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D n galeria personalităţilor paşoptiste ne oprim În continuare asupra cîtorva , a
dror tmcreţe s-a identificat cu a�iraţiile de progres ale patriei, dedicindu-şi forţele re
generării democratice şi sociale. Inţelegînd necesitatea obiectivă a procesului de dez 
voltare istorică a societăţii româneşti, personalităţile a căror traiectorie esenţială ne pro
punem s-o conturăm, s-au situat în primele rînduri ale luptătorilor pentru progres la
1 848 şi pentru unirea pri ncipatelor, la 1 859.
IOAN T. CURIUS
Un n u me consemnat În mai multe documente ale anului 1 848, dar intrat ulterior
i' n anonimat, este fără îndo ială 1. 1!. Curius. Cercetările din ulti mele decenii au evidenţiat
î nsă ş i alte coordonalte ale vieţii lui Curius, din perioada anterioară revoluţiei, integrate
îndeosebi în începuturile vieţii teatrale bucureştene din deceniul al patrulea al veacului
trecut. Ioan Tudor a, adoptat în teatru numele de Curie şi mai apoi de Curius a fost
fiul unui "cojocar subţire" , părinţii săi fiind originari din Ploieşti
sau din
Cîmpul ung 1 •
S-a născut în Bucureşti, în mahalaua Sf. Nicolae d i n Şelari prin anul 1 8 1 6 2 sau 1 8 1 7,
după cum ar rezultaj din mărturia sa de nuanţă autobiografică 3• Asigurîndu-i-se de către
familie frecventarea cursurilor la Sf. Sava a avut suportul necesar pentru a se înscrie
la Societatea filarmo nică, înte meiată în anul 1 8 34, beneficiind de statutul de bursier 4•
De la profesorul său C. Aristia 5, faţă de care u n timp îi va lega o puternică prietenie,
a învăţat franceza şi greaca ş i tot graţie generozităţii sale spirituale a fost iniţiat in
tainele interpretării scenice. Debutul 1-a avut î n piesa "Saul" de Alfieri, traducerea apar
ţinînd magistruJui său Arisnia şi a interpretat cu atita pa110s şi dăruire textul - probabil cu
pronunţase accente naturaliste - îno'ît s-a îmbolnăvit, leşinînd
pe scenă 6•
Faptul
n-a
trecut neobservat, dimpotrivă, şi dacă s înt conforme cu realitatea confesiunile sale tîrzii,
de starea sănătăţii sale se interesau chiar personalităţile de la palat Întrebînd "cum îi mai
e Împăratului", aluzie la rolul căruia îi dărui se viaţa pe scena i mprovizată 7• In efemera
1

"Revista literară", XVIII, nr. 30, din 20 nov. 1 897, p. 472.
pentru
literatură,

2 Ioan Massoff, Teatrul românesc, Bucureşti, Ed.

p. 538.

1961,

voi.

I,

3

"Revista literară", XVIII, nr. 27, din 20 oct. 1 897, p. 4 2 1 .
4 Istoria teatrului in România, Bucureşti, Ed. Acad. R.S.R., voi. 1, 1 965, p. 1 56 ; Ioan
Massoff, op. cit., p. 538.

5 Vezi Ana Maria Popescu, Alexandru Machedon, Constantin Aristia, Bucureşti,
Meridiane, 1967.
6 Rudolf Suţu, Iaşii de odinioară, Iaşi, tip. Lumina Moldovei, 1 923, p. 1 3 8 .
7 uRevista literară", XVIII, nr. 30, din 2 0 nov. 1 897, p. 472.
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exi5 te n ţă a Fila r m o n icii - ce şi-a. î nce ta t actiVItatea în anul 1 837 • -Curius, bucur îndu-�e
de si mpatia lui Aristia, a. fost distrib uit În mai multe roluri, pe cale le-a i nterpretat cu
dărui rea �i elanul c ara c re ristic tinereţii : Zopir din "Fanatismul", Lusignan din "Zaira",
Zamor din »Alzira", " Virgi.nius" clin Virginia de Alfieri 9• Prin 1 837 sau 1 838 a plecat
împreună cu Aristia în Grecia, fapt ce marchează prologul tinereţii sale avell<turoase.
La Atena s-a i nscris la u ni ve nitate , reuşind să frecventeze cursurile timp de u n an.
Concomitent, pe n tru a-�i asigura exis tenţa, Împreună cu magistrul său a dat două reprc
ze ntaţ i i , bine primite de public care, apreciindu-i cunoştinţele,
îi spunea "artistul" 10•
StudLile universitare din capitala G reciei, cît şi existenţa sa pe meleagurile elene i-:tu
asigurat, d upă a p recierile unui con te mporan" o putere socratică de discernămînt şi u n
g ra d înalt d e stoicism " 1 1, Speranţele celor d o i a r tişti români s e pare c ă n u a u putut fi
materialinte în pa tria lui Sofocle, ceea. ce l-a determinat pe Aristia să se inapoieze pe
meleagurile natale, Curius, rămas în continuare în Elada, a fost confruntat cu inerente
d ificultăţi ma ter i ale , di n care, spre a ieşi, a apela.t la unii compatrioţi. Un timp, doi
croitori român[, Iacob şi Petre, i-au oferit cele necesare asigurîndu-i găzduirea. Apoi a
ap elat la fostul d o m n ianariot Ioan Caragea, care se pare că 1-a ajutat, neemiţînd să
regrete tronul iremedia b i l pierdut . Cu aceasta, ajungînd la c o ncluzia lipsei de perspectivă,
a solicitat audLenţă la Consulul fr a n cez din Atena cerînd aprobarea de a se Înrola Î n
l egiu n ea s tră[nă IZ . Proiectul n-a putut f i tradus î n viaţă, deoarece n u s-a îmbarcat la timp
pe vasul cu destinaţ[a Algcr[a. In schimb s-a întîlnit cu Grigore Lehliu ce 1-a ajutat să ajung'\
pînă l a,• Veneţ ia. Lipsit de resursele materiale necesare a fost nevoit să plece pe jos pînă la
Paris, prin Lombardia şi Savoia, unde un senior italian i-a oferit ajutor 0• In 1 846 era la
Paris, da r se găsea �i aici într-o situaţie materială precară "înoît" foştii săi colegii de scenă din
Bucureşti, a mintindil-şi că " Înviase odată scena română" preconizau să dea un spectacol în
beneficiul siu �. In cele din urmă s-a înscris in legiunea străină 15, reuşind să se remarce pf
cîmpul de luptă, încît a cîştigat bunăvoinţa generalului Lamoriciere, ce 1-a trimis la Pari�
p entru a fi înc a d ra t într-un regiment de linie 16, încă din luna mai 1 847 a aderat la. Societatea
!itudenţilor ro mâni din capitala franceză, subscriind cu suma de 3 franci lunar 17• Contactul
tot ma.i sarîns cu tineretul român aflat la studii În Franţa a reliefat de participarea sa, la
8 martie 1 8 4 8 la Î ntrun i rea convocată de N. Bălcescu, activitate la care a fost prezen�i si
alţ[ paşoptişti de seamă Între care V. Alecsandri, V. Mălinescu, T. Rîşcanu şi alţii, prilej cu
care s-au hotărît mod al i tă lile decLmşării luptei revoluţionare în �ările române 18, Plecarea sa
către patrie a fost precipitată şi de faptul, nu lipsit de i mportanţă, că simpatizînd cu revo
lulion arii, s-a comprom i s ca mil i tar Într-una din Împrejurări cînd fu s:os În stradă şi pen
tru a evita consecinţele nefaste, trebui să părăsească Franţa 19. Inapoiat în patrie, la Bucu
refti şi apoi la Iaşi,. s-a angajr În lupta. revoluţionară şi, ca urmare, a fost silit să ia calea
străinătăţii. Aşa se face că, În mai 1 848 se găsea la Braşov, unde a subscris, alături de alţi
revoluţionari moldoveni ,.Principiile noastre pentru reformarea patriei" 2 0. I n iunie 1 848
Cur ius se găsea la Cernăuţi ca membru al Comitetului revoluţionar constituit în Bucovina de
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38.

f�toria teatrului din Romania, vol. cit., p. 1 61 .
]oan Ma ssoff , op . . cit., p . 196 ; Ana Maria Popescu, Alexandru Machedon, op. cit.,

IO R evista Li te rară , XVIII, nr. 30 din
'\1 Rudolf Suţu, op. cit., p. 67.

20 nov. 1 8 97, p. 472.

� Legiunea străină era o formaţiune militară creată
în Franţa in anul 1 831 destinată
ducerii aqi unilor de luptă în colonii (cf. Dicţionar enciclopedic romanesc, Bucureşti, ed. po·
litică, voi. lll, 1965, p. 93).
13 " Revista literară", XVI I I , nr. 30, din 20 nov. 1 897, p. 472.
14 "Gazeta Tr ansi l vaniei " , IX, 1 846, p. 206.
\S Rudolf Suţu, op. cit., p. 1 39.
ts " Revista literară " , XVIII, nr. 30, din 20 nov. 1 897, p. 472.
1 7 Am4l 1848 în Principatele romane, Bucureşti, 1 902, voi. I, p. 83.
18 D. Ivănescu, Virginia. !sac, Alexandru Ioan Cuza, Acte şi scrisori, laşi, ed. Junimea,
.
1973,
1 50, , nota; 4. ��
•
.
.
"Revista hterara , nr. Cit., p. 472 ; Ioan Massoff, op. at., p. 1 96.
·
:.o Documente privitoare la anul revoluţionar 1848 în Moldo'CJa, Bucureşti, D.G.A.S.,
1 960, p. 226 ; Cornelia Badea, Lupta românilor pentru unitatea naţională, 1 834-1 849, Bueil.:.
reşti, ed. Acad. R.S. România, 1 967, p. 1 37 ; · Vlad Georgescu, MemoireJ et projets de reforme
dans l;s Principa�ttes roumaines, 183�-1848, Bucarest, 1972, p. 142-143.
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paşop tiştii moldoveni ce luaseră calea exilului participînd la "reanţa" acestuia din .2 5 iunie 2 1.
Rănun astfel neelucidate cauzele prezenţei sale în exil În iunie 1 848, .cînd Ia Bucureşti Bibescu
abdi�ase, iar paşoptiştii luaseră în propriile mîină destinele ţarii. Intervenise între Curius
şi aceştia o ruptură definitivă ? .Avea motive personale profunde să evite prezenţa sa În
Bucureşti, neînsoţindu-1 nici pe Aristia, "cînd acesta a părăsit Grecia ? Ceea ce îndeamnă
spre această ipoteză e că şi mai: tîrziu, cînd paşoptiştilor li s-a Îngăduit oficial să se repa
trieze, Curius a evitat să revină În oraşul tinereţii sale. La Cernăuţi Curius apare printre
semnatarii statului Comitetului revoluţionar n, cît şi a apelului redactat către popor 23. Apoi,
a plecat spre Paris l a 26 iunie, că�i În şedinţa următoare a comitetului, ţinută o zi mai tîr
ziu, nu mai figureaza printre participanţi 24.
Revine în patrie după 1 855, stabilindu-se În Iaşi, unde afirmă că a fost numit pro
fesor de franceză, din anul 1 857 - la Şcoala militară existentă În capitala Moldovei 25•
După alte aprecieri ar fi funcţionau În intervalul 1 857- 1 862 ca profesor la Şcoala centrală
de fete din laşi căci, la 25t iulie 1 8 94, În vederea pensionării, Ministerul culturii şi instruqiei
publice solicita, în acest scop investigarea dosarelor şcolii 26.
După o tinereţe aventuroasă se dedică În cea mai mare măsură activităţii de la ,:ate
dră, cu satisfaqiile sale, dar şi cu anomimatul inevitabil. Din cînd În cînd, numele său mai
figureaza totuşi În contextul unor evenimente deosebite. Bunăoară. la 24 ianuarie 1 859,
amintindu-şi probabil de entuziasmul Comitetului de la Cernăuţi trimite o telegramă de
felicitare fostului tovarăş de idealuri, ajuns domnitor al Moldovei, Alexandru Ioan Cuza 27•
In 1 865 numele său apare printre ieşenii cu drept de vot,l în alegerile comunale, din despărţitura a IV-a a municipiului Iaşi 28.
.
In anul 1 86 1 anunţa publicul amator că oferă le:ţii de franceză În condiţiuni avan
tajoase 29. Cert e că în anul 1 1.162 era profesor, după cum rezultă de pe o Însemnare făcută
pe o carte oferită cadou 3°. Din anul 1 866 a fost Încadrat ca profesor de franceză la gim
naziul "Ştefan cel Mare'', post ce 1-a ocupat pînă la pensionarea survenita În anul 1 894 3 1 .
Paralel cu activitatea din mediul şcolar parti:ipă şi la viaţa spirituală a societăţii. Astfel,
la 10 februarie 1 8 74, anunţÎndn-se redeschiderea cursurilor gratuite ale Societăţii pentru
Învăţătura poporului român, aflăm că la seqiunea III-a, consacrată istoriei contemporane a
României oredă diverse teme, duminica şi În zile de sărbătoare profesorul Curius de la gim
naziul ,.Ştefan cel Mare" 32.
Un succint, dar con:l ndent portret de la vîrsta senectutii 1-a creionat renumitul ziarist
ieşean de pe vremuri Rudolf Suţu : "era o figură impozantă de moşneag cu trăsături ferme,
un cap alb ca un trunchi nins ce se legăna într-un mers ritmic. Era tipul omului care a trăit,
a văzut şi a cunoscut, era un izvor de apropouri şi o comoară nesecată de umor. După ce
şi-a îndepl init :u sfinţenie misiunea de profesor, dascălul acesta de franceză s-a retras din
profesorat în care trăise 30 de ani" 33. Căsătorit cu Eugenia Ortgies 34, părăsea I aşul doar În
perioada de vară spre a-şi petrece vacanţa pe litoral.
După pensionarea survenită În 1 894 s-a stabilit În Bucureşti, în anul 1 897, la o soră.
La scurt ·timp În ziua de 2 februarie 1 898, în locuinţa din str. Ţăranilor nr. 1 9, 1. T. Curius
21 T. Bălan, . Activitatea refugiaţilor moldoveni in Bucovina, 1848, Sibiu, tipog. Krafft :}
Drotleff ş.a., 1 944, p. 1 4 .
22 Ibidem, p. 64.
23 Ibidem, p. 3 8 ; "Cultura", an. I, nr. 2, din 17 iulie 1 8 8 3 , p . 39.
24 T. Bălan, op. cit., p . 66.
�s Ioan Massoff, op. cit., p. 538, nota 35.
26 Arh. St. Ia�i, fond Şcoala normală "M. Sturdza", dosar 271 1 893-1 896, f. 149, 1 5 6.
27 D. Ivănescu, Virginia lsac, op. cit., p. 1 50, nota. 4 .
28 " Progresul", aii . III, n r . 15, din 8 feb. 1 865, p. 2-3.
�9 "Tribuna română", 1 861 , nr. 1 38.
30 "Theodor Codrescu" , I I I , n r . 9, d i n 1 5 aug. 1934, p. 1 42.
3 1 Ioan Massoff, op. cit., p . 538, nota 35. Informaţia s-ar putea să corespundă adev-1rului căci, la 1 februarie 1 895 era mutat la c�tedra de limbă franceză a gimnaziului ·ştefan
cel Mare din laşi; C. Alevra, . profesor, cu titlu provizoriu de la girnnaziul din Fălticeni ("Bu
letinul oficial ali Ministerului C�ltelor şi instructiunii publice", JII, vot· III, nr. 36, din 1
.
feb. 1 895., p. 3 1 6). , .
· .·
.
.
32 Arh. St. IaŞi, fon
Socieţatea pentru învăţătura poporului român, dosar 1 3/ 1 874,
f. 195.
33 Rudoif Suţu, op. cit., p'. 67.
34 Arh. St. Iaşi, Coleqia stare civilă,. act. 761 6/1 888.
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v taţa, fiincl Înmormî n tat la Cimitirul Sf. Vineri 35. Paşoptistul I. T. Curius,
omul care a fost rind pe rînd actor, militar �i În cele din urmă profesor, situat În miezul
unor majore evenimente istorice, ar fi putut să ne lase memorii edificatoare. Din evocările
sale po�ib ile am depi>tat doar un scurt fragment publicat la sfîrşitul veacului trecut 36•
s-a stins o:En

35 Ioan Massoff, op . cit., p. 539.

341 "Revista l i terar5", XVIII, nr. 27,
din 20 oct. 1 897, p. 421 : " I a tă tot c e a m putut
culege din slaba �i băuîna mea memorie, des,pre care nici un.J. din autorii care au scris
is1oria tea tr u l u i n-au vo rbit . Aceste mărturisiri sincere şi exacte, for mează baza glorioasă
a ,coalei f i l armonice. Partea cea mai frumoasă a tinereţii mele este piatra unghiulară a
aces1 U i măre� edificiu românesc. M-a costat lacrimi de durere, c a să smulg din sufletu-mi,
după. 60 de ani, a ces te suvenire singeroase, sigilate de un nobil patriotism. Eu eram ele
vul lui Aristia, in clasa lui de limbă franceză. Avea;m 17 ani. - Dragă copile, vino de
seară la � coală, ca să ci1eşti o carte frumoasă, îmi zice Într-o zi Aristia. Chiar În ziua
aceea m -am dus sear::». La o masă mică, între două lumînări aprinse era Aristia, Eliad,
I o n C i mp i n eanu, Ia nc u Roset şi vreo doi sau trei străini. Indată Aristia deschide o
carte - L uarea Cory nt ului de lord Byron - tradusă în franceză şi de Eliad În r omâ 
neşte. Ca elevi se aflau vreo 10 tineri, adunaţi pentru a Învăţa să citească. Iată Începu
t ul Şcoa l ei filarmonice. Ci tirea pe această carte a ţinut vreo 6 luni, după care s-a hotărît
să inveţe e l evii de r o st tragedia de Voltaire, Fanatismul. Indată s-a făcut cîte o hlamidă
de p i:nză, cu ca re să se îmb race elevii c înd vor declama ; s-a. Închiriat o sală În centrul
ou�ul u i , unde să "exercite e-levii ca cum a.r fi pe scenă. Iată un mic semn de începutul
teat r ului. Acest mic î ncep u t a d u rat mai un an de zile. Leqiile se făceau În toate zilele,
cîte două, trei şi p a tru o re pe zi. I ndată se răsp înde�te vorba că Şcoala filarmonică face
minuni mari. To ţ i copiii boierilor celor mari dau năvală şi cer să se înscrie ca elevi ; cu
mare greutate îi face să Înţeleagă că aceasta nu se poate. Numărul boierilor ca fondatori
i n mul�inclu-se, incepu să se vorbească în secret că, sub numele de şcoală se ascunde o
asociaţie politică românească. Pe vremea aceea Moldova �i Valahia erau guvernate de ge
ne r alul Kisseleff, care auzind d e toate acestea, a venit să viziteze �coala· şi să vadă el
]muşi, ce e s te . A felic itat pe Ar ist i a şi m-a sărutat �i pe mine c u aceste vorbe : molodeţ
hlopeţ � i noi s tr ig în d : să trăiască Kisseleff. Cu două sau trei luni de zile începe Aristia
arhitect,
bun,
a se ocupa de rep rezentaţia lu i Mahomet. El era artist celebru, pictor
sculpto r, poet. Despre toate avea idei mari şi solide. El voia un tc,_tru clasic ; a început
a căuta pr in b i bliotecile călugărilor greci, care erau În Bucure�ti, cărţile ce conţineau co�
t u murile a ra b e şi evreieşti �i astfel a co nfecţionat costumul teatrului, după acele modele
antice, croi nd si ngur din stofe bu ne, zugrăvind scena conform c u istoria, încît a fost
ade văr a tă minu n e sala M o m ulo. Pentru Întîia dată de cînd exista România s-a văzut
artiş1i r o mâni de fa mil i i bune, muzică militară ro mânească ; parterul era plin de boierii
cei mari ai �ării strigînd în gura ma re : să trăiţi copii.

Se ridică. cortina ; cînd am dat cu ochii de public am ameţit ; lacrimile şi sudo
rile mă î nădu�ea u . Aristia era sufleurul ; el s�riga : curaj, n u mă lăsaţi copii, şi după un
sfert de oră de a morţire, începu muzica militară a cînta şi noi :l vorbi.

De l a 34 p î nă la începutul a n u lui 37 s-au reprezentat 5 tragedii : trei de Voltaire,
ade că Fanatis m u l d e ma i multe ori în care am jucat rolul lui Zopire, Nicu A ndronescu
rolul lui Mahomet, Seid, un tînăr, anume Diamant ; Pa(lmira o fată de bărbier. A doua
t rag ed ie a fo>t Zaira În care a m avut rolul lui Lusignan şi colegul meu Andro nescu pe
Oros ma n ; pe Zaira şi pe Fatime - două tinere fete. A treia tragedie 31 fost Alzira sau
Ameri can i i ; rolul me u a fost Zamfore şi a lui Andronescu - Gusman ; Alzira· - o tînără

femeie din Transilvania. A patra tragedie a fost Virginia, tradusă de Aristia din Alfieri ;
eu a m avut rolul lui Virginius şi Virginia, Eufrosina Vlasta şi rolul lui Icilius l-a avut
l og odnicul e i, un tînăr Mavrodin. A cincea tragedie a fost Saul în care Olănescu a jucu
rolul lui David şi pe .regina Micol, tot femeia din Tramilvania. In aceşti 3 ani Aristi.1
a făcut ca un bun părinte sufletesc, educaţie fizică, intelectuală şi morală ; pe mulţi ne-a
îmbrăcat ş i ne-a dat de mîncat, pentru că mai toţi e ra m copii săraci.

Eu m-am născut în mahalaua Sf. Nicolae din Şelari în uliţa nu departe de Hanul
Şerban Vodă. Studiile le-am făcut la Şcoala de la Sf. Sava. Toate tragediile în care a m
cuvintele. In
jucat l e ştiam p e d e ros t ş i n-am suferit niciodată p e A.risllia să-mi sufle
toată ţara bucurie mare, entuziasmul indescriptibil".
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GHEORGHE DULCESCU
O personalitate mai puţin cunoscută a fost Gheorghe Dulcescu care, îndeosebi în vara
anului 1 848 s-a manifestat ca fiind animat de autentice sentimente patrioti�e puse fără rezerve
În sl uj ba cauzei revo l u ţion are . Antroponimicul derivă, după cum opina j ust N. A. Constanti
nescu,. de la adjectivul dulce 37, de la care de altfel s-a format şi toponimicul Dulceşti 3� .
Vechimea numelui datează, după mărturiile scrise, din secolul al XV-lea, cînd, la 30 iulie
1 4 39, bunăoară, În sfatul domnesc al Moldovei se afla panul Duma Dul :es c ul 39. Gheorghe
Dulces.:u nu pare a fi un descendent al panului Duma sau al fratelui său căci, se pare că
ace ştia n-au a v ut urmaşi pe linie masculină, s t i ng îndu- se. Ca dovadă , Cantemir semnalînd
familile bo iereşti contemporane sieşi nu o citează, 40 ceea ce nu era o scăpare, ci faptul că în
realitate nu mai exista familia Dul�escu.
Un reprezentant al acestei burghezii ce aspira spre reforme a fost şi Gh. D ul cescu , năs
cut la Iaşi în anul 1 823 Într-o familie care dispunea totuşi de o acceptabilă stare materială,
de vreme ce şi-a putut permite să-i asigure instruirea necesară, creîndu-i condiţiile necesare
frecventării cursurilor de la Academia Mihăilean ă 41. La această instituţie de cel mai înalt
prestigiu din capitala Moldovei a urmat D ul cesc u cursurile, În su ş in d u-şi paralel cu cunoştin
ţele pred a te , după moda vremii, limba fran:eză. Absolvirea cursurilor i-a facilitat găsirea
unei slujbe Într-un domeniu de mare perspe ctivă pe at u nci , În "ramul dregătoriei judecăto
reşti", ocupînd postul de "scriitor", în anul 1 846, pen t ru o durată de 4 l un i � . Incepind din
acel aşi an s-a transferat la departamentul bisericesc, oferindu-i-se funcţia de şef al se.:ţiei a
dou�. pentru care i se plăte-a o leafă de 4000 Iei. Superiorii considerau că, În noul post
manifesta o pregătire ,.deplină recomandabilă", iar sîrguinţa
în
soluţionarea sarcinilor de
serviciu îi era apreciată l a aceeaşi valoare 43.
Din conţinutul documentelor epocii nu rezultă că Dulcescu s-a situat În centrul eveni
mentelor, dar se poate totuşi intui că a întreţinut legături cu unii din capii miş�ării revolu
ţionare din martie 1 848 din capitala Moldovei. Aceste legături cultivate cu discreţia nece
sară I-au ferit de prigoana declanşată după 27 martie, scutindu-1 de domiciliu forţat sau de
calea exilului. $tiindu-se astfel dincolo de bănuielile poliţiei lui Mihail Sturdza, Dukescu a
avut posibilitatea să contracteze legături statornice între membrii comitetului revoluţionar
constituit în capitala Bucovinei şi elementele revoluţionare rămase În Moldova. Este sem
nalat printre refugiaţii de la Cernăuţi, prezenţa sa acolo poate fi justificată prin părăsirea
temporară a Iaşului datorită Ctpidemiei de holeră ce făcea ravagii, din care motiv oamenii
părăseau centrele intens populate retrăgindu-se la moşii 44• La Cernăuţi, Dulcescu a participat
la şedinţele comitetului revoluţionar desfăşurate În zilele de 25, 27 iunie şi 9 iulie 1 848 �5•
Bucurîndu-se de încrederea deplină a :olegilor de luptă pentru propăşirea patriei,
Dulcescu a fost însărcinat ca, Împreună cu N. Pisoschi să colecteze de la simpatizanţii cau?.ei
revoluţionare bani în scopul achiziţionării de arme şi totodată, Împreună cu Siler să transmită
tovarăşilor de i de al uri din Cernăuţi ştiri despre starea de spirit din ţară. Inapoiat În Mol
dova Du lces : u se dovedea într-una din epistolele adresate refugiaţilor un radical convins,
subliniind necesitatea procurării de arme, acţiune ce putea fi materializ:nă de către Mălinescu,
Chinezu şi alţii ce se aflau la Paris. Evaluînd imperativul momentului cu toată justeţea Dul
cescu apare În ipostaza de revoluţionar autentic afirmînd că ua trecut vremea unde numai
să vorbim şi să proectăm, acum numai fapta este totul" .u. Intr-o altă s:risoare, datată 5 / 1 7
N . A. Constantinescu, Dicţionar onomastic românesc, Bucureşti, ed. Acad. R . P. R.,
268.
N. Iorga, Studii # documentt cu privire la istoria românilor, Bucureşti, Atei. grafice
SOCEC § Co, 1909, voi. XVI, p. 4 1 8.
39 u Miron Costin", an. l, nr. 1 0, din t iulie 1 9 1 6, p. 1 47. In alte documente numele
e tradus uLimbădulce" (vezi "Documenta Romaniae Historica", A, voi. I, Il, sub voce).
.a Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucureşti, ed. Acad. R. S. România, 1 973, p .
..,, Arh. St. l aşi , fond Secretariatul de Stat al Moldovei, dosar 1 742, f. 7.
�2 Ibidem, dosar 1 761 , f. 1 0.
�3 Ibidem, dosar 1 742, f. 7.
4� Manolache Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 ani pînă în zilele noastre, I a�i ,
lip. Inst. Albinei, 1 857, tom. Il, p. 2 1 4.
�T. B ălan , op. cit., p. 14, 1 5, 59-70; Maria Soveja, Docu�nte inedite referitoare la
Comitetul revoluţionar din Cernăuţi şi legăturile sale cu rtvaluţionarii din Moldova şi Tara
Românească în "Revista arhivelor•, an. L, voi. XXXV, Supliment, 1 973, p. 44.
<16 Maria Soveja, op. cit., p. 44.
37
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i ulie 1 848 Dulce>cu notează, indignat pe bună dreptate realităţile moldovene, prezentînd
grava situa,ie În care fusese a dusă ţara ; pe de o parte corupţia Întinsă ca o metastază, pînă
",:a: divan " unde "to1 i sînt l? u ş i pe ciubuc", iar pe de altă parte, c:1 şi cum această epidemie
socială n-ar fi fost suficienta, se conjuga cu jaful practicat de trupele ţa.ristc invadatoare care
pro ce d au În 1 84 8 . adăugăm noi, Într-o manieră asemănătoare cu celelalte invazii începînd
d i n 1 7 39 : .. dezbracă şi de�artă hambarele şi coşerii de piine, dînd numai ţidule de pri
mire" 47• J n tr-o altă scrisoare de-a sa, redactată la 1 7/29 iulie, Dulcescu relevă că revoluţio
narii răm a �i În ţ ară - Stur<lza nu putea să exileze pe toţi cei ce se opuneau regimului său
opresiv - reuşiseră să atragi Jc p artea lor ciţiva ofiţeri şi se pregă tea o proclamaţie ş i un
pro i ec t de c om ti mţ ie � 8. Jn ultima scris o ar e păstrată de la Dulcescu din acele vremi, acesta
relata despre m i �cările tr up elor ţariste, despre Jiscuţiile privind unirea principatelor, cît şi de
ade rarel de no i me mb r i la mişcarea d e nuanţă revoluţionară "Salutul patriei" 4�.
In anul 1 84 9 Dulces:u a revenit la preocupările ce-i reţinuseră atenţia după absolvirea
Ac:�d emiei Mihăile ne, p ra cti cînd pentru o scurtă per:o:�dă de timp, avocatura so. Din anul
1 850 sau 1 85 1 , buc urîndu-s e poate �i de sprijinul direct sau indire�t al lui Asachi, a lucrat
la Departamentul biser ices c şi Învăţăturii publice. Strădaniile sale pe acest tărîm i-au fost
ră splătite prin ac or d ar ea :u Decretul nr. 1 90 din 24 aprilie 1 8 5 2 a rangului de comis 51, iar
l a 21 i ul i e 1 855, odată cu Decretul 1 3 1 4 i-a fost conferit rangul de spătar 52. Măsuri t:udive,
soc ot i m n oi , de vr eme ce agonia bo ierimii era perfect vizibilă, concretizată, prin inflatia de
bo ier i , semn al decadenţei declanşat de Ioniţă Sandu Sturdza.

Inaugurarea bătăliei pentru realizarea unirii principatelor favorizată indiscutabil şi de
factorii externi, Între care la loc �entral a fost deznodămîntul războiului Crimeii, 1-a deter
min:J.t, firesc, pe Dulcescu să adere la ,.Societatea Unirii" unde figurează ca membru de Ia
}0 mai 1 856 53_ Cfriar da:ă n-a îndeplinit un rol de prim rang în făurirea unirii, faptul că
n-a ezitat să �e înrole ze In tabăr a unioni.ştilor şi, să slujească această cauză pe măsura
capacită�ii s ale îi a duce re:unoştinţa posteri tăţii.

J n acelaşi an, dator i tă pozi�iei ce-o deţinea În Deparramentul cultelor şi instrucţiei
publice a con tribuit la apl anarea unor disensiuni existente În Iaşi în mediul şcolar armean,
preconizînd alegerea. unei noi eforii şcola;rc a comunităţii armen c 54, iar în conflictul iscat în
anul 18S7, Între Laurian şi profesorii ieşeni se pare �ă a Încercat să susţină cau7..a acestuia 55•
In scopul soluţionării litigiului a fo�t imtituită o comisie formată din Gr. Cuza, M. Kogăl
niceanu, C. Negri, A. Pa nu şi C. Hurmuzaki 56, Calitatea de director la dep:i.rtamentul cul
telor şi înviţămînrului o mai deţinea încă la. 1 5 .iulie 1857 57; dar ulterior a fost înlăturat
din acest post de către Caimacam, fiind preferat În locul său Ilie Burchi 58•

In anul 1858, Înaintat Între timp şi la rangul de agă, a fost rechemat la postul de
d irector de depar tame n t 59, Tot În acelaşi an poate fi Întîlnit În documente ca membru În
Con>iliul admini >rrativ �o. O î n săr :i nar e delicată a primit Împreună cu D. A . Cantacuzino, în
1 858 şi anume de a găsi căile de soluţionare a conflicrului apărut Între guvern şi mănăstire:t
Nea mţ , conflict datorat faptul ui că şcoala existentă acolo a fost desfiinţată de către călugări.
Demersurile· făcute de Comisia compusă din cele două personalităţ i s-au dovedit Însă În final
infr-uct uoase �i ca urmare, aceştia şi-au de:Iinat răspunderea 61.

op. cit., p . 1 8 .
Ibidem; p. 99.
49 Ibidem, p. l Ofi-1 0 8 .
so D . Ivănescu, Virginia !sac, op. cit., p. 1 5 1 .
51 A rh. St. Ia�i. fond Secretariatul de Stat � Moldovei, dosar ' 1 742, f. 95 v .
5 2 Jhidem.
53 D. lvănescu, Virginia !sac, op. cit., p. 1 5 L
!>' .Gazeta de Moldavia", XXVIII, 1 856, p ; 380.
ss
Iosif Pervain, I oan ChindriŞ, Corespondenţa lui Alexandm P'apiu flarian, Cluj, ed. Da·
cia, 1972, voi. 1, p. 63.
sa lbidt m, p. 1 87.
>7 NGazeta de Moldavia " , nt. 55, din 15 iulie 1 85r,; p . . 218.
sa Iosif Pervain, Ioan Chindriş, op. cit., p. 67.
59 .,Gazeta· de Molclavia", XXX; 1 858,- p. 92.
'o .,Monitorul· oficial ai ·Moldovei", ilr. 2, din 1 nov. 1 858, p. 3.' ·
" R. Rosetti, Conflictul dintre gi1vernul Moldovei şi M-rea ' Neamţului, I, în · " Analele:
Aca.demîei Române, mem. seq. ist. � , S. Il, tom. XXXII, p. 776--778.
47 T. Bălan,
•e
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In postul de director de departament avea să fie confirmat de dtre domnitorul un1ru,
Alexandru Ioan Cuza, la 1 6 ianua,rie 1 859 6�. Cu toate acestea după unire, ŞL îndeo)ebi după
1 862 rolul lui Dulcescu în via�a politică, asemeni altor personalităţi din Iaşi, a scăzut verti
ginos. Performanţa cea mai meritorie realizată în acea vreme a fost la a;legerile comunale din
iulie 1 864 cînd a · fost ales în Consiliul Comunal 63, cu care prilej in să, în postul de prim'lr
al Iaşului investirea a. ob�inut-o D. Gusti 64• In anul 1 865 apare consemnat printre alegă
torii comunali ai Iaşului din despăr�itura 1-a 6!;, In acelaşi an ca "patentar" era inclus printre
persoanele ce se bucurau de oarecare vază, de vreme ce beneficia de dreptul de a face parte
dintre jura�ii din jude�ul Iaşi 66.
La toate aceste coordonate biografice să mai adăugăm că Gh. Dulcescu a fost căsătorit
cu Caterina Porfiriu, fiica lui Alexandru Porfiriu (decedat în anul 1 857) şi a Elenei Porfirin
(stinsă din viaţă în anul 1 842) 67.
E greu de presupus care ar fi fost evolu�ia ulterioară a lui Gh. Dulcescu, căci existenia
sa s-a frînt brusc la 28 martie 1 8 65 68. ln scurta-i vi��J. n-a trăit însă numai pentru sine, ci
şi pentru patrie, slujindu-i interesele şi cauza progresului În momentele cruciale.
NICOLAE PISOSCHI
Un aport ce nu urcbuie neglijat, atît la 1 848 cît îndeosebi În anii de efervescen�ă poli
tica din preajma unirii şi mai ales după înfăptuirea acestei necesităţi istorice vitale pentru de;
tinele poporului român, 1-a avut botoşăneanul Nicolae Pisoschi. Dacă la 1 848 contribuţia sa
a fost realmente limitată, activitatea sa. a cuprins coordonate mai ample mai cu seamă după
1 857 şi pină la 1 1 februarie 1 866, gra�ie şansei ce a avut-o de a se număra printre colabora•
tarii cei mai apropia�i ai domnitorului Unirii, colonelul Alexandru Ioan Cuza.
Pisoschi, asemeni multor personalităţi ale vremii, angajate mai mult sau mai puţin în
via�a politică a ţării era desccndentul unei familii de boieri, de condi�ie modest;\ în�ă, . se pare_
de sorginte poloneză (1}. Tradi�ia păstrată de familie şi transmisă din generaţie în genera�ie pînă
la începutul secohllui nostru era cJ. sînt coborîtori dintr-un conte de Halici, stabilit în Moldova
în timpul lui Alexandru cel Bun 70• Dacă existen�a respectivului conte de Halici e fantezista,
originea poloneză a familiei Pisoschi pare a fi plauzibilă Într-o măsură oarecare. Pînă la . stu
diile de onomastică şi asupra acestui nume, rămînem pe tărîmul ipotezelor, înclinînd totuşi că
opinia lui Cantemir . era apropiată de adevăr sau chia�.r se identifica perfect cu aceasta. Docu
mentar, cel · mai vechi Pisoschi e semnalat · către sfîrşitul secolului al XVI-lea, ca fiu al lui
Gligorcea şi ginere al logofătului Pătraşco 71• La 2 1 iulie 1 626 aflăm despre existen�a pîrcăla
bului Gligorcea Pisoschi 72, poate chiar aceeaşi persoană cu precedentul. O probă suplimentarl
cJ. Pisoscheştii n-au descins dintr-un conte, aşa cum pretindeau, ci din modeşti boieri de ţar:i,
cărora starea materială nu le-a permis· accesul la mari dregă tarii, cum ar fi fost firesc dacă
aveau o ilustra sorginte nobiliară este că, primul dintre ci a ajuns pircălab de Soroca ante
1 6 1 0 73. De altfel, doar o simplă incursiune retrospectivă, fără a ne propune a contura arbo
rele genealogie relevă, de asemenea,, că reprezentan�ii acestei familii au fost de condiţie mo
destă. La data de 5 februarie 1 663 este menţionat într-un document un Pisoschi, n especificîn62 D. lvănescu, Virgini'a Isac, op. cit., p. 1 5 1 .
6 3 "Monitorul", jurnal oficial al Principatelor unite române"

nr . 1 67, din 2 9 iul. ( 1 0
aug.) 1 864, p. 747.
64 Ibidem, nr. 1 8 3 , din 1 8 (30) aug. 1 864, p. 8 1 9 .
65 "Progresul", an. III, nr. 1 5, din 8 febr. 1 8 65, p. 2-3.
66 Ibidem, nr. 23, din 1 martie 1 865, p. 2.
67 Arh. St. Iaşi, fond Primăria Iaşi, dosar 1 4 / 1 867, partea 1-a, nenumerotat.
68 Ibidem.
69 D. Cantemir, op. cit., p. 283 ; Constandin Sion, Arhondologia Moldovei, Bucureşti,
ed. Minerva., 1 973, p. 205-206 ; Octav George Lecca, Familiile boiereşti române, istoric şi ge
nealogie, Bucureşti, 1 899, p. 5 1 9.
70 Ioan Nădejde, V_ G. Moqun, Biografia lui şi genealogia familiei Morţun, Bucureşti,
Inst. de arte grafice Speran�a, 1 923, p. 92 ; Costandin Sion, o p. cit., p. 205, nota 72.
7 1 Ibidem.
72 Documenta Romaniae Historica, A, Moldova, . Bucureşti, ed. Acad. R. S. România,
1 969, voi. XIX, p. 1 22, nr. 1 02.
73 D. Cantemir, op. cit., p. 293, nota 74.
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du-s;e şi r angul ce îl de�inea 7', unui capitan Gheorghe Pisoschi i se întărea, la 29 mar tie
1706, jumătaiC din satul Be ceşti, tinutul Cer năuţi 75• La 16 iulie 1 742
e menţionat ca pro
prietar al unor p�rţi din Beceşti un n epot de-al lui Ioan Pisoschi 76, rezultînd că, În satul
respectiv decenii de-a ri n dul familia Pisoschi a avut un trup de moşie. La 30 mai 1 789 un
Ştefan Pisoschi, dpita n , se manifesta ca un intransigent vechii al vistiemicului Lascarache Ro
set H. La 181 0 ?rintr e boierii Mo ldovei din această familie făcea parte doar vei slugerul Va
sile Pisosc hi 78• In fine, la 1 8 1 6 '115.turi de precedentul este menţionat şi pitarul
Uie Pi
S<lschi 79•
Tatăl viitorului paşoptist a fost Co stache Pisoschi, născut pe la 1 783 sau 1 786 eo şi care,
la 1 8 16 era sluger, fi ind proprietar al moşiei Nichiteni, sat cu 8 birnici 8'. In anul 1 824 era
>tolnic �i figura c a pro?rietar al unui han situat in Popăuţi-Botoşani 82• Cu rang de stolnic
era în 182713 cît �i în 1 833 8�.
Stolnicu] Costachi Pisoschi a avut mai mulţi fraţi şi surori între care : Tudorachi - biv
ve] se rda r la 1 8 27 as (cunoscut şi sub denumirea de Deliboer), Alistar - biv vei căminar la
1 8 27 86, Catinc;jl - căsăto rită cu Ilie Ci o l ac, Zenaida - călugăriţă şi Safta - căsătorită cu
banul V[rgolici 8 7• Costachi era în via�� în 1 847 cînd e menţionat cu rang de spătar 88 .
Mărturiile documentare re fe ritoare la data naşterii lui Nicolae Pisoschi sint, ca şi pentru
alte personalită�i ale epoc i i, extrem de conuadictorii. Contemporanul său, Frederic Dame aprecia
că s-a n� scut pe la 1 8 1 2 8�. După o listă a persoanelor investite să desemneze eforii oraşului
Boto � n i , reda ctată in anul 1 847, o:ware inclusiv şi Nicolae Pisoschi, consemninou->e că, la
vremea respe ctivă era în etate de 37 de ani, de unde ar rezulta că s-a născut în ;$lui 1 8 1 0 9°.
Un an m ai tî rz i u , la 24 iulie 1 848, intrînd prin satul Boian în Bucovina, Pisoschi declara că
avea 32 de ani însemnînd deci, că s-a născut În anul 1 8 1 6 91. Conform listei ac!egătorilor din
Princi?atele Unite pe anul 1 862, Pisoschi e menţiona,t ca fiind în vîrstă de 43 de ani ceea
ce con d u ce la conduzia că se născuse prin 1 81 9 92• In lipsa unor dovezi indubitabile, oarecare
aprox1mare s;e degajă din aprecierea lui Alexandru Ioan Cuza ce scria doamnei Elena despre

74 Cataloguf documentelor moldoveneşti din arhiva istorica centrală a Statului, Bucu
re�ti, D.G.A .S., 1 9 68, p. 209, nr. 9 30.
7S Documente pnvind

Acad. R. S. România,
7>

1966,

!bidem, p. 246.

relaţiile agrare in 'tieacul al
p. 196.

XVIII-lea, A, Moldova, Bucureşti, ed.

77 D ocumente privitoare la istoria economică a României, Ora1e 1 i tîrguri, Moldo'tla, Se7ia A, vol. ] [, Bucureşti, 1 960, p. 1 O, 1 1 .
7& R . Rosetti, Arhiva Senat oTilo r din Chi1inău i n "Analele Academiei Române"', Mem.
sect. ist. , S. Il, tom. XXXII, p. 62.

7' Corneliu Istrati., Condica t�istie rie i Moldo'tlei din anul 1816, laşi, ed. Acad. R. S. R<l·
mânia, 1 9 79, p. 93.
eo Artur Gorovei, Monografia ora1ul11i
Bo to şani, Fălticeni, tip. Saidman, 1 926, p.
223, 230.
8 1 Corne li u I strati, op. cit., p. 93.
112 Arh . s� Iaşi, Tr. 166, o p . 1 84, nr. 23, f.
3 1 V.
8J ,.Urica rul" , VII, p. 1 54 .
8 � Ana lele parlamentare ale României, tom. III. partea II-a, Bucureşti, 1 893, p. 251 , tom.
VII , partea 1 1-a, p. 725. Precizăm că, în perioada respectivă a mai trăit Costache Pisoschi.
Acesta a primit de la Ioruţă San du Sturdza, la 23 febru�ie 1 823 rangul de căminar (Gh. Ghi
b ănesc u , S1<1ele şi izvoade, vol. X, p. 269 ; "Arhiva gcnealogică"', 1, nr. 4-6, 1 9 1 2, p. 105).
In 1 8 27 era biv ve] căminar (cf. "Uricarul", VII, p. 147). De reţinut, de asemenea că, pe la
1 857 trăiau În Boto şan i, un Costachi Pisoschi clucer ş i altul cu rangul de pitar (Documente
privind tmirea pTincipatelor, Bucureşti, ed. Acad. R.P.R., 1 959, voi. 1, p. 222, 1 46, 148).
5 5 .Uric ar ul " , V I I , p. 154 ; Analele parlamentare ale României, voi. ITI, partea II-a,
p. 250.
86 . U ricarul", VII, p. 1 48.
1 1 A . Gorovei, op. cit., p . 230.
88

Ibidem.

Fred.eric Dame, !stoTia Româ1uei contemporane, de la rein troducerea domnilor p:l
mînteni, pină in zilele noastre, 1822-1900, Bucureşti, Socec et C-ie editor, 1 901, p. 56,
nota 2.
90 Artur Gorovei, op. cit., p. 230.
91 T. Bălan, op. cit., p. 3 , 86.
'2 .Monitorul Principatelor Unite române"', nr. 2, din 3 ian. 1 862, p. 1 2.
8�
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Pisoschi : "el e tînăr. Trebuie deci ca tinereţea sa petreacă" Pl, cum Cuza s-a nascut la 20 mar
tie 1 820, din afirmaţia făcută se poate presupune că Pisoschi s-a născut fie în 1 8 19, fie ul
terior, din moment ce domnitorul îi gaseau ca scuză tinereţea în îndeplinirea tardivă a unor
indatoriri. In acelaşi timp nu este exclusă nici o di ferenţă redusă ca timp Între vîrsta celor
doi dar, (ăspunderile ce apăsau pe umerii domnitorului unirii să-i fi structurat întreaga optici
despre viaţă.
Despre copilăria cît şi studiile viitorului adjutant domnesc marturiile lipsesc, făcînd loc
presupunerilor că, potrivit obiceiului vremii, a dobîndit instruqia necesară fie cu profesori par
ticulari, fie la vreunul din pensionatele existente la acea dată În Moldova sau la Şcoala din
Botoşani 94• In anul 1 844 era căminar şi ocupa deja o funqie publică, în luna ianuarie încre
dinţînd o "vechilimea" moştenitorilor lui Pavel Adiaconiţei 95• Contactul său cu forţele pra
gresiste ale timpului datează cam tot din această perioadă, suportîndu-i într-un fel consecin
ţele : în decembrie 1 844, după cum nota Iordache Mălinescu într-o scrisoare,
era exilat 96 .
Faptul nu era izolat căci, în acelaşi aJl fuseseră exilaţi în diferite locuri şi alte personalităţi
de vază între care M. Kogălniceanu, C. Negruzzi şi alţii. Unul din motive, în cazul său ar
putea fi implicarea avută, într-un anume grad, in procesul obştei Botoşanilor contra călu
gărilor de la mănăstirea Popăuţi. Implicaţiile sale în aqiunile protestatoare contra regimului
lui Mihail Sturdza n-au fost însă de o factură şi amploare deosebită. Un contemporan obser
vînd că după terminarea exilului a mai ocupat diferite
slujbe, desigur nu de prim rang, ci
corelate cu poziţia sa socială 97• O marturie concludentă în acest sens este că, în anul 1 845
fusese rostuit în funqia de sameş al ţinutului Botoşani, ca succesor al pitarului Iordache Sion 98 .
In ce măsură a luat parte la evenimentele din Iaşi în luna m artie 1 848, e greu de stabilit.
Cunoscut însă ca adept al înnoirilor sociale şi avînd prieteni printre colegii de generaţie de
orientare progresisti nu este exclusă venirea sa la Iaşi, căci distanţa relativ redusă fa'ţă de ca
pitala Moldovei îi permitea: să se deplaseze lesne în capitala. Intrunirile pregătite şi desfăşurate
la "otelul" Petersburg nu erau în exclusivi'tate opera ieşenilor, ci şi a altor elemente progre
siste, sosite din diferite colţuri ale Moldovei la. Iaşi, tocmai cu acest scop. Un contemporan
participant la evenimente nota de altfel Într-o scrisoare că, la Iaşi veniseră În acel început
de primăvară "de prin toate districtele" "mai mulţi oameni cugetatori la binele ţării" ce în
cercau, rin consultările respective să depisteze modalităţile cele mai adecvate de reformare a
patriei" 9. In acest context este posibilă de admis şi prezenţa sa printre persoanele adunate în
hotelul lui Regensburg, fără însă a fi fost cooptat prinDre personalităţile marcante care au avut
meritul istoric de a redacta cunoscuta petiţie către Mihail Sturdza. Contacte cu cei prezenţi
în sala respectivă Pisoschi a avut cu certitudine, chiar d�că n-am admite prezenţa sa la în
trunirea din 27 martie motivată din cine ştie ce concurs de împrejurări. Aceste contacte sîn'
relevate, fără putinţă de tăgadă, de legaturile sale strînse cu Comitetul revoluţionar înjghebat la
Cernăuţi de către revoluţionarii din Moldova emigranţi În Bucovina 100• Sub nici un chip nu
era acceptat în cercul acestora daca exilaţii nu 1-ar fi cunoscut anterior şi nu le-ar fi inspirat
deplină in credere. Parte din documentele păstrate dezvăluie prezenţa sa la şedinţa Comi_tetl_l:
Cer
lui revoluţionar ţinută la 25 iunie 1 848, dimpreună cu ceilalţi revoluţionari aflaţi la
năuţi 10 1, cît şi la şedinţa ţinută două zile mai tîrziu, prilej cu care a avansat propunerea rle
a stabili legături cu gruparea ieşeana a cărui lider era N. Istrati, situat atunci ye poziţii pro
gresiste, dar care cîţiva ani mai tîrziu avea să înregistreze o evoluţie ideologica aparte, deve
nind, se ştie, un înverşunat antiunionist. Propunerea a fost insă respinsă, întrucît Istrati nu
inspira suficientă Încredere m. Cu acelaşi prilej, Întrucît nu figura pe listele cu persoanele
prescrise şi ca atare putea oricînd reveni În Moldova, Pisoschi a fost însărcinat ca, împreună
cu Gh. Dulcescu, să colecteze de la binevoitori bani, sumele rezultate din această iniţiativă

�
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C. C. Giurescu, Viaţa # opera lui Cuza Vodă, Bucureşti, ed. ştiinţifică, 1966, p. 368.
"Buletin, foaie oficială", 1, 1 833, p. 65-66.
95 Ibidem, an. XII, nr. 5, din 16 ian. 1 844, p. 1 8 .
9 6 Cornelia Badea, LJtpta românilor pentru unitatea naţională, 1834-1849, Bucureşti, ed.
A cad. R.S. România, 1 967, p. 262.
97 Frederic Dame, op. cit., p. 56.
98 Arh. St. Ia�i, fond Secretariatul de stat al Moldovei, dosar B62, f. 1 -4.
99 G. Sion, Suvenire contimpurane, Bucureşti,
tipog.
Academiei Române,
1 888, p.

94

1 71 - 1 72.

Theodor Bălan, op. cit., p. 3, 4, passim ; Maria Soveja, op. cit., p. 73.
10 1 Theodor Bălan, op. cit., p. 59.
102 Ibidem, p. 64.
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urmi n d a fL utiliz ate pe n tru achiziţiona.rea de arme din apus 1Q3. ln acest scop, la data de 28
i.u.n ie 1 8 4 8 li s-au eliber at autorizaţiile neces are TD4• Pr ezenţ a sa a fo st inregistrati şi la şc
din� d in 2 iu.LLe \�5, înapoindu-se ulterior în ţară, pentru. ca să revină în Bucovina la 24 iu·
li.e 1 848 tre cînd frontiera samavolnic impusă În 1 775 pe la satul Boian ll6. La 30 iulie 1 848
se găsea deja la Cernăuţi semnînd, alătwi de ceilalţi revoluţionari care încă nu plecaseră in
apus, memor i u l aclresat com i >arului turc Soliman Paşa 101, cît şi adresa ce urma a fi înmînati
co n >u l u l ui francez 1 118_

Dupi ve n i rea la clomnie a lui Gri go rc Ghica, În anul 1 849 perrruţîndu-se accesul spiri
telor lu minate la p oHu ri înalw în stat, cum ar fi director de departament 1°7, Pisoschi a be
nefi ciat de iniţiativa noului domnitor, fiind numit ispravnic al ţinutului Doroh oi 1·.�. In acest
post ş;L-a proba t c a li tăţile organizatorice şi p re ocuparea pentru indeplinirea atribuţiilor cu care
fuses;e invc:>tit . Stă mărturie 1n acest sens, un ofis domnesc, din aprilie 1 852, prin care i se
aducea in p u b l i c " multămL re de vrednicie şi activitatea cu care s-au purtat" în cradicarc·l
epizo tiei dec l anşate în ţ in ut u l Dorohoi, care afecta profund atît avuţia populaţiei cît şi veni
turile statuluL, p rin paralizarea comerţului cu Austria. Aprecierile elogioase au fost subliniate
ş;i ele către Co m i tet ul sănătă, ii, prin ana for a ua nr. 300, deoarece stîrpise, "boala molipsitoare
ce cu toată furia se iscase între vitele corn u te" ale ţinutului respectiv 1 1 1 • Dincolo de a:eastă
stimulare: morală au urmat ş;i altele : la 1 ian u arie 1 85 3 prin decretul nr. 502 i s-a acordat
rangul de �pitar l.q�. ln acela�i an a fost mu tat în postul cle ispravnic al ţinutului laşi, pcn
13
trll ca la scun ti mp, la 29 mai, prin decretul nr. 7 1 7 să-i fie conferit rangul de agă 1 . In
postul n: >pectiv se găsta şi la data ele 30 septembrie 1 854 1•14• După războiul Crimeii car<!
p entru noi însemn a epilogul n edoritului protectorat ţarist iar calca. unirii celor două provincii
>urorj era d eschisă, P1so>chi >-a situat consecvent printre militanţii unirii, înregistrîndu-se prc
zcn�a sa în co mp ania marilor personalităţi ale epo cii : Kogălnictanu, Negri, Ralct, Panu, Roia
Ia [ntrunirea diu 25 -;n ai (6 iunie) 1 856 m. Concomitent cu ini\ia.tivele puse În slujba idealu
lu.i n aţ ional aflat la ordinea zilei, continuă ascensiunea pol iti că, în 1 85 7 conferindu-i-se rangul
de po >teln i c 1 1 •.
In perio ada de pre g ătire a alegerilor pentru Divanul ad-hoc, cunoscîndu-se adeziunea sa
la cauza unirLi, s-a reU'j i t omLterea sa de pe listele de aleg ăto ri, măsură ce 1-a determinat s:J
p rotes.teze, la 1 6 iunie 1 8 5 7 , argumentînd că, dispunîn d de o casă În Botoşani evaluată la
1 l.OOO lei, nefiind supusă l a nici o ipo tecă , are dreptul de a se număra printre alegători H1.
Recws.ul său a fost acceptat şi, după anularea alegerilor măsluite, la noul scrutin organiz.lt
la 5 sep tembrie 1 8 5 7 la Bo toşan i a vizat obţinerea unui mandat de dc;putat. N-a obţinut im'l
dec î t 28 de voturi pentru, fiind prefer aţ i de corpul electoral botoşănean, vornicul Sevast i an
Canano - cu 1 1 9 voturi - �i aga Alecu Jian cu 96 votur i ���.
Anul 1 8 58 a însemnat o cotitură în viaţa lui Pisoschi prin primirea sa În armată, cu
rangul de locO>tenent, avînd funcţia de adj utant domnes� m. A fost desigur un militar ono
rific, grafie �ituaţiei conju nc turale create atunc i 120 . Nu este ex clusă ajutorarea sa de către Ale-

Maria So v eja , op. cit., p. 44.
Theodor Bălan, op. cit., p. 64.
10 5 Ibidem, p. 70.
106 ibidem, p. 86.
107 Ibidem, p . 1 03.
108 Ibidem, p . 1 0 5 .
109 "Bucovina", nr. 30, d in 1 6 s ep t. 1849, p. 1 68.
1 '1J Costandin Sion, op. cit., p. 206.
11 1 Buletin, foaie pub li catiilor oficiale a Prin cipatului Moldovei, XIV, nr. 27, din 6
aprilie 1 852, p. 1 05 .
1 'T.l Arh. S t la�i, fond Secretariatul de Stat a l Moldovei, dosar 1 742, f . 368 v.
113 ibidem.
1î4 l on 1. Ni stor, Core�pondenţa lui Coronini din Principate. Acte ii rapoarte din iu'lie 1 854 - martil' 1857, Ce rnăuţi , Inst. de Arte gr a fice "Glasul Bucovinei", 1 938, p. 1 63.
m R. Rosetti, Amintiri din copilărie, I, p. 7 1 .
1l6 Documente privind unirea Principatelor, voi. I, p . 79.
117 ibidem .
111 ibidem, p. 222.
1'111 Buletinul ofi cial al Moldovei, XXVI, 1 858, p. 33.
Ul Pi s o schi nu urm�e vreo şcoală militară care să-i �igure pregătirea necesară ca ofi
ţer �i nici nu exe cutase *ea instruire cu gradul de cadet, ca Bălcescu spre exemplu. De alt
fel n-a fo�t nici odată comandant de pluton şi compan i e - abc-ul ofiţerului de carieră . In
103
1QJI
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xandru Ioan Cuza care, la 1 2 septembrie 1 858 îndeplinea funcţia de ajutor al şefului oastei !.21.
Doar 4 zile mai tîrziu, Ia 1 6 septembrie 1 858 era avansat la gradul de maior l2Z, Ales În
adunarea electivă a Moldovei, Pisoschi are meritul de a fi fost cel ce-a propus alegerea ca
domn a lui Cuza. Intrunirea. Wlioniştilor în sala "Elefantului" neavînd consens datorită num:i
rului mare de candidaţi la tronul Moldovei, Lascar Rosetti a încuiat uşa, afirmînd că nim!!ni
nu părăseşte încăperea pînă cînd unioniştii prezenţi nu se decid asupra unui singur candidat
la domnie 123. După alte versiuni, Pisoschi ar fi fost persoana inspirată să încuie încăperea,
ameninţind că se sinucide dacă nu se adoptă o hotărîre şi tot el a fost cel ce-a propus can
didatura lui Cuza 124• După actul de importanţă naţională de la 5-24 ianuarie 1859 ascen
siunea lui Pisoschi a fost aproape continuă. Astfel, la 17 mai 1 859, prin ordonanţa domneasd
nr. 1 36 era numit prefect al districtului lsmail 125. La 24 ianuarie 1 863 prin înaltul decret
nr. 1 07 a fost avansat la gradul de locotenent-colonel in cadrul statului major domnesc 126, Tn
acelaşi an, la 31 decembrie a fost ales deputat în colegiul alegătorilor primari pentru judeţul
Cahul, in locul lui Leon Ghica ce demisionase u.
Intrat în rîndurile camarilei după Librecht, Decan, Cozadini, Pisoschi e cunoscut în
deosebi în acea iposază de moldovean săritor la nevoie, căci la el se putea interveni pentru
a se rezolva operativ anumite probleme ca : numiri În slujbe, menţineri în post, admiteri În
�coli etc. 128. Ca adjutant domnesc s-a ocupat intre alte�le de treburile private ale domnitoru
lui, cum au fost procurarea de maşini agricole pentru moşia sa de la Ruginoasa, adoptarea
celor doi copii ai Mariei Obrenovici şi altele. Ataşat profund ,de Cuza, nu era· însă întot
deauna suficient de oportun, încît acesta scria despre el cu o oarecare nuanţă de nemulţumire
<ă "Pisoschi îmi �ovedeşte Intotdeauna devotamentul său prea. tîrziu şi in timp ce sînt deja În
impas" 1:29• Devotamentul său, am zice fără margini', faţă de Cuza a fost însă o realitate,
încît, unul din adversarii săi, A. Hurmuzaki se întreba în 1 866, cum de Pisoschi n-a reuşit
să-I salveze 130. Tn altă ordine de idei încrederea lui Cuza faţă de fostul său adjutant e ilus
trată şi de împuternicirea dată aa 1 6/28 mai 1 866 prin· agenţia română de la Paris de către
Cuza aflat în exil ca, Plisoschi să-i rezolve toate afacerile sale personale în ţară m·� Demi
sionat, firesc, din arm�tă, după 1 1 februarie 1 866, Pisoschi şi-a văzut, ca şi alţi colaboratori
capropiaţi ai lui Cuza, încheiată cariera politică.
La 25 mai 1 869 AdWlarea Deputaţilor i-a votat o pensie de 5 5 5 lei şi 55 bani, legi
ferînd astfel eliminarea sa de pe arena politică 13�. Menţine însă legătura cu foştii prieteni.
In 1 867 vizita Mirceştii, admirînd în compania Paulinei, soţia poetului, gospodăria aces
tuia U3,
istoria armatei noastre au existat situaţii conjuncturale cînd, din lipsă de cadre militare sau
alte considerente s-au acorda� unor sergenţi sau chiar civili diferite grade militare nefiind du
blate dr o cultură militară adecvată. Ca atare îi socotim, fără teama de-a greşi, onorifici.
121 D. Ivănescu, Virginia lsac, op. cit., p. 367.
.
122 "Monitorul oastei", IV, nr. 1 2, din 12 ian., p. 1 62. Obţinerea într-un singur an a
trei grade e firească în campanie ca urmare a unor merite deosebite izvorîte dintr-o mare
capacitate şi inalt eroism. Cum în timp de pace armata se instruieşte e mai dificilă etalarc'l
acestor virtuţi. Ascensiunea rapidă în ierarhia militară în acest caz nu poate fi decit rezul
tanta unor factori subiectivi, de exagerare a calităţilor persootnei în cauză.
123 R. Rosetti, Amintiri din copilărie, 1. Ce-am auzit de la alţii, p. 1 56.
114 Frederic Dame, op. cit., p. 56 ; A. D. Xenopol, Istoria românilor în Dacia Traiană,
laşi, ed. libr. Saraga, voi. XII, 1 898, p.
125 "Monitorul, jurnal oficial al Principatelor Unite Române", ni!. 6 1 , din 18 mai
1 859, p. 2.
�!6 "Monitorul oastei", IV, nr. 1 2, din 29 ian. 1 863, p. 1 62.
127 "Monitorul, jurnal oficial aJ Principatelor Unite Române", nr. 3, din 4 ( 1 6) ian
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C. C. Giurescu, op. cit., p. 368-369.
129 Ibidem.
130 Ştefan Meteş, Din relaţiunile si corespondenţa poetului Gheorghe Sion m contemporanii săi, Cluj, tipog. Palla.s, 1939, p. 63.
13 1 Scrisori către Vasile Alecsandri, Bucureşti, ed. Minerva, 1 978, p. 1 63.
132 "Progresul", an. VII, nr. 46, din 21 iulie 1 869, p. 1, col. 3.
133 V. Alecsandri, Scrisori, ed. Ilarie Chendi, şi E. Carcalechi, Bucureşti, ed. libr. Socec §
comp. 1904, p. 260.
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L<t 2 4 m a i 1 873 era alătur i d e Elena Doamna, de alte persoane apropiate, Ia adu
cerea în cl o ] iati În �ară, pe ultimul dr um a domnitorului unirii 134, participind la ceremonia fu
ncbră de la R ugi noasa m. Odată cu trectrea. anilor numele său e menţionat tot mai rar. Tn
octombrie 1 8 8 L se afl a la Bucureşti în compania lui Alecsandri şi .A I . Papadopol Callimach 136.
ID 1 8 8 2 era încă in vi a, i fiind amintit Într-o scrisoare 137 de bltrdul de la Mirceşti. Apoi pest�
n urnele s;lu �-a aşternut ui tarea..
NICU CATARGIU

Luat5 în consideraţie, o m;lrtur[e a prin �ului Costachi Moruzi, din 7 aprilie 1 848 ni se
pare revelatoare, deoarece afirma că " avea proiecte de baricade şi năvăliri cu mînă armată
t i n eri i cu rînd sosiţi de la Pari � : Catargieştii (fiii logofătului Ştefan Catargiu), Casimireştii şi
ceilal�i 1 .13. T i nerii Catargiu men�iona�i de prin� nu erau alţii decît Lascăr şi Nicu Catargiu.
Primu l est e î:n deobşte bine amoscut, fiind membru al locotenenţei domneşti instaurate dup:\
c3etronare a lu[ Cuza şi apo i , ca lider conservator, în
repetate rînduri ministru şi prim-mi
nistru �. despre persona l[tatea Ju[ redactîndu-� mai multe lucrări, dintre care unele cu v;ldit
accent apologetic 140. Fără a ne propuae un genealogie al familiei se cuvine totuşi menţionat
d, u n u l din cei mai vechi Catarg[ men,ionat de documente a fost lanach.i, grec ce trăia
Moldova 14 1•
pe la 1 6 U în Ţara Rom ânească, ulterior, parte din familie stabilindu-se in
An tropon i m i cul deriv ă de la turce�cul katîrgi, care are semnificaţia de conducător de catîri 142.
D i n această familie s-au ridicat m ai mulţi dregători mai mari sau mai m.i'i 143• In secolul
t recut membrii acestei fami l i i ce au avut acces la Înalte funqii : caimacamul Ştefan Catargiu,
Barbu Catargiu �i La �căr Catargiu s-au situat pe pozi,ii ostile progresului. Existau însă o ex·
cep�ie, după cum VjJm vedea în cele ce urmează : Nicu Catargiu. Tatăl său a fost Ştefan Ca
targi.u ce apare cu rang de vorn i c 14 1 stlins din viaţă înainte de 1 846 145• Născut prin ultimul
sfert al veacului al XVHl-lea., Ştefan Catargiu era la 1 803 vtori comis 146, l a 1 807 era avam:�t
vei căm.inar j u la 1 8 1 O vei şetrar 141• In 1 8 1 6 era spătar 1-48, ca., in 1 827 să apară biv vei
13� Scrisori către

V. Alecsandri, Bucureşti, ed. Minerva, 1 978, p. 85.
1J5 1. G. Val entineanu, Din memoriile mele. A leJ(erea, detronaret� şi tnmormintarea lui
Cu.ztJ V oaă 1859, 1866, 1873, Bucure� ti, tip. Modernă, 1 890, p. 1 33.
1l6 V. Alecsan dri, Scris o ri, p. 273.
ur !bidem, p. 282.
135 Anul 1848 în Principa te le Române, Acte # documente, Bucureşti, 1 902, tom . 1,
p. 266-,3, p
.
•
.. A
•
.
. w
w vez1 Mioara Tudanca,
A
d a m
A
dep1"mn Ama1 te f unqu m vtaţa po1"tttca
entru a n .u. cm
Ioana Burlacu, Guvemele României între anii 1866-1945, liste de miniştri În "Revista arhi
v elor " , XLVIJ, voi. XXXII, nr. 2, 1970, p. 429-436.
MO Un portret in aqua forte la G. Panu, Portrete şi tipuri parlamentare, Bucureşti, tip.
Lupta, 1893, p. 29-33 ; Larcar Catargiu, Bu cureşti , ed. Socec. & Co, 1 907 ; N. Iorga, Oammi
care au fort, voi. I, Bucure5ti , Impr. Naţ ion ală, 1 934, p. 275-277.
1�1 N
. Stoicescu, Dicţionar al marilor dregători din Ţara Romtlnească şi Moldova, se c .
XIV-XV!!, B ucureşti, Ed. Encicl. Rom., 197 1 , p. 1 47.
142 N. A. Constantinescu, op. cit., p. 231.
143 Octav George Lecca, Genea l o guz a 100 de case boereşti, p. 27 ; id. Familiile boiereşti
ro mâ11e, p. 1 55-1 58. Teodora Rădulescu, Sfatul domnesc şi alţi mari dregători ai Ţării Ro
md,�e;ti din se colul al XVIll-lt•a. Liste cronologice şi cursus honomm, Bucureşti, D.G.A.S., 1 97 2,

i n d i ce ;

G.

1 07-1 26 .

Bezviconi,

Boierii Catargi în "Din trecutul nostru", IV, 1936, nr. 36-39, p.

1>4� Ar. St. I a� i , fond I�prăvnicia Fălciu, Tr . 1 339, op. 1 52 1 , dosar 99 ; Arh. St. Ga
la�i. Primiria G alaţi, cole qia de stare civil?i, morţi, act. 1 27/1 889.
�5 La 30 m ar t ie 1 846 sînt consemnaţi moştenitorii vornicului Ştefan Catargiu (C. C. Giu
rescu, C011triu uţiuni la strrdiul origin ilor dewoltării burgheziei române pînă la 1848, Bucu
re�ti, ed. şti ; n ţ i fică, 1972, p. 1 8 1 ). Nu trebuie deci confundat cu caimacamul de mai tîrziu
Ş tefan Catargi.
146 "Uricarul", V I I . p . 387.
147 R. Rosetti, Arhiva senatorilor din Chişinău, in " Analele Academiei Române, mem.
Seq. ist., S, Il, tom. XXXII, 1909, p. 64.
MB C. l strati, op. cit., p. 9, 1 05, 106.
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vornic 149. A fost căsătorit cu Bălaşa Sturdz.a 150. Cercetările intreprinse cu decenii în urmă d:
Lecca, au condus · ta concluzia că a fost căsătorit cu Safta Negri 151. Bălaşa nu mai' era în
viaţă în toamna anului 1 846, căci, la 27 noiembrie urmaşii împart averea rămasă 152. Ştefan
Catargiu a avut mai mulţi urmaşi, intre care Lascăr ( 1 823-1 899) a fost figura central:i ,
căsătorit cu Efrmina Ventura, Catinca Catargiu, căsătorită Ghica (stinsă din viaţă în fcbru'l
rie 1 889 153), Iordache - căsătorit cu Sofia Lăţe><u, Dinu 154, o fată căsătorită cu Rusu şi un
Constantin c.s.
Revenind la Nicu Catargiu, e dificil de stabilit cu rigurozitate
cînd s-a născut. Ce e
cert, e că venise pe lume înaintea lui Lasd.r 156 ca atare înainte de 1 823. După unele date
oficiale se poate deduce că s-a născut prin 1 822 157• Mărturiile celor ce I-au cunoscut estimau
totuşi că s-a născut in anul 1 821 1511. După moda vremii dar şi a posibilităţilor familiei, pă
rinţii s-au străduit să-i asigure o educaţie şi o instruqie aleau 159• Nu incape ni'ci o îndoială
că această pregătire temeinică s-a realizat pentru început in ţară, desăvîrşindu-se în străin:i
tate, unde viitorul paşoptist a luat contact nemijlocit cu cele mai înain tate idei ale vremii.
Era la Paris în 1 846, întrucît un document a reţinut subscripţia sa la " Asociaţia literară"
pentru perioada 1 martie 1 846-1 martie 1 847 cu suma de un galben, 32 lei şi 20 parale 160.
Inapoiat în patrie s-a lăsat implicat profund în evenimentele din martie 1 848 de la Iaşi f6 1,
fără a dovedi reţinerea şi prudenţa fratelui său Lascăr ce s-a ales doar cu domiciliu forţat.
Arestat in casa Mavrocordat de la Copou, transportat cu căruţa de po�tă Împreună cu alţi
tovarăşi de luptă, Nicu Catargiu a fost predat la 5 aprilie 1 848 autorităţilor de la Măci'l,
suferind în continuare vicisitudinile exilului 1 62,
Inapoiat în patrie, ca şi alţi participanţi la revoluţie Nicu Catargiu s-a bucurat de apre
cierea lui Grigore Ghica, fiind numit în funqii importante. In 1 850, spre exemplu, era is
pravnic de Fălciu, despre activitatea� lui, Fuad Efendi adresînd aprecieri elogioase domnito
rului 1 63_ In acelaşi an, Anastasie Panu adresîndu-se lui Kogălniceanu îl considera drept "un
iune pătruns de spiritul epocei" , recomandîndu-1 cu căldură spre a-i fi succesor la Departa
mentul lucră:rilor publice la 28 aprilie 1 850 164, Propunerea însă nu s-a realizat căci, şi-n
1 R52 era ispravnic de Fălciu 165 pentru ca, în anul 1 85 4 să apară ca ispravnic de Neamţ 166•
Aderent la cauza unirii, bucurîndu-se de reputaţie, la repetarea scrutinului pentru Divanul
ad-hoc, a fost ales, la 30 august 1 857 de căl!re huşeni ca deputat - cu 24 voturi, împreună
cu Petru Mavroeni - cu 23 voturi. E impresionantă relatarea ispravnicului despre acest suc
ces electoral, numeroşi cetăţeni felicitîndu-i pe cei doi deputaţi "ca bărbaţi ce au prosper'lt
ţării serviţi atît de eminente şi au dat dovezi despre sentimentele de patriotism şi dreptate de care
sînt insuflaţi" 167 . Nu trebuie omis nici faptul că, recunoscîndu-i-se meritele, la 10 aprilie
1 852 prin decretul 1 69 i-a fost conferit rangul de agă 168• Ales în Adunarea electivă În anul
1 858 şi-a dat votul in ziua istorică de 5 ianuarie 1 859 pentru Alexandru Ioan Cuza 169• După

"149 "Uricarul", VII, p. 1 38.

tr.

150

"Galaţii " , VII, nr. 1 780, din 4 feb. 1 8 89, p. 2 ; Arh. St. Iaşi, Isprăvnicia Fălciu,

1 339, op. 1 521, dosar 99.

151 O. G. Lecca. Genealogia a 100 de care boiereşti, p. 27.
152 Arh. St. Iaşi, "Divanul de întărituri", tr. 1 750, dosar 522.
153 "Galaţii", VII. nr. 1 784, din 9 feb. 1 889, p . 1 .
154 Arh. St. Iaşi, Divanul de întărituri, tr. 1750, dosar 522 (1 846).
155 O. G. Lecca, Genealogia . .. , p. 27 ; id. Familiile boiereşti române, p. 1 58.
156 "Epoca", IV, nr. 966, din 8 feb. 1 8 89, p. 3 .
157 "Monitorul, jurnal, oficial :!il Principatelor Unite Române", n r . 2, d i n 3 ian. 1 8 6 \
p . 8, Col. 2. Conform actului de deces, în 1 889 era Î n vîrstă d e 67 de ani, precizare ce im
pune concluzia că s-a născut în 1 822 (cf. Arh. St. Galaţi, fond. cit.).
158 "Galaţii " , VII, nr. 1 7 8 1 , din 5, 6 feb. 1 889, p. 2.
159 Ibidem, nr. 1 780, din 4 feb. 1 8 89, p. 2.
160 Anul 1848 în Principatele Romane, Bucureşti, 1902, tom. 1, p. 60.
\6 1 Ibidem, p. 266.
162 Ibidem, p. 249.
163 ,.Buletin , foaie oficială", XVIII, 1 850, p. 205.
164 Arh. St. Iaşi, fond Departamentul lucrărilor
publice, dosar 445/1 849, f. 230, 277.
165 Arh. St. Iaşi, Tr. 1 772, dos. 45540, f. 421.
166 Ibidem, dosar, 265 1 2, f. 90.
167 Documente privind Unirea Principatelor, voi. I , p. 198.
1611 Arh. St. Iaşi, fond Secretariatul de Stat a l Moldovei, dosar 1 742, f . 361 v .
169 BMonitorul oficial a l Moldovei", nr. 4 1 , din 20 martie 1 859, p. 1.
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unire a fos:t cooptat în deleg aţ ia formată din C. Negri şi Gh. Mavrichi pentru notificarea
la Constantinopol a al egerii Lui Cuza, delegatii fiind primiti separat de vizir şi luînd legătura
c.u ambasa dori i Franţei, Prusiei, Sar d i n i ei, Rusiei 110.

Jn 1 i mpul dom n iei lui Cuz a a indeplin it mai multe îmărcinări de răspundere între care
aceea de membru în Comisia. de la Foqan i m, i ar din mar1ie 1 863 de prefect de laşi, în locui
lui Al. Fotino V2. La 4 ianuarie 1 8 66, în urma dernis.iei lui Manolachi• Costache Epureanu a
lost nu m i t Pre�edin te al adun ări i elective 17'\ Prin decretul 1 1 82 din 1 3 septembrie 1 865 i
>-a concesjonat, dimpreună cu N. C. Aslan, editarea pe termen de 10 ani 3i "Monitorului ofi
cial" , con cesie anulată p rin decretul 391 al lnaltei Locotenenţe (din care făcea parte şi fra
tele >.'iu Lasc5.r) in şe d i n ţa Consiliului min i �trilor din 8 martie 1 866 174.
Căsătorjt cu Ecaterina. Giurgea, fiica lui Ioan, Giurgea, născută în 1 8 32, Nicu Catargi
a avut mai multi copi i : Onorica Gheorghiu, Angelina de Naville şi Nicu N. Catargiu, ofi
ţer de marină 11.>.

Retras nn timp din viaţa p o li tic a , ul terior a fost ales de mai multe ori deputat al Cole
giului intii de Covutlui• în diferi te adunări legiuitoare 176, ultima oară in 1 8 87 177.

ln 1i mpul războul ui de independenţă a fost comisar pe lîngă armata rusă 178, iar după
pacea de la Berlin a îndepljnit misjunea. de a prezida retrocesiunea Basarabiei şi primirea Do
brogei m ,
Răma,s pînă l a. sfîrşitul vieţii ( 2 8 ian. 1 8 89 o r a două � i jumătate p.m.) 180 p e poziţii
progres:iste, Nicu Catargiu avea perfectă dreptate cînd afirma că "nu e corect, nu e drept ca
o 1ară în treagă să mu n cea ocă pentru a în treţ i n e în abundenţă cîteva zeci de familii boiereşti
şi că ridic înd m asa poporului , mai lesne se vor ridica bărba�i talentaţi şi capacităţi din sînul
a 5> m i l i o ane de locu i to ri, decît din citeva zeci de familii " TST,
Animaţi de ideile p rogresiste a'le v re mi i, de un autentic patriotism, paşoptiştii, ale căror
portrete am în cerc a t. să le creionăm, alături de colegii de generaţie şi-au făcut simţită pre
Len�a şi ac tivitate a în m arile momente ale existenţei poporului nostru. Răspunzînd imperati
velor vre m i i , fădndu-şi datoria fată de neam, deşi nu s-au remarcat ca personalităţi politice
de pr]mă m:irime, paşopti�tii evo cati şi-au înscris numele în panteonul poporului nostru, de
terminind posteritatea să le aducă prinosul de recunoştinţă.

lHOG RAPHIES DES PERSONNALI"tt S DE 1 848 (III)

R e s u m e

loa.n T . Curius (1 8 1 6-1 8 8 8) est ne a Bucarest, etant le fils d'un · fourreur. Il a fait
ses etudes a la Societe ph i la rmonique , fait qui lui permit d'embrasser la carriere dramatiquc.
Ens:uite il co mple ta SC> etudes a l'Universitc! d'Athenes. Engage dans la Ugion Etrangere, il
a pris part a la. revolution fran�aise de 1 848 et au mouvement de 1 848 de Braşov et de
Cern iu�i. Entre 1857 et 1 8 94 il a ete professeur de fran�ais au gymnase "Etiennc le Grand"
d'Iass;·.

110 Al. 1. Cuza şi C. Negri, Corespondenţă, ed. Emil Moldan, Bucureşti, ed. Minerva,
1 98 0 , FI· x. x r, 1 , 3.
171 � G alaţii", VII, nr. 1 780, din 4 feb. 1 889, p. 2.
172 » Mon itorul, j urn al oficial <!il Prin cipa telor Unite Române", nr. 54, din 15 martie
1 863,
2 1 3, col . 1 .
'1 � Mo n i to rul. . . ", nr. 3 , din 5 ( 17) ianuarie 1 866, p . 9.
m Ibidem, nr. 59, din 1 5/27 martie 1 866, p. 26 1 .
175 "Gala1ii " , nr. 1 7 8 1 , din 5 , 6 feb. 1 8 89, p . 2 ; Arh. St. Galaţi, fond cit.
m " E p o ca " , IV, nr. 960, din 1 ( 1 3) feb. 1 8 89, p. 2 ; "Poşta", IX, nr. 23 ( 1 8 1 1 ) din
fcb. 1 8 89, p. 2.
m Dez.baterile Adunări i Deputaţilor, nr. 20, 1 887, p. 252.
17! Doc11mw te privind istoria României. Războiul de independenţă, voi.
p.
179 »Epoca", IV, n r. 960 din 1 (1 3 ) feb. 1 889, p. 2 ; "G_alatii", nr. 178 1 , din 5, 6 feb .
1889, p . 2.
'80 Arh. St. Galaţi, fond cit. Avea locuinţa pe strada Fotia din cvartalul al doilea.
81 " G alatii", Vll, nr. 1 780, elin 4 feb. 1 8 89, p. 2.
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Gheorghe Dulcescu (1 823-1 865), ne a Iassy, a fait ses etudes a !'Academie uMihăileană".
En 1 848 il a assure l ech an ge d'informations entre les revolutionnaires de Cernăuţi et ceux
d'Iassy. Il fut nomme ensuite directeur dans le Ministere de l'Enseignement ct des Cultcs
et finit sa carriere comme membre du Conseil Communal de la viile d'Iassy.
Nicolae Pisoschi ( 1 8 1 6 - post 1 8 82), descenelant d'une familie el'origine polonaise
sign;dee en Moldavie des la fin du XVI-e siecle. En 1 848, il fut comme Gh. Dulccscu agent
de liaison entre les revolutionnaires ele Cernăuţi et ceux d'Iassy. C'est lui qui proposa cn 1859
la candidature au trone de Moldavie de Al. I . Cuza. Entre dans l'armee il fut promu au grade
de lieutenant colonel, aide ele camp du prince Cuza. Il se retira de l'armee et de la vie poli
tique aprcs l'abdication de Al. I. Cuza ( 1 8 66).
Nicu Catargiu ( 1 821 - 1 8 89), descendent d'une vieillc familie de boyards moldaves. Arr�te
le 27 mars 1 84 8 pour avoir participe a la revolution, il fut exile en Turquie. Revenu de !'exil,
il fut taur a taur prHet de Fălciu, de Neamţ ct el'la."ssy. Membre du "Divan ad-hoc" , en
1 866 il fut president de 1'Assemb!ee elective. Il a etc plusieurs fois depute dans le Parlement
rouma_i n. Pendant la guerre de 1 877-1 878 il a etc commissaire aupres ele l'armee russe.
'
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