DUILIU ZAMFIRESCU,
CORESPONDENTĂ
INEDITĂ
'
NICOLAE VASILESCU - CAPSAU, DAN RÂPĂ - BUICLIU

Repunem în circuitul informaţiei, alte zece misive inedite', provenind de la
prolificul epistolier2, care a fost scriitorul şi diplomatul Duiliu Zamfirescu.
în grupajul pieselor publicate, avem câteva adresate lui Ozar Lenş1, coleg în
diplomaţie şi amic apropiat, căruia Duiliu Zamfirescu încearcă să-i rezolve nişte
chestiuni legate de blazonul familiei de Linche, respectiv de pensionare.
Două confesiuni familiale, din anul 1 92 1 , redau dimensiunile tragismului
ireversibil şi tribulaţiile unui părinte neconsolat, după decesul prematur al fiului
său Lascăr, victimă a unui nefericit şi provocat duel.
O notă particulară a corespondenţei o are un memoriu bruion, prin care
fostul reprezentant al României în Comisia Europeană a Dunării, încearcă să-şi
revendice, justificat, nişte despăgubiri.
Către,
OZAR LENŞ
I
LtciATION ROYALE DE ROUMANIB

(Antet imprimat)

Roma, JO (decembrie)/
12 lan.(uarte) 1905

1 Colecţia Nicolae Va..ilescu - Capsali din Buc=�ti.
Avem ln veden: valoro•ul �i însemnatul corpu• epislolar publicat pini acum. Vezi: Duiliu
Zamfin:scu, Scrisori inedite. ediţie Al. Slndulescu. Ed. Acad. R.S.R., Bucuiqti, 1967, p. LVII; D.
1

Zamfirescu. Open:, voi. I. Poelii. ed1\ie M. Gafi1a. Colecţia <Scriitori rom&ni>. Edit. Minerva.
Bucuiqli. 1 970, p. CXXIV: Ion Ciuchi, Con:•ponden!I inediLi a lui Duiliu Zamfin:scu, în ,,laşul
litenr'', XII, iunie 1 96 1 . p. 85-87: Petre Popescu - Gogan, Duiliu Zamfiracu. Dosar academic, ln
..Mamucriptum", an III, nr. _1(8), 1972. p. 1 4- 1 7: Maria Soveja. cO sA vi scriu cit oi putea mai
des. . . • - Scrisori cltte Al. Macedon•ki. în ..Mamucriptwn" Ul III. nr. 3(8), 1972. p. 7 - I J.
' Ozar Lenş de MoiMac ( 1 849- 1 9 1 2), descendent din familia i•toric.I de Linche. ramun
romlneaacl. pooeaoue de blazon heraldic.
Referinţe uupn familiei de Linche. în: Bon:I d'Hautaive, �fologia hi!lorique de la
Malson de Linche: ..,., origine norentine: oe• emigntion• en Cone, en Pnnce. l Con•t111tinople „
en Vatachie„., Pari•. 1 844: Th. Comei. Figuri contempor111e din Romtnia. (Bucuiqti, 1 9 1 1 ), p.
4-': L. de Mapiy. An:ll ives de la nobleue. Nohllialn: unlvenal. Rkueil gMhL, publii de L de
Mqny. Puii. voi. XIX. 1 888 (utnit), p. 1 9 .
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luhire amice,

Cererea D.(umi )tale, adresală Ministerului, pentru a obţine copie legalizat!
în regulă, - după diploma de Conte, dală părintelui• D. (umi)tale de Papa Piu(s}
I X . - a�teaplă de aproape o lună soluţiunea ce i s-ar putea da.
Şi fiindcă această soluţiune nu se poate găsi nici într-un caz pe cale oficială
(deoarece (h)eraldica Vaticanului depinde de Admiraţiunea pontificală, pe când
noi suntem acreditaţi pe lângă Guvernul italian), iar eu, personal, de o lună sunt

bolnav, rămâne ca d(umnea)ta. să aibi răbdare pană ce mă voi face bine, spre a
chibzui c are este cea mai bună cale de urmat ( f. I v). Până alunei însă mă-ntreb
dacă n-ar fi mai expeditiv şi mai sigur să te adresezi Episcopului catolic din
Bucureşti, care are relaţiuni directe cu Vaticanul. Poziţiunea D(umi)tale' în
Mini sterul de Externe le împuterniceşte a face acest demers, iar Episcopul va fi
incantat, sunt sigur, a-ţi aduce un serviciu.

În toate cazurile, răspunde-mi şi primeşte te rog, iubite amice, cele mai
bune urări de Anul Nou .
Al Dfumf)tal� devotai,
Dulllu Zamnrescu

li

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
Diviziunea Personalului şi Protocolului,

nr.

8628

(Antet imprimat)

Bucuri!ftl, 28 aprilie
1907

Domnul meu,

Am onoarea a Vă face cunoscut că prin înaltul decret cu nr. 204 1 , din 25
aprilie a.c„ dat asupra propunerei mele, sunteţi confirmat, pe ziua de I Aprilie
1 907, în postul de Director al Personalului, Protocolului şi Cancelariei Ordinelor,
continuând a opta pentru pensiunea ce primiţi de la Stat.
B inevoiţi a primi, Domnul meu, asigurarea prea distinsei mele co'Sideraţiuni,
împreună cu felicitările subsemnatului.
Director.

Ministru,
p. Duiliu Zamfirescu

p. V. Mărgăritescu
III

MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
Direcţiunea Personalului şi Protocolului No. 1 445 1
(Antet imprimat)

foii
fii ca marelui

' E.1e vorba de Jean - Barti•te de Linche (8.lX. 1 8 1 3 - 1 866. Bucureşti). can: a

onorat cu titlul ereditar de conte de papa Pius

al

IX-iea. Chltorit cu Elena Florescu.

vomic E.manoil Florescu. Cf. L. de Magn)', Archivc. de la noblessc. Nobiliain: univenaL. Paris.
voi. XIX. 1 888 (utreil). p. 1 9: <De Linchc>.
' l n momentul acela, Ozar � era func1ionar 1upcrior in centrala Mini.acrului de E.ucme

al Români�i '"ubl. n!l. '

https://biblioteca-digitala.ro

309

DUILIU ZAMFIRESCU, CORESPONDENŢĂ INEDITĂ
8UCUnfd, 16

Domnul meu.

lu� 1907

Am onoare a Vă face cunoscut că, prin Decretul regal No. 2876 din 4 iulie

a.c ., aţi fost pus în poziţie de retragere,

pe ziua de I

Iulie curent.

Mulţum indu-vă pentru îndelungatele serv icii ce aţi adus acestui

Departarnent6, mă folosesc şi de acest prilej pentru a vă reîn(n)oi, Domnul meu,

asigurarea prea distinsei mele consideraţiuni.
Ministru,

Director,

p. V. Mărgăritescu

p. Duiliu Zamfirescu
- IV 
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

SECRETARUL GENERAL'
(Antet imprimat)

(f.

I r°)

Buc.(ul'efll), 16129 lulle 1 907

Jubite Len.,.

Scrisoarea a 2-a din Vatra Domei se resimte de cura reconstitutivă

ce

faci ,

deoarece respiră un aer voinicesc. Îmi pare bine, dragă, că se dreg balamalele şi c ă
ofiterul d e rezervă8 e gata să-şi scoată tesacul din nou pentru apărarea drepturilor
strămoşeşti•.
Eu, care tră ( i )esc în căldură şi în hârtii, sunt ceva mai moale. Ştii câte am pe
cap şi ce greu îmi fac corespondenţa personală. Numai unor cauze independente
de voinţa mea, trebuia să le atribui faptul că n-am răspuns primei d-tale scrisori.
( r.2 r"). În toate cazurile, nu puteai să te îndoi(i)eşti de sentimentele mele
prieteneşti, de cari am fost fericit a-ţi da dovezi întotdeauna, iar astăzi ,
despărţindu-ne, mai mult ca or(i)când.

După 38 de ani'0 de serviciu devotat în acest Departament, înţeleg să ai o
sfâşiere sufletească. despărţindu-te de el. Mângâierea însă trebuie să-ţi fie tot atât
de mare când vezi regretele unanime ale colegilor, şi. mai cu seamă, lucrarea pe
care o laşi în urmă la Minister.
Fie dar ca aceste rânduri să-ţi îndulcească acea năzuinţă războinică ce aerul
munplor ţi-a dat şi, dacă sentimentalismul eroic aduce câte o lacrimă sub geană,
amiciţia mea să fie batista care s-o şteargă.

Mm„terului Afacenlor S tn\ine , fiind încadrat mai întiii ca
Adre.'13 Min. Af. Str„ nr.
J l 7J/I J . V . 1 870). ajungind apoi ca funcţionar •upcrior. din:ctor al Penonalului. Protocolului �i
ClllCIClariei Onlinelor, pcnsionlndu·'" definitiv la I iulie 1 907.
' Duiliu Zamfinscu a fo.i ..:cretar - general in ccntn.la mini.ierului de externe si
mini•tru
·
plenipotenţiar cla..'13 a ll·a. !nm: I VIII. 1 906 - 10/H iunie 1 909.
' O. Lcn,. a func\ionat în cenll'ala

cop�! la LV. 1 870 la Divizia admini•IJ"alivil şi Contencio•ul con•ular (cf.

' maior (n.n. ) .

' O. Zamfire..cu face aici o figun\ de alil. n:arnintindu-i lui O. Lenş. de evenimentele din
1877 - 1878, dnd acesta s-a lllrolat ca vqhmtar combllUlt tn arrnala mmAn.I, di•lin11Andu·.., ca

dnlr ofiţer la asaltul n:dulloi Plevna. unde a ''
" Vezi

Scri�a

• 111-L nota 6.

fost deconu.
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La revedere, iubite Lenş, şi sus inima. Sacri�ti ! că doar te-ai bătut cu

turc i i 1 1 , în anii tinere\ii.

Al. Dluml)talc,
Dulllu Zamllraaa
-V
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE
Secretarul General

(Antet imprimat)
Bucurqll, 21 aug.lud) 1907

Iubite amice,
Am plăcerea a-ţi comunica autorizaţiunea ce am primit de la D(omnu) I

Prim M in istru, de a-ţi mandata swna de 1 200 lei, ca recompensă, pentru cele

trecute şi petrecute în vremile din urmă cu D-ta.

Ţin prin urmare această swnă la dispoziţia D(umi)tale, deoarece nu

ordonanţa prin administraţia financiară o cheltuială diplomatică.

se

poale

Aştept dar să-mi comunici modul de plată.

Cu bună prietenie
Al DCuml)talc dC\"Olal,
Dulllu Zamnrescu
- VI 
MINISTERUL AFACERILOR STRĂINE

Secretarul General

(Antet imprimat)

F.d. (au1111d 1907)
Mon cher Linche,
Je vous prie de venir au Ministere pour une conununication qui je dois vous

faire au nom de Monsieur Stourdza.

Votre d�vou�.
Dulllu Z.Camnrescu )

Ce mercre{ji
- Vil -

Bucu rqll, STRADA NEGUSTORI, 16
(1908)
(Adresa imprimată)
11 Vezi nota 8. Ozar Lenş a servit în Regimentul 6 Dorobanti Cf. Marc - A. Jcanjaquct.
l'hi•loirc de la languc, de la pn:ssc ci des lcllnOI fnnpi seac cn Rouman1c. Lca de
Linchcs (2H). în ..La Roumanie", fhricr 1 909 .
Contrihutions li
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Ozar,

Vous ne dever pas douter de mes sentiments arnicaux el affectueux. li me

semble que tout qu'il a l!tl! en mon pouvoir, j ' ai tout fait pour vous Ies prouver, ma
viciile branche.
Ainsi donc, la mulii ani!

Blen 8 vous,
DuUlu Z11mnrescu

1 908
- VIII Către,
ALEXANDRU DUILIU ZAMFIRESC U 1 2

Bucarest, le 26 janvler 1921

Mon cher AleJCDndreu.
Un malheur immense nous frappe: tu n' as plus de fr�re. Mon fils Lascăr14 a

I!� tul! en duel, - ii a l!tl! blessl! au front, et, au tanl de cinq jours, a rendu l ' âme.

Crutztsco me dit l ' avoir informi!.

Notre cher enfant est mort hier. mardi, li midi, apres des souffrances atroces.

La balic a provoque une ml!ningite în fectieuse, el, malgre des trepanations repl!tees
ii en est mort.

Puis - je dire

ce

qui

cc

passe en moi7

Mon cher Alexandre, jure-moi de ne jamais te battre.
Ton Papll
Nous partons ce soir pour Focchani. ou sera inhuml! le cher Disparu. Je

passcrai toujours li coti! de

sa

tombe.

ADUNAREA DEPUTAŢILOR

Duiliu ZamnrtSCU

- IX -

- Cabinetului Preşedintelui -

(Antet imprimat)

Bucansl, ce dlmanche JO janvler

1921

Mon cher Ale.tandre.
Nous rentrons en ce moment de

de notrc Lascăr. C' est un

·

Fm:�ni, ou nous avons enterre la dl!pouille
fail. Au dela, je ne sais plus rien. - si ce n ·est que c ·est

11 Mulţumim dldum• ing. La..:i\r Z:unfi..,..:u, fiul lui Ale>. D. Z:unfire<eu. C:ltt a avui
deoscbila wlicitudine de a ne permite puhlicarea ace„or dou.I mi•i•e ale ilu•trului du înainta.•.
rimase plnA acwn inedite.
" Este vorba de Alexandru, fiul lui O.uliu Zarnfi..,ocu. ln momentul sAviflirii iragediei în
familia u. Al. Duiliu Zamfire:ocu îndeplinea funqia de ..., ..,tar la Legali• Romiruei în Germania.
cu M:diul la Berlin, avllnd :uire.u: ..Pal ace H t11 el . Pot\damer Platz".
'' l.a.ocAr - Anlonio - Liviu Zarnfirucu moatt la I 1!26 ianuarie 1 9 2 1 . în urma 1mui duel.
cr. Duiliu Zamfirescu ••Ope"'"· voi. I ( Pouiil edi(ie M. Gafi1a. colec(ia ..Scnilon mmAm·', Edilura
Minerva. Bucurqti, 1 971. p CXVlll. Duiliu Zamfire.cu men1ioneaz.A însă decaul ca fiind ..marţi"
1 2/ll i111uarie 1 92 1 Cwbl n„ 1.
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infame, impossible el absurde, el que je ne crois plus en rien, moi, qui voulais tant
croire i'I quelque chose. Les honunes trompent. parce qu'ils sont miserables et
trouvent leur compte i'I tromper; mais la nature, Dieu, que je cherche?! „ .
Je voudrais pouvoir me taire. C ' es! dur et c ' est infăme.

Lascar a rendu son âme adorable, mardi. i'I midi, apres deux trepanations

teribles. A la seconde operation, j'ai compris que tout etait perdu, - Ies meninges
etaient envahies par une fonnidable infection.

li

m ' a reconnu, lundi matin, m'a

fait un signe amical de la main, qui j ' ai embrassa, et m'a regarde avec toute sa
pauvre âme dans Ies jeux. Mon cher fils, Dieu, est une legende, bien petite et
inutile, el ii n ' y a qu' une seule chose qui soit grande et aulhentique, - c' est la
douleur. Mais, je ne decrois pas emprisonner ta vie avec Ies phrases.
Les restes mortels ont ete transpones a la gare, mercredi soir a

7 heures.

Tous ses amis - et on peut dire que c'etait toute la viile - ont tenu A
honorer sa memoire, par de� fleurs et pas des lanne s, tout le Conseil des Ministres
I ' a acc:ompagne a la gare, ou ii a ete porte au wagon par des escadrilles d' aviateurs.
Jeudi, a 2 heures, ii a ete enterre militairement, dans le cimiti�re de Focşani,

celui que nous longeons toujours, en allant a la compagne. U encore, c'etait pitic!

a voir tout le monde pleurer.

Quatre avions ont croise pendant la ceremonie.

Et nous sonunes partis, petits et miserables. 11 est reste lă- bas, pres de son
grand - p�re, a la garde de celte pauvre Catrinoutza15, exquise, el son brave
honune de mari qui paravan! avoir perdu son fils.
Entre mon p�re. mort a 90 ans, et mon fils, mort a 25 ans, je resie la,
incertain, cherchant une explication.
Tu me restes, mon cher Alexandre, et tu es peut - etre I' explication que je
cherche. Mais, la co(e)ur est inassouvi,il reclame celui qui a disparu, et souffre et
sauffre.
Stephanie- a ete admirable. Buncole est aupres de moi. Hel�e est rcntree de
Paris, atterree.
Ton Papa
Celle lettre est aussi pour ldda. Et j · ajoute encore, que mon desir formei est
que tu rentres.
N aturellement, je le subordonne aux interets de ta familie.
Si tu veux rentrer, tu peux continuer ta carri�re au Minist�re des Affaires
Etrang�res, detache, ou dans une prefecture en Transylvanie.
J ' ai dejA toucht! un mot A Averesco.

Tu pourrais peut - etre faire un arrangement avec M (ada)me Gardesco, au
sujet de la maison, ou si une prefecture l' agree, venir d' abord seul et examiner la
situation.
Mais, ne precipite rien.
" Sotia lui La...cAr - Antonio - Liviu Zamfirescu.

https://biblioteca-digitala.ro

DUILIU ZAMnRF.SCU, CORESPONDENŢĂ INEDITĂ

313

En rentrant de Cannes, je t'ai envoye, par la Banque fram;aise et italienne de
I' Arnl!rique de Sud, dont si�ge est l P6ris, 1 2 Rue Halevy, la somrne de 1 2.000
liles.
Aujourd'hui confirmation m'en a e� donnl!e. Allievi'6 a egalement donne
des dispositions pour que Ies 6.000 lires l changer soient po�es l 8.000 .
Encore une fois, ne precipite rien.
(Duiliu Zamfiresco)
-XCătre,

MINISTERUL DE RĂZBOI AL ROMÂNIEI

Domnul� Ministru1 1

Odea, 26 martie 1917

Prin adresa nr. 26.08411 din 1 1 martie 1917, către Ministerul Afacerilor
Strtine, aţi binevoit a-mi comunica răspunsul D(omniei)-V(oa)stre la reclamaţiunile
ce am adreşat Ministerului de Război, cu privire la devastarea proprietăţilor mele
din Judeţele Putna şi R8Jnnic(u)-Sărat.
În puţine cuvinte, acest răspuns mă trimite la calendele grece(şti)19•
Această amabilă amânare către timpuri clasice, s-ar mai putea înţelege când
e vorba de despăgubirea fondului averei, căci acolo guvernul poate fi obligat să
caute o soluţiune legislativă, după restabi lirea situaţiei normale. Dar
D(umnea)v(oa)stră cereţi şi eu, ca interesatul să se adreseze justiţiei pentru
combaterea pagubelor pe calea anchetei in futurum.
O anchetă „in futurum", în sens liberal20 este o absurditate, când e vorba de
evenimente trecute; în sens juridic este posibilă numai pentru acea parte a averii
16

Este vorba de Antonio S. AU.!EVI, mare financiar 'i politician italian, !IOCrul lui

ZamftreJCU . ·

Duiliu

1' D. Zamfirescu,

lezat în drepturile sale de proprietar viticultor. c a urmare a unei devastări
inllpruite de militarii cantonaţi în zona Odob°'ti la sf�itul anului 1 9 16. 90licill prin adrese
Ministerelor de Rlzboi 'i al Afacerilor Sll'iin e (refugiate la la.şi în iarna anului 1 9 1 7), sl di•punA
delchiderea unei uichetc, care d-i stabileasd cuantumul unei despăgubiri pattru pagubele
produse asu pra viei p bunurilor sale imobiliare funie sau distruse.
11 Rlspuns la adresa nr. 24 1 1/1 5 februarie 1 9 1 7 a lui D. Zamfirescu. ministru plcnipo1cn1iar.
dele1at al R omAniei ln C.E.D.; refugiat la Odesa de pc 9(!.2 decembrie 1 9 1 6 (Cf. D. Zamfirescu
"Opere"', voi. I, Poezii, ediţie M. Ga.fiia. Ed. Minerva. Buc„ 1970, p. CXIV: Copie de pc adresa
Min�terului de Rlzboi nr. 26.084/1 1 martie 1 9 1 7 aned la adre•a Min. Afacerilor Straine. Ia.şi. nr.
J.609/18 martie 1 9 1 7 1 - DocumenlC care se anA 101 în colecţia N. Va.•ilescu Capsali (subl. ns.. ).
" Adresa Minislerului de Rlzboi nr. 26.084(a), preciza tu tual: _ „ nu se poate lua
actualmente nici o deciziune, întrucât ce•liunea în principiu a despăgubirilor pentru pagubele
suferite, cu ocazia •au din cauz.a rlzboiului e rezervată pentru a fi cercetalA de Guvern după
resrabilirea si!UllJiei nonnale. li eventual supud deliberlrii Corpurilor legiuitoare pentru a primi o
soluţiune l eg isl ativi. Pentru cm•tatarea unor a.'lr!T1cnea pagube cei intere.Ul i oe pot adrua ju•tiţie1
spn a o cere pe calea anchetei ,,Jn futurum'" D. Zarnlire""u oe referA euct la acea.•t.A menţiune
proroaativl. ti de aceea se orali vldit nemul1umi1.
1C11: azl", înd o datl pe libenli. Tnnspare evident aici, ecoul
• Duil iu Zamfirescu ..inf
ideilor din Manifestul - teslament. terminat de redactat cu clleva zile mai înainte. la 20 manie
1 9ţ 7 . Cf. O. Zamflte!Cu, op. cit„ ediţie M. Gafi(a, p. CXIV
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distruse, care alcătuie�tc: latura ei cadastr.i.lă şi care se poate întemeia pe tot felul
de urme de probe, ca hotare, ruine, documente salvate etc.
Pentru această serie de probe, ancheta este „in futurum" numai fiindcă
justi\ia o ordonă înainte de stabilirea cuantumului despăgubirii; altfel, ea aparţine
tot „temporibus illis" şi rămâne tot o „ex viitoare anchetă".
Dar cum se poate organiza o asemenea anchetă, când e vorba de acea parte
a averii imuabile, care prin natura sa alcătu(i)eşte fondul ,,mobil" al exploatării,
precum sunt maşinile, teascurile, camioanele, poloboacele, budanele şi toată
zestrea unei pivniţe distruse, arse sau furate? Şi cum se poate stabili prin anchetă
„in furturum" valoarea mobilierului dispărut, a tablourilor furate, a argintăriei
şiLa) altor obiecte de pre\ ce se găsesc într-o casă locuită de oameni cinstiţi (?) _
Cred că viitoarea măsură legislativă ar trebui să admită ca probat
prezum1iunea existen1ei acelor mobile fără de care imobilul nu are raţiune de a fi .
Dar dacă asupra laturei aceştia se poate discuta, - vă cer voia să consider
ca inadmisibilă interpretarea dată de acest Departament asupra vărsării vinului din
ordin administrativ sau prin devastarea trupelor ruso-române.
Războiul şi starea de asediu nu ridică dreptul de proprietate al cetăţenilor,
decât în marginile legii rechiziţiilor.
Această lege n-a fost aplicată, deoarece ordinul a fost dal jandanni lor loc,;ll i ,
prin telefon, iar execuţia a avut loc în ziua de 6 decembrie, când deja trupele
ruso-române devastau regiunea podgoriei noastre.
Cu toate insistenţele intendentului meu, Iosif Jucu, care tocmai atunci
venise în permisiune de la Regiment, nu i s-a dat nici un bon de rechiziţie2 1•
După teoria Departamentului D(omniei)-V(oa)stre, eu ar fi trebuit să las
tot(ul) la pământ şi să alerg la Tribunalul Rîmnicu-Sărat, ca să cer justiţiei să
ordone o anchetă „in futurum".
Trec peste faptul că, în acel moment Tribunalul de R(îmnicu)-Sărat nu mai
exista; că judecătorul de pace de la Coteşti era concentrat, iar ajutorul său (era)
fugit; că nimic nu mai funcţiona.
Presupun că toate ar fi fost în ordine.
În momentul acela eu mă găseam la Galaţi11, trernurâhd d� soarta ce se
pregătea ţării noastre, prin abandonarea nemotivată a Dobrogei şi preocupat de a
salva averea unei instituţiuni a cărei răspundere o aveam, întreagă, eu, ca
Reprezentant al Puterii teritoriale. În adevăr, în ziua de 9/22 Decembrie, părăseam
" D. Zamfirescu

inserate în

dA

uplica\ii în memoriul său, celei de a doua mcn1iuni prorogative

Adresa Ministerului de Război,

nr. 26.084 (b):

„Îl! cc privc'1c vlnarca vinului din

ordinul administraiici, o asemenea ml.sun\ nu putea li ordonat.A dccit

pc

c.alc n:chiziliunci,

eliberându-se un hon de n:chi1.i1ic. pc baza wifului în vigoare. Dac! •-ar li procedat alticl � nu s-ar
li dai un asemenea bon, D(omnia)-sa

(D.

Zarnlircscu, n.n.) clllA "'

facA

în prealabil dovada

alcgaţiunei D.(omnic i ) .ale pc calea unei anchete in futurum ordonaU de jull.i11c, conform lcgci".

" D. Zamlin:scu a fo•I delegai cu rang de ministru plcnipoten!iar al Rominiei ln Comi5tunea

Europeană a Dunării (C.E.D.) ti
B iunie 1 909 - aprilie 1 9 1 8.

in Comisiunea miir.LA a Pnitului, cu sediul in Gaiali in perioda
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Galaţ(i)ul şi mă strecuram noaptea pe sub tunuri, ajungând în brafUI Kilia la timp.
penru a salva tot avutul Comisiei EUI(opene) a Dunării, 15 milioane.
Eu, personal, aveam ordine formale din partea D(omnu)lui Porumbaru de a
nu părăsi postul. Dar presupun că aş fi avut timp şi sufletul să o fac. Cui trebuia să
mă adresez pentru aceasta7
Nu am aflat despre devastări decât în Ianuarie 1 9 1 7, iar Focşan(i)ul a căzut
în ziua de 26 Decembrie.
Tribunal şi judecători nu mai existau de mult. Intendenţii mei, români
transilvăneni, erau luaţi la armată; Bă(i)eţii mei21, amândoi pe front.
În aceste împrejurări, un cetăţean care şi-a făcut datoria de bun român, dar
care nu s-a gândit să-şi organizeze anchete „in futurum", nu are dreptul la nici o
despăgubire pentru averea risipită, nu de inamic, ci de propriile sale armate7
D(umnea)v(oastră) aveţi la îndemână mijloacele de informaţiune necesare,
pe Prefectul şi Deputaţii de Putna, aveţi întinderea viilor mele.
Vă rog ordonaţi o anchet! (şi) să fixaţi o mijloci(r)e, ce veţi voi şi cum veţi
voi, altfel s-ar comite o adevărată denegaţiune de justiţie in futurum2•.
(Duiliu Zamfirescu)

Alenndru - Duiliu 'i Luclr, ofi1eri, unbii diJtin'i în luptele din anul 1 9 1 6.
" O. Zamfire.teu, folooqte insinuant, termenul ,jn futurum' · propus de Ministerul de
Rlzboi, pallru S1chet1 ruolvlrii cazului slu.
u
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