ISTOR
RIA ROMANILOR, IS
STORIE M
MODERNĂ

Scriso
oarea lui Cuza
C
cătrre Napole
eon al III-lea: cea m
mai frumo
oasă mărrturie pe
care a lăsat-o Domnul
D
U
Unirii

În ulttima parrte a do
omniei llui Alexa
andru Io
oan Cuza nemulțumirile
politiciienilor cre
esc. Refo
ormele pe
e care le înfăptuise
î
e (în speccial legea agrară)
le afecctau interresele. Accţiunea îm
mpotriva Domnulu
ui Unirii a căpătat o formă
de ma
anifestare
e concrettă în vara
a anului 1865, mo
oment în
n care accesta se
pregăttea să pă
ărăsească
ă ţara pen
ntru a me
erge la bă
ăi la Ems,, în Germ
mania. În
dimine
eaţa zilei de 3/15 august, profitând de nemulţumirea
a negusto
orilor de
fructe şi legu
ume din Bucureşti cărorra le-a fost inte
erzisă vâ
ânzarea
produsselor lor prin
p come
erţul amb
bulant, „m
monstruoa
asa coaliţţie“ a orga
anizat o
rebeliu
une. Ace
easta s-a
a soldat cu devvastarea clădirii Primăriei şi cu
interve
enţia arm
matei, în u
urma cărreia au re
ezultat şi victime. Presa fra
anceză,
sub in
nfluenţa opoziţiei, a criticcat dur în diversse artico
ole perso
oana lui
Alexan
ndru Ioan
n Cuza prrofitând de acest m
moment.
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Sensib
bil la critticile form
mulate şi la atmo
osfera ne
efavorabillă domniei sale,
Alexan
ndru Ioan
n Cuza vva exped
dia la 19
9 septembrie/1 occtombrie 1865 o
scrisoa
are conffidenţială împărattului Nap
poleon a
al III-lea. Textul acestui
docum
ment este reprezen
ntativ pen
ntru viziun
nea expeditorului, pentru sttarea sa
de spiirit şi pen
ntru modu
ul în care
e domnull Unirii îşşi vedea propria
p
a
activitate
politică
ă închina
ată reform
melor. Dom
mnul Unirrii amintea despre împropriietărirea
ţăranillor, pro
omulgarea
a codurrilor calchiate, adminisstrarea justiţiei,
reorga
anizarea finanţelo
or, creare
ea de sp
pitale, îm
mbunătăţirrea în do
omeniul
transp
porturilor.
Bucurreşti, 21 octombrrie 1865
Sire,

Firman
n al Înalte
ei Porţi prrin care sse recuno
oaşte aleg
gerea lui
Alexand
dru Ioan C
Cuza ca d
domn al M
Moldovei la 5 ianuarie 1859
9
„Când Majestattea Voasstră imperrială a făccut războiul în Crim
meea, po
opulaţiile
de la Dunăre a
au aclamat drapellul france
ez cu entu
uziasm. A
Am fost cconvins,
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în ce mă
m priveşşte, că o mare ide
ee, o idee
e napoleo
oniană, in
nspirase această
faptă glorioasă
ă. Întreve
edeam un
n ţel mulltiplu, demn de F
Franţa, de
emn de
acela căruia ea îi îîncredinţa
ase soarrta sa: de a îînăbuşi p
proiecte
ameniinţătoare pentru echilibrul
e
europea
an, de a reînsufleţi Orien
ntul prin
princip
piul naţion
nalităţilorr şi de a arunca în
n această
ă lume bă
ătrână se
eminţele
roditoa
are de p
progres. Tratatul de la Paris a ve
enit curâ
ând să confirme
c
speran
nţele noa
astre. Con
nstituţia p
politică a Moldove
ei şi a Valahiei şi vviitorului
poporu
ului româ
ân au prim
mit garanţţii serioasse. Aceasstă nouă ordine de
e lucruri
cerea un om nou: conce
etăţenii m
mei mi-au
u încredin
nţat aceasstă sarcin
nă grea.
Am prrimit-o ca
a o datoriie şi cu cconvingerrea că vo
oi fi încurrajat, sussţinut de
acela căruia îi a
atribuiam
m, (odată) cu Româ
ânia recunoscătoa
are, iniţiattiva unei
schimbări politice atât de preţioase pentru
u ţara mea.

Firman
n al Înalte
ei Porti prrin care sse recuno
oaşte aleg
gerea lui
Ale
exandru Io
oan Cuza
a ca domn
n al Ţării Române
eşti la 24 iianuarie 1
1859
M-am «apucat» curajoss de mun
ncă, am g
găsit Prin
ncipatelele
e dezorganizate,
autorittatea slăb
bită, finan
nţele în d
dezordine, moravuri politice
e ce purta
au urma
vătăm
mătoare a ocupaţiillor străine, spiritele agitate
e, istovite
e, puţine resurse
în lucrruri şi în o
oameni, ccu ambiţiile unui po
opor marre şi pasiu
uni politicce surde
la oricce povaţă de prude
enţă. Pe d
de o parte
e, era tre
ebuinţă «ssă se înce
eapă o»
organiizare, «da
ar» cu mijloace
m
in
nsuficientte, pe de alta, era
a trebuinţţă să se
ţină ttreaz pa
atriotismul românilor, pun
nând tottodată limite cum
mpătate
aspira
aţiilor arză
ătoare ale
e spiritulu
ui naţiona
al. După şşase ani de efortu
uri şi de
trudă neîncetattă, am «o
oare» dre
eptul de a mă ară
ăta comp
plet satisffăcut de
rezulta
atele obţinute? Evvident, nu
u! Nu vreau să pre
etind că guvernarrea mea
să fi fo
ost scutită
ă de greşşeli, să fi dezrădăccinat toate
e abuzuriile, să fi vvindecat
toate rrănile, ca
a reorganiizarea ţărrii să fie tterminată. Cred ch
hiar că aşş fi putut
face m
mai mult şşi mai bine dacă n-aş fi fostt stingherrit de unele complicaţii din
Constituţia dattă Princip
patelor Un
nite şi da
acă n-ar fi trebuit să mă p
preocup
fără în
ncetare de obstaccolele create parcă
ă într-adin
ns în cale
ea mea de
d către
Puterile vecine, care vor ved
dea totdeauna ccu ochi răi dezvvoltarea
3

prospe
erităţii Ro
omâniei şşi, mai ales, răspândirea la
l frontierele lor a ideilor
civiliza
atoare ale
e Occiden
ntului.

Occaua lui C
Cuza
În ace
easta, Sire
e, constă
ă secretull acelor p
piedici şi a
acelor ag
gitaţii care
e par să
fi desccurajat pe
e susţinăttorii noştrri cei mai simpaticci. Exemp
plul Grecie
ei, după
mai m
mult de ttreizeci d
de ani d
de monarhie constituţiona
ală, poate
e totuşi
demon
nstra că nu
n este d
deloc possibil de a improviza reorgan
nizarea unui
u
stat
hărţuitt de influ
uenţe stră
ăine, nici de a im
mproviza educaţia
a politică a unui
popor făcându--l să treaccă dintr-o
o dată de la un reg
gim patria
arhal la un
n sistem
de gu
uvernare pe care nu-l adm
mite temp
peramenttul unor anumite naţiuni,
chiar d
dintre celle mai civvilizate. D
Din fericire
e, progre
esul are le
egi invinccibile. În
ciuda greutăţilo
or, cu toa
ată lipsa noastră de expe
erienţă, cu toate g
greşelile
noastrre, Româ
ânia a prrogresat. Am fostt destul d
de fericit de a fi realizat
Unirea
a, visul se
ecular al românilo
or, de a ffi restituit ţării mele
e a cince
ea parte
din territoriul să
ău, uzurp
pată de călugări străini, am
m făcut dintr-un m
milion de
clăcaşşi un milio
on de proprietari şi cetăţeni.
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Am prromulgat coduri calchiate pe Codul Napoleo
on, care stabilescc efectiv
egalita
atea tuturror în faţa
a legii şi drepturile
e egale ale
a tuturor în famillie, care
impun căsătoriia civilă şi
ş înfrâne
ează divo
orţul. Am
m dat stră
ăinilor dre
eptul de
proprie
etate. A
Administra
area jusstiţiei, care
c
lasă mult de do
orit, se
îmbun
nătăţeşte sub influ
uenţa Cu
urţii de C
Casaţie. Reorganizarea fin
nanţelor
noastrre, angaja
ate în înccercări pe
e care le consider premature, nu a răspuns
r
aştepttărilor me
ele: Curte
ea de con
nturi şi Ca
asa de co
onsemna
aţiuni vor asigura
successul unor reforme
e devenite foarte urgente.. Am făccut instru
ucţiunea
primarră obliga
atorie şi gratuită, am insttituit siste
emul zeccimal, am
m creat
spitale
e, şcoli pe care Majesta
atea Voa
astră a binevoit a le on
nora cu
încura
ajările sale. Am m
mărit reţeaua căilor noasstre de comunica
c
aţie; am
constrruit podurri, care liipseau ap
proape p
peste tot; o linie d
de patru sute de
kilome
etri căi fe
erate este
e în consstrucţie, o alta va fi începu
ută la prim
măvară.
Sunt p
pe punctu
ul de a co
oncesiona
a dreptul «de a fiin
nţa» o bancă naţio
onală. În
sfârşitt, am vru
ut ca forrţele noa
astre «arrmate» n
naţionale să fie ttemeinic
organiizate, cap
pabile de a menţin
ne în oricce ocazie
e liniştea internă, ccapabile
de a-şşi ocupa cu cinstte locul lo
or, dacă eventualităţi, oriccând possibile, ar
ameniinţa un Im
mperiu pe care l-au conso
olidat arm
mele Fran
nţei şi de
e soarta
căruia
a sunt lega
ate strânss destine
ele noastre.

Lege
ea metrollogiei in M
Monitorul Oficial
La ale
egerea mea, Princcipatele U
Unite nu p
posedau decât pa
atru sau ccinci mii
de puşşti ruseştti, datând
d din timp
pul domniei împărrătesei Eccaterina, şi circa
zece ttunuri fărră valoare
e, de pro
ovenienţă
ă turcă, ru
usă şi au
ustriacă. Pulberi,
proiecctile, capssule nu n
ne venea
au decât din Austtria. Nu p
puteam trrage un
singurr foc de p
puşcă fărră permissiunea sa
a. Astăzi posed şşaizeci de
e mii de
puşti g
ghintuite cumpăra
ate din Frranţa, iarr cele douăzeci şi cinci de
e mii de
puşti neghintu
uite pe care le datorez generozzităţii Ma
ajestăţii Voastre
imperiale au fo
ost distrib
buite com
munelor, îîn care a
am instituit un servviciu de
gardă ce dă populaţiei rurale de
eprindere
ea armelo
or şi o prregăteşte
e pentru
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apărarrea cămin
nelor lor îîn orice îm
mprejurarre. Artilerria mea numără şa
aptezeci
şi dou
uă de buccăţi de tu
unuri ghin
ntuite, construite în
î Franţa, după m
modelele
france
eze. Acolo
o unde ab
bia am gă
ăsit trei m
mii de oam
meni, furn
nizaţi excclusiv de
clasa ţăranilor, rău îna
armaţi, ră
ău echipaţi, care nu se ssupuneau
u decât
coman
ndamente
elor ruse sau austtriece, azi am două mii de g
grăniceri,, opt mii
de jan
ndarmi pe
edeştri şi călări şi o armată regulattă de dou
uăzeci de
e mii de
oamen
ni, recrutată dinttre toate
e clasele societă
ăţii, bine înarmattă, bine
echipa
ată, capa
abilă de a fi sporită, prin re
ezervele noastre d
duble, la întreitul
efectivvului său normal şi
ş formată
ă la mare
ea şcoală
ă a principiilor militare ale
Franţe
ei.

Am creat o turn
nătorie, a
ateliere de
e construcţii şi de reparaţii în care fa
abricăm
echipa
amentele noastre, proiectiilele noasstre, pulb
berile no
oastre, ca
apsulele
noastrre şi care
e fac faţă din plin n
nevoilor n
noastre. O manuta
anţă va co
ompleta
curând
d ansamblul întreprinderilo
or noastre
e. Aceste
e creaţii considera
c
abile au
impus pentru moment ţării ma
ari sacrifiicii, pe ccare spriijinul patriotic al
locuito
orilor ne--a permiss să le suportăm
m fără a supraînccărca pre
ea mult
bugetu
ul
statului.
Iată ce
eea ce a
am făcut, Sire. Su
ub influen
nţa acesto
or idei no
oi pe carre le-am
deştep
ptat, a accestor insttituţii noi pe care le
e-am crea
at, educa
aţia politiccă a ţării
a prog
gresat se
ensibil. Să
ă ne ream
mintim ce
e erau nu
u demult Moldova şi Ţara
Românească şşi să vede
em ce au devenit, pentru a aprecia marile scchimbări
ce s-a
au realizatt.
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Palatull Cotrocen
ni în timp
pul domnie
iei lui Alexxandru Io
oan Cuza
Timp de
d aproa
ape un se
ecol, Sire, Principa
atele au cconstituit prada sttrăinilor;
când u
un loc de
e trecere, când un
n câmp de
e bătălie pentru a
armatele A
Austriei,
Rusieii sau Turcciei; apro
oape totde
eauna occupate militar şi de
evenind de
e atunci
un centru de intrigi a căror fir îl ţineau
u anumite
e Puteri ostile tottdeauna
interesselor şi u
un târg ob
bişnuit un
nde se fă
ăcea traficc cu bunu
urile jefuite de la
noi, pe
entru a îm
mbogăţi Fanarul
F
s pentru a comb
sau
bate influenţa occidentală
în Orie
ent. Cu vveniturile noastre şi pe pă
ământul n
nostru Ru
usia, stăp
până pe
atunci a Principatelor, forma în
n 1854 a
acea legiu
une grecco-slavă pe
p care
soldaţţii Majesstăţii V
Voastre imperiale
e au îîntâlnit-o în tra
anşeele
Sevasstopolului. Este nevoie să
ă spun câ
ât au ap
păsat asu
upra ţării aceste
încerccări teribile, mai cu
urând din punct de
e vedere moral de
ecât din p
punct de
vedere
e materia
al? Astăzii, Sire, m
mulţumită sprijinulu
ui vostru g
generos, românii
au o e
existenţă politică; e
ei au conşştiinţa dre
epturilor lor şi a da
atoriilor lo
or; puţini
ar fi prrintre ei cei
c care n
nu s-ar ruşşina «la g
gândul» unei
u
prote
ecţii străin
ne, care
acum câţiva an
ni încă erra căutată
ă ca o on
noare. Întrr-un cuvâ
ânt, Sire, poporul
român
n îşi trăieşşte de accum înain
nte propria
a sa viaţă
ă, el este
e român şşi numai
român
n.
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Trusa
a de voiaj
aj a doamnei Elena
a Cuza
Orice minte ne
epărtinitoa
are va reccunoaşte
e că de şa
ase ani R
România a văzut
realizâ
ându-se ttransformări mari şşi fericite.
Aceste
e transfo
ormări nu
u s-au în
nfăptuit n
numai prrin efortu
urile mele
e şi nu
exage
erez delocc exprima
area gând
dului meu
u, atribuin
nd tot succcesul pu
uternicei
proteccţii a Maje
estăţii Vo
oastre imp
periale. În
n fiecare moment dificil al d
domniei
mele m
m-am sim
mţit susţin
nut de bra
aţul Franţei şi m-a
am deprin
ns să cre
ed, Sire,
că sun
nt unul diintre mod
destele pu
uncte de sprijin ale acestei mari po
olitici, de
care sse leagă, sper, viittorul ţării mele. To
oate acte
ele mele a
au fost ccalculate
pe ace
eastă con
nvingere şşi pe dato
oriile pe care
c
ea m
mi le impu
unea. Majjestatea
Voastrră imperială nu vva fi uita
at că am
m primit şşi urmat exact sffaturi în
mome
entul când
d războiu
ul din Ita
alia deşte
epta aspirraţii atât de arzăttoare în
Europa Orienttală. Tot aşa, bizzuindu-mă pe sprijinul Ma
ajestăţii Voastre
imperiale, am cutezat a impune «aici»
» la Dunăre prin
ncipii politice, a
înteme
eia institu
uţii sociale care au săpat o prăpasttie între R
România şi foştii
săi pro
otectori şi care au deschis ţării
ţ
mele
e calea tutturor prog
greselor.
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Medalii d
de aur şi argint em
mise de Banca Naţţională a Românie
ei,
care
e reprodu
uc moned
dele pe ca
are Alexa
andru Ioan
n Cuza in
ntenţiona să le
emittă în anull 1860
Dar, d
de câtva timp, mă
ă simt oprit, Sire, la mijlo
ocul sarccinii mele, şi rog
Majestatea Voa
astră imp
perială a--mi permiite să-i exxpun sinccer părerrea mea
despre
e dificultă
ăţile ce le
e întâmpin. Fost-a
am prea temerar?
? M-am încrezut
î
prea mult
m în pu
uterile ţării mele şi în valoarrea instrumentelor de care d
dispun?
Sunt e
eu însumi la nivelu
ul rolului înalt ce m
mi l-a atribuit Provvidenţa? Nu ştiu!
Dar m
mi se pare că simpa
atiile câşttigate pân
nă atunci s-au răciit. Vagi in
ndicii îmi
dezvăluiau ma
ai dinaintte aceasstă situaţţie nouă, când «Le Moniteur» a
publica
at, de do
ouă ori în
n cursul llunii septtembrie, rânduri d
descurajante sub
care a
aş fi putu
ut vedea, în ordin
nea de idei ce m
mă călăuzzeşte, un
n fel de
avertissment cu
u totul pă
ărintesc al Majesstăţii Voa
astre imp
periale, d
dar care
trebuia
au să fie şi care au
u fost prim
mite cu o satisfacţţie «prea»
» puţin de
eghizată
de căttre guvernele vecine şi cu dureroassă emoţie
e de către
e ţară. Ce
e intenţii
au inspirat aceste rându
uri? Nu-m
mi este pe
ermis să mă
m opressc o singu
ură clipă
asupra
a combin
naţiilor re
ecomandate de presa
p
din
n Austria
a, asupra
a acelor
calcule
e care fac din Prin
ncipatele Unite ob
biectul un
nei compe
ensaţii territoriale.
Niciod
dată nu vo
oi crede, niciodată
ă, un sing
gur român
n nu va vrrea să cre
eadă că
existenţa naţionalităţii ro
omâne in
ndepende
ente ar pu
utea fi sacrificată cât
c timp
vocea împăratu
ului Napo
oleon va ffi prepond
derentă în
n lume.
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Emisiun
ni de timb
bre circullate şi neccirculate,
din timp
pul domniiei lui Ale
exandru Io
oan Cuza
a
Dar, s-ar
s
putea, Sire, ca gândirea Maje
estăţii Vo
oastre im
mperiale ssă se fi
plictisit de specctacolul a
acestor lu
upte interrne, care nu încettează de a pune
piedici dezvoltă
ării prosp
perităţii n
noastre. E
Este possibil ca, n
neputând judeca
decât după re
ezultate, Majesta
atea Voa
astră imp
perială să apreciieze că
autorittatea me
ea perso
onală ar fi insuficcientă pe
entru a domina intrigile
partide
elor şi d
de a deju
uca amb
biţiile din afară. D
Dacă aşa
a este g
gândirea
Majestăţii Voasstre impe
eriale, daccă ea con
nsideră că
c Român
nia trebuiie să fie
încred
dinţată, fără pericol pe
entru autonomia sa, un
nor mâini mai
îndem
mânatice d
decât ale mele, su
unt gata, S
Sire, să ccobor din tron. Majjestatea
Voastrră imperială să fie
e foarte cconvinsă de sincerritatea lim
mbajului meu;
m
eu
nu mă
ă supun nici desscurajării, nici fricii; afecţiu
unea pop
porului ro
omân şi
caractterul meu
u mă ocro
otesc con
ntra acesttor slăbicciuni. Aş ffi fericit, Sire, să
accept orice arranjamen
nt pe care
e Majesta
atea Voastră impe
erială l-arr judeca
favora
abil intere
eselor Ro
omâniei, să dau concursul
c
l meu orricărei combinaţii
care a
ar fi onorrată de asentimen
a
ntul Majesstăţii Voa
astre imp
periale şi care ar
garantta viitorul patriei mele.
m
Mă voi întoarce cu plă
ăcere în viaţa partticulară,
lăsând
d un tron pe care nici nu l-a
am râvnitt, nici nu l-am căutat, pe ca
are nu lam da
atorat decât stime
ei compa
atrioţilor m
mei şi pe
e care nu
u l-am acceptat,
chiar d
din prima zi, decâtt ca o povvară obossitoare. N
Nu-mi va rămâne n
nimic de
dorit, Sire, daccă retrage
erea mea
a poate cconsolida independenţa Ro
omâniei,
poate da gara
anţii reale prosp
perităţii ssale şi îm
mi poate
e asigura
a stima
Majestăţii Voasstre imperiale.
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Sabia
a de învesstitură a d
domnitoru
ului Alexa
andru Ioan Cuza
Încred
derea fără
ă rezervă
ă ce ară
ăt Majesttăţii Voasstre impe
eriale va atrage,
îndrăzznesc a sspera, pe a sa. Nu
umai împă
ăratului N
Napoleon trebuie şşi vreau
să-i ce
er un sfa
at. Răspu
unsul vostru, Sire, va fi, nu
u mă înd
doiesc, o dovadă
nouă a grijii vo
oastre sta
atornice p
pentru ţara mea şşi cu o adâncă în
ncredere
vin, în această împrejurrare solem
mnă, să cer
c putern
nica prote
ecţie a Majestăţii
Voastrre imperia
ale pentru
u poporul român“.
Vă rog
g, Sire, să
ă primiţi e
expresia rrespectului şi devo
otamentului cu carre sunt
al Maiestăţii Vo
oastre imp
periale
Sire,prea umil şşi prea plecat servvitor,

A. I. C
Cuza
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