şi nu reface edificiul mitropoliei, rămas aşa de pe
vremea lui Mihail Sturdza şi mitropolitului Veniamin etc, etc), culminînd cu pamfletul
versificat Memoar de stegari şi cocardişti, evident îndreptat împotriva mitropolitului.
Concomitent, se dorea neutralizarea fraţilor Scriban, împotriva celui mai mare, Filaret,
rectorul de la Socola, “lucrînd” o comisie de anchetă, formată din Asachi şi Vladimir Suhopan
Irinopoleos şi care propune să fie înlocuit cu cel din urmă, “anchetatorul” său! În martie,
cîrmuirea făcu să circule “un pretins program”, pe care Place l-a avut în mînă, fără semnături,
şi care era atribuit, fals, unioniştilor valahi. În principal, era strecurată idea că “Unirea va avea
de rezultat împărţirea pămînturilor şi răspîndirea catolicismului”. Se urmărea, ne dăm seama
fără greutate, îndepărtarea clerului de la ideea Unirii, ca şi opunerea sa marii proprietăţi – de
altfel, “programul” a fost trimis la toate mănăstirile.
Ca şi în alte cazuri, Vogoride şi sprijinitorii săi greşeau prin lipsa totală de măsură şi
mai ales prin jignirea sentimentului naţional. Culme a insolenţei, scrisoarea patriarhală i-a fost
înmînată chiriarhului, prin ministrul cultelor, “într-o manieră ofensatoare, fără sigiliu,
deschisă”. A fost momentul declanşării unei contraofensive unioniste, ce nu s-a oprit pînă
după casarea primelor alegeri, mai întîi de apărare a autocefaliei bisericii, o componentă
importantă a autonomiei statului şi, de ce nu, o afirmare a dorinţei şi necesităţii independenţei.
Răspunsul mitropolitului la scrisoarea patriarhală, comunicat fruntaşilor unionişti “în cadrul
unei reuniuni discret convocate” – cînd s-a adoptat forma finală, tradusă de Săulescu în
greceşte, nega orice drept de intervenţie a patriarhului. Concomitent, Neofit Scriban compune
două scrieri, Dovezi despre autocefalia sau neatîrnarea Mitropoliei Moldovei şi Scurtă
istorisire şi hronologie despre Mitropolia Moldovei, utilizînd din plin argumentul istoric şi
criticînd aspru ierarhii răsăriteni, lipsiţi total de sentimental recunoştinţei pentru
“ospitalitatea” şi sprijinul primite din partea Moldovei.
Dezlănţuind această “teroare albă” împotriva unioniştilor, Vogoride era departe de a fi
imparţial. Din porunca lui şi mînaţi de soldaţi, “mase de ţărani purtînd cocarde bicolore,
devenite culorile separatiştilor”, au ieşit în întîmpinarea lui Savfet-Effendi de la Tîrgu-Frumos
la Iaşi, în timp ce Istrati şi-a “pavoazat ferestrele cu imense draperii bicolore”, fără ca
autorităţile să se sesizeze. Toată calicimea jidovească, episodul l-am mai invocat, îndrumată
de consulul austriac, a ieşit în întîmpinarea lui Liehmann18. Avem o sumedenie de documente
ce probează, pe de altă parte, modul scandalos în care s-a subscris petiţia antiunionistă
adresată lui Savfet, ca şi “falsele” proteste împotriva unioniştilor.
Şi dacă la Iaşi “ostilităţile” aveau un oarecare aer “urban”, în provincie mărunţişul
antiunionist era dezlănţuit. O arestare, ca aceea a lui Ion Sturdza, prins cu “fluturaşi” unionişti
destinaţi lui Talleyrand sau “maltratarea” “negustorului principal” din Botoşani, Segoni, de
către noul prefect, “Ranetto”, sînt fapte cotidiene. În ţinutul Vaslui, îi relata C.V. Vârnav lui
18

Liehmann-Palmrode, reprezentantul Austriei în Comisia Europeană de Observaţie şi Anchetă.
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Const. Hurmuzachi, se împarte “o circulară ministerială” – “imparţială”! – întovărăşită de
“oratoroteroriale sfaturi verbale”, că, oricine, “chiar boier de va fi, să-l austruiască (!! – n.ns.,
M.C.) de îndată ce-l vor auzi de Unire sau de niscaiva reforme împotriva boerescului”: “Au
dacă mai poate rămînea îndoială că nu vor să facă în loc de o Românie Unită o Galiţie – Stev
– Meternihică!” Din aceeaşi zonă, bătrînul Grigore Cuza trimitea exemplarul “protestaţiei”
pentru judeţul Vaslui, cu puţine semnături – dar a celei mai mari părţi din “notabilii” ţinutului
– nu din cauză “lenevirei sau indiferenţei”, ci autorităţilor. La Vaslui “mizeria” e mare, “pînea
şi sarea s-a împuţit, precum Toader Răşcanu şi Dim. Miclescu”, “renegaţi şi ucigaşi de naţie
amîndoi”, ce-şi dau toată silinţa în “a ademeni, a îngrozi spre a face mai mare partida turcoaustro-căimăcămească”!
De altfel, nici o metodă, fie ea cît de condamnabilă, nu a fost omisă. La Roman,
antiunioniştii “nu încetează de a îngrozi oamenii prin feliuri de chipuri, nu se sfiesc de a ne
calomnia şi a ne înegri ca să aţîţe neîncrederea în noi şi întrebuinţează tot felul de ademeniri”;
“caută să escamoteze alegerile, cercînd a aduce în ele confuzie”. Divanul de apel a fost epurat
fără nici o grijă în ce priveşte “valoarea oamenilor aleşi ca succesori”. Nu-i de ajuns că
Moldova are o armată mică, “abia de 200 de oameni”, ce dădea “curiosul spectacol al unui
personal în care sînt vreo 60 de colonei”, dar numărul ofiţerilor creşte cu iuţeală în continuare.
Deşi art. 19 din Regulamentul Organic opreşte pe caimacam de a acorda grade în armată ori
ranguri de boierie, e un complet dezmăţ în această privinţă: “s-au pregătit şi semnat mai multe
mii de decrete de boierie; titlurile şi numele se lasă în alb şi decretele vor fi trimise în judeţe”.
Cine votează pentru separaţie, primeşte cutare rang! “Departamentul zvonurilor” funcţiona şi
el din plin. Era o manipulare pe scară mare, menită să semene confuzie, învrăjbire între
“clase” – un climat necesar pescuitorilor în ape tulburi. Ispravnicul de Roman, de exemplu,
spunea prin martie 1857, cui dorea să-l asculte, că, declarîndu-se toţi pentru Unire la
Bucureşti, “au venit turcii în ţară şi au ocupat tîrgurile cele principale; că unioniştii din
Valahia au răsculat proprietarii în contra ţăranilor şi că aici [în Moldova] sînt gata a intra
turcii şi a reveni austriecii dacă s-ar mai vorbi de Unire”. Zvonurile aveau un impact cu atît
mai mare, cu cît opinia publică nu putea dispune decît de prea puţine posibilităţi de informare.
Autorităţile menţineau o carantină straşnică la graniţe, iar în interior refuzau cu îndîrjire
autorizarea apariţiei organelor de presă unioniste. Pentru întîia oară se întîmplă, comenta
Place acest refuz, ca, într-o ţară oarecare, “unde există cenzura, ea este refuzată scriitorilor
care se supun ei în scop de a publica un ziar sau o carte” (redactorii ceruseră lui Vogoride un
cenzor faţă de care să se supună, dar să apară ziarele!). Autorităţile “s-au mărginit să facă
oprirea numai verbal, refuzînd să o formuleze în scris”. În aprilie, Edhem-Paşa “ordona” lui
Vogoride să refuze autorizarea apariţiei “Zimbrului” şi “Stelei Dunării” – în aceste condiţii
“trăia” doar “Gazeta de Moldavia”, apărătorul obligat, spunea un contemporan, “al guvernului
d-lui Vogoride, ca al tuturor guvernelor impuse ţării de la 1828” şi care întrebuinţa “epitetul
de moldo-român pentru toate lucrurile care şochează cel mai mult sentimental românesc”. A
fost, totuşi, autorizat să apară “un ziar ovreesc”, care se arăta “foarte duşman Unirii”, şi lăsate
să intre în ţară gazetele vieneze, ca aceea numită “Courrier allemande de l’Orient”, ce-şi făcea
profesiunea de a fi organul “partidului bunilor patrioţi moldoveni” – antiunioniştii, fireşte,
consideraţi de această foaie “de origine dacă pur sînge”! Tot acuma, Iaşii au fost “inundaţi” cu
primul număr al jurnalului “Le Levant”, fondat la Bruxelles pentru “a apăra interesele
caimacamului”. Deşi foaia declara, în articolul-program, că doreşte să evite atacurile la
baionetă, “polemicile iritante în formă şi inutile în fond”, îşi dă imediat în petec, aruncînd la
picioare “cea mai bună parte a programului său”.
În asemenea condiţii, activitatea unioniştilor apărea ca un veritabil eroism. Chiar şi
consulul Austriei recunoştea, la începutul primăverii, că, deşi o importantă parte a claselor
posesoare este separaristă, unioniştii sînt mai activi. De aceea, era imperios necesar ca
alegerile să fie infleunţate în sensul dorit: Vogoride trebuia sprijinit, decorat de Turcia şi
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Austria, ca şi sfetnicii săi. Un atu suplimentar l-au constituit sumele considerabile de care
dispunea caimacamul pentru campania electorală: 500.000 ducaţi, după informaţiile lui
Basily, din care 300.000 i-au fost procuraţi de bancherii austrieci, iar 200.000 estorcaţi de la
mănăstirile închinate.
Cheltuieli semnificative a făcut Vogoride cu poliţia secretă. Sînt oarecare indicii că şi
Balş a fost preocupat de această problemă (în urma unui “simplu raport” din 7 oct. 1857 al
vornicului Gr. Balş, pe atunci şef al poliţiei Capitalei, s-ar fi înfiinţat “un ram excepţional de
poliţie”, ce urma să utilizeze fonduri deturnate de la primărie – pînă atunci destinate pentru
“înmormîntarea săracilor şi alte cheltuieli de trebuinţă obştească”; la 31 dec., Gödel Lannoy
relata că, în fine, a început să se organizeze o “înaltă poliţie”, menită să aducă alegerile pe
făgaşul dorit de Austria), totuşi se pare că “branşa” a fost înfiinţată ferm în martie 1857. Întrun raport din 22 ale lunii, semnat de ministrul Costin Catargiu şi unul din subordonaţii săi,
Caramfil (“şeful secţiei I”), se arăta că, “în împrejurările excepţionale şi gingaşe ce există
astăzi”, este absolut necesar “a fi informat de toate mişcările ce ar urma în ţară” – aşa încît
trebuie “o poliţie tainică”. Şi, pentru că înfiinţarea şi “ţinerea” ei “nu se poate face decît cu
bani”, să aprobe caimacamul o sumă lunară”, “potrivită cu asemenea vajnică nevoie”, fără ca
ministrul să răspundă de întrebuinţarea banilor! A doua zi, Vogoride ordona să se sloboadă
“din paragraful extraordinar una mie galbeni” (la “cursul haznelei”, adăugăm noi, de 31 lei
ducatul, e vorba de 31.000 lei!). În total, în anul 1857, s-au cheltuit 82.500 lei, iar în anul
următor, 240.000. Din aceşti 240.000 lei, Iordachi Pruncu a luat 172.000 (era directorul
Departamentului din Lăuntru şi, presupunem, şeful “poliţiei tainice”!); Iordachi Caramfil
61.000; 15.550 lei a primit Iancu Manu şi 3150 Ghiţă Căliman (prefectul de Iaşi). Sînt şi alte
documente, în care se vede cum s-au defalcat sumele globale: de exemplu, la 26 iul. 1857, se
aprobau de către Vogoride 6 000 lei “spre a se da la două persoane însărcinate cu cercetarea
împrejurărilor ce au motivat neliniştea unora din locuitorii Principatului”, prin Şt. Florescu,
şef de birou la secţia I. În 1857, mai primiseră bani, “pentru cheltuieli extraordinare în
trebuinţele ţării”, Iancu Marcopoli (33.210 lei), Fotiade (1963), însuşi Vogoride (47.250). Mai
consemnăm, deşi anticipăm lucrurile, că, în anul 1858, s-au slobozit 107.685 lei pentru
gratificaţii (între “premiaţi”: Nicu Aslan, Iorgu Pruncu, Petrache Tincă, Alecu Fotino, Iancu
Manu, Iorgu Lipan etc), 33.470 pentru pensii (numai Iordachi Pruncu a luat 18.920 lei!) şi
49.387 lei “cheltuieli de drumuri”.
Desigur, nu putem şti exact cum s-au utilizat aceşti bani. “Poliţia tainică” a acţionat cu
oarecare discreţie, de vreme ce abia în mai 1857 Place află despre constituirea unui fond
secret de 150.000 franci la Ministerul de Interne, după aprecierea lui, o măsură fără precedent
în această ţară. În schimb, doar cu o zi înainte (16/28 mai), Vogoride comunica lui Fotiade
conţinutul a două depeşe confidenţiale pe care le primise Place – una de la Thouvenel, alta de
la Talleyrand – depeşe pe care i le înmînase (copii, desigur!) un funcţionar al consulatului
Franţei; cu siguranţă, spunem noi, agent plătit al caimacamului. (În prima din cele două
depeşe, Thouvenel, în urma unei conferinţe “calde” cu Ghalib-Paşa şi Reşid-Paşa, aprecia că
vizirul va da instrucţiuni lui Savfet pentru amînarea alegerilor din Moldova, pînă la lămurirea
neclarităţilor din firman. Dar el, Vogoride, nu crede într-o asemenea cedare a Porţii; decît să
admită interpretările la firman din Valahia, mai bine îşi dă demisia! Căci, a modifica firmanul,
aşa cum vrea Thouvenel, înseamnă a proclama Unirea!!). Vogoride spiona, deci, chiar şi unul
dintre “statele-majore” ale unioniştilor, consulatul francez. Dacă mai adăugăm informaţiile
“filierei austriece”, am conchide că era un om care ştia ce se petrece în ţară. Dar, aşa cum se
întîmplă adesea cînd un individ se crede stăpîn pe situaţie, el a “uitat” să se asigure din partea
lui însuşi.
Este vorba de o “întîmplare” ce avea să influenţeze spectaculos cursul evenimentelor:
în ultima decadă a lunii mai (cel mai probabil între 21-25 mai 1857, stil nou) au fost sustrase
din biroul caimacamului cele 17 “piese” ale aşa-numitei “corespondenţe secrete”. D.A.
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Sturdza afirma că cel care a “descoperit” corespondenţa a fost Dim. Ralet şi tot el a dus acest
preţios dosar la Bucureşti baronului Talleyrand. Pe urmă, Le Sourd a predat corespondenţa
direct împăratului Napoleon III. Radu Rosetti, în amintirile sale, pune sustragerea pe seama
unei “franceze”, amantă atît a lui Vogoride, cît şi a lui Place. La solicitarea acestuia din urmă,
ea a subtilizat hîrtiile, primind o mie de galbeni sau mai mult, pe care i-a dat Vasile Mălinescu
(istoricul putea avea informaţiile de la tatăl său, Răducanu Rosetti, ginerele lui Vodă Ghica,
sau de la unul din cei trei unchi, cu toţii unionişti cunoscuţi). Alexandru N. Beldiman ştia şi el
că o femeie a sustras corespondenţa secretă, iar editorul amintirilor sale, Theodor Codrescu,
preciza că e vorba de maica Eugenia, “vara primară” (de fapt, sora după mamă) a Cocuţei
Conachi-Vogoride. Dar, acelaşi Codrescu a pus în circulaţie şi o altă versiune, “cea mai
probabilă”: “camardierul” lui Vogoride, ce era “frate cu pictorul Nastasano”, “după o bună
mulţămită băniască”, ar fi luat scrisorile din “buzunarul de la piept al surtucului”
caimacamului. Apoi, în litografia Parteni, “s-au stampat în româneşte această corespondenţă
diplomatică, pe 15 pagini formatul patrat de colă mică”! Tocmai în octombrie, la solicitarea
lui Clarendon19, lordul Startford îl lămurea, pe baza unor informaţii “din cea mai autentică
sursă, că sustragerea a fost opera unei surori a prinţesei Vogoride, care locuia la ea, cunoscută
de Place şi mituită de unionişti”. Noi personal credem în această ultimă variantă: Ralet nu
avea ce căuta în cabinetul lui Vogoride, după cum e greu de admis că acesta se întîlnea cu
amanta în propria casă, mai ales după ce “prinţesa” îl ameninţase cu divorţul şi deci cu
spectrul de a redeveni la condiţia din momentul “descinderii” sale în Moldova. Maica
Eugenia, dacă ea a comis acest furt patriotic, nu avea de ce să fie mituită – toate surorile lui
Negri au fost nişte unioniste înfocate! Este drept, pe de altă parte, că Ralet avusese un rol – de
data aceasta de intermediar. Se ştie că în apartamentul lui – de cînd devenise preşedinte al
Societăţii de medici şi naturalişti, situat în Muzeul de istorie naturală – s-au ţinut adeseori
întruniri unioniste; el mai avea avantajul, faţă de alţii, că era burlac.
Indiferent de circumstanţele în care scrisorile incriminatorii ale “complotului
antiunionist”, ca să folosim expresia lui Leoinid Boicu, au ajuns în mîinile unioniştilor, a
contat efectul lor: am spune buimăcitor pentru “separatişti”, chiar dacă secretarul de stat le-a
calificat drept “fraze născocite”. Dar erau “piese” absolute autentice (la mîna lui Place, apoi
ale superiorilor săi, erau şi plicurile originale, cu peceţile lor!) şi ele au fost trimise, în tranşe
de cîte trei, de către Talleyrand, la Paris. Totodată, Thouvenel primea copiile întregului “set”
direct de la Iaşi. La Bucureşti, “corespondenţă” a fost tipărită pe ascuns, la Copainig, prin
osîrdia lui Petre Ispirescu, plata făcînd-o, prin intermediul lui Valentineanu, unul dintre
Creţuleşti. Austriecii – Prokesch, mai cu seamă, era furios! – dar în primul rînd turcii au fost
cumplit loviţi prin deconspirarea manevrelor lor vinovate, de o manieră care excludea replica.
Efectul însă nu s-a vădit imediat; o anumită inerţie, o anumită încetineală au făcut ca puterile
“unioniste” să reacţioneze cu hotărâre ceva mai tîrziu, cînd alegerile falsificate deja se
desfăşuraseră. Între timp, partida naţională adoptase, după suita impresionantă de “protestaţii”
către toate instanţele, o tactică in extremis: aceea de a boicota alegerile.
Desfăşurarea propriu-zisă a acestora a însemnat o ultimă etalare a întregului arsenal
antiunionist. Dar, abţinerea impresionantă a electoratului, chiar în condiţiile epurării “la
sînge” efectuată de guvern, a produs, pe de o parte, o emoţie firească în opinia publică şi
cercurile diplomatice europene; după cum, în ţară, pînă şi unii amploiaţi ai lui Vogoride şi-au
exprimat nemulţumirea faţă de manevrele total ilicite ale autorităţilor. Amintim un singur caz,
acela al col. Evghenie Alcaz, “şeful poliţiei capitalei”, care şi-a dat “demisia”, fiind înlocuit
cu Al.A. Sturdza. De fapt, a fost demis, în urma unui “simplu raport al intendentului lui
Vogoride”, în care se susţinea că ”mai mulţi unionişti, înarmaţi cu ciomege, au împiedicat
preoţii de a se duce la alegeri”. Dar, aceasta e “complet fals” – afirma furios Alcaz – în
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realitate a fost linişte deplină, fără cea mai mică agitaţie. Jignit, colonelul nu mai vrea să fie
nici aghiotantul lui Vogoride, demisionînd şi din armată. E vorba, se vede limpede, de o
manevră cinică: pentru a se justifica de ce doar trei preoţi s-au prezentat la alegeri,
caimacamul şi acoliţii săi susţin că au fost ciomăgiţi de unionişti, iar prefectul poliţiei e
vinovat că n-a asigurat ordinea! Dar, aşa cum se întîmplă adesea, cine seamănă vînt va culege
furtună.
Care n-a întîrziat să apară la orizont şi să “spargă” fragila şi aparenta unitate a cabalei:
Vogoride se vede “părăsit” atît de consulul Austriei, cît şi de “tovarăşii de drum” din “partida
separatistă”. Caimacamul – este drept să o spunem – intuia pericolele ce puteau surveni pentru
propria poziţie prin abţinerea unioniştilor de a participa la alegeri. La 25 iun./7 iul. 1857, el se
plîngea lui Fotiade de temerile existente în “partida sa” – şi cu această ocazie putem sesiza
una dintre erorile de fond ale duşmanilor Unirii, aceea de a concentra “focul” într-o provincie!
– care-şi vede năruite “speranţele bine fondate” pe care le avea asupra reuşitei. Vinovată de
această situaţie ar fi politica de la Bucureşti (“interpretaţiile” la firmanul electoral, presa
unionistă, cluburile etc), ce a determinat “o mult mai mare încurajare pentru partidul Unirii şi
descurajare în partidul separatiştilor”, aceştia din urmă crezîndu-se abandonaţi de Poartă
(Savfet îi comunicase lui Vogoride să aplice sau nu interpretările la firman din Ţara
Românească după voia sa. Dacă erau aplicate, însemna victorie unionistă!). Mitropolitul şi
clerul, continua cu amărăciune caimacamul, au decis deja “de a nu reuni colegiile electorale”
şi cea mai mare parte a oamenilor “pe care conta guvernul” se vor abţine. Are nevoie de
“ordine categorice şi precise” de la Constantinopol dacă să aplice “interpretaţiile”. Ordine
care nu au venit!
În atmosfera plină de anxietate de după primele alegeri, interval marcat şi de eforturile
puterilor sprijinitoare ale Unirii de a le anula – eforturi cunoscute în ţară – Vogoride încerca
să se disculpe de învinuirile formulate împotriva lui în “marea protestaţie” a patrioţilor
moldoveni, înaitîndu-şi propria “apărare” Comisiei europene – apărare ce nu a prea convins,
după opinia lui Bulwer. Deja se şoptea că ar fi posibilă înlocuirea lui (turcii l-ar fi sacrificat cu
bucurie, dacă, prin aceasta, ar fi menţinut rezultatul alegerilor!), austriecii declarîndu-i “une
guerre à mort”. În această conjunctură, Place considera că ar fi important ca, la Interne, V.
Ghica să fie înlocuit cu Negri sau V. Sturdza (culmea ironiei, Vogoride, Negri şi V. Sturdza
erau cumnaţi!).
“Bomba” anulării alegerilor, nota cumva retrospectiv consulul francez, a explodat în
Moldova ca “un corp de foudre”, aruncînd toată lumea “într-un soi de stupoare”: unii nu vor
să creadă, alţii îşi savurează triumful. În acest context, Place îl găsea pe caimacam “mult mai
moderat”, părînd a fi de bună credinţă: a publicat noile liste, a retras ispravnicilor
“prezidenţa” colegiilor electorale. În adevăr, Vogoride ameninţa, prin ofis, cu “straşnice
pedepse” pe aceia care ar peturba noile alegeri, ordonînd să nu se atingă “cu nici un chip
libera consfătuire”. Totuşi, nu putea renunţa la vechile năravuri: în încercarea de a împăca
“toate partidele”, observa Gardner, şi a cîştiga “opiniile” care-i pot confirma autoritatea,
aruncă aur pe piaţă, “donaţii şi daruri pentru trupe şi alţii”, după chiar afirmaţiile ziarelor
guvernamentale. Dorinţa lui Vogoride – de a deveni un soi de arbitru, dar şi un cîştigător – nu
avea sorţi de reuşită. “Dispoziţiile sale antiunioniste”, nota Place pentru Walewski, rămîneau
“în fond aceleaşi”, dar se vedea confruntat cu “serioase dificultăţi”: agentul Austriei “s-a
declarat cu violenţă inamicul caimacamului” (l-ar fi dorit, adăugăm noi, victimă, cu toate
păcatele, inclusive ale lui Gödel, asupra-şi!), a pus să se facă protestaţii contra lui, i-a propus
destituirea. “Separatiştii”, dezorientaţi, s-au dedat la “injurii” contra lui Vogoride. Astfel încît,
la sfatul lui Place, caimacamul s-a hotărît să fie imparţial. După un informator moldovean al
lui Bulwer, Vogoride, văzînd “condiţiile de inferioritate din partida separatistă faţă de cea a
Unirii, atît ca număr, cît şi din punctual de vedere al greutăţii morale şi al consideraţiei
publice”, a dorit să urmeze o “politică conciliatoare”, sperînd ca, prin atragerea unora dintre
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“oamenii cei mai influenţi” ai “partidului naţional”, să “zdruncine” acea formaţiune politică.
Acest plan, care nu se putea realiza decît cu preţul admiterii unioniştilor în guvern, a fost
combătut cu străşnicie de “un agent străin” (Gödel Lannoy, desigur). Poate ar fi putut reuşi şi
aşa, dar i-a lipsit lui Vogoride “tactul”, a recurs la acte “mult prea arbitrare”, “nu a dat înapoi
de la nici un mijloc, inclusiv corupţia” etc, etc.
În intenţia sa de a-şi salva viitorul cu ajutorul Franţei şi unioniştilor, Vogoride trebuia
să se izbească de foştii “aliaţi”. Aceştia, ca şi unioniştii, de altfel, îl acuzau de joc dublu, îi
bănuiau intenţia de a încerca să-şi formeze un partid propriu; în ultima instanţă, Gödel
constata trecerea lui deschisă de partea unioniştilor. Al. Sturdza, ministrul cultelor şi
instrucţiunii, îşi dă demisia – în semn de protest faţă de abuzurile lui Vogoride (!?), iar Gr.
Balş, nepotul lui V. Ghica, pleacă la Constantinopol cu o petiţie antiunionistă, “de natură
austriacă” (aprecierea lui Gardner, care i-a dat şi o recomandare pentru Bulwer). La 23 aug./4
sept. 1857, este demis din postul de ministru de interne Vasile Ghica şi numit ad-interim col.
P. Scheletti, amic cu V. Place. A doua zi, consului francez telegrafiază lui Thouvenel,
anunţîndu-l că “mai mulţi miniştri, de acord cu agentul Austiei, au complotat astă noapte
pentru a-l aresta şi depune pe caimacam”. Place ştia sigur că Gödel Lannoy ceruse lui
Prokesch să-l scoată pe Vogoride din căimăcămie – dar, în contextul dat, aceasta ar însemna
un “triumf” pentru Austria şi o “nenorocire” pentru unionişti; deci, cu orice preţ, să fie
menţinut în funcţie! Într-o corespondenţă din aceeaşi zi către “L’Etoile du Danube”,
“incidentul” era pus pe seama “războiului subteran”, a rivalităţilor între “coriferii
antiunionişti”. Ei nu susţin separaţia decît pentru că doresc tronul. Costin Catargiu, Panaioti
Balş şi acum Vasile Ghica au dat “asalt după asalt” pentru a-l despuia pe caimacam de poziţia
sa. După demiterea lui Ghica, acesta, cu Gödel şi alţii, manifestă dorinţa de a-l declara pe
Vogoride “trădător al cauzei naţionale” şi a-l înlocui cu ex-ministrul de interne. Totuşi,
caimacamul, cu concursul şefului poliţiei, Mavrocordat, a putut preveni “lovitura”. Evident,
“separatiştii” – care, după Osborne, îşi spun “conservatori”! – nu puteau spera nimic cu un
Vogoride “imparţial”; de aceea, controlul Departamentului din Lăuntru era pentru ei o
chestiune vitală. Episodul “complotului”, dacă relatările unioniste sînt în întregime adevărate
– Gödel Lannoy vorbeşte de o “insinuare” a lui Place şi Thouvenel – ar fi una dintre ultimele
lovituri în forţă plănuite de antiunionişti. Cît priveşte pe Place, acesta îl susţinea pe Vogoride
nu pentru că avea deplină încredere în el (doar se înşelase atît de grav în primăvară!), ci
pentru că personajul, uzat şi compromis, nu mai avea nici o şansă majoră: nici la tron şi nici
să primejduiască Unirea. Acceptarea lui V. Ghica, în schimb, ar fi trasferat toate păcatele pe
seama celui care tocmai ar fi căzut, salvînd “partida antiunionistă” şi, de fapt, însemna
reluarea luptei de la capăt.
În noua situaţie, antiunioniştii se arată “foarte nemulţumiţi” şi, preluînd tactica
adversarilor, ar fi tentaţi să protesteze şi să boicoteze noile alegeri. Nu s-au abţinut, la
insistenţele lui Gödel. Deşi motivul nu era arătat, transpare însă din anumite “formulări”: dacă
s-ar abţine, “partida separatistă” ar arăta cît de mică este şi atunci elementul străin, pe care
ea s-a sprijinit, şi-ar dezvălui, la rîndu-i, “ponderea”. În schimb participînd la alegeri, se pot
formula proteste împotriva “abuzurilor”, se pot produce în continuare ape tulburi –
antiunioniştii ar putea apărea în postura de victime.
Şi, într-adevăr, protestele nu au lipsit. Aflat la Tecuri, Panaioti Balş expedia consulului
Austriei telegramă după telegramă, incriminînd lipsa de “imparţialitate” a autorităţilor (!),
“şicanele” pe care trebuie să le suporte “separatiştii”, “presiunea” exercitată de Vasile
Sturdza, “agenţii francezi” care forfotesc prin ţară “pentru a proclama că guvernămîntul este
pentru Unire” (unul dintre ei, Blarc, vine la Tecuci chiar în preziua alegerilor cu un “decret”
de numire ca ministru a lui V. Sturdza! – dar faptul nu e confirmat de o altă sursă). “C’est en
vain, le comité [electoral, din Tecuci – n.ns., M.C.] est unioniste!”, încheia, cumva dezarmat,
Balş. Din Bîrlad, la 10 sept. 1857, şi a doua zi de la Tecuci, logofătul Al. Sturdza trimitea

29
protestări la consulatul Austriei în contra excluderii sale de pe liste, “din ordine superioare”.
La 3/15 septembrie, Panaioti Balş revine cu amănunte către Gödel, încercînd să explice
“raţiunea” pentru care antiunioniştii nu au reuşit în alegeri. La Tecuci, aprecia el, s-au aflat
două “guvernăminte”: “unul legal, acela al caimacamului, slab, incert şi schimbător”; altul,
acela “al comitetului [unionist – n.ns., M.C.], energic, avîndu-şi semnificaţii în toată ţara”,
uzînd de lozinci atrăgătoare, ca “independenţa, un prinţ străin, egalitatea şi toate utopiile ce nu
fac decît să entuziasmeze poporul”. Să se adauge că, în momentul repetării alegerilor,
caimacamul a schimbat politica şi a lăsat să se creadă “că el sprijină unirea Principatelor şi
toţi funcţionarii cei mai devotaţi au votat în acest sens”. “Interpretaţiile” valahe nu au servit
decît ca instrumente ale abuzurilor “les plus ignobles”, continua P. Balş, nesesizînd că, într-un
fel, scria pentru istorie; acele interpretări erau necesare în Valahia, altfel “conservatorii nu
puteau să intre în Divan” (foarte adîncă observaţie!). Apoi, Balş enumera o serie de
“abuzuri”; după el, din 68 electori, 19 erau fără “drit”. Se mai cunosc un protest comun al
“conservatorilor” din ţinuturile Tecuci şi Bîrlad (desigur, opera celor doi “protagonişti”, P.
Balş şi Al. Sturdza) către Savfet-Effendi, precum şi un protest adresat ministrului de externe
al Turciei şi o petiţie către sultan – ambele “emanate” de “partida conservatoare” din
Moldova. Toate intenţiile “generoase” ale sultanului în Moldova, se sublinia în protestul
amintit, în idea de “a salvgarda drepturile şi imunităţile noastre ab antiquo”, “au degenerat”,
printr-o “nefericită fatalitate”, “într-o literă moartă, din cauza inexplicabilei influenţe ce a fost
exercitată de guvernămîntul moldav” (se dă vina exclusiv pe guvernămînt”, nu se recunoaşte
că majoritatea era unionistă, se oferă turcilor numai ce doreau ei să audă!). Din “nefericire
pentru ţara noastră”, litera şi spiritul firmanului au fost “deturnate”, “partidul extrem a fost
favorizat şi încurajat prin toate mijloacele nelegale”. În fine, se scuză puţinătatea
semnăturilor: timpul a fost scurt şi mulţi boieri lipsesc din Iaşi! Petiţia către sultan relua
aceeaşi litanie, cu un accent deosebit pe “profesia de credinţă” a antiunioniştilor: “constant
fideli în a respecta cu religiozitate legăturile care-i unesc de Imperiul ottoman” etc. La 3/15
oct. 1857, “partida conservatoare” vine cu un “memoriu-sinteză” asupra “ilegaliştilor” din
timpul alegerilor, ordonate în nouă puncte: interpretările firmanului din Valahia trebuiau
admise “numai pentru cazurile absolute identice” şi nu pentru acelea particulare Moldovei;
modul dubios în care s-au “epurat” listele; retragerea prezidenţiei colegiilor electorale
ispravnicilor şi numirea unor persoane ad-hoc; s-a acordat drept de vot unor călugări în
colegiul preoţilor; în schimb, în colegiul egumenilor, s-a luat “dritul” lui Suhopan (egumen la
Doljeşti, antiunionist), dar i s-a acordat superiorului schitului Gorovei, deşi, după
Regulament, nu are (nu au schiturile!); numirea ca ministru de interne a unei persoane (P.
Scheletti), cu scopul premeditat de a influenţa alegerile; trimiterea aghiotanţilor la prezidenţa
colegiilor; în fine, abuzuri mai mărunte. În partea a doua a documentului, erau contestaţi 23
deputaţi nou-aleşi: arhimandriţii Neofit Scriban şi Melchisedec, pentru că nu puteau fi aleşi de
preoţi; Costache Rolla – moşia Moineşti-Iaşi, ce i-a dat drept electoral, aparţinea “notoriu”
fraţilor Alecsandri (dar soţia lui Rolla era “o Alecsandri”!); M. Kogălniceanu nu deţinea 300
fălci la Dorohoi, ci numai 200; N. Canano – moşia Corni (Botoşani) nu a fost împărţită între
cei nouă fraţi, s-ar putea să nu aibă 30 ani; Sandu Miclescu e “o persoană asupra moralităţii
căreia apasă blamul public şi pedeapsa bisericii”, n-a avut nici majoritatea voturilor; Gr.
Pruncu nu avea, la Putna, 300 fălci, ci numai cîteva parcele răzăşeşti; V. Neculau, proclamat
deputat fără balotaj la micii proprietari Tutova; “nobilul” (boierul!) Const. Studza ales ca mic
proprietar fără a face parte din această categorie; Const. Hurmuzachi – fără indigenat şi fără a
face parte dintre răzeşi, de care a fost ales la Roman; la fel Dim. Cozadini, ales în capitală; la
fel V. Mălinescu, cu “antecedente”; A. Fătu, fără balotaj; Const. Vârnav (Dorohoi), Al. Gien
(Botoşani), Gr. Vârnav (Roman), Const. P. Brăescu (Bacău), Al. Cuza (Galaţi), N. Iamandi
(Huşi) – aleşi de oraşe, deşi au titlul de mari proprietari; V. Sturdza, ales la Tecuci, deşi
pămîntul de acolo nu-i aparţine; Costache Negri – ales la Galaţi fără a avea domiciliul acolo!
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Ca o observaţie generală, e de remarcat că antiunioniştii “uită” că au fost adoptate
“interpretaţiile” la firman din Ţara Românească! Incapabili de a accepta o înfrîngere cauzată
evident de o inferioritate copleşitoare din punctul de vedere al procentului susţinătorilor, ei ar
fi dorit să fie victimele unui “dictat” al guvernămîntului. Dar, trebuie să accentuăm,
înfrîngerea lor nu a fost ca “partidă conservatoare”, ci ca “partidă antiunionistă”! Destui
“conservatori”, în epocă, au fost unionişti.
În perioada lucrărilor Adunării ad-hoc, Vogoride execută o nouă voltă. Neizbutind în
tentativa sa de a intra în graţiile Franţei – aceasta l-a susţinut ca pe un rău necesar – şi cu atît
mai puţin în ale “partidei naţionale”, el încearcă să se aproprie din nou de vechii “tovarăşi”.
Consulul Austriei sesiza exact această situaţie: caimacamul, părăsit atît de conservatori, cît şi
de unionişti, este izolat faţă de ambele tabere. În această situaţie, s-a hotărît să se aproprie iar
de antiunionişti şi de Poartă; totuşi el, Gödel Lannoy, are rezerve faţă de noua sa poziţie.
“Rezerve” aveau şi turcii, şi chiar tatăl său. ”În zelul său ardent pentru interesele Porţii”,
aprecia Thouvenel, bătrînul Stefanaky (sau poate era vorba de un nou “vogoridism”!) îi
reproşa fiului “imparţialitatea” şi-i cerea să demisioneze. În replică, Vogoride adresa lui
Reşid-Paşa o “justificare” relativă la alegeri: “partidul unionist”, spunea el, “compus din
oameni de la 1848”, a exercitat o mare presiune morală asupra populaţiei, profitînd “cu
abilitate de poziţia delicată şi neputincioasă a guvernămîntului”, al cărui scop principal era de
a nu da prilej de reclamaţii la Constantinopol din partea ambasadorilor. În aceste condiţii, au
fost aleşi un Kogălniceanu, “revoluţionar de la 1848”, sau Hurmuzachi, “creatura aceleiaşi
epocii”! Un efect deosebit ar fi avut “propaganda republicană” (!?) asupra clasei ţăranilor,
cărora li s-a propus împărţirea pămînturilor – dacă vor alege pe cutare sau cutare persoană.
Vogoride exagera cu bună ştiinţă: unioniştii înţelegeau că a promite pămînt ţăranilor însemna
a te juca cu focul şi, de altfel, cei mai mulţi lideri ai “partidei naţionale” erau mari proprietari
funciari. Este posibil însă ca, în anumite împrejurări, “mărunţişul unionist” – expresia îi
aparţine lui Radu Rosetti – să fi colportat asemenea vorbe.
În lăuntrul Adunării de la Iaşi, antiunioniştii au fost ca şi inexistenţi, încît, poate şi un
pic furat de entuziasm, Const. Hurmuzachi putea să afirme, în şedinţa istorică din 7/19 oct.
1857: unde sînt “separatiştii”, acei “cîţiva amatori de domnie şi micul număr al clienţilor lor”?
Nu mai sunt: “Perit-a separatismul ca fumul mînat de vifor!” Şi totuşi, în chiar aceeaşi
“seanţă”, doi oameni, Alecu Balş şi Nectarie Hermeziu, nu au votat Unirea, riscînd blamul
aproape unanim (căci, spunea acelaşi Hurmuzachi, cine ar combate cele cinci puncte, “acela
nu este român, ci duşman al fraţilor săi, unealtă a intereselor străine”). Primul, cel mai mare
proprietar de pămînt din Moldova, despre care Bolintineanu (prezent la balcon!) ne spune că
nu ştia nici să citească, depune o întîmpinare în care erau reluate cîteva din formulele
antiunioniste cunoscute: “Moldova, iubita sa patrie”; “încorporarea patriei” la Valahia; doar
separaţia ar asigura “liniştea şi fericirea poporului moldovean” etc. Se pare că “propunerea”
sa (ieşită din marginile regulamentului Adunării, pentru că nu era “subsemnată” de cinci
deputaţi!) nu a fost o surpriză pentru toată lumea. Chiar şi Bolintineanu era la curent cu
manevra “separatistă”, care consta în a provoca refuzul ascultării “propunerii” amintite –
pentru “a avea dreptul să strige [antiunioniştii] că această Adunare a exercitat presiuni”;
gîndul lor a fost însă înţeles şi au fost lăsaţi să vorbească. Apoi, un al doilea element: abia a
deschis gura Hermeziu, că Ralet (tot el!) a şi scos “un act semnat” de prelat, în care acesta
cerea Unirea cu principe străin, împreună cu alţi 150 de inşi!
Mai exista ceva de care Bolintineanu nu avea ştiinţă: Alecu Balş se apropiase foarte
strîns de caimacam – vom reveni asupra relaţiilor dintre ei – şi, probabil la sugestia acestuia, a
încercat o “provocare” în Adunare. De altfel, Vogoride aştepta cu sufletul la gură apariţia
disensiunilor în “partida naţională”. Deşi el, după cum se ştie, nu a participat, ostentativ, la
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şedinţele Adunării, îl avea acolo pe Baragnon20 – şi poate pe alţii – şi dispunea de rapoarte
amănunţite, aşteptînd momentul să poată acţiona. Dar, cum “disensiunile” au apărut relativ
tîrziu şi nu au provocat imediat “ruptura” aşteptată, caimacamul, înţeles cu turcii, a încercat să
compromită lucrările Adunării. Un exemplu concludent, în acest sens, îl reprezintă nota
Sublimei Porţi către ambasadorii săi de pe lîngă puterile semnatare ale Tratatului de la Paris,
din 1 dec. 1857: Adunările, se susţinea, au dat o “turnură” periculoasă “misiunii” lor şi din
această situaţie se ridică o problemă a cărei soluţionare presupune o înţelegere între Puteri. Se
prevăd “mişcări”, “dezordini” etc; la Iaşi s-au produs “simptome foarte grave”, autorităţile
fiind obligate să păzească Adunarea cu trupe, “pentru a o proteja de atacul populaţiei” (!?).
Insinuarea, de un cinism tipic turco-fanariot, fusese încercată şi cu alte ocazii: ideea era de a
se provoca pretextul intervenţiei externe, intervenţie care însă nu mai era posibilă decît cu
acordul tuturor puterilor garante. Kogălniceanu, în şedinţa din 20 dec. 1857, a sesizat exact
sensul provocării: nota turcească, în care “Adunarea este tratată de esaltată, încît a avut
trebuinţă a fi păzită de oaste”, este lipsită de temei; de vină e “partida cea biruită”
(Kogălniceanu va mai folosi ulterior această formulă), care “nu ne poate ierta că noi suntem
priviţi de Europa ca organul legal al dorinţelor ţării”. Insinuarea arătată nu a fost un fapt
singular: Vogoride a căutat să întreţină o atmosferă explozivă, lansînd zvonuri
“destabilizatoare” şi împiedicînd, în acelaşi timp, opinia publică, mai ales din provincie, să se
informeze corect despre cele petrecute la Iaşi, prin sechestrarea Buletinelor Adunării ad-hoc.
Ca o manevră căimăcămească trebuiesc privite tulburările legate de aşa-numita
“răscoală” sau “revoluţie a elevilor” de la Iaşi, din toamna anului 1857 şi iarna anului
următor. “Semnalul” discordiilor – care au opus profesorii între ei, pe unii profesori cu elevii,
intervenind şi “părinţii”, iar autorităţile trăgînd abil sforile – s-a produs la 18 sept. 1857, cînd
un grup de 17 profesori, între care ardelenii Bărnuţiu, Suciu şi Micle, au înaintat o “plîngere”
în contra inspectorului şcolilor, A.T. Laurian, hîrtia fiind redactată de Bărnuţiu. Nu
intenţionăm să facem o prezentare a “evenimentelor” – oricum întortocheate şi insuficient
lămurite – intenţia noastră e de a surprinde legătura lor cu “fierberea” luptei pentru Unire. Al.
Papiu-Ilarian, implicat din plin în această afacere (de partea lui Laurian), sublinia, cu dreptate
credem noi, că momentul înaintării “plîngerii”, la deschiderea Adunării ad-hoc, nu era
întîmplător; Istrati, care primi jalba, o sprijini din răspunderi – pentru că planul său nu consta
în a găsi o soluţie rezonabilă conflictului din dăscălime, “ci de a produce răscoale şi tulburări”
într-un moment de triumf al “partidei unioniste”. “Reacţia” contra profesorilor ardeleni –
conflictul era mai vechi şi răbufnise de cîteva ori – convenea de minune “patriotismului” unor
oameni ca Istrati sau Asachi. “Agenţii” lui Istrati, dimpreună cu profesorii suplicanţi – între
care, cum s-a văzut, Simeon Bărnuţiu – făcură “huiet mare în tîrg”, nu atîta pentru a-şi impune
punctul de vedere, cît pentru a “întuneca” atmosfera patriotică ce domnea în Adunare. Prin
sforării de tot felul, asupra cărora nu este cazul să insistăm în lucrarea noastră, Vogoride şi
“consorţii” încearcă ceva mai mult decît semănarea discordiei în şcolile Moldovei; intenţia
lor, parţial reuşită, era de a “contamina” Adunarea cu climatul artificial încordat de afară. Un
exemplu: numirea în comisia de anchetă a lui Kogălniceanu şi Hurmuzachi, cu dublul scop de
a adînci disensiunea dintre ei şi de a-i opune profesorilor “moldoveni”. Amintim aici, în
legătură cu aceeaşi idee “fanariotică” – de a crea false discordii între românii din provinciile
istorice – continuarea demersurilor pentru ridicarea monumentului lui Ştefan cel Mare. Pentru
a contracara veninoasa semnificaţie “separatistă” a “simbolului Ştefan cel Mare” – în
accepţiunea cuplului Istrati-Asachi – “o societate a românilor din Bucureşti”, în frunte cu
Fălcoianu, “animată de sentimente patriotice”, a deschis o subscripţie pentru a contribui la
ridicarea monumentului, ce “a produs suma de 109 ducaţi”. A urmat o scrisoare (publicată şi
în primul număr al “Concordiei”) adresată, împreună cu banii, Ministerului Lucrărilor Publice
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din Moldova. Răspunsul “comitetului” din Iaşi a fost mai degrabă evaziv: după ce se sublinia
că eroul “a contribuit puternic la conservarea naţionalităţii noastre” (stilul evaziv e la mare
cinste: se putea înţelege atît “naţionalitatea moldovenească”, cît şi românii în general!), suma
era returnată (din motive “procedurale”), prin “M. le Postelnic Tchocan”, pînă cînd “execuţia
sus-zisului monument va putea avea loc”! Se părea că lucrurile s-au oprit aici; dar, în iunie
1857, în plină încleştare electorală, “Anunciatorul” semi-oficial din Bucureşti insera un articol
semnat de maiorul Papazoglu, “un grec”, L’antique fête des Trépassés à Bucharest, le 25 mai.
Autorul, bazat pe “istoricul” Photino, “alt grec”, avansa idea că “această sărbătoare [sîmbăta
moşilor] este o comemorare a victoriei repurtate în 1633 de valahi contra moldovenilor”,
simbolizînd “cele mai frumoase amintiri” ale gloriei lor! Deci să se ridice un monument pe
locul unde Matei Basarab a învins pe moldoveni!! Deşi nu se poate stabili o legătură certă
între Papazoglu şi Vogoride, idea unui complot grec pare inevitabilă. În orice caz, Asachi nu
putea pierde o aşa ocazie excelentă. “Gazeta de Moldavia” reproducea articolul, iar redactorul
propunea ca, “pentru a neutraliza sentimental de umiliţă al moldovenilor”, să se ridice un
monument lui Ştefan cel Mare, “învingătorul valahilor”! Apelul la istorie patronat de
Vogoride viza, precum se vede, paginile cele mai întrunecoase, pentru a semăna “discordia
intestină şi inimiciţia” între Principate. În plus, utilizarea marelui voievod ca “argument
separatist” constituie categoric o insultă asupra memoriei sale: căci Ştefan, deşi stăpînitor în
Moldova, a devenit, încă din timpul vieţii, şi cu atît mai vîrtos în posteritate, un simbol al
românismului.
În chiar ziua închiderii lucrărilor Adunării ad-hoc (13/25 ian. 1858), Vogoride numea
în postul de ministru de interne pe Alecu Balş! Personajul, binecunoscut de toată suflarea
românească pentru atitudinea sa în şedinţa istorică din 7/19 octombrie (de altfel, comenta
“L’Etoile du Danube” evenimentul, tocmai acea atitudine era “unicul titlu” pentru care marele
vizir îl recomandase “oficios”), nu mai necesită o “descriere” suplimentară. Interesant e însă
faptul că – şi o confirmare indirectă că Aali-Paşa l-a “făcut” ministru – a doua zi, Theodor
Balş, fratele mai mare, adresa o scrisoare turcului, de “felicitări” dar şi de “mulţumiri”. După
ce-l flatarisea pe Aali pentru reîntoarcerea “în primul post al Imperiului”, îşi exprima speranţa
că marele vizir va proceda în continuare, aşa cum a făcut şi la Viena şi la Paris, la
“salvgardarea intereselor şi vechilor imunităţi ale patriei mele”. El – ca şi fratele Alecu – şi-a
dovedit devotamentul faţă de suveran în această “epocă dificilă”, alături de “partidul
conservator” (Balş, vorbeşte, cu de la sine putere, “în calitate de decan al boierilor
moldoveni” şi în numele “compatrioţilor mei”!), dar, din păcate, ţara se află în “haos”,
determinat de “periculoasele efecte ale propagandei subversive asupra întregii ordini legale”.
În încheiere, Balş, reamintind diferitele “comunicări” pe care le-a “supus” în timp “Alteţei
Sale”, ca şi făgăduinţa “colaborării” în continuare, spera ca Aali să-şi menţină “protecţia
sa”! Ar fi de adăugat că Vogoride reuşise, după “ezitările” din august-septembrie 1857, să se
aproprie din nou de “conservatori”, dacă nu de întreaga “partidă”, apoi cu siguranţă de
Bălşeşti. În vară, el avea să dea finanţele unui alt Balş, Panaioti, înlocuind, cum zicea Place,
“un hoţ printr-un brigand”, în plus “un suflet vîndut [damnée] Austriei”. Cu aceeaşi ocazie,
dar “pornirea” era anterioară, se produce “reconcilierea” cu Austria, preţul plătit fiind
legalizarea încălcărilor de hotar ale acestei puteri (în care scop, se trimitea o comisie într-un
“profund secret”!). Peste două luni, în pragul părăsirii căimăcămiei, Vogoride realizează un
“pact electoral” cu Bălşeştii: el îl va sprijini pe Alecu, în cazul în care nu i s-ar recunoaşte
eligibilitatea; ministrul de interne îi va da votul lui Vogoride, dacă acesta va căpăta dreptul la
candidatură. Informaţia despre acest angajament, ce ne vine de la Ongley21, e confirmată de
însuşi caimacamul. Într-o scrisoare către Al.D. Moruzi (Pecheanu), aflînd că acesta este
pentru “prinţul Suţu” (Nicolae!) şi împotriva lui Alecu Balş, totuşi Vogoride, întrucît Balş îi
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este foarte util în Cameră, “îl roagă să spună oamenilor săi din Focşani” să-şi dea voturile lui
Alecu. Apoi să mai vorbească cu “Teodoriţă” Sturdza şi cu “Giourdza de Tekoutche”, ca şi
aceştia să-şi dea voturile caimacamului şi lui Panaioti Balş. Vogoride îi mai spune
“confidenţial” că are “un parti qui veut me pousser en avant dans lequel aussi se trouve Mr.
Balsche”. Dacă poate, Moruzi să vină la Iaşi, pentru a se concerta în “toate” (“Votre
décoration arrive avec Caliman, c’est positif”!).
Pentru a-şi forma “partida” de care vorbeşte, Vogoride, indiferent la starea jalnică a
ţării, a utilizat toate mijloacele posibile. A cheltuit mari sume de bani şi s-a plecat cu totul
oamenilor de care avea nevoie, permiţîndu-le un şir nesfîrşit de abuzuri. A vîndut mai mult de
2 000 de brevete de boierie, apoi – spune consulul Rusiei, S.I. Popov – a început să semneze
brevete în alb, pe care funcţionarii săi “le duceau în magazine şi debite de tutun, unde ele se
vindeau absolut ca biletele de teatru sau hîrtia timbrată” (un mucalit ar fi legat un asemenea
brevet de gîtul cîinelui său!). La sfîrşitul administraţiei sale, guvernul era “încărcat de datorii
şi casa complet goală, iar miliţiile nu primiseră solda de mai multe luni”!
În ciuda acestei situaţii, Vogoride a prezentat o “dare de seamă” ce combina
lăudăroşenia cu cinismul, minciuna sfruntată cu insinuarea agresivă. A primit de la sultan
“însemnatul onor” de “a cîrmui ţara mea” (!) într-o “epocă plină de mişcare, plină de
nelinişte, mai mănoasă în primejdie decît în onoruri”, o administraţie – iată durerea! – “fără
perspectivă de fiinţă în viitor”. El unul nu cere altceva decît un “loc de stimă” între
concetăţeni! Pentru că a lăţit învăţătura, a făcut şosele, s-a gîndit şi la “ospitale” şi puşcării, la
miliţie etc, etc. S-ar putea ca sub dînsul “să se fi făcut oarecari nedreptăţi”, dar categoric “din
nesciinţa mea” (!?). În fine, el ar face orice sacrificiu pentru “patrie”! Răspunsul guvernului la
această “operă” găunoasă, marcată de “sentimenul profund al patriotismului”, nu mai
necesită, credem, comentarii.
Deşi, spre sfîrşitul mandatului, caimacamul părea, după informaţiile lui Gödel, dispus
să sprijine candidatura lui Mihail Sturdza (cum a făcut-o, pînă la urmă!), speranţa de a se
vedea pe sine urcat pe tron nu l-a părăsit nici un moment cu totul, pînă la dubla alegere. În
noiembrie-decembrie 1858, emisarii săi băteau ţinuturile colportînd mandate imperative
pentru alegerea sa, “exemplarul” din Cahul fiind interceptat de “Steaua Dunării”.
Dar deja nu mai era decît un simplu competitor. Fosta “partidă”, spartă în mai multe
bucăţi, părea să-l accepte mai degrabă pe Mihail Sturdza.
Întrebări recapitulative
1.Anul 1857: momentul de apogeu al confruntării dintre unionişti şi separatişti.
2.Raportul intern-extern în combaterea mişcării unioniste.
3.Reperele activităţii “partidei separatiste” în vremea căimăcămiei lui N. ConachiVogoride.
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IV. “PARTIDA CONSERVATOARE” ŞI CANDIDATURA LUI
MIHAIL STURDZA LA TRONUL MOLDOVEI
Într-un articol publicat în primul număr al “Românului” din 1859 şi intitulat Fisiologia
alegerilor din Moldova, G. Sion, care, după cum se ştie, rezida în Bucureşti, se arăta vădit
impresionat de amploarea confruntărilor politice de la nord de Milcov. Aici “luptele dintre
partizi”, aprecia autorul, au înfăţişat “cea mai cumplită revoluţiune”, “nici o mişcare
românească, din nici-un timp nu se poate compara cu mişcarea care a fost şi este încă în
Moldova”. “Furtuna” ce a bîntuit eşichierul politic din Moldova a izbucnit imediat după
aflarea prevederilor Convenţiei din 7/19 aug. 1858. În adevăr, considera Sion – influenţat,
desigur, de atmosfera “maniheistă” ce a precumpănit în timpul campaniei electorale pentru
Electivă, pînă în acele momente nu au fost în Moldova decît două “partide”: “unul unionist,
care represinta progresul, liberalismul, patriotismul, regenerarea, altul separatist, care
represinta corupţiunea, trădarea, furberia, într-un cuvînt toate viţiurile sociale”. Primul era
compus din “bărbaţii cei mai curajoşi, mai copţi şi mai positivi”, al doilea din oameni pătaţi şi
care, “ca nemernici, se făceau instrumente străinilor, inimici ai naţionalităţii române”. Cele
două “partide” au fost “foarte distincte” pînă la Convenţie – dar, îndată ce s-a hotărît ca
fiecare principat să rămînă cu tronul său, “de îndată şi culoarea partidurilor s-a schimbat”!
“Şocul” scaunului domnesc a dus la “dizolvarea” “partidurilor de unionişti şi separatişti”,
formîndu-se în loc “unul liberal, carele cugetă numai la compunerea unei Adunări capabile,
altul ambiţios, care poartă numai stindardul domniei; dar acesta de pe urmă despărţit în două
tabere pronunţate, una a tatălui şi una a fiului”. Deşi, în liniile sale esenţiale, tabloul înfăţişat
de Sion, în ciuda unei “simplificări” pentru noi evidentă, corespunde realităţii, o precizare a
detaliilor este neapărat necesară.
Într-adevăr, prevederile Convenţiei din 7/19 august păreau a fi lăsat fără obiect, prin,
în fond, perpetuarea celor două “ţări” – cu tronurile lor! – disputa dintre “unionişti” şi
“separatişti”. Dar, să fim atenţi, unirea deplină a rămas un obiectiv realizabil în viitorul
apropiat şi deci constituia, în continuare, “nodul gordian” al rezolvării tuturor problemelor
majore ale societăţii româneşti, chiar dacă, în toamna anului 1858, părea oarecum estompată
de pasiunile dezlănţuite ale luptei pentru cele două tronuri. Era, în acelaşi timp, evident – dar
faptul, din raţiuni electorale, a fost camuflat cu grijă – că de persoana domnului avea să
depindă, în mare măsură, rezolvarea în sens naţional, ca şi momentul temporal al acestei
rezolvări, a problemei Unirii.
Este o explicaţie, dar nu singura, a împrejurării că “partida conservatoare”, cum s-a
autobotezat vechea “partidă separatistă” – de fapt, partea cea mai importantă a sa din punct de
vedere numeric, unii “separatişti” naufragiind în “partida” lui Gr. Sturdza – a ezitat să-şi arate
public candidatul la tron, deşi acesta era cunoscut de toată lumea: ex-domnitorul Mihail
Sturdza. Consulul Austriei la Iaşi, Gödel Lannoy, de exemplu, ştia încă la 6/18 oct. 1858 că
Vogoride, în cazul că nu ar obţine tronul pentru sine, îl va sprijini pe Mihalache-Vodă, acesta
din urmă fiind “rugat” şi de o parte a marii boierimi să revină de urgenţă în ţară. Nu a fost
singura “manevră” electorală a “partidei conservatoare”: ea s-a arătat, cel puţin în
documentele cu caracter programatic (şi aici vedem una dintre “simplificările” lui Sion!),
adepta principiului priorităţii “bunei compoziţii” a viitorei Adunări faţă de persoana
prinţului, ca şi a mandatului imperativ – ambele lozinci fiind “lansate” de “partida naţională”!
Aşa, în primul program cunoscut de noi, acela publicat în “Le Journal de Francfort”
(sic!) şi datat 9/21 oct. 1858, “conservatorii-progresiştii”, cum se autodesemnează semnatarii,
reuniţi într-un comitet, se declară a fi “patrioţi” (în sensul local!) ce “nu sînt conduşi de
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interese personale, de ambiţii sau de egoism” şi care cred că “viitorul Moldovei” (nu al ţărilor
unite!) şi “toată salvarea noastră” nu depind decît de “buna compoziţie a Adunării generale”.
Curmarea abuzurilor şi ridicarea “nivelului moral al funcţionarilor publici” vor fi posibile
numai dacă Adunarea va fi compusă, în majoritate, din “alte elemente decît acelea care ocupă
acum principalele branşe ale administraţiei” (se loveşte în Vogoride, fostul “tovarăş de
drum”!). Pe de altă parte, Adunarea nu trebuie a fi ghidată de “mania progresului”, ea nu va
putea să dezvolte principiile Convenţiei într-o manieră de natură a aboli ceea ce există în
societatea noastră, cu ajutorul unor “legi prea extreme”, pentru a impune “teorii
incaplicabile”, “reforme inutile şi nefericite”, ce ar atinge “religia, naţionalitatea sau
proprietatea”. În concluzie, Adunarea trebuie să fie “naţională, imparţială, ostilă regimului
abuzurilor, dar ostilă de asemenea ideologiilor şi exceselor de progres”; “Adunarea generală
este salvarea Moldovei”! – iată “deviza” electorală a “conservatorilor-progresişti”. Convinşi
că totul spînzură de “buna compoziţie” a Adunării – dar, obligatoriu, formată din alte
elemente decît acelea care compun “înalta administraţie” (iată, repetată, lepădarea de
Vogoride!) – ei rămîn, cel puţin aşa declară, “absolut indiferenţi în privirea candidaturilor la
tron” (!?) şi pentru că “prinţii mor şi trec, în timp ce legile trăiesc şi rămîn”.
La sfîrşitul lunii noiembrie 1858 (mai exact, la 27 nov./9 dec.), apărea, la Iaşi, noul
oficios al “partidei conservatoare”, “Patria”. Jurnalul, un bisăptămînal, avînd ca redactor (de
fapt girant, căci spiritus rector era Istrati!) pe C. Gane, era menit să continuie “păcătoasa”
“Gazeta de Moldavia”, dar n-a avut, după Iorga, “mai multă importanţă decît bătrîneştile
versuri ale editorului ei”. Foaia s-a angajat, totuşi, într-o serie de polemici, în special cu
“Steaua Dunării”, servind drept organ de propagandă “mihăilenilor”.
“Profesia de credinţă” a jurnalului, publicată în primul număr, relua, în linii mari,
“programul” anterior, adăugîndu-i unele “subtilităţi”, determinate de noul context, în care
“boierii conservatori-constituţionali” încercau să-şi atragă o opinie publică din ce în ce mai
ostilă poziţiei lor. O asemenea “subtilitate” era încercarea de atenuare a “conservatorismului”
atribuit “partidei” lor, printr-o mişcare destul de ingenioasă de culisare a termenului de pe
terenul social pe acela naţional-statal. “Partidul”, se sublinia, care, în “lupta politică”, a
susţinut “principiul separaţiei Principatelor”, nu ar vrea să fie suspectat de dorinţa de a ţine la
“conservarea regimului staţionar şi abuzurilor care au domnit pînă în această zi, ca de
asemenea de a fi conservator cu price preţ”. Dar, dacă acest “partid” n-a putut discuta
reformele interne în primul Divan ad-hoc – disoluţionat, se nota în treacăt cu ironie abia
reţinută şi pozîndu-se în postura de victimă, “printr-o fatalitate şi pentru raţiuni care nu ne
este permis să le discutăm”! – el a susţinut, cum au recunoscut “mai multe publicaţii”,
“existenţă Moldovei” şi, “cu acelaşi zel, adevăratul progres al ţării”. Acum, cînd Moldova este
“garantată”, cele două ţări fiind “surori confederate”, “partidul” nu are “altă misiunea mai
sacră” decît de a supraveghea la “buna compoziţie” a viitoarei Adunări. La 8/20 dec. 1858,
jurnalul avea să insereze, în condiţiile violentei polemici cu foile unioniste, alte precizări cu
caracter programatic. “Partida obşteşte numită conservatoare” (iată o mostră de amnezie
electorală: “conservatorii” uită că ei înşişi s-au autodefinit “partidă conservatoare”!), pentru
că “a ţinut la păstrarea Moldovei”, se vede mai nou expusă “atacurilor a oarecărora jurnale”,
care “o acusă că ar fi retrogradă, reacţionară”, că ar vrea să revină la regimul anterior
Convenţiei din august – cu scopul clar de a provoca ura alegătorilor! Mai întîi, ei nu sunt
“conservatori”, ci mai bine “separatişti” (“separatismul” nu mai era condamnabil, de vreme ce
chiar pomenita Convenţie îl consfinţise; într-un anume sens, se sugera, punctul de vedere al
antiunioniştilor s-ar fi dovedit cel viabil!); ei sunt “conservatori” doar ca “separatişti”, întrucît
au susţinut “despărţirea politică a ambelor Principate” şi nu pentru că vor “a păstra vechiul
regim cu viciile lor”. Dimpotrivă, sunt “amici ai progresului, dar al progresului resonat şi
sistematic”, sunt “partisani ai reformelor, însă ai reformelor treptate şi metodice”; “Festina
lente” este deviza lor! E citat şi Montesquieu, pentru a întări idea necesităţii acelor legi în
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conformitate cu “moravurile şi datinile noastre”. În sfîrşit, jurnalul este pentru prioritatea
Adunării asupra domnului – “suntem, în această privinţă, cu totul de opinia adversarilor
noştri politici”! – ca şi în privinţa mandatelor imperative.
Această din urmă declaraţie a “conservatorilor” merită, desigur, cîteva precizări. Mai
întîi, e vorba de o “şmecherie” electorală şi nu numai: aceea de a “subtiliza” formulele
adversarului şi a provoca, prin utilizarea lor cu alt conţinut, deruta alegătorilor. Astfel, se ştie
că mandatul imperativ, o “invenţie” a unioniştilor moldoveni, era menit să asigure electoratul
că reprezentanţii lui vor susţine, în Adunările ad-hoc, Unirea cu prinţul străin – însă, în
condiţiile campaniei electorale pentru Electivă, el nu putea avea alt rost decît acela de a lega
deputatul de un anumit candidat! “Conservatorii” urmăreau, în fond, adîncirea şi exploatarea
unei slăbiciuni cronice a “partidei naţionale” – slăbiciune şi nicidecum virtute, cum s-a tot
spus, chiar în epocă, din necesitatea menţinerii unităţii unui ansamblu neomogen – acea de a
nu fi reuşit, pînă în ultimul moment, să desemneze un cadidat unic.
Cu toate acestea, programele conservatoare păreau rezonabile. Nici măcar liberalilor
radicali nu le-ar fi convenit răsturnarea “bazelor societăţii”. Numai că “partida conservatoare”
nu detalia în nici un fel strategia ei de viitor, după cum, credem noi, nu a renunţat nici o clipă
la vechile metode de acţiune, nereuşind – sau nedorind – să se sustragă influenţei străine.
Această duplicitate condamnabilă, ca şi ataşamentul faţă de un om – e vorba de Mihail
Sturdza – simbol al trecutului detestat au fost fatale “conservatorilor”.
Încă de la începutul lunii noiembrie (categoric, înainte de 8 nov., stil vechi), un grup
de boieri solicita marelui vizir Aali-Paşa, “într-o atît de tristă conjunctură” (“evenimentele
actuale” din ţară au aruncat spiritul public într-o “profundă nelinişte” şi vinovată e
căimăcămia!), sprijinul Porţii pentru a curma “anarhia”. La 9/21 nov. 1858, Ştefan Catargiu
recunoştea poziţia oficială a lui Afif-Bei (aducătorul firmanului de instalare a căimăcămiei şi
care dorea să rămînă – în profitul “conservatorilor” – sine die la Iaşi) şi “dreptul de
intervenţie” al Porţii în cazurile prevăzute de articolele 8 şi 9 ale Convenţiei. Doar cu o zi
înainte, mai mult de 60 proprietari, între care nume ca Balş, Catargiu, Paşcanu, înaintează lui
Aali-Paşa un memoriu în toată regula, în care sînt “demascate” abuzurile “căimăcămiei
dezbinate”, ce lucrează “afară de marginile firmanului şi ale Regulamentului organic”.
Subscrişii aşteptau, “cu respect”, dezlegarea ce Poatra ar binevoi să o dea acestei “stări de
lucruri”, condamnînd mai cu seamă libertatea presei (“pentru că este fără control” şi pentru că
“tulbură dreapta judecată a naţiunii”!), ca şi nepermisa “lărgire” a listei electorale (lărgire,
adăugăm noi, în întregime nefastă “partidei” suplicante). Un al treilea protest, din 8/30 nov.
1858, e important nu atîta prin conţinut – el repetă, în mare, pe acelea precedente – cît prin
faptul că avem toate cele 37 semnături, putîndu-ne lămuri de componenţa “statului-major” al
“partidei conservatoare”. Astfel, îi găsim printre subscrişi pe N. Millo, Gr. Crupenschi, Lascăr
Cantacuzino, Teodor Burada, Gr. Carp, Asachi, D. Danu, Ghiţă Căliman, Istrati, Panaioti
Balş, Gh. Pruncu, Anastase Başotă, cu toţii, într-un fel sau altul, legaţi de persoana fostul
domn Mihail Sturdza.
În felul acesta, masca – şi aşa destul de transparentă – cădea: “partida conservatoare”
nu era decît una personală, a “mihăileanilor”. Ce-i drept, nu toţi vechii antiunionişti s-au
aliniat sub noul drapel, dar, în orice caz, partea lor cea mai importantă. Anumite “amănunte”,
însă, fie mai puţin cunoscute, fie pur şi simplu, ignorate, ne conduc la o interesantă constatare:
apariţia atît de intempestivă a lui Mihail Sturdza în încleştarea ultimei faze a luptei pentru
Unire se pare că a fost premediată. Acesta nu renunţase nici un moment la ideea de a reveni
pe tron şi, pentru atingerea acestui obiectiv, alături de “desfăşurarea” altor mijloace, îşi
menţinuse şi o “partidă” în ţară. Ipostaza de “deux ex machine”, din această perspectivă, ne
apare mai degrabă ca o punere în scenă sau ca un “coup de foudre” fără efectul scontat.
În Franţa, Vodă Sturdza luptase fără preget împotriva Unirii. Încă în mai 1856, C.A.
Rosetti îl informa pe Kogălniceanu de existenţa unui “complot mare contra noastră” – a
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unioniştilor. Pe lîngă alţi candidaţi la domnie ce lucrau în acest sens, era şi cel mai bogat,
Mihail Sturdza. Avea agenţi “prin toate părţile”: la Paris era el însuşi, la Londra Musurus, în
ambele Principate “o mulţime de ciocoi”. Dorinţa lui era să se facă “o petiţie subscrisă de cît
mai mulţi se va putea, prin care să ceară dezunirea şi Regulamentul”. În acest scop, peste
cîteva zile va pleca de la Paris Asachi, agentul său, întîi la Bucureşti, apoi la Iaşi: “Cherchez,
trouvez les ramifications de ce complot et dejouez-le”! O zi mai tîrziu, Rosetti îl avertiza pe
I.I. Filipescu (Curcanul) despre acelaşi “complot”, expeditorul asigurîndu-l că vorbeşte “pe
temeiuri şi dovezi care le am în mînă”. În plus faţă de cele relatate lui Kogălniceanu, aflăm că
agenţii ex-domnitorului în Ţara Românească ar fi “Roşianu, Izvoranu ş-alţi ciocoi bogaţi cu
care lucrează”. Este foarte posibil ca petiţia antiunionistă de la sfîrştitul lunii mai 1856, de
care am mai pomenit, să fi fost inspirată sau chiar redactată în anturajul lui Mihail Sturdza,
după cum comportarea oamenilor săi (Asachi, Burada, Gane, Istrati, Şt. Catargiu etc) putea să
fie conformă instrucţiunilor sale. Este interesant să constatăm că cei doi caimacami
antiunionişti (Balş şi Vogoride) aparţineau unor clanuri favorabile persoanei sale, iar trecerea
partizanilor săi sub oblăduirea Austriei nu putea fi întîmplătoare. Sînt şi alte “ciudăţenii”, cum
ar fi memoriul lui Vodă din 3/15 apr. 1857 (Mémoire sur l’existence politique et la
reorganisations des Principautés Danubiennes d’après le Traité de Paris), înaintat
ambasadei Rusiei la Paris, al cărei titular nu era altul decît Kiselev! Şi tot “ciudat” e faptul că
Mihail Sturdza apare, în ultima fază a luptei pentru Unire, candidatul agreat simultan de
Rusia, Austria şi Turcia, adică de acele state interesate să menţină influenţa lor nefastă în
Principate!
Contemporanii nu-şi făceau nici un fel de iluzii în legătură cu caracterul personajului.
Stokera, de exemplu, începînd raportul său asupra candidaţilor la tronul Moldovei chiar cu
Mihail Sturdza, îl considera “foarte capabil”, bogat, însă zgîrcit şi “puţin onest”. Deşi “înclină
către Rusia”, e capabil “s-o părăsească imediat ce ar simţi că nu-i aduce destule foloase”. Are
numeroşi agenţi la Constantinopol: “tatăl său vitrig Vogoridi [de fapt, socrul – n.ns., M.C.],
Arghiropulos şi aproape toţi marii bancheri”. În ţară lucrează pentru el ministrul Şt. Catargiu
(Stokera ştia, în ian. 1856, că Şt. Catargiu e omul lui M. Sturdza), “Lascarachi” CantacuzinoPaşcanu (el însuşi candidat la domnie şi ministru de finanţe sub Vodă Sturdza, cît acesta a
trăit cu “frumoasa lui soră”, ne spune Place), Asachi, Cornea, Lipan, Burghelea, Burada şi
alţii. Se bucură de încrederea clerului înalt.
În oct. 1858, consulul Rusiei la Iaşi, Popov, îi acorda “cele mai mari şanse” între
aspiranţii la tron. Deşi a absentat vreme îndelungată, are în ţară “numeroşi aderenţi”; cu cîteva
excepţii, ei compun “cele două partide aşa-zise conservatoare”. (Popov, în paranteză fie spus,
deosebea în Moldova două categorii de boieri: “boierii aristocraţi şi boierii parveniţi sau
ciocoi, mari şi mici”, în fiecare din cele două “clase” existînd cîte două soiuri de oameni, ce
constituie, “în ultima analiză, fondul tuturor partidelor politice, acei ce vor să conserve şi acei
ce vor să distrugă”, altfel spus, “prietenii ordinii şi pretinşii prieteni ai progresului”. În total,
ar fi patru partide: “conservatori aristocraţi şi conservatori ciocoi, progresiştii aristocraţi şi
progresiştii ciocoi”; cu toţii, din motive diferite, nemulţumiţi de Convenţie. Să observăm că
Popov considera politica o treabă exclusiv boierească!). Majoritatea marilor boieri (aici rusul
se înşeală), “legaţi de vechea ordine de lucru”, ca şi “parveniţii bogaţi”, ar dori să-l vadă pe
M. Sturdza domn. Şi aceasta întrucît interesele lor sînt acelea de “mari proprietari”, se tem
deci de o lege ce ar revizui relaţiile cu ţăranii, “revizuire prescrisă de Convenţie” şi găsesc în
Sturdza un aliat. Apoi, ex-domnul e privit drept “singurul bărbat suficient de abil” pentru a
stabili în ţară, folosind toate formele noii organizări, “o stare de lucruri” care, în fond – ceea
ce este esenţial – să difere prea puţin de cea veche. Alt motiv ar fi că, dintre toţi ceilalţi
candidaţi, fiul lui Mihail, Grigorie, e “cel mai antipatic celor două partide” conservatoare (!?).
În plus, tatăl ar mai prezenta două “calităţi”: el este imens de bogat şi foarte bătrîn – deci
prinţul le va da (“conservatorilor”), măcar luna viitoare, destui bani, iar domnia nu-i va fi
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lungă! Cam acestea ar fi, după Popov, motivele pentru care “conservatorii” l-au chemat de
urgenţă pe Sturdza în ţară. Totuşi, în misiva din 4/16 dec. 1858, consulul venea cu cîteva
nuanţe suplimentare: cei doi Sturdza sînt “singurii candidaţi serioşi”, fiecare dispundînd de un
“partid” cu “o anumită semnificaţie politică şi socială”. În ce priveşte oamenii lui M. Sturdza,
aceştia, înainte de sosirea mentorului, erau divizaţi “în mai multe mici coterii”, fiecare dintre
ele gravitînd în jurul unui candidat – dar prinţul i-a unit. În altă ordine de idei, nu trebuie să-şi
facă cineva iluzii în legătură cu caracterul fostului domn: jafurile şi deturnările de bani publici
i-au creat “o reputaţie europeană”; pe scurt, el “personifică toate viciile naţiunii sale, toate
instinctele rele”. S-a străduit, între altele, să-l convingă pe consul că Moldova “era agitată de
propaganda revoluţionară, că erau pe un vulcan, că trebuia să se pregătească să apere
proprietatea contra partidului roşu” (dar în Moldova nu există un “partid roşu”, conchidea, cu
toată decizia, Popov!).
Pentru alţii, ca Place, vîrsta lui Sturdza constituia un handicap evident: el aparţinea
“unei generaţii ale cărei principii trebuie să dispară”, dar, dacă Turciei i s-ar lăsa libertatea de
manevră, nimeni “nu va fi în stare de a lupta cu prinţul” (totuşi, să nu uităm, Place îl agrea pe
beizadea Grigorie). O înţelegere mai nuanţată a personalului ne-o oferă N. Suţu. El ar fi aflat
“mai tîrziu” că Vodă cedase “instigărilor unei puteri” (Austriei, considerăm noi) care, ţinînd
să facă a eşua candidatura lui Gr. Sturdza, “n-a aflat mijloc mai bun decît de a-i opune pe
aceea a tatălui său”. Dar bătrînul Mihalache n-a înţeles o chestiune esenţială: aceea că ţara
suferise, în absenţa sa, “o transformare socială” şi că “reîntoarcerea sa la domnie a devenit,
moral, politic şi social, un vis imposibil de realizat”; pe deasupra, el venise în ţară prea tîrziu
pentru a pune în mişcare banii. Rezultatul? – M. Sturdza nu dispunea în Electivă decît de
aproximativ 14 oameni, ce au primit calificativele de “reacţionari, retrograzi, strigoi”; cu toţii
“mai mult sau mai puţin avansaţi în vîrstă, conservatori puri, staţionari, inamici ai inovaţiilor”.
De fapt, banii au circulat, dar ei nu mai puteau avea efectul de altădată. Mihail Sturdza
deţinea o avere considerabilă: moşii în Moldova, Bucovina şi Basarabia şi 4.000.000 ducaţi în
numerar (în lei, 296.000.000!), de unde la începutul domniei nu dispunea decît de 5.000
galbeni venit şi era grevat de 80.000# datorii. Înainte de a veni în ţară, se susţine într-un
memoriu anonim publicat de Iorga (noi credem că autorul ar putea fi Vasile Mălinescu), a
depus 500.000# la Constantinopol bacşişuri! Alecsandri, foarte bine informat – era doar
secretar de stat, relata lui Ubicini cum, alegîndu-l pe Cuza, ţara “a rezistat cu nobleţe
ticăloaselor ispite” ale prinţului M. Sturdza. În ajunul alegerii, “mai mult de 300.000# au curs
pe străzi toată noaptea şi nici un deputat nu s-a murdărit atingîndu-se de acest aur blestemat”!
Kogălniceanu însuşi ar fi fost îmbiat cu 130.000#. Interesantă e o informaţie ce vine de la
Bulwer, de acuma ambasador la Constantinopol (dar, din păcate, n-o putem verifica cu alte
surse!): englezul ştia, “dintr-o sursă bună, evident”, că pînă şi Place “va acţiona diferit dacă
obţine o anumită sumă de la Mihail Sturdza, cu care a negociat indirect”! Dacă faptul s-ar
confirma, opina Bulwer, atunci e limpede că poziţia consulului a fost “personală, nu dirijată
de Paris”. Dar, în orice caz, “se pare că rezultatul alegerilor depinde de el”! Impresia noastră e
că, în zilele ce au precedent alegerea lui Cuza, “partida naţională” s-a sustras “controlului” lui
Place!
Sosirea “mazilitului domn” în ţară fusese, în ciuda unor aparenţe, pregătită cu grijă.
Încă în octombrie circulau în Moldova “copiile manuscrise ale unei profesii de credinţă”
atribuită lui Mihail Sturdza. Adresîndu-se “iubiţilor compatrioţi”, în ea se punea accentul pe
realizările fostei domnii, privite ca operă exclusivă a prinţului. Acesta şi-a “jertfit vîrsta
tinereţilor” “în privinţa patriei”, pe care a înzestrat-o cu “legi şi instituţii de adevărat progres
şi fericire” – starea “actuală” a Moldovei survenind după retragerea sa. “Numai iubirea către
patrioţi” – încheia bătrînul vulpoi – şi “rîvna în privinţa ţărei” l-au determinat să reintre în
arena politică! La 8 noiembrie 1858 (stil nou) era în Viena, de unde trimite o telegramă mai
multor persoane în Iaşi, anunţînd că peste zece zile va fi la Cernăuţi (“Vină de mi-i videa.
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Însciinţează pe ai noştri”!). Ulterior, o altă telegramă îi anunţa venirea pe Dunăre, la Galaţi,
care se şi produce în ziua de 4/16 noiembrie. Avem, din fericire, o relatare plină de vervă a
evenimentului şi nu ne putem reprima plăcerea de a o folosi copios.
“Ex-voievodul” a sosit cu vaporul austriac “Franţ Josef”, al orele “3 3/4 după amiazi”.
Era însoţit de soţie, de I. Brănişteanu şi I. Botez (“unul din posesorii săi”, poate evreu), care îi
ieşiseră în întîmpinare la Brăila, împreună cu Lascarachi Mihalachi. Cum a oprit vaporul, s-au
prezentat cu grăbire logofătul Alecu Sturdza-Bîrlădeanul, vornicul Mihăiţă Mihalachi şi col.
Stratulat – “ce aşteptau pe mal de la 5 ore de dimineaţă”! – “îmbrăcaţi în frace negre şi cu
pepturile acoperite de cavalerii ruseşti şi nemţeşti “. Colonelul, “înclinîndu-se pînă la pămînt,
voi să sărute poala voevodului”, dar căpătă mîna, pe care o pupă “cu mare respect”. S-a
prezentat “un alt epolet cu ţurţuri”, col. Fotino, “poliţaiul de oraş”; apoi se auzi M. Mihalachi
ce “striga cît putea”: “Gata-i careta Măriei-Sale lui Vodă?” Atuncea prinţul, “purtat de
subsuori” de către Alecu Sturdza şi un altul, a coborît de pe vapor. Domnea “o tăcere adîncă”,
cu toate eforturile boierilor sosiţi din Iaşi (!) şi martorul nostru, ce venise “prin glod pînă la
genunchi”, se miră că Vodă nu se prosternase la pămînt pentru a săruta “ţărîna patriei iubite
(cum o numeşte)”! Cînd prinţul a ajuns la “cartiera sa”, chiar cînd punea piciorul jos din
caretă, post. Panait Malaxa (“din boierii lui Vogoridi”!) a răcnit în greceşte: “bine este
cuvîntat cel ce vine în numele Domnului”?! În salon, Gr. Balş i-a înmînat o scrisoare de la
Muhlis-Paşa22, apoi Vodă ţinu o cuvîntare “către vre-o cîţiva bătrîni, boieri vechi”.
La Iaşi, prinţul ajunge abia la 14/26 nov. şi momentul ne este relatat în stilu-i
caracteristic de către “Gazeta de Moldavia” (“salutări”, “bucurie”, “buchete de flori”, “ura”,
“elita damelor şi boierilor”, mitropolitul “însoţit de înaltul cler” în întîmpinare etc), dar o
analiză lucidă a semnificaţiei sale o găsim doar în “Steaua Dunării”, chiar dacă tonul este prea
încărcat de patima specifică confruntărilor electorale. Mihail Sturdza n-a venit, se sublinia
dintru început, să se căiască de “un trecut asupra căruia a avut îndestul timp a cugeta” (de ar fi
fost aşa, moldovenii “ar fi aruncat amintirile trecutului”!), ci “cu toată aparenţa triumfului, a
izbîndei unui erou ce vine să-şi iea răsplata cuvenită faptelor sale”. Şi, de fapt, cine l-a
chemat? Ţara? Nu, ci doar “o mînă de oameni”, “uneltele ruginite ale corupţiei”, cu cari s-au
slujit “toate ocupaţiile străine” şi cari ar dori “restabilirea guvernului de la 1834!” Întoarcerea
lui Sturdza “seamănă a unei adevărate arătări” (ce prăvălise asupra noastră “ordiile de
jidani”!), se pare că “sbîrcita fantomă a trecutului” vine “să pună mîna pe tînărul viitor”!! Şi
Alecsandri aprecia momentul drept “jalnic”.
Era semnalul unei campanii necruţătoare a “Stelei Dunării” împotriva fostului domn
şi, ulterior, a fiului Grigorie; foaia justificînd aruncarea sa în “vălmăşagul luptei” prin
hotărîrea fermă de a combate “orice candidatură s-ar fi arătat fără a fi venit timpul” (deci şi
eventuale candidaturi făcute publice din sînul “partidei naţionale”!). Ziarul a publicat chiar
celebrul memoriu din 12 iun. 1848 contra lui M. Sturdza şi semnat de toţi fruntaşii ţării (“toată
boierimea, mare şi mică, erau subscrişi în grozavul memuar”: mitropolitul, episcopul de
Roman, Alecu Ghica, Teodor Balş, Al. Mavrocordat, N. Canta, D. Canta, Al. SturdzaBîrlădeanul, “neuitatul Al. Sturdza-Miclăuşanu”, Todoriţă Balş – “în urmă căimăcamul”, Gr.
Crupenschi, Scarlat Roset, Al.I. Catargiu şi mulţi, mulţi alţii), din care unii ar vrea acum să-l
vadă domn.
Datorită, în adevăr, sosirii întîrziate a “mentorului”, acţiunea “mihăilenilor” a părut
mai degrabă precipitată. Principala lor “piesă”, în care şi-au pus mari speranţe şi pe care au
aruncat-o în luptă din chiar momentul schimbării administraţiei, a fost logofătul Ştefan
Catargiu, caimacam, alături de V. Sturdza şi A. Panu. Atitudinea lui obstrucţionistă – asupra
actelor sale vom mai referi – a fost explicată de Xenopol şi Iorga în sensul că urmărea
domnia. În acelaşi sens s-a pronunţat, în epocă, Popov. A doua zi după instalarea căimăcămiei
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de trei, consulul îl considera pe Şt. Catargiu “unionistul cel mai puţin sincer”, “în secret legat
de vechea stare de lucruri”. Nu a făcut cauză comună cu unioniştii decît pentru că spera să se
servească de acest “partid” pentru a ajunge la domnie, să devină “candidatul unioniştilor”.
Neizbutind, va fi în căimăcămie reprezentantul “partidului conservator”, deşi, după Popov,
unioniştii îi aruncă acuzaţia “prematură” că s-a făcut uneala politicii turco-austriece.
Revăzînd “dosarul”, Const. C. Angelescu ajungea la concluzia că Şt. Catargiu n-a fost călăuzit
de o asemenea “iluzie” şi invoca “dovada” petiţiei sale din 4 ian. 1859, prin care cerea să fie
scos de pe lista candidaţilor la domnie (dar, adăugăm noi, în acel moment nu mai avea nici o
şansă şi, de altfel, nu a fost singurul care a procedat aşa!). În orice caz, istoricul amintit îl
considera, poziţie corectă, “unul din devotaţii partizani ai lui Mihail Sturdza”, atitudinea lui
din timpul regimului “comisiei interimare” fiind determinată de interesele aceluia (deţinuse,
în plus, funcţii înalte sub Sturdza; a fost “obştescul vechil” al averii acestuia în Moldova la
1855 şi a rămas în “serviciu” şi după 1859). Poarta l-a sprijinit pentru că-l prefera pe fostul
domn. Pot fi invocate şi alte mărturii în favoarea acestei explicaţii. Place, de exemplu,
amintind de o petiţie a boierilor, de care urma să se folosească Reşid-Paşa pe lîngă sultan şi
ambasadori, pentru a-l demite pe Toderiţă Balş (între semnatari: Şt. Catargiu însuşi, N. Millo,
G. Boldur-Lăţescu, Mavrogheni), din 18/30 nov. 1856, gîndea că “Ştefănucă” părea cel mai
convenabil succesor, susţinut de Vogoride şi M. Sturdza. Deşi Catargiu “se arată aici ca un
susţinător al Unirii, eu ştiu – afirma Place – că el este devotat corp şi suflet lui M. Sturdza
care vizează mereu să redevină domn”! Este posibil ca declararea lui Catargiu de unionist să
se fi făcut cu asentimentul lui M. Sturdza, ca un agent al acestuia în chiar inima mişcării
unioniste. Nu putem, deocamdată, decela motivele pentru care fruntaşii unionişti – care ştiau
cu cine au de-a face! – l-au tolerat pe Catargiu, în ciuda atitudinii şovăielnice a acestuia
(Gödel Lannoy, de exemplu, remarca, încă la 12/24 iul. 1856, că întregul cabinet al lui Gr.Al.
Ghica se arată rezervat faţă de caimacamul Balş, cu excepţia lui Şt. Catargiu) şi apoi a
duplicităţii dovedite.
Încrîncenarea lui Şt. Catargiu faţă de colegii săi de cămăcămie avea şi alte cauze, între
care la loc de cinste trebuie pus nepotismul. Om fără copii, dar cu o droaie de nepoţi, cu o
avere mai repede modestă, avea pretenţia, observa încă Stokera, “să-şi mulţumească rudele pe
seama statului”, fiind condus spre abuzuri de o femeie, “soţia logofătului Bălănescu” (trebuie
să fie vorba, credem noi, de soţia lui Petrachi Roset-Bălănescu – şi el partizan al lui M.
Sturdza). Şi Alecsandri ne lămureşte că pricina “marii supărări a lui Şt. Catargiu” consta în
aceea că “nu a putut să-şi pună nepoţii şi prietenii în posturile de prefecţi”. Poate că totuşi ar fi
izbutit, dacă îi “ieşea” prima mişcare – preluarea, cum insista, de către caimacami, a
ministerelor pe care le avuseseră sub Gr.Al. Ghica, situaţie în care i-ar fi revenit Internele!
Dar, precum se ştie, Panu şi V. Sturdza s-au opus categoric şi, mai mult, în baza principiului
majorităţii, s-au rînduit noi prefecţi, în locul “oamenilor lui Vogoride pe care acesta [Catargiu
– n.ns., M.C.] socotea să-i dăruiască lui Mihail Sturdza”. Cu deosebire l-a “necăjit” pe
Catargiu înlăturarea lui Pruncu de la directoratul Internelor (în locul căruia fusese numit
Teriachiu), post pe care-l rezervase nepotului preferat, Lascăr Catargiu, aflat în acel moment
în străinătate.
De altminteri, înlăturarea “vogorizilor” n-a fost o lucrare tocmai uşoară. Un Ghiţă
Căliman, ispravnicul de Iaşi, refuzînd să predea postul spătarului Al. Beldiman, a trebuit să fie
“arestat la cazarma divizionului de lănceri”. A fost eliberat, totuşi, după 24 de ore, întrucît
vinovăţia nu i-ar fi decurs “de la vre-o premeditaţie, ci de la îndoiala în care a stat, precum
însuşi a mărturisit în seanţă” – în realitate, intuim noi, pentru că tandemul Panu-Sturdza nu
avea nevoie de “martiri”! În legătură cu Memorandumul ambasadorilor din Constantinopol şi
depeşa Porţii ce cuprindea o versiune trunchiată a documentului (relativ la pretinse abuzuri
ale caimacamilor unionişti), la 27 nov. 1858, chiar “a doua zi după profesia de credinţă a
partidului naţional”, cinci foşti înalţi funcţionari ai lui Vogoride încearcă o lovitură în forţă,
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cerînd reintegrarea lor în funcţiile de mai înainte! Astfel, Panaioti Balş pretindea Finanţele,
Iorgu Ghica şefia “oştirilor”, Alecu Ghica Lucrările Publice, Ghiţă Căliman prefectura de Iaşi,
iar D. Manoliu prezidenţia Judecătoriei Iaşi. Deşi era evident că energica administraţie
interimară nu putea accepta demersul lor, suplicanţii urmăreau şi altceva: să ştirbească
imaginea Căimăcămiei, să creeze false probleme şi chiar să determine o intervenţie externă.
În acelaşi sens, “mihăilenii” acţionau şi în provincie. La Galaţi – aflăm dintr-o
scrisoare a unuia “Petru”, găsită de Iorga între hîrtiile lui Mălinescu – grecii-negustori vor
domn pe M. Sturdza, “fiindcă Înălţimea sa a îmbrăţoşat pe greci şi mai cu samă pe jidovi, de
i-a pus asupra bietului moldovan”. Partizanii lui se adună la Bacalbaşa, “în cap” cu Malaxas şi
Vizantis. Au şi făcut o cerere la Poartă pentru a se rîndui domn, “căci ţara este pe picior de
revoluţie”. Cît de “patriot” e Malaxas, se vede din “programul” lui zilnic: cînd nu-i la
“adunare”, e la consulul austriac sau la Omer-Paşa, “puind ţara la cale”! La Bîrlad acţiona
Alecu Sturdza, iar la Tecuci Panaioti Balş, încercînd prin toate mijloacele să racoleze voturi
pentru favoritul lor. Un scandal în regulă a izbucnit atunci cînd prefectul de Tecuci a
“interceptat” o scrisoare a Bîrlădeanului adresată lui Ioan Creţu – la “Valea Zeletinului, pe
Berheciu” – şi pe care “Steau Dunării” a făcut-o îndată publică (în nr. 99, 15/27 dec. 1858).
Creţu era îndemnat să se alăture “partizii” lui Mihai-Vodă, să se unească la Tecuci cu vornicul
Panaioti Balş, “dînd glasul pentru d-lui şi pentru Dumitrachi Iamandi”. Scrisoarea să i-o
trimită înapoi, închisă în a sa! După cum se ştie, influenţarea alegătorilor era interzisă, ceea
ce nu înseamnă că nu s-au produs presiuni de tot felul. În acelaşi număr, redacţia “Stelei
Dunării” turna gaz pe foc, publicînd şi o altă scrisoare a aceluiaşi Alecu Studza-Bîrlădeanu, în
care se lamenta de abuzurile ex-domnitorului! Într-un mod asemănător, era apostrofat Istrati,
care, “uitînd” cum procedase în prima campanie electorală pentru Adunarea ad-hoc, dădea, în
“Patria”, lecţii de “democraţie” privind alegerea deputaţilor.
În bună măsură, zbaterile “mihăilenilor” au fost infructuoase, ei nereuşind să trimită în
Electivă decît de la 11 (după D.A. Sturdza), pînă la 20 deputaţi, din care trei invalidaţi (după
opinia lui G. Sion). Acest din urmă comentator comite, totuşi, unele erori, cum ar fi
includerea lui Nicu Roset-Bălănescu între “mihăileni” (acesta a fost un liberal, spre deosebire
de bătrînul său tată, Petrachi, deputat şi el, “reacţionar” consecvent). Şi dacă nu se putea
aştepta la altceva din partea unor Vergati, Ceatacliu, Caravasile, Bacalbaşa (care, pentru
rangurile lui Vogoride sau “multe mii de galbeni”, “s-au tras în această clică”) ori de la unii
conservatori notorii, ca amintitul P. Roset-Bălănescu, Şt. Catargiu, A. Balş, I. Pruncu, P. Balş,
Vogoride, N. Millo sau Istrati – apoi se “miră” “de un Carp, de un A.S. Catargiu”, aflaţi pe
aceeaşi baricadă.
Desigur, ar mai fi existat posibilitatea fuzionării celor două “partide” sturdzeşti. Din
mai multe motive, pe care le vom examina mai încolo, “fuzia” nu s-a produs şi, ceea ce este
foarte important, nici un se putea produce. Aşa stînd lucrurile, se cuvine să explicăm
înfrîngerea “mihăilenilor” nu atîta printr-o conjunctură nefavorabilă, cît prin respingerea
categorică a platformei lor de către forţele vii ale ţării. E o certitudine că, dacă prevederile
Convenţiei din august nu ar fi fost atît de restrictive, dacă s-ar fi admis fie şi prevederile
firmanului electoral al Adunărilor ad-hoc, “înfrîngerea” lor s-ar fi transformat într-un dezastru
sigur. “Conservatorii” nu au înţeles, pînă în ultimele momente, că apelul la anumite forţe
externe, ca şi, în ansamblu, utilizarea armelor trecutului într-o etapă de mari transformări, aşa
cum au fost anii luptei pentru Unire, nu le puteau asigura decît eşecul.
Întrebări recapitulative
1.Semnificaţia reapariţiei lui Mihail Sturdza în orizontul politic moldovenesc.
2.”Mihăilenii”: “culoare” şi program politic.
3.Cauzele eşecului lui Mihail Sturdza.
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V. BEIZADEA GRIGORIE M. STURDZA ŞI MIRAJUL
TRONULUI MOLDOVEI
Pentru cine a văzut documentele epocii, este evident că nici unul dintre candidaţii la
tronul Moldovei nu a consumat atîta energie şi nu a utilizat o gamă atît de variată de mijloace
pentru atingerea acestui obiectiv, inclusiv complotul împotriva lui Cuza, ca beizadea Grigorie
M. Sturdza. Personajul era în felul său remarcabil şi contemporanilor nu le-a fost greu să-i
observe atît calităţile, cît şi defectele – cu toate exacerbate. Stokera îl considera “energic,
inteligent, cu maniere aristocratice, totuşi, zgîrcit, lacom şi violent”, iar Popov, pe acelaşi
diapazon, îl vedea, prin spirit şi întinderea ideilor, superior tatălui său şi, “dacă nu ar fi
egoismul şi brutalitatea caracterului”, ar prezenta toate calităţile morale pentru a candida.
Victor Place, într-un moment (3/15 mai 1858) în care era deja partizanul beizadelei, găsea că,
în Moldova, nu sînt decît “doi oameni demni, cu diferite titluri la noul gospodarat pe care-l va
institui Conferinţa”: Petre P. Mavrogheni şi Gr. Sturdza. Numai ei, “în circumstanţe actuale”,
par a fi “capabili de a guverna Moldova”, numai ei “ar putea aplica convenabil deciziile
conferinţei” (convenabil pentru Franţa, desigur, dar şi Place era, cum vom vedea, personal
interesat în reuşita acestei combinaţii!). În ce-l priveşte pe prinţ, “întreaga sa persoană” emană
“energie morală şi forţă psihică”, se bucură de popularitate în ţară şi nu va ajunge unealta
turcilor (aşa cum, tocmai atunci, se “deconspirase” a fi Vogoride). Compatrioţii beizadelei fie
l-au contestat cu violenţă, cazul celor mai mulţi, fie l-au adulat peste măsură.
Între atîtea “caracterizări” (avem în vedere şi acelea aparţinînd istoriografiei), găsim
justă aprecierea autorului unui excelent studiu consacrat candidaturii lui Gr. Sturdza la tronul
Moldovei, Barbu Berceanu: prinţul a fost “o personalitate multilaterală, cu o energie de
excepţie, cu o viaţă plină, tumultoasă şi dramatică”. Avea, în plus, o forţă fizică ieşită din
comun (de aici şi porecla Beizadea Viţel) şi o îndrăzneală a deciziilor – în ce priveşte propria-i
conduită – apropiată de inconştienţă. A fost colonel moldovean, apoi polcovnic rus şi general
otoman (Muhlis-Paşa). A participat la războiul Crimeii, fără a se remarca în mod deosebit,
reuşind, totuşi, să înnoade o serie de relaţii, pe care le va utiliza în “campania” sa pentru tron
din anul 1858. Căsătorit cu o munteancă, avea legături destul de bune cu unchiul său,
caimacamul Al.D. Ghica, şi cu nepotul favorit al aceluia, G. Ghica. Din punctul de vedere al
concepţiilor politice, a fost toată viaţa un conservator, înclinat spre alianţa cu Rusia.
Numele lui Gr. Sturdza a fost vehiculat pentru prima dată cu oarecare insistenţă în
împrejurările disputei pentru căimăcămie de la sfîrşitul domniei lui Ghica-Vodă. Grenier, aflat
la Constantinopol, cum am avut ocazia să mai spunem, raporta la Iaşi că Muhlis-Paşa e
susţinut de cercurile diplomatice din capitala Turciei, dar nu crede că Franţa l-a luat sub
patronajul ei. Ceva mai tîrziu, Place aude că prinţul are şanse să fie “caimacam interimar” şi-l
avertiza pe Walewski că acesta este “în întregime opus Unirii Principatelor”. Judecata
consulului francez, corectă în principiu, pleca de la considerentul, arătat şi acesta, cu altă
ocazie, lui Walewski, că, în Moldova, aspiraţii la domnie aparţinînd familiilor influente –
Ghica, Balş, Roznovanu, Sturdza, Catargiu, neavînd nici o şansă de a deveni domni ai
preconizatei Românii, vor dori să menţină separaţia. Cel puţin în cazul beizadelei, nu se
înşela!
Neizbutind să devină caimacam, Muhlis-Paşa a trebuit să rămînă în expectativă. Pînă
la venirea în ţară, nu cunoşteam aspecte mai însemnate din activitatea sa, cu excepţia
participării la delimitarea graniţei zonei din Basarabia ce a fost retrocedată Moldovei, din care
avea să-şi facă un merit în campania electorală din toamna anului 1858. În orice caz, sosit la
Iaşi în ziua de 4/16 oct. 1857, prinţul va începe, cu frenezie am spune, “asaltul” tronului
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Moldovei, chiar dacă, de ne putem încrede în mărturia lui Stokera, nu avea “absolut nici un
partizan” în ţară. Ce-i drept, într-o primă etapă, aproximativ pînă în martie-aprilie 1858, el a
tatonat cu răbdare, rămînînd – cum realiza “Steaua Dunării” tocmai în decembrie 1858,
“izolat de toate partidele”, “căutînd numai să se folosească de dezbinările lor, spre a-şi face
partizani la domnie”.
Gr. Sturdza a înţeles să acţioneze pe două planuri: în exterior – şi mai cu seamă la
Constantinopol – pentru a-şi asigura un “lobby” puternic şi a-şi neutraliza adversarii, în ideea
numirii în postul de caimacam sau chiar la domnie, şi în interior, pentru a-şi crea, cum am
văzut, o “partidă”. Din anumite raţiuni, pe care le vom arăta ceva mai încolo, acţiunea externă
a avut prioritate asupra celei interne, pînă în iulie-august 1858.
La Constantinopol, pentru Grigorie Sturdza lucra polonezul Nieczuja Wierzbicki,
ofiţer în armata otomană, cunoscut şi sub numele de Murad-Bei. Acesta, fostul său aghiotant,
i-a făcut numeroase servicii, pînă cînd, venind în Moldova, a devenit “conducătorul
complotului contra lui Cuza”. Alături de alţi agenţi mai mărunţi (Artim-Effendi; un alt
polonez, Ostoja Chodylski, ulterior trimis de Wierzbicki să-i ţină locul pe lîngă prinţ; un
oarecare Rab şi alţii care nu sînt numiţi în documentele văzute de noi), beizadeaua avea
asigurat la Constantinopol sprijinul lui Sadyk-Paşa (tot polonez!) şi al bancherului sultanului,
Alléon. Acesta din urmă i-a finanţat ambiţiile, împreună cu verii Chivarc şi Deoda Ciuntu,
negustori armeni din Galaţi, cu rude la Constantinopol şi relaţii în cercuri financiare din Paris.
Timp de două sau trei luni – nu putem preciza cu exactitate – a acţionat la Poartă şi avocatul
Dassiadi, în componenţa deputăţiei “gregoriene” din iulie 1858.
Între Gr. Sturdza şi Wierzbicki s-a derulat o corespondenţă asiduă. Din nefericire,
cunoaştem doar un mic număr de scrisori, expediate de beizadea, dar care constituie o sursă
documentară de primă mînă şi care-i dezvăluie, apreciem noi, adevărata faţă, spre deosebire
de aceea surîzătoare, patriotardă, dezinteresată afişată în ţară. Pentru a nu fi identificat, în
cazul interceptării corespondenţei, Sturdza şi-a luat numele “conspirativ” de “Radu” (ceea ce
nu l-a scutit de necazuri, fiind necesare noii instrucţiuni pentru ca misivele de la
Constantinopol să nu ajungă în mîinile lui “Pe Radu sau G. Radu ce poartă acest nume şi sînt
creaturile lui Vogoride” – şi deci pe biroul acestuia), după cum Wierzbicki era “Maiorul” sau
“Niţuia”. Apoi, cei doi utilizau un “cod” numai de ei ştiut şi, de altfel, foarte simplu: numele
de personae nu erau indicate, în locul lor fiind puse cifre (un exemplu: “Spune-mi dacă ştii –
îi cerea <<Radu>> lui <<Niţuia>> - de la un izvor sigur că 37din Moldova este pentru
Mihalache Sturdza, pentru că unul din noi doi să înşală”), ceea ce face aproape imposibilă
identificarea lor. Într-un singur caz, trei “persoane” ce urmau a fi mituite erau desemnate de
clasă “întăi”, a doua şi a treia. Se vede, totuşi, că asidua corespondenţă nu era pe deplin
asigurată din punctul de vedere al securităţii, de vreme ce, abia la 11 mai 1858, “Radu” poate
răsufla uşurat: un mijloc sigur, scrie el la Constantinopol, este ca “Maiorul” să dea scrisorile
lui Thouvenel, “pentru a le căpăta eu prin Place”! Aşadar, cel mai tîrziu la sfîrşitul lunii
aprilie 1858, Gr. Sturdza devenise candidatul Franţei!
Un prim obiectiv urmărit de prinţ la Constantinopol a fost acela de a fi numit
caimacam. Încă la 4 febr. 1858, dacă nu cumva e o greşeală de datare, îi cerea lui Wierzbicki
să lucreze, împreună cu Sadyk şi Alléon, contra uneltirilor lui “Coco” (Alexandru Sturdza) şi
Catincăi Balş (în “serviciul” lui Coco, dar şi a lui Costin Catargiu!), pentru a fi caimacam.
Întrebat de agent dacă ar face – în acest scop, desigur – o “jertfă” de 12.000 ducaţi,
beizadeaua se arăta gata să ofere “un dar de 30.000” (“nu voi cruţa nici starea me, nici săngile
meu”!). A trimis deja – sîntem în martie – 10.000# lui Alléon şi se vor trimite alţi 20.000. Din
aceştia, 15.000 sînt pentru Fuad-Paşa! În plus, a indicat lui Alléon “pe toţi agenţii lui Coco, a
Catincăi şi a lui Costin Catargiu” şi i-a cerut lui Ciuntu “să se încredinţeze” dacă nu cumva
acelaşi Alléon, “fiind foarte prieten cu Calimachi, nu-i va veni greu de a opri calea lui 55”
(!?).
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La 18/30 mai, Gr. Sturdza ştia că, la Paris, au început “conferinţele” şi “unanim au
adoptat protocolul numeru 10 prin care resping Unirea şi prinţul străin”. Faptul avea o
importanţă excepţională pentru planurile beizadelei, ce se dezvăluie, acum, pe deplin:
“Alegirea Domnilor îi cu putinţă”! Şi, întrucît, din punctul său de vedere, ar fi o “fatalitate” să
se aleagă Vogoride, cere agentului să se înţeleagă cu “Alléon, Ciuntu şi Deoda” şi să facă
“totul” pentru ca “Vogoride să nu mai fie în capul ţării în timpul alegerii. Acesta-i punctul de
căpitinie, trebui să lucraţi foarte serios căci de acolo spănzură succesu”! O săptămînă mai
tîrziu, îl autorizează pe “Maior” să “asigureze” cu 40.000, 10.000, 5.000 de galbeni
“persoanele ştiute” (de cele trei “clase”!) şi 5.000 la “cielalţi”. În culmea euforiei, prinţul se
angajează ca, dacă “persoana de clasa 1” (Fuad-Paşa, credem noi; vezi şi a doua scrisoare din
aceeaşi zi: “Trebui numaidecît ca să am pe Fuad-Paşa, fără dânsul nu facim nimică …”) “ar
găsi aiurii mai mult”, apoi el va susţine concurenţa şi va da “ceva mai mult decît oricare”!
Aceasta nu-i încă suficient: împreună cu Alléon, să obţină de la Poartă trimiterea unei
comisii în contra lui Vogoride, iar el, Gr. Sturdza, să fie numit comisar. Dacă “ar urma
alegere”, e un “punct capital” ca Vogoride să fie schimbat. De va fi un caimacam, să fie el; de
vor fi trei, să fie între ei Canta (I.N. Cantacuzino, fiul fostului ministru de interne al lui Balş:
“mi-i cu totul devotat”, mai adaugă prinţul) şi nu Alecu Balş (deja, amintim noi, în “pact
electoral” cu Vogoride). În plus, să se facă “totul” pentru ca, în firman, limita de vîrstă pentru
candidaţii la domnie să nu fie 40 de ani; beizadea are doar 37! Alte misive (din 20 iunie/2
iulie şi 6/18 iulie 1858) conţin instrucţiuni în legătură cu “deputăţia gregoriană” trimisă la
Constantinopol pentru a-l reclama pe Vogoride. De această dată, se spera un rezultat pozitiv,
“căci este destul de cînd aşteptăm degeaba”. A trimis prin Deoda “sineturile” şi a aprobat ca
Ciuntu să sloboadă 10.000 şi “chear” 20.000 galbeni pentru căimăcămie. Şi un fapt insolit (în
legătură cu relaţia Gr. Sturdza – Al.D. Ghica – G. Ghica): să fie prevenit Bulwer “în contra
prinţului de Samos”23!
Ultima scrisoare a beizadelei e din 30 sept. 1858, deja după cunoaşterea integrală a
Convenţiei de la Paris. Contrar majorităţii “separatiştilor”, Gr. Sturdza, mult mai lucid,
înţelege că eventuala izbîndă a planului său nu se mai putea realiza cu sprijin din afară. În
consecinţă, prinţul îl opreşte pe Dassiadi a “mai scrie în contra bătrănului, căci aceste articole
ne-ar pute fi imputate şi asta ne-ar face rău [<<bătrănul>> e M. Sturdza; atîta vreme cît a trăit
speranţa numirii la domnie direct de Poartă, prinţul trebuia să-şi demoleze adversarii, inclusiv
pe propriul tată; acasă însă, spectacolul ridicării fiului contra părintelui l-ar prejudicia grav!] –
mai ales că acum nimic nu mai spanzură de afară, tot atărnă de ţară”!! Pe deasupra,
“ministeriu lui Ghica” îl încomodează vădit; Wierzbicki îşi face “iluzie” gîndind că s-ar putea
atrage o parte din el: “Îi duşmanu nostru”! Nemaivăzînd însărcinări pentru “Maior” la
Constantinopol – pentru că succesul nu spînzură decît de la alegere şi nu de la numire, îl
cheamă în Moldova, unde a şi sosit, probabil în cursul lunii octombrie.
Pe plan intern, pînă în toamna anului 1858, cînd s-a dezlănţuit, Gr. Sturdza a manevrat
cu maximă atenţie şi răbdare, reuşind, pînă la urmă, cum observa şi Popov, să organizeze şi să
disciplineze un “partid”, compus din aproape toate “culorile”. Fondul, după consulul Rusiei,
ar fi format din “parveniţi”, dar sînt şi “aristocraţi ultraconservatori” şi chiar “cîţiva
unionişti”, cu toţii “duşmanii personali” ai lui M. Sturdza. Mai corect ar fi să spunem că
beizadeaua a grupat în jurul său nemulţumiţii tuturor partidelor, precum şi clientela mai
multor membri de marcă ai familiei Sturdzeştilor. Într-adevăr, cu excepţia lui Alexandru
Sturdza-Bîrlădeanu, “mihăilean”, şi a lui Vasile Sturdza, caimacamul unionist, Sturdzeştii de
la Miclăuşeni, Şcheia şi Dulceşti au fost de partea prinţului Grigorie. Dintre ei, de o stimă
deosebită s-a bucurat în epocă logofătul Gheorghieş Sturdza (bărbatul Elizei, sora fraţilor
Hurmuzăcheşti), dar care, din păcate, “după o scurtă pătimire, s-a mutat în altă viaţă”, la
23

În acel moment, Ion Ghica.
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sfîrşitul anului 1858. Mai era Costache Sturdza de la Şcheia, membru de seamă al Comitetului
unionist de la Roman şi deputat în Adunarea ad-hoc de la Iaşi – şi el, ca şi logofătul
Gheorghieş, unchii tînărului, dar atît de activului D.A. Sturdza-Miclăuşanu. Pe acesta din
urmă, însă, deşi din corespondenţă îl vedem ca simpatizînd pe “gregorieni”, nu-l aflăm între
semnatarii “documentelor” “partidei” (dar, pentru hîrtiile din toamnă cel puţin, există o
explicaţie: D.A. Sturdza era un “oficial”, secretar al Căimăcămiei de trei; n-ar fi exclus, cu
toate acestea, să fie “responsabil” de “ciudata” simpatie “pro-gregoriană” a lui Anastasie
Panu). Între intimii triunghiului Dulceşti (“Tusculum”) - Miclăuşeni-Şcheia s-au aflat şi doi
români de excepţie: Constantin Hurmuzachi şi Ioan Maiorescu. Dacă cel de-al doilea (“Niţu”)
nu s-a angajat decît indirect în politica moldovenească (ultimul “gest” cunoscut de noi fiind
traducerea textului Convenţiei – ce s-a tipărit la Codrescu, după o revizuire comună D.A.
Sturdza – Const. Hurmuzachi – “căci cine ştie cum va fi tradus-o Asachi, în limba lui cea
armenească”!), Hurmuzachi a fost “racolat” de beizadea Grigorie.
Faptul merită o paranteză ceva mai lungă. Hurmuzachi a fost, toată lumea o
recunoştea, un membru marcant al C.C. al Unirii şi unul dintre cei mai activi deputaţi ai
Adunării ad-hoc. Din nefericire, calităţile sale deosebite (de jurist, orator, avea “condei”) erau
dublate de o conştiinţă a propriei superiorităţi adesea agresivă şi de un egoism pe măsură (în
privinta principiilor, se autoelogia el într-o scrisoare către G. Sion, “pot să mă laud că n-am
păreche între matadorii Divanului”, “am învăţat mai mult [aluzie la Kogălniceanu – n.ns.,
M.C.] şi nu-mi pierd timpul nici la Stoss, nici pe la Copou”; “superioritatea mea îi omoară”),
ce-l făceau adesea să sufere de mania persecuţiei. Desigur, cel mai simplu ar fi să spunem că
“dezertarea” lui Hurmuzachi din “partida naţională” s-ar datora ranchiunei personale contra
lui Kogălniceanu, ce datează cu mult înaintea lucrărilor Adunării ad-hoc, dar care a fost
potenţată pînă la violenţă în toamna anului 1857 – şi aşa s-a şi susţinut în istoriografia noastră.
S-a observat însă mai puţin că el “alunecase”, după 1848, spre dreapta, pe terenul socialeconomic ideile sale fiind aproape conservatoare. Un alt motiv ar putea consista în chiar
condiţia lui C. Hurmuzachi: “sudit” austriac, apoi împămîntenit, dar fără avere – iată o
situaţie greu suportabilă din perspectiva concepţiilor sale elitiste, cu atît mai mult cu cît
prezenţa continuă în cercurile aristocraţilor Sturdzeşti îl făcea să resimtă dureros propria-i
situaţie.
Împrejurările “racolării” lui Hurmuzachi ne sînt cunoscute din propriile mărturisiri
către G. Sion; “operaţiunea” ca atare fiind o probă evidentă pentru inteligenţa malefică a
beizadelei Grigorie. Au fost mai multe contacte “întîmplătoare” între cei doi, mai întîi în
saloanele lui Grigore Balş (şi el cu o traiectorie ciudată: paşoptist înfocat, unionist,
“separatist” notoriu sub Balş şi Vogoride, “ideolog” gregorian!), apoi la Gheorghieş Sturdza,
în fine acasă la Muhlis-Paşa! Acesta din urmă, ştiind cu cine vorbeşte, i-a făcut “o curte
asiduă”, felicitîndu-l “pentru rapoartele sale din Divan”. Motanul odată mîngîiat, Muhlis făcu
pasul următor: îi înfăţişă concepţia sa, ce ar place “atît conservatorilor, cît şi liberalilor, ba
chiar şi socialiştilor şi anume lui Ionescu [de la Brad – n.ns., M.C.], pe care-l vede foarte
des”, pozînd, cu alte cuvinte, în postura de “lider naţional”, echidistant faţă de toate partidele
şi deci o soluţie ideală pentru tronul Principatelor (Muhlis ascundea cu grijă poziţia sa, în
fond “separatistă”). Beizadeaua nu s-a sfiit, ciupind coarda “legitimistă” a lui Hurmuzachi, să
susţină în public pretinsa sa înrudire cu Vlad Ţepeş (un fals al fraţilor Boer, nemeşi de
origine română), în fine să declare deschis că “visează Domnie”, de faţă cu “Laurianul”,
Costăchiţă Sturdza şi alţii. Cuprins de turbare şi datorită “măgăriilor Catilinei şi ale
Mălinescului în <<Etoile du Danube>>, în contra mea şi a cumnatului meu” (de altminteri,
răfuiala cu Kogălniceanu a fost o adevărată obsesie pontru dînsul!), C. Hurmuzachi a trebuit
să eşueze în braţele lui Grigorie Sturdza! După o recluziune mofturoasă la Dulceşti, în
noiembrie-decembrie 1858, a devenit avocatul cel mai violent al candidaturii lui Gr. Sturdza.
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Despărţirea lui Hurmuzachi de vechii camarazi avea să fie însă efemeră – din
momentul în care Electiva moldoveană a respins candidatura prinţului, el revine, oarecum, în
“partida naţională”, unde, de fapt, îi era locul. Dar nimic nu putea să mai fie exact ca înainte:
rămîneau cuvintele grele spuse şi de o parte şi de cealaltă; apăsătoarele acuze ale “Stelei
Dunării” şi, mai ales, teribilul pamflet versificat al lui Alecsandri, care a circulat anonim şi l-a
rănit de moarte pe Hurmuzachi (“Tu care în beţie de oarbă linguşire / Pentr-un stăpîn la care
de ieri te-ai slugărit …” etc).
Alţi “gregorieni” de marcă au fost Scarlat Rosetti, Alecu Mavrocordat, Nicu Ghica,
Dim. Corne, Iorgu şi Alecu Scorţescu, Dim. Miclescu, M. Cerchez, Dim. Gherghel, Ion Cuza,
Şt. Gheorghiu. În februarie sau martie 1858, dacă nu cumva legăturile sînt mai vechi, începe
să lucreze pentru Gr. Sturdza francezul Vaillant. Un indiciu ar putea fi raportul lui Gödel
Lannoy către Buol din 11/23 martie, în care consulul arată cum, în urma intervenţiei sale,
Vogoride a interzis difuzarea unor broşuri ale acestuia. Vaillant a rămas în anturajul
beizadelei pînă la capăt şi nu şi-a ascuns dezamăgirea atunci cînd a fost ales Cuza. Consulul
Place a sfîrşit şi el prin a deveni “omul” lui Gr. Sturdza, avocatul său pe lîngă Thouvenel şi
Walewski şi agent electoral foarte activ la Iaşi şi în ţinuturi. Cine a văzut materialele
expediate de Place superiorilor săi în această perioadă, nu poate să nu fie neplăcut impresionat
de numeroasele formulări identice cu acelea din textele “gregoriene”, după cum o serie de
informaţii sînt preluate de el din “filiera turcească” a beizadelei (aşa, de exemplu, activitatea
Catincăi Balş la Constantinopol, divulgată lui… Thouvenel!). Din mai, “partizanatul”
consulului Franţei nu mai era un secret – faptul că un H.S. Ongley raportează “noutatea” lui
Bulwer abia în octombrie nu are nici un fel de importanţă. Mult mai pe fază, în schimb, se
vădeşte Gödel Lannoy. În august, reuşise să afle că Wierzbicki lucrează pentru Sturdza la
Constantinopol (cu toate precauţiile luate de aceştia), ca şi alţi polonezi, chiar în Moldova.
Faptul reprezintă o primejdie evidentă pentru Austria. La sfîrşitul lunii, Gödel relatează
despre întîlnirea de la Focşani dintre Gr. Sturdza şi George Ghica, ocazie cu care s-a discutat
(informaţia corespunde realităţii) un plan al “ridicării” partidei naţionale, de care să profite
moldoveanul şi caimacamul Al.D. Ghica. În orice caz, un ecou al acestei înţelegeri răzbate
chiar şi în scrisoarea-angajament pe care Gr. Sturdza o adresează împăratului Napoleon, la
9/21 sept. 1858: prinţul îşi reînnoieşte “devotamentul” exprimat într-o misivă anterioară,
expediată prin căpitanul Magnan, doreşte să fie considerat “unul din fidelii săi locotenenţi”
pentru realizarea “politicii napoleoniene” în Orient. Toate “ordinile” (!?) ce i s-au transmis,
prin Magnan sau Place, relative la “Unirea Principatelor”, vor fi “strict executate”, căci
prinţul Al. Ghica, “unchiul meu” (prin mama lui Grigorie, Săftiţa Palade, născut Rosetti) şi el
personal sunt decişi şi “capabili” de a o face (iată un aspect al înţelegerii de care vorbeam).
Dacă s-ar ajunge la un conflict european, prinţul se angajează să lupte în Principate pentru
Franţa împotriva inamicilor ei. Ar putea chiar pune pe picioare (beizadea, trebuie să
recunoaştem, avea fler politic!) “o expediţie în Transilvania şi Ungaria”, mai ales că, dintre
toţi acei care aspiră la tron, el e “singurul capabil de a o executa”! “Angajamentul” apare ca
un “jurămînt de vasalitate” în regulă; nu trebuie însă să-l credem niciodată în totalitate pe
prinţul nostru. Între timp, cu o hărnicie suspectă, Place bătea ţinuturile făcînd propagandă
pentru favoritul său, cînd deja, cum observa cu fineţe Gödel, lupta politică dintre unionişti şi
separatişti ia aspectul luptei dintre aristocraţie şi democraţie.
Un “comitet central” gregorian fusese înfiinţat la Iaşi încă din primăvara anului 1858,
sub prezidenţia prinţului, avînd “filiale” în fiecare ţinut. Din nefericire, corespondenţa dintre
“centru” şi ţinuturi ori s-a pierdut, ori a fost distrusă intenţionat, ori nu s-a descoperit încă
(doar cîteva hîrtii ale Comitetului din Tecuci au fost publicate de C. Solomon şi C.A. Stoide).
Totuşi, este cert că, începînd de la sfîrşitul iernii, partizanii lui Gr. Sturdza au lucrat cu toată
energia. Un prim obiectiv, înlocuirea lui Vogoride cu favoritul lor (acesta nu izbutise, ne
amintim, să obţină la Constantinopol succesiunea lui Balş), i-a determinat să organizeze o
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largă campanie de semnături pe documentul ce poartă data de 30 apr./12 mai 1858 şi e
intitulat Memoriu asupra administraţiei caimacamului Moldovei adresat de un mare număr
de boieri moldoveni către Înalta Poartă. Sînt înfăţişate pe larg toate abuzurile lui Vogoride,
“în speranţa deşartă că va fi domn”, inclusiv “traficul necalificabil” cu titlurile de boierie, ce ia adus mai mult de 100.000 ducaţi, “cu tot preţul scăzut cu care le-au vîndut samsarii ovrei”.
De altfel, Vogoride nici nu e “pămîntean adevărat” şi numirea lui – “gregorienii” au avut
multă grijă să apese pe pedala patriotismului în campania electorală – este o violare a
drepturilor ţării. Se cere ca “o cercetare să fie făcută” pentru “a da socoteală de gestiunea sa”.
Documentul, a cărui redactare s-a încheiat la 30 apr./12 mai, a fost colportat prin judeţe, în
final fiind acoperit – formula a devenit ulterior stereotipă în gura “gregorienilor” – de “mai
multe mii de semnături”. În paralel, se întocmesc alte două petiţii, destinate sultanului şi lui
Walewski, ambele cu aproximativ 200 de semnături, ce completează oarecum “marea jalbă”
şi în care se cere direct tronul pentru Gr. Sturdza.
Deja sînt prezente cîteva din locurile comune ale propagandei “gregoriene”, pe primul
plan situîndu-se adularea necondiţionată a prinţului” (“loial şi capabil”, “spirit luminat”,
“integru” etc). Împrejurarea că, în “marea protestaţie gregoriană” nu se solicită căimăcămia
sau tronul pentru beizadea, îşi găseşte explicaţia, credem noi, în înţelegerea faptului că un
document împotriva lui Vogoride şi care-i cerea îndepărtarea, dar fără un înlocuitor arătat, ar
putea întruni – cum s-a şi întîmplat – o adeziune mult mai largă. Or tocmai de susţinerea ţării,
fie şi printr-o manipulare dibace, aveau nevoie la Constantinopol membrii “deputăţiei
gregoriene”.
Într-adevăr, deputăţia (opt personae, din care avem cunoştinţă de marele vornic Gr.
Crupenschi, Ionescu, marele postelnic C. Teodoru, comisul Ion Cuza, clucerul Şt. Gheorghiu,
av. Const. Dassiadi), care avea să stea mai multe săptămîni la Constantinopol, a prezentat
marelui-vizir Aali-Paşa ambele documente (şi “marea protestaţie”, cu “miile” de semnături,
cerînd ancheta şi “petiţia celor 200” cerînd căimăcămia sau tronul pentru prinţ), ca şi cum ar
fi fost împreună emanaţia şi exprimarea dorinţelor ţării (s-a înţeles, considerăm, că al doilea
act n-ar fi putut aduna mii de subscrieri!). Gr. Sturdza era din nou firitisit drept “pămînteanul
cel mai capabil şi demn, “unicul şi singurul (sic!) în stare de a guverna ţara”, în plus, omul
care a făcut mari servicii Turciei! Episodul a stîrnit oarecare interes în unele organe de presă.
“Le Télégraphe” din Bruxelles sprijinea pe Muhlis-Paşa, în schimb “Le Levant” minimaliza
memoriul şi-l elogia pe Vogoride. “Gazeta de Moldavia” se indigna de “pretenţia” deputăţiei
de a se constitui în “organul dorinţelor ţării”, idee reluată, ca şi altele, în “nota de protest”
adresată lui Vogoride de către propriul Sfat administrativ.
Cu certitudine, delegaţia n-a obţinut nimic la Constantinopol. Foarte repede, însă,
conjunctura s-a schimbat radical: Convenţia din 7/19 august stabilind căimăcămii de trei şi
alegerea domnilor în Principate, solicitarea tronului la Poartă nu mai avea sens. De acum
înainte, “partida gregoriană” va acţiona conform unui plan concertat, ale cărui direcţii
principale ar putea fi formulate în felul următor: prezentarea şi popularizarea propriei
platforme electorale, delimitarea pasionată de adversarii politici (polemică violentă cu
“partida naţională”, dar şi distanţarea clară de “mihăileni”), proteste împotriva “abuzurilor”
Căimăcămiei, dar nu şi aprobarea poziţiei lui Şt. Catargiu; în fine, ca ultim episod “legal”,
acţiunea în Adunarea Electivă – întrucît complotul împotriva lui Cuza trebuie privit ca operă
personală a lui Grigorie Sturdza.
Impresia pe care o degajă “profesia de credinţă” a prinţului, publicată tocmai la 30
nov./12 dec. 1858, este aceea a demagogiei electorale, combinată, totuşi, cu cîteva subtilităţi
interesate. Prinţul îşi ia, de fapt, un angajament, în momentul – nu uită să spună – “cînd cea
mai mare parte din compatrioţii mei aclamă candidatura mea la domnie! Ideea, atît de des
invocată de “gregorieni” ţine, am spune aşa, de tactica “bombardării psihologice” a
electoratului – individului, luat separat, îi va fi greu să voteze împotriva majorităţii, fie ea, ca
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în acest caz, artificială şi tocmai de aceea repetată cu atîta îndărătnicie. Dar mai există şi un alt
aspect, sesizat chiar în acele zile de către D.A. Sturdza: “Marea majoritate ăl aclamă, prin
urmare dacă nu să va alege de astă Adunare, aceasta nu este adevărata expresie a ţerei”! Şi
încă: dacă Adunarea nu-l va pune pe tron, alegerile au fost trucate, de vreme ce nu au dus la
victoria “majorităţii ţării”!
După această intrare ex-abrupto, menită, în intenţia sa, să pună lucrurile la locul lor,
Grigorie Sturdza se obligă să apere autonomia, să consolideze naţionalitatea, stricta “păzire şi
aplicare” pentru toţi a legilor, în slujbe numai “pămînteni” din “orice clasă a societăţii fără
osebire”, va “dezveli” aşezăminte liberale”. “Amic sincer al sistemului reprezentativ”, va
ocîrmui “conform cu constituţia, prin miniştri răspunzători” etc, etc. Va “întemeia libertatea
presei”, va “înfăţişa pururea şi cu tot dinadinsul progresul”! Programul, trebuie să
recunoaştem, este în spiritul epocii – dar e un document strict formal şi apoi poza de liberal
inducea prea puţină lume în eroare, dacă ne gîndim la antecedentele personajului.
Mult mai clar şi mai convingător “ideolog” decît prinţul pare Grigore Balş. După ce
acesta, în octombrie 1858, ceruse, într-o foaie volantă, asupra căreia vom reveni, libertatea
presei (după ce el însuşi, sub căimăcămia lui Balş, dăduse o mînă de ajutor la sugrumarea
presei moldoveneşti), deveni redactorul principal al ziarului “Constituţionariul”, oficiosul
“partidei gregoriene”. În “profesia de credinţă”, publicată în nr. 1, din 10/22 nov. 1858, se
declara pentru apărarea drepturilor Principatelor, ce ar fi “întîia dogmă fundamentală” a
jurnalului; al “religiei şi naţionalităţi”, al “drepturilor şi libertăţilor” ce stau la “baza tuturor
constituţiilor staturilor civilizate”; al “principiilor şi doctrinelor adevăratului
constituţionalism”. Apoi, jurnalul este “şi amic al progresului, al reformelor în toate
privinţele”, “necesare şi adevărat folositoare”, cerute de “spiritul timpului”. Dar, “sub cuvîntul
de reforme, noi nu înţelegem săriturile dintr-un estrem la altul, nici răsturnarea bazelor
societăţii, nici surparea autorităţii”, nici “măsuri copiate din vocabularele revoluţiilor sau din
catehismul socialismului”, ce vor “sisteme necercate”, “adevărate utopii”! Reformele dorite
de “noi” (“partida gregoriană”, se înţelege) trebuie “să se conformeze cu geniul, cu datinele,
cu adevăratele nevoi ale românilor, precum şi cu gradul culturilor”; ele nu trebuie să fie
“simple copii sau traduceri din legi şi aşezăminte străine”, căci “plantele exotice
neaclimatizate” sau pier curînd sau lîncezesc necontenit. Reformele trebuie să fie “aplicabile,
practice, oportune, bine preparate şi, ce este mai mult, treptate, iar nu precipitate”, conform
“legilor naturei cărora se supune şi voinţa popoarelor”. După cum se vede, un catehism curat
conservator, deşi “gregorienii” s-au silit să-şi consolideze o poziţie de centru, o “echidistanţă”
între cele, după ei, două extreme – “partida naţională” şi “mihăilenii”.
Acelaşi Gr. Balş continua “focul”, într-un răspuns la “profesia de credinţă” a lui
Eugenie Alcaz, în care acesta din urmă susţinea că “fericirea ţării nu stă în alegerea
candidatului la domnie”, ci în alegerea unor oameni buni pentru adunarea legislativă – de fapt
cuvîntul de ordine al “partidei naţionale”, însuşit, după cum am văzut, din raţiuni tactice, şi de
“partida conservatoare”. Dar, se indigna Balş, asemenea “profesii de credinţă” nu urmăresc
altceva decît “îmbrobodirea adevărului sub diferite culori, spre a aduce confusia şi a paralisa
opinia publică”. Această conduită ar fi determinată de “corifeii” iviţi în timpul Adunării adhoc, ce şi-au format “partide” ca de 20 persoane, de care s-au folosit “ca de nişte
instrumente”, conform “zilnicelor împrejurări”. Urmează un atac deghizat la adresa lui
Kogălniceanu, căruia i se impută – inspiraţia vine de la C. Hurmuzachi – legăturile cu o
partidă (cu Vogoride şi “separatiştii”!), ale cărei principii le combătuse “în curgere de doi
ani”. “Scopul partidei naţionale”, conchide Balş, ascuns de “cuvinte frumoase” şi “sofisme”, e
de a recruta “o armie de alegători şi apoi de a se alege unul dintre “corifeii” invocaţi! Cealaltă
partidă, tot “extremă”, ce are de organ “Le Journal de Francfort”, adoptă aceleaşi principii! Şi
ca opinia publică se se “lumineze” în sensul dorit de el, Gr. Balş invocă “republicanii şi
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socialiştii” ce nu au “persoane scrise pe stindardul lor” – dar puţini moldoveni ar dori să facă
“o republică socială” în Moldova!.
Ideile vor fi reluate în mai multe articole din “Constituţionariul”. Const. Hurmuzachi,
sub titlul Candidatura prinţului Grigorie M. Sturdza, comite, în nr. 6 din 21 nov./3 dec. al
jurnalului, un aspru rechizitoriu al “partidelor” adverse, ca şi o apologie a candidatului
propriu. Pentru “gregorieni”, partida fostului domn M. Sturdza nu e altceva decît “partida
ultra-conservativă, partida retrogradă, partida reacţionară, partida streinilor, partida austroturcească”, în timp ce corifeii “partidei naţionale” îşi ascund candidatul “spre a se folosi de
lupta dintre tată şi fiu”. În chiar numărul următor, se reia polemica: există trei categorii de
candidaţi – 1. acela care “nu vede mîntuirea decît numai în înnoirea abuzurilor trecutului”
care “fuge de lumină şi de progres ca cel rău de tămîie”, avînd scris pe frunte “conservator
retrograd şi reacţionar” (evident, M. Sturdza!); 2. “altul” aşteaptă binele ţării “numai de la
introducerea utopiilor celor mai desfrînate” etc; pe fruntea lui scrie “socialist radical” (e
“descris” “Kogălniceanu); 3. între aceste două “partide”, “al reacţiei” şi “al răsturnărei”, se
află principiile “dreptei conservaţii, prin un progres moderat”, realizate prin “reforme făcute
după duhul şi nevoile românilor”. Aceste principii, “carele poate regenera un popor”, se
găsesc doar în “acel tip naţional” (!?), prinţul Gr. Sturdza, pe fruntea căruia e scris
“Renaşterea României”!! În fine, întreaga argumentaţie a fost reluată în Apelul către alegători
(28 nov./10 dec. 1858), “Constituţionariul” mai afirmînd că “aproape una mie [!? – n.ns.,
M.C.] de alegători îndrituiţi l-au primit cu aclamaţii”, în vreme ce “o mică partidă” (cea
“naţională”) refuză mandatul imperativ!
După cum se vede, prinţul Sturdza ţinea să se delimiteze net de părintele său, să
încredinţeze electoratul că el nu se solidarizează cu trecutul, identificat cu persoana fostului
domnitor. De altfel, dacă s-ar fi apropiat de “conservatori” – de care-l legau, totuşi, atîtea fire
şi, în esenţă, chiar programul politic – şi-ar fi pierdut cu siguranţă aderenţii “dezertaţi” din
“partida naţională”, ce juraseră să nu-şi dea votul lui M. Sturdza. Confruntarea dintre tată şi
fiu a impresionat însă neplăcut opinia publică, deşi “gregorienii”, detaşîndu-se de “bătrîn”,
evită să-i pomenească, desluşit, numele.
Imediat ce Mihail Sturdza a venit în ţară, toţi partizanii prinţului au fost “poftiţi” “să
miargă la gazdă să-l heretisască”, arătîndu-i, totodată, “voinţa lor pentru Bezede Grigori”. La
“gazda” din Galaţi, bătrînului i s-au înfăţişat, ne amintim, Gr. Balş şi Alecu Scorţescu, care iau înmînat o scrisoare, “în numele partizii noastre”, semnată de membri ai Comitetului central
gregorian: Scarlat Rosetti, N. Mavrocordat, C. Hurmuzachi, Hermeziu (fratele episcopului de
Roman!), Macri şi M. Cerchez şi de alte 120 cinstite feţe. Naţia, se spunea, “adjudecîndu-se”o
idee unionistă curată, “ca să’naugureze o eră nouă, ea au căutat un om nou” şi l-a găsit în
persoana lui Gr. Sturdza. Ex-voievodul era felicitat – bizantin – pentru că a dat “un fiu aşa de
nobel şi aşa de capabil de a guverna [ţara]”; iar venirea lui Vodă – alt mechiavelism – “nu
poate ave altu scopu decît acela de a consacra alegirea naţiei, de a pune o mînă înţăliaptă şi
agiutătoare la noul edificiu” şi de a face să tacă, în sfîrşit, “o enfamă coterie, ce zîmbeşte în
ascunsu la monstruosul spectacol” al luptei zadarnice “a părintelui în contra fiului şi a
cetăţeanului în contra voinţei patriei sale”. Precum se vede, gregorienii nu puteau admite
altfel de legături cu Mihail Sturdza, decît acelea de subordonare a acestuia candidaturii fiului
– sau cel puţin de “neangajare” – ceea ce nu s-a întîmplat şi, de fapt, nu putea să se întîmple.
De altfel, sublinia C. Hurmuzachi, în disputa tată-fiu, M. Sturdza e de condamnat,
datorită sprijinului Austriei şi Turciei, ce nu-l voiesc pe “bezede Grigorie” întrucît acesta nu
ar putea fi, pentru ele, “un al doilea Vogoridis”! Totuşi, prinţul nutrea, în secret, speranţa că,
atunci cînd va fi limpede că bătrînul n-are şanse, partizanii acestuia i se vor alătura. Consulul
Angliei la Iaşi, H.A. Churchill, credea şi el că cele două “partide” se vor uni contra “partidei
naţionale”, dacă aceasta “ar avea vre-o şansă să obţină majoritatea”, învocînd şi un “caz”
apărut în alegerile din oraşul Iaşi, la 18/31 dec. 1858, în care “gregorienii” şi “mihăilenii” şi-
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au dat mîna “pentru a realiza majoritatea împotriva Partidei Naţionale”. Grija că “partidele”
sturdziste s-ar uni, deşi iluzorie, a fost resimţită pînă la capăt de “patrioţi”, ei temîndu-se de
eventualitatea ca banii “mihăilenilor” să determine “zborul” cîtorva voturi din “partida
naţională”, deşi, pe de altă parte, se nutrea convingerea că Hurmuzachi, Balş, Scorţescu, Iorgu
Radu, Hasnaş – şi chiar prinţul – cu “toate loviturile şi săgeţile cari le-au primit grigorienii de
la ziarele liberale”, ar da mîna mai degrabă “partidului naţional” decît lui M. Sturdza. De
fapt, credem noi, temerea consta nu într-o eventuală trecere a “gregorienilor” la “mihăileni”,
ci invers.
“Loviturile şi săgeţile” presei unioniste împotriva lui Grigorie s-au declanşat în a doua
jumătate a lunii noiembrie 1858. “Steaua Dunării” explica, la 17/29 nov., de ce a luptat pînă
atunci numai împotriva lui M. Sturdza, deşi atît acesta, cît şi fiul sînt “deopotrivă periculoşi
pentru nouăle noastre instituţii”: pentru că numai candidatura primului “are şanse, fiindcă este
sprijinită de tot ce este reacţie în ţară”. “Candidatura lui Muhlis-Paşa” nu a fost combătută
întrucît, fiind “contrară constituţiei”, ea este cu neputinţă: prinţul nu are “zece ani de funcţii
publice în Moldova”, n-a făcut parte din vre-o adunare, nu are 3 000 galbeni venit funciar;
apoi este “desnaţionalizat” – şi “puind în capul ţării pe un paşa, Moldova s-ar preface în
paşalîc”! Dar, atunci cînd “Constituţionariul” s-a hotărît să-şi dea masca jos şi s-a transformat
dintr-un organ al principiilor constituţionale, “cum se botezase mai întîiu”, jurnalul unui om,
“Steaua Dunării” şi, concomitant, “Zimbrul şi Vulturul” au reacţionat violent. Şi pentru că
“Luminarea sa s-a hotărît să apară pe orizontul politic al Moldovei”, voind să se ridice “cu
calomnii, cu ameninţări, cu violenţă”, apoi i se amintesc “scenele de la 29 martie ‘48”, pe care
un Hurmuzachi, “publicistul bucovinean”, le înfăţişează “sub o privire cu totul alta” decît
aceea în care “le-au fost caracterizat ţara şi istoria contimporană”. (Într-adevăr, Const.
Hurmuzachi afirmase net că, în martie 1848, Gr. Sturdza “au scăpat societatea noastră de
anarhie, de răscoală, de jacherii şi invaziune străină”, ba mai mult, “şi în viitoriu este în stare
de a o feri şi a o scăpa de periculele cu care o ameninţă doctrinele subversive”, a căror
sămînţă “se aruncă neîncetat în ţeară de cătră nişte demagogi şi revoluţionari cunoscuţi”!).
Cum poate fi explicată conduita lui Hurmuzachi, “sub cîte steaguri a figurat?” La 1848 era
“sudit austriac, revoluţionar înfocat, cărăbănind în buzunarele sale sute de gazete” … iar azi a
uitat totul; nu mai este sudit, este pămîntean; nu mai este revoluţionar, este
“ultraconservator”! Dar ce servicii a făcut ţării sale “noul Mesia”, Grigorie Sturdza? În 40 de
ani n-a făcut nici o faptă de bine, nici un “act de patriotism” şi vrea să se urce pe “scaunul lui
Ştefan cel Mare”! Nu poţi fi domn numai pentru că vrei şi cu atît mai puţin Sturdzeştii, ce sînt
“deopotrivă periculoşi pentru constituţia noastră”, căci înfăţişează “unul corupţia, cel-lalt
despotismul”.
La acuzaţiile presei unioniste, gregorienii au răspuns destul de prompt. “Atacurile”
împotriva prinţului sînt comise de oameni care, nescoţînd la lumină candidatul lor, “îl clocesc
în întuneric”, sperînd că “vor putea pescui în ape tulburi”. Şi cum ar putea fi candidatura
prinţului “periculoasă” pentru ţară, cînd “majoritatea ţării” e cu el! “Periculoasă” e “numai
pentru revoluţionari, pentru inamicii ordinului legal şi a liniştei publice, pentru comunişti şi
socialişti”. “Steaua Dunării” a orbit dacă nu-i vede “steagul” dintr-o parte în alta a ţării, ca
“simbol al reînvierii esistenţei naţionale şi politice”! Cei care cutează a zice că Gr. Sturdza “sa desnaţionalizat “ ar avea dreptate numai dacă “s-ar fi turcit”. Dar Muhlis-Paşa este “nume
de resbel”! Cam în aceeaşi perioadă, apare şi broşura lui Vaillant, Glasul poporului, glasul lui
Dumnezeu, o recapitulare (dar lipsită de talent) a principalelor teme “gregoriene”. Sînt
supralicitate “slujbele” prinţului către ţară; la 1848 el a executat un ordin, dar acum e
“singurul om în stare de a măntui ţara de toate abuzurile trecutului”: el va uni toate “partizile”.
După o prezentare amănunţită, Vaillant ajunge la concluzia pe care publicul o ştia de la bun
început: Grigorie Sturdza e omul providenţial!! La rîndu-i, C. Hurmuzachi, cu mai mult talent,
atacă problema mandatului imperativ. După informaţiile sale “autentice”, în Valahia,
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alegătorii, “chiar şi acei din partida naţională şi din partidele liberale”, cu toate îndemnurile
“jurnalelor şi ale doctrinarilor”, ca lumea să se ocupe doar de alegerea deputaţilor, “nu ascultă
nicidecum” şi scot în faţă numele unor N. Golescu, I. Cantacuzino sau C. Creţulescu (cum, de
altfel, “Steaua Dunării” ştie foarte bine, căci unul dintru colaboratorii ei – cu rang de maior
turcesc – recent a revenit dintr-o misiune secretă la Bucureşti!). Important este, continuă
Hurmuzachi, că şi peste Milcov Gr. Sturdza ocupă “un loc foarte eminent”. Doar se ştie că
Arăpilă (Al.G. Golescu) a venit la Iaşi ca să propună pe tronul Moldovei pe Barbu Ştirbei,
pentru ca “partida naţională de peste Milcov să-şi asigureze putinţa de a rădica pe tronul ţării
surori pe prinţul Grigorie Sturdza, care şi acolo se bucură de o stimă binemeritată”! În ce
priveşte acuzaţia că prinţul nu are venitul funciar necesar, apoi el este proprietarul moşiilor
Duda şi Sulenii din ţinutul Fălciu, ce-i asigură un venit de 3.100#.
Într-adevăr, fraţii Lascăr şi Mitică Rosetti şi Nicu Catargiu contestaseră înscrierea
beizadelei pe liste, punîndu-i la îndoială venitul şi incriminîndu-i calitatea de paşa turc. Au
urmat daniile Săftiţei Paladi, mama prinţului, şi decizia “Tribunalului de Fălciu”, prin care
acestuia i se recunosc drepturile, cu condiţia demisiei din armata turcească. Beizadea
Grigorie, este cazul să o spunem, nu era, cel puţin în acele momente, un om foarte bogat.
Raporturile sale cu Mihail-Vodă, ce divorţase de mama sa, erau încordate de multă vreme;
astfel încît a trebuit să aibă probleme, în această privinţă, chiar şi în Adunarea Electivă.
Necazuri similare îndurase şi C. Hurmuzachi, căruia administraţia Vogoride i-a tărăgănat
recunoaşterea daniei făcute către el de logofătul Gheorghieş Sturdza – “a treia parte din
moşiile Dulceşti şi Bărboi din districtul Roman”. Pînă ce Căimăcămia de trei îi dă dreptate,
Hurmuzachi are ocazia a face “tărăboiu” şi a da “o culoare politică chestiei”.
În perioada “confecţionării” listelor, “gregorienii” au fost foarte activ. Mai mulţi au
protestat la Căimăcămie: Gr. Crupenschi (Mihăiţă Jora, prefectul de Neamţ, l-a “transferat” de
la proprietarii mari la cei mici), Gheorghieş Sturdza (împotriva aceluiaşi), I. Scorţescu şi N.N.
Ghica; apoi sînt semnalate nereguli la Dorohoi (între cei trecuţi fără “drit”, M. Kogălniceanu
– “nu are nici un palmac în ţinutul Dorohi”!) şi Roman (aici funcţionează un puternic grup
gregorian: Gh. Sturdza, C. Sturdza, C. Hurmuzachi, Gr. Hermeziu), în general “fabricarea”
incorectă a listelor electorale de către autorităţi. La 5/17 dec., o deputaţie gregoriană, formată
din Scarlat Rosetti, Alecu Aslan, Dim. Miclescu şi Gr. Balş, s-a înfăţişat Căimăcămiei din
partea ţinuturilor Fălciu, Bacău, Dorohoi şi Neamţ, cu “dovezi” că unii amploiaţi, “atît noi
rînduiţi, cît şi cei vechi”, au comis “cele mai strigătoare abateri în contra Convenţiei”. În
general, strigătele “gregorienilor” confirma o apreciere din epocă, aceea a lui I. Gheorghiadi
(fost deputat de Roman în Adunarea ad-hoc): “D-lor nu strigă că au rămas cineva neînscris, ci
li se pare prea mulţi înscrişi”!
În preajma alegerilor, între “gregorieni” apar discordiile şi o descurajare evidentă. La
1 dec., Comitetul central, în dorinţa de a evita frecuşurile între proprii partizani, le recomandă
“o alegere ecsperimentală” anterioară, pentru stabilirea candidatului unic în fiecare ţinut.
Spectrul înfrîngerii apasă pe mulţi, care sînt gata să părăsească corabia. Din ţinutul Bacău,
Ostoja Chodylski raporta lui Wierzbicki, eminenţa cenuşie a prinţului, că acolo doar şeful
“partidului”, “bătrînul Aslan”, mai reţine pe partizani: dacă “acesta s-ar lepăda, toţi în ţinutul
acesta s-ar lepăda”. Alegătorii “se mănăncă ca cănii” şi ar fi gata (ştirea o are de la o persoană
sigură!) “să facă prinţ ori pe B. Sturdza ori pe Golesco domnitor peste prinţipatul RomâniiUnite”. În ansamblu, se poate aprecia că rezultatul alegerilor a constituit, pentru “gregorieni”,
o înfrîngere – dacă îl raportăm la pretenţiile şi la iluziile lor anterioare, dar şi o victorie – dacă
avem în vedere ponderea lor reală în electorat.
În chiar prima şedinţă a Adunării Elective, din 28 dec./9 ian. 1859, “gregorienii”
suferă o nouă înfrîngere, prin respingerea pretenţiei locotenenţilor de episcopi (ei îl aveau
alături pe Hermeziu) de a fi consideraţi membri de drept ai Adunării, deşi Gr. Balş şi Dim.
Miclescu încercaseră să susţină reprezentarea scaunelor, indiferent de ocupanţi, care pot fi
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titulari sau suplinitori. În şedinţa următoare, P. Cazimir contestă validarea lui C. Hurmuzachi,
pe motivul că nu ar fi împămîntenit şi că nu ar avea 400 galbeni venit; dar a trebuit să-şi
retragă plîngerea în urma intervenţiilor a doi “grei”, Manolache Costache-Epureanu şi
Kogălniceanu (!?). În schimb, beizadelei Gr. Sturdza i se imputa, la validare, slujba în armata
turcă. La discuţii, Cuza, A. Panu şi Kogălniceanu susţin validarea, nu atît din împăciuitorism,
cum credea N. Iorga, nici dintr-o veche simpatie pentru acela şi nici pentru a preveni “o
eventuală fuziune a celor două grupări sturdzeşti”, ci din dorinţa de a evita o confruntare dură
înainte de “timp”, ca şi din convingerea, credem noi, că prinţul nu va avea acces pe lista
candidaţilor la domnie. Cu toate împotrivirile (au vorbit contra I.A. Cantacuzino, Vogoride şi
Manolachi Costache), Gr. Sturdza a fost validat cu 32 bile albe contra 20 negre. Rezultatul –
foarte curios – demonstrează că “poziţia membrilor partidei naţionale nu era omogenă”
(“mihăilenii” votaseră categoric contra!) şi că o anumită deplasare spre dreapta era vizibilă.
Atunci însă cînd a fost vorba de cererile lui Gr. Sturdza de a fi înscris pe lista candidaţilor
tonul discuţiilor s-a schimbat: candidatura prinţului a fost respinsă cu 35 bile negre contra 19
bile albe (iar au votat “naţionali” pentru el), ca “anticonstituţională” şi “antinaţională”, cu
toată apărarea, destul de neconvigătoare, a lui C. Hurmuzachi. Imediat ce se încheie votarea,
Kogălniceanu prezintă propunerea ca Adunarea să-şi reconfirme, înainte de alegerea
domnului, dorinţa Unirii şi prinţului străin, subsemnată şi de C. Hurmuzachi! Aceasta deşi
ştia dinainte că prinţul Sturdza va fi respins de pe lista candidaţilor! În orice caz, respingerea
acestei candidaturi nu ar putea avea altă semnificaţie decît aceea a necesităţii afirmării
demnităţii şi suveranităţii naţionale, atît faţă de Poartă, cît şi faţă de puterile semnatare ale
Convenţiei din 7/19 aug. 1858.
A urmat, aşa cum am avut ocazia să spunem, complotul împotriva lui Cuza, dirijat din
umbră de Gr. Sturdza, dar care urma să fie executat de interpuşi. La 16/28 ian. 1859, într-un
articol sigur de Kogălniceanu, se dezvăluia că acţiunea era “să izbucnească în Focşani, în ziua
de 13 ian., cu scop de a proclama pe beizade Grigorie Sturdza de domn României!” Polonezii
trebuiau să-i ridice pe ţărani, promiţîndu-le pămînt “degeaba” – şi acest plan îl avea de autor
tocmai pe acela care se declara “apărătorul societăţii şi al proprietăţii, în contra ideilor
subversive ale comuniştilor”. Dar – şi aici îl recunoaştem pe Kogălniceanu, ce mai susţinuse
asemenea idei în Adunarea ad-hoc – “comunismul şi socialismul sunt rele numai ale
societăţilor bătrîne”, la noi vor apare peste “mulţi secoli”.
Se încheia, astfel, o aventură în mai multe acte, sfîrşită lamentabil pentru aventurier,
cu o victorie a spiritului naţional asupra principialităţii contrafăcute. Şi Gr. Sturdza, deşi într-o
mai mică măsură decît I. Ghica, a pierdut pentru că nu a mizat îndestul pe elemental intern şi
mai ales pentru că, cerşind sprijinul străinătăţii, a lezat grav demnitatea propriei ţări.
Întrebări recapitulative
1.Rolul personalităţii în istoria pe termen scurt: cazul lui Grigorie M. Sturdza.
2.Modernitatea campaniei electorale “gregoriene” din toamna anului 1858.
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