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Cuvânt-înainte

Anul acesta se împlinesc 200 de ani de la naşterea lui ALEXANDRU IOAN CUZA, în a cărui
domnie au fost puse bazele României moderne. Principele Alexandru Ioan Cuza şi-a asumat atât
proiectele personale, cât şi pe cele promovate de marii oameni politici din epocă care au condus
destinele României. A. D. Xenopol aprecia că „de la îndoita alegere a lui Cuza datează existenţa
României de astăzi şi se sfârşeşte istoria despărţită a Ţărilor Române”.
Alexandru Ioan Cuza se naşte la 20 martie 1820 la Bârlad; tatăl viitorului domn, Ioan Cuza, provenea
dintr-o veche familie de boieri mici şi mijlocii din judeţul Fălciu (astăzi în judeţul Vaslui), proprietari
de pământ cu funcţii în administraţiile domneşti din Moldova. Mama sa, Sultana Cozadini, era de
origine greco-italiană din Constantinopol. Al. Ioan Cuza urmează primele clase la pensionul condus
de francezul Victor Cuénim din Iaşi, unde îi are colegi pe Mihail Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri.
Despre Al. Ioan Cuza, Nicolae Iorga spunea: „Cuza-Vodă poate fi privit din trei puncte de vedere
- cum a înţeles datoria sa de Domn; cum a tratat problemele politice ale epocii sale; cum a purtat
povara nenorocirii sale. (...) Cuza-Vodă nu era un om solemn, pompos, formalist. Nu învăţase nicăieri
eticheta Habsburgilor şi ceremonialul lui Carol Quintul sau al lui Filip Tenebrosul; nu ştia şi nu voia
să ştie cum se orânduiesc la un jubileu faitoanele, de la cel mai măreţ oaspete străin până la cel
din urmă lingău de curte şi de ogradă. Eticheta a suferit continuu de pe urma unui Domn care se
cufunda bucuros în rândurile mulțimii, ca să afle, ca să îndrepte, ca să pedepsească şi să mângâie, ca
să miluiască pe ascuns de ochii lumii, – cum a făcut apoi păstrându-şi moştenirea, buna şi miloasa
lui soţie - cu un cuvânt, ca să răspundă nevoii sufleteşti a neamului acestuia, de a fi iubit de suveranul
său şi de a-l iubi în schimb, călduros, fără rezerve, din toată inima.
Şi totuşi el a rămas cel dintâi din poporul său. Ceva îl ridica mai presus de ceilalţi: aceea că nimeni
nu-şi făcea datoria mai viteaz, mai dispreţuitor de orice meschină prudenţă, mai înfruntător al celor
mai straşnice primejdii, decât el.
Sufletul lui întreg era schimbat. Prin gura lui nu mai vorbea un om, ci, cum se cuvine pentru un
stăpânitor de oameni, un neam întreg. Întruparea naţiunii era el în gând şi grai. Cel dintâi fior de

mândrie l-a avut generaţia de atunci când s-au auzit cuvintele mândre cu care el vorbea turcilor,
cabinetelor europene, proclamând o Românie mândră”.
Rememorând vremurile glorioase care au marcat istoria, identitatea naţională și cultura românească,
menționăm doar câteva din principalele direcţii de dezvoltare ale activităţii de guvernare între
1859-1866, precum şi o parte din actele normative promulgate: egalitatea în faţa legilor şi a dărilor;
desfiinţarea privilegiilor; adoptarea unor forme de organizare statală modernă; instituirea unei
comisii pentru unificarea legilor şi a regulamentelor administrative (1861); unificarea cele două
Adunări legislative pentru a facilita adoptarea şi votarea legilor; Bucureştiul a fost declarat capitală
a statului român; organizarea şi centralizare serviciilor de statistică; reorganizarea serviciului de
lucrări publice; reorganizarea serviciului inginerilor hotarnici; modernizarea sistemul fiscal, prin
instituirea impozitului funciar şi a noii legi a patentelor; unificarea Caselor publice cu Ministerul
de Finanţe; adoptarea unor noi taxe pentru patentele meseriaşilor şi negustorilor; afirmarea şi
recunoașterea principiului privind desfiinţarea privilegiilor şi a rangurilor boiereşti, a egalităţii în faţa
legilor şi a impozitelor; înființarea Consiliul de Stat (din 3 februarie 1864, activat din 2/14 mai 1864);
instituirea obligativității satisfacerii serviciului militar; introducerea sistemului de măsuri şi greutăţi
(15.09.1864); înfiinţarea Casei de Economii şi Consemnaţiuni; promulgarea Legii instrucţiunii publice
(25. 11.1864), care prevedea introducerea principiului obligativităţii şi al gratuităţii învăţământului şi
instituirea şcolilor de stat; înfiinţarea învăţământului superior de stat prin deschiderea Universităţilor
din Iaşi (1860) şi Bucureşti (1864), având ca scop crearea unui valoros corp intelectual şi de specialişti
în diverse domenii de activitate; înfiinţarea Şcolii de Poduri şi Şosele (Politehnica Bucureşti). Sunt
doar câteva aspecte din activitatea lui Alexandru Ioan Cuza.
În toate acţiunile sale ca Domn al Ţării, Al. Ioan Cuza a dat dovadă de un înalt şi luminat patriotism.
El a rămas în mintea și inimile românilor ca o mare personalitate a naţiunii române, unul dintre aceia
care au ştiut, în împrejurări decisive, să îndrepte naţiunea pe căile progresului.
Gabriela Dumitrescu

Alexandru Ioan Cuza s-a născut pe 20 martie 1820 la Bârlad; tatăl viitorului domn, Ioan
Cuza, provenea dintr-o veche familie de boieri mici şi mijlocii din judeţul Fălciu (astăzi în
judeţul Vaslui), proprietari de pământ cu funcţii în administraţiile domneşti din Moldova.
Mama sa, Sultana Cozadini, provenea dintr-o familie de origine greco-italiană din Constantinopol. Primele studii le-a urmat la pensionul condus de francezul Victor Cuénim din Iaşi, unde
îi are colegi pe Mihail Kogălniceanu şi Vasile Alecsandri.

Anii de școală

Spre deosebire de Țara Românească, unde Colegiul
Național era un loc extrem de important pentru
formarea elitelor viitoare, autoritățile din Moldova
s-au confruntat cu o concurență acerbă din partea
școlilor private.
Pensioanele private erau instituțiile preferate de cei
care doreau să urce pe scara socială. Câțiva dintre
boierii liberali, care aveau să se afle mai târziu în
fruntea campaniei pentru unirea Principatelor,
incluzându-i pe Vasile Alecsandri, Constantin Vârnav,
Al. I. Cuza, Manolache Roset, Anastasie Panu, Mihail
Kogălniceanu, Constantin Negruzzi, au învățat limba
franceză împreună și au legat prietenii trainice la
pensionul lui Victor Cuénim, deschis în 1828 la Iași.
Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, Costache Negruzzi
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J. Rey, Iași - Strada Mare, 1845. B.A.R., Cabinetul de Stampe

Începând cu vara anului 1834 Al. I. Cuza îşi continuă studiile, ca mai toţi prietenii şi moldovenii cu stare din acea vreme, la Paris,
unde obţine diploma de bacalaureat în litere în anul 1835. După acest moment se înscrie la medicină, apoi la drept, nefinalizând însă
cursurile acestor facultăţi. Atras de economie, va deveni membru al Societăţii economiştilor din Paris.

Întoarcerea în țară

Actul prin care domnitorul Mihail Sturdza îl numește pe Al. Ioan Cuza preşedinte

al Judecătoriei din Covurlui. B.A.R., Arhiva Al. I. Cuza, LVIII/acte 2
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Revenind în ţară, după moda vremii,
Al. Ioan Cuza se înrolează cadet în
armată (septembrie 1837), de unde
îşi va da demisia trei ani mai târziu.
În paralel, îşi continuă studiile la
Iaşi - învăţăturile matematice pentru ca din noiembrie 1837 şi
până în primăvara lui 1839 să se
afle din nou la Paris. Amintindu-şi
de acea epocă plină de efervescenţă,
Vasile Alecsandri nota: „Pe plaiul
străinătăţii trimişii din ambele
Principate dovedeau adevărul
zicerii populare: sângele apă nu se
face! Ei se legau împreună la cea mai
iute vedere ca nişte fraţi buni ce s-ar
întâlni după mulţi ani de despărţire;
trăiau într-un loc încurajându-se
la studii, ajutându-se la nevoi şi
deprinzându-se astfel la ideea
mântuitoare a Unirii româneşti”.
După întoarcerea din străinătate,
Alexandru Ioan Cuza petrece
următorii doi ani (1839 – 1841)
la Iaşi locuind împreună cu vărul
său Nicolae Docan la Eugen
Alcaz, aghiotant al domnitorului
Mihail Sturdza. Se bucură acum
de boema ieşeană cu toate
avatarurile ei, participând la viaţa
protipendadei, dar şi la întrecerile
belicoase – duelurile aflate la mare
modă în epocă. În februarie 1840
demisionează din armată şi după
doar doi ani, în 1842, la vârsta de 22
de ani ocupă postul de preşedinte
al Judecătoriei din Covurlui.
Activitatea sa în această funcţie îi
aduce rangul de agă în 1843 și, în
aceeași perioadă, se căsătoreşte (30
aprilie 1844) cu Elena Rosetti, fiica
unui postelnic din Vaslui şi sora
viitorului prim-ministru Theodor
Rosetti.

Casa în care a locuit Al. Ioan Cuza la Galați
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Numirea în funcția de director al Departamentului din Lăuntru - 1851, februarie 13.
B.A.R., Arhiva Al. I. Cuza, LVIII/ acte 4

Caimacamul Nicolae Conachi Vogoride întărește numirea colonelului de Covurlui și îi
stabilește o leafă de treizeci și șapte sute douăzeci lei pe an. B.A.R., Arhiva Al. I. Cuza,
LVIII/acte 16

Al. Ioan Cuza a participat la evenimentele de la 1848 din Moldova, însă
a avut un rol secundar.
Domnul Moldovei, Mihail Sturdza,
a oprit imediat orice tentativă de
mişcare revoluţionară, arestându-i
pe majoritatea complotiştilor. Deşi
era plănuit ca o parte dintre aceştia,
inclusiv Cuza, să fie trimişi în
Turcia cu ajutorul consulului britanic
de la Brăila, reuşesc să ajungă în
Transilvania, apoi în Bucovina,
unde vor fi martori ai evenimentelor
revoluţionare de aici. Cuza petrece
un an în exil, la Viena, Paris şi
Constantinopol, revenind în ţară
odată cu numirea noului domn în
Moldova, Grigore Alexandru Ghica.
Este numit din nou preşedinte al
Judecătoriei Covurlui (1849-1851; 1855
-1856), apoi director al Ministerului
de Interne (1851), primind în această
perioadă şi rangul de vornic. La 6
iunie 1856 este numit pârcălab de
Galaţi, însă imediat după decesul
domnitorului Ghica este destituit de
caimacamul Teodor Balş.
După câteva luni, noul caimacam,
Nicolae Vogoride, antiunionist şi dornic
de a-şi face partizani îl renumeşte
pe Al. Ioan Cuza pârcălab şi îl
reintegrează în cadrele armatei,
avansându-l în numai două luni de
la gradul de sublocotenent la cel de
maior.
În perioada alegerilor pentru Divanul
ad-hoc, Cuza face un gest care îi
va aduce un important capital de
imagine. Înşirând ingerinţele administraţiei în alcătuirea listelor electorale
care urmau să aducă o majoritate
antiunionistă în Divan, el îşi prezintă
demisia din funcţia de pârcălab.
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Grigore Alexandru Ghica, domn al Moldovei, întărește numirea lui Al. I. Cuza în funcția de director al Departamentului
din Lăuntru - 1851, octombrie 4. B.A.R., Arhiva Al. I. Cuza, LVIII/acte 8
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Înștiințări din 1858 ale Caimacamului Nicolae Conachi Vogoride privind înaintările lui Al. I. Cuza în gradul de cornet și apoi de căpitan (1857, martie
4 și 1857 aprilie 16). B.A.R., Arhiva Al. I. Cuza, LVIII/acte 8-9

Solomon Trancul, Comitetul unionist din Iași; litografie pe hârtie, B.A.R., Cabinetul de Stampe
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Grigore Alexandru Ghica a fost
un adept al principiilor naționaleprintr-un decret din 18 decembrie
1855 a stabilit desființarea robiei
țiganilor; a acționat pentru libertatea
presei, (printr-un ofis din 24 ianuarie/5 februarie 1856 a desființat
cenzura); încurajează cultura (a
subvenţionat tipărirea, în 1853, a
Cronicii lui Gheorghe Șincai şi încă
din 1852 a încuviințat publicarea
Letopisețului Țării Moldovei de către
Mihail Kogălniceanu); a introdus
telegraful și a fost cel care a promulgat
legea privind reformarea corpului
slujitorilor, în fapt prima lege a
jandarmeriei române. Prin abolirea
robiei și desființarea cenzurii, Grigore
Al. Ghica s-a îndepărtat de marea
boierime conservatoare. Domnitorul
încurajează mișcarea unionistă,
ceea ce a iritat și mai mult boierimea
conservatoare; a întemeiat Partidul
Unionist, ajutând pregătirea Unirii.
Pentru realizarea acestui măreț vis
al Principatelor unite va continua
să lupte și după părăsirea tronului, la
adăpostul puterilor apusene. Atitudinea
domnitorului Moldovei nu a convenit
Porții Otomane, care se opunea unirii
Principatelor. Fuad Pașa, ministrul
de externe al Turciei, adresase un
avertisment domnitorului Moldovei
contra propagandei unioniste, pe
care aprecia că o patronează. Grigore
Al. Ghica i-a răspuns că, dacă în
timpul Congresului de Pace de la
Paris s-a străduit să împiedice unele
manifestații ilegale, dăunătoare
țării, intereselor Europei și Sublimei
Porți, după terminarea Congresului,
locuitorii Principatelor erau chemați
să-și exprime dorințele și nevoile.
Înaintarea la rangul de vornic a lui
Al. Ioan Cuza, adică boier de rangul
întâi, ministru de interne și de justiție,
se înscrie așadar în această tendință
de sprijinire a Unirii.
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Pașapoarte și acte de călătorie aparținând lui Al. Ioan Cuza. B.A.R., Arhiva Al. I. Cuza LVIII/acte 53-62
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Conjunctura internațională

a alegerii lui Al. Ioan Cuza

Unirea Principatelor Române îşi datorează înfăptuirea
conjuncturii internaţionale favorabile apărute după
Războiul Crimeii (1853 - 1856) şi dorinţei de unire
a românilor. Sesizând momentul internaţional favorabil, elita românească de la acea dată, generaţia
paşoptistă, a înţeles şansa extraordinară care li se
oferă şi a acţionat în consecinţă. Dorinţa puterilor
occidentale era aceea de a bloca Rusia din drumul
spre controlul continentului european. Congresul de
la Paris (13 februarie - 18 martie 1856) a încercat să
pună bazele unei noi ordini europene după Războiul
Crimeii, având la bază îngrădirea puterii ruseşti şi a
influenţei sale în sud-estul Europei.
Deciziile care au vizat Principatelele Române au
însemnat de fapt tocmai această obstrucţionare a
politicii ruseşti.
În ceea ce priveşte Unirea Principatelor, opiniile
Marilor Puteri au fost împărţite în funcţie de interesele
lor strategice de politică externă. În cele din urmă s-a
hotărât ca Principatele să-şi decidă singure soarta în
cadrul unor Divanuri ad-hoc.
Unirea nu era numai o problemă complicată a
diplomaţiei europene, ci era în primul rând o chestiune
ce privea poporul român.
Larga mişcare în favoarea Unirii Principatelor abia
putea fi stăpânită de către coducătorii statului,
conştienţi de primejdiile ce puteau rezulta dintr-o
precipitare a evenimentelor. În acelaşi timp, ei erau
dispuşi să profite de orice conjunctură internaţională
favorabilă grăbirii ritmului de înfăptuire a năzuinţelor
românilor.
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Scrisoare adresată de Împăratul Napoleon al III-lea contelui Alexandre Walewski, ministru de externe, în legătură cu
negocierile dintre Franţa şi Rusia privind luarea Sevastopolului şi limitarea forţelor ruseşti din Marea Neagră.
B.A.R., S 15(4)/DXXIII

Scrisoare adresată diplomatului român Ion Bălăceanu de ministrul Casei Împeriale Achille Fould în legătură cu Unirea
Principatelor Române şi alegerea în fruntea Statului a unui „hospodar” pentru o perioadă de trei sau patru ani, ca singura
modalitate de a împlini dorinţa poporului român. B.A.R., S 10/CCCXLVIII
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Samuel Cousin, Napoléon III Empereur; mezzotintă pe hârtie. B.A.R., Cabinetul de Stampe
30

Conlucrarea moldomunteană

Dimitrie C. Brătianu

În Ţara Românească, ca şi în Moldova, mişcarea
unionistă a ajuns să se adune în jurul unui program
unic şi sub conducerea unui singur Comitet central,
căruia i s-a alăturat prin fuzionare Clubul condus de
George Costaforu şi Constantin Bosianu, oameni de
încredere, iar, în urma declaraţiei de „respect la dreptul
proprietăţii de orice natură”, s-a alăturat Comitetului
şi un grup de mari boieri unionişti care, până atunci,
activaseră separat. Cele două comitete centrale de
la Bucureşti şi Iaşi colaborau, căutând să asigure un
caracter organizat întregii mişcării pentru Unire. „S-a
căzut de acord – relata consulul francez Victor Place
lui Alexandre Walewski privind conlucrarea moldomunteană – asupra mijloacelor de întrebuinţat pentru
a împiedica ca vreun abuz să se strecoare în alegerile
pentru Divanuri”. Sfaturi şi îndemnuri veneau şi de
la exilaţii revoluţionari. Încă din iunie 1856, C. A.
Rosetti îi scria lui I. I. Filipescu, proaspăt reîntors
în ţară din emigraţie: „... ieşiţi în grădinile publice şi
cereţi iscălituri, lucraţi pe uliţă ...”
La începutul anului 1857, Dimitrie Brătianu îi scria
şi el lui M. Kogălniceanu în legătură cu Unirea:
„mai în seamă strigaţi-o mereu, à tout propos et
sans propos. Împuiaţi urechile lumii”. Publicarea
la Bruxelles a ediţiei franceze a ziarului „Steaua
Dunării” a contribuit atât la propaganda externă, cât
şi la cea internă. Între Bucureşti şi Iaşi erau legături
neîntrerupte; în aprilie 1857 au venit în capitala Ţării
Româneşti M. Kogălniceanu, V. Alecsandri şi Dimitrie
Ralet. Curând, au mai venit şi Petrache Mavrogheni,
arhimandritul Neofit Scriban, Grigore Vârnav şi
Dimitrie Sturdza. În iulie 1857, C. A. de TalleyrandPérigord, comisarul Franţei, îi scria lui A. Walewski:
„... zilnic sosesc noi delegaţi moldoveni aducători de
proteste şi documente de natură diferită.”
De la Iaşi, unde situaţia devenise explozivă în urma
manevrelor caimacamului Vogoride, erau trimişi la
Bucureşti, pentru a da mai multă greutate demersului,
nu numai reprezentanţi ai Comitetului Central
Unionist, ci şi reprezentanţi ai ţinuturilor.
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Divanul ad-hoc
al

Moldovei

Dacă în Valahia majoritatea covârșitoare a opiniei
publice susținea ideea Unirii, în Moldova lucrurile
se arătau mai complicate. Partida unionistă,
reprezentată de personalități ca Alexandru Ioan
Cuza, Mihail Kogălniceanu, Manolache Costache
Epureanu, Anastasie Panu etc. avea în fața ei opoziția
separatiștilor moldoveni (Nicolae Istrate, ideologul
mișcării separatiste, Gheorghe Asachi, Costache
Negruzzi etc.), care doreau menținerea separării,
motivându-și opțiunea prin posibila decădere a Iașilor
și a Moldovei, odată cu mutarea capitalei la București.
Divanul ad-hoc al Moldovei a fost format dintr-un
număr de 85 de deputaţi, aleşi în cinci colegii: cler, mari
proprietari, mici proprietari, reprezentanţi ai oraşelor
şi reprezentanţi ai satelor. Componenţa Divanului
era următoarea: 8 reprezentanţi ai clerului, 28 de
reprezentanţi ai marilor proprietari, 14 reprezentanţi
ai micilor proprietari, 15 reprezentanţi ai populaţiei
rurale şi 20 de reprezentanţi ai populaţiei urbane.
Comitetul Electoral al Unioniştilor din Iaşi a dus o
luptă dârză împotriva caimacamilor Balş şi Vogoride,
care, împreună cu unii consuli ai ţărilor ce erau în
contra Unirii, au falsificat listele electorale pentru
alegerea deputaţilor din Divanul ad-hoc moldovean.
Noul Divan ad-hoc, aproape în unanimitate unionist,
şi-a început activitatea la 22 septembrie 1857 în
Palatul Ocârmuirii, pe locul în care se află astăzi
Palatul Culturii. Deschiderea Divanului ad-hoc a fost
anunţată ieşenilor la orele 7 dimineaţa, prin 9 salve
de tun. Prin mijlocul şirurilor de soldaţi în mare
uniformă, aşezaţi în faţa Palatului, au trecut deputaţii,
au trecut şi cei 15 deputaţi pontaşi, la vederea cărora
soldaţii ţărani, încălcând disciplina militară, au strigat:
„Trăiască deputaţii noştri!”
În ziua de 7 octombrie 1857, Divanul ad-hoc, în urma
propunerii lui Mihail Kogălniceanu, votează aproape
în unanimitate Unirea Ţărilor Române, numai două
voturi fiind contra: unul al deputatului de Putna,
Alecu Balş, proprietar de pământ şi celălalt, al lui
Nectarie Hermeziu, locotenent episcopal de Roman.
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Carol Popp de Szathmari, Începerea lucrărilor Adunării ad-hoc a Valahiei (30 septembrie 1857); litografie pe hârtie. B.A.R., Cabinetul d

de Stampe

Manifestări unioniste
Începutul activităţii unioniste organizate a fost
reprezentat de un banchet care a avut loc într-una din
casele lui Mihail Kogălniceanu de la Copou în cinstea
eliberării maiorului Filipescu din detenţia ţaristă.
Banchetul a prilejuit o puternică manifestaţie pentru
Unire, ceea ce a însemnat preludiul înfiinţării la Iaşi,
trei zile mai târziu - la 6 iunie 1856 - a Comitetului
Unirii. Nou înfiinţatul Comitet s-a întrunit apoi
într-o formă mai largă la 11 iunie și, din nou, 6 iunie.
Comitetul Unirii hotărâse la punctul 2 al jurnalului
încheiat cu acest prilej modalităţile de propagare
a ideii unioniste şi anume prin presă, broşuri şi
foi izolate, prin „emisari” trimişi în ţinuturi, prin
adunări publice şi petiţii pe care urmau să se strângă
semnături în favoarea Unirii. Manifestaţiile unioniste
au reprezentat metoda cea mai eficientă pentru
antrenarea poporului în lupta unionistă. Îndemn
venea şi de la Dimitrie Brătianu, care scria celor din
ţară: „Strigătul Unirea Principatelor! Suveranitatea
statului român! să străbată munţii, câmpiile, văile şi
dealurile noastre, să umple aerul, să răsune până-n
unghiurile pământului cele mai depărtate, ca lumea
întreagă să se încredinţeze că Unirea este suflarea
poporului român, că ea este glasul României”.
Uneori, la spectacolele de teatru, publicul impunea să
se cânte Hora Unirii. În Ţara Românească, unde s-a
beneficiat de îngăduinţa, dacă nu chiar de concursul
caimacamului Alexandru Ghica, manifestaţiile erau şi
mai dese. Întâmpinarea comisarilor europeni a oferit,
de asemenea, prilejul organizării de mari manifestaţii.
La Bacău, comisarul Franţei a fost primit de 3000 de
oameni, care i-au îmbulzit trăsura, au deshămat caii,
trăgând apoi trăsura cu ştreanguri tricolore naţionale
ale Unirii.
Sărbătorirea zilei împăratului Napoleon al III-lea şi,
mai ales, revenirea exilaţilor au dat ocazie în Ţara
Românească la organizarea de întruniri şi manifestaţii,
acestea reprezentând fără îndoială metoda cea
mai activă a mişcării unioniste pentru antrenarea
poporului în acţiunile ei. Propaganda şi agitaţia
unionistă, manifestate pe diferite căi şi coordonate
de conducerea mişcării pentru Unire din Principate,
au contribuit eficient la mobilizarea întregii societăţi
şi la transformarea voinţei poporului într-o forţă de
nestăvilit; în faţa Europei, românii au demonstrat un
comportament care a impresionat şi a atras elogii.
Mihail Kogălniceanu; B.A.R., Cabinetul de Stampe
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Pentru a-şi pune în practică politica, împăratul Napoleon al III-lea, sfătuit şi de ministrul său de externe, contele
Walewski, va trimite în Principate oameni de acţiune, pregătiţi să facă faţă noilor orientări politice ale Franţei.
Astfel, începând din septembrie 1855, la reuniunile mondene din capitala Moldovei a fost semnalată prezenţa
celui care, în anul următor, la 5 iunie, va lua în primire funcţia de consul al Franţei- Victor Place. Încă dinainte
de a-şi lua în primire postul diplomatic, noul consul francez este autorizat de ministrul de Externe al Fran’ei să se
pronunţe deschis în favoarea unirii Principatelor, cu condiţia ca populaţia să se exprime liber în acest sens. Bucuria
patrioţilor români a fost mare, ei promiţând să lupte, în limitele legalităţii, pentru înfăptuirea acestui deziderat.
Astfel, la 30 mai 1856, se va constitui, la Iaşi, un Comitet al Unirii. Principele Grigore Ghica, care conducea la acea dată
Moldova, era favorabil Unirii, iar propaganda unionistă se făcea simţită în întreaga ţară, în toate păturile sociale.
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Convenția de la Paris - 7 / 19 august 1858. B.A.R., Cabinetul de Stampe

Dubla alegere a lui
Al. Ioan Cuza

Configuraţia în ambele Adunări Elective era
asemănătoare, împărţită în două grupări, una liberală
şi alta conservatoare. Fiecare grupare dorea unirea, dar
cu un domnitor propriu, care să le asigure păstrarea
puterii politice. Însă, în interiorul acestora existau
diverse tabere, fiecare având candidaţi redutabili
pentru funcţia supremă, personalităţi bine pregătite,
cu experienţă în administraţie. În Moldova, din
partida liberală, se vehiculau nume precum Costache
Negri, Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu, în
timp ce la conservatori, cea mai bună expertiză o avea
fostul domn Mihail Sturdza, existând şi voci care îl
preferau pe fiul acestuia, Grigore M. Sturdza. În Ţara
Românească, situaţia era asemnătoare, luptânduse pentru domnie Barbu Ştirbei, Gheorghe Bibescu,
Alexandru D. Ghica sau Dimitrie Ghica.
Soluţia a fost una ingenioasă; Convenţia de la Paris,
deşi prevedea cu foarte mare atenţie modul de
organizare a Principatelor, nu dădea detalii în ceea ce
privea persoana care urma să deţină funcţia supremă.
Cu alte cuvinte, nu specifica că nu poate să fie aceeaşi
persoană atât domn al Moldovei, cât şi domn al Ţării
Româneşti. Cum prima alegere avea să se desfăşoare
în Moldova, situaţia a fost tranşată acolo.
Atunci a apărut în prim-plan numele lui Alexandru
Ioan Cuza, fost pârcălab de Galați. El nu era o
personalitate de prim rang pe scena politică şi nu se
remarcase prin acţiuni deosebite, făcând politică doar
la nivel local. În cele din urmă, toate grupările au căzut
de acord să îl sprijine, având convingerea că tânărul
neexperimentat va putea fi ușor manevrat. Cuza nu s-a
lăsat manipulat şi a înţeles să ia în totalitate controlul
vieţii politice din Principatele Unite.
La 5 ianuarie 1859, Al. Ioan Cuza a fost ales în
unanimitate domn al Moldovei. În Ţara Românească
situaţia a fost mult mai simplă. Oricine ar fi fost ales în
Moldova, trebuia ales şi la Bucureşti. Totuşi, surpriza
a fost mare, deoarece deputaţii munteni nu auziseră
niciodată de tânărul colonel. Problema a fost tranşată
în noaptea de 23/24 ianuarie la hotelul Concordia; a
doua zi Alexandru Ioan Cuza a fost ales în unanimitate
domn al Ţării Româneşti.
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Diplomația în sprijinul Unirii

Vasile Alecsandri

Ștefan Golescu

Dubla alegere a lui Al. Ioan Cuza produsese însă o
răsturnare de situaţie; era vorba de ceva cu totul nou
și neașteptat. Domnitorul însuși s-a adresat în această
privinţă împăratului Napoleon al III-lea (5 februarie
1859) şi, în ziua următoare, tuturor Puterilor Garante,
aducându-le la cunoştinţă evenimentul.
Pentru a obține recunoașterea Unirii, Vasile
Alecsandri a fost trimis la Paris, Turin şi Londra,
Ştefan Golescu la Berlin şi la Paris, unde urma săşi împletească activitatea cu aceea a lui Alecsandri,
doctorul Ludovic Steege la Berlin şi Viena, iar prinţul
Obolenski la Petersburg. Totodată, la Constantinopol,
delegaţi munteni conduşi de I. I. Filipescu s-au alăturat
deputăţiei moldovene.
Într-un memoriu din noiembrie 1859, V. Alecsandri
făcea următorul comentariu legat de misiunea pe care
o îndeplinise el şi Ştefan Golescu: „Timpul singur va
demonstra partea de succes care revine în această
împrejurare. Până atunci, se poate afirma că acţiunea
lor a fost deseori decisivă pentru a dejuca intrigile cele
mai bine urzite, pentru a păstra, în toată puterea sa,
un sprijin care părea uneori că se lasă clătinat şi întrun cuvânt pentru a împiedica mult rău. Solicitând
fără încetare, mai adăuga el, şi uneori cu umilinţa pe
care numai patriotismul o poate motiva, luptând cu
dârzenie împotriva unor duşmani, care erau cu atât
mai primejdioşi cu cât aveau acces pretutindeni,
reprezentanţii noştri au putut contribui la rezultatul
ultimelor conferinţe.”
Aceste misiuni speciale, deşi au avut de întâmpinat
mari greutăţi, căci autorităţile habsburgice au mers
până acolo încât încurcau mesajele cifrate, deşi
pentru a se menţine legătura cu trimişii s-au folosit
curieri improvizaţi, aceștia şi-au atins obiectivele. Un
merit deosebit revine lui Vasile Alecsandri, primit cu
interes şi bunăvoinţă de Napoleon al III-lea în trei
rânduri; Alecsandri şi-a îndeplinit apoi misiunea în
Italia și ulterior la Londra. El a reuşit să-l determine pe
lordul J. H. Malmesbury să-și schimbe fundamental
atitudinea, diplomaţia britanică acceptând în final
Unirea Principatelor.
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„Jur, în numele prea Sfintei Treimi şi în faţa ţărei
mele, că voi păzi cu sfinţenie drepturile şi interesele
patriei, că voi fi credincios Constituţiei în textul şi
în spiritul ei, că în toată domnia mea voi priveghea
la respectarea legilor pentru toți şi în toate, uitând
toată prigonirea şi toată ura, iubind deopotrivă pe
cei ce m-au iubit şi pe cei ce m-au urât, neavând
înaintea ochilor mei decât binele şi fericirea naţiei
române.
Aşa Dumnezeu şi compatrioţii mei să-mi fie de
ajutor”.
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Actul alegerii lui Al. I. Cuza ca Domn al Țării Românești - Arhiva Al. I. Cuza
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Casa Golescu a fost ridicată între anii 1812 şi 1815, în stil neoclasic, cu un etaj, avea 25 de odăi, un număr impresionant pentru o locuinţă în
Bucureştii acelei epoci. Din 1859 până în 1866, aici a locuit domnitorul Principatelor Unite, Alexandru Ioan Cuza.
47

Costache Negri, corespondenţă diplomatică. B.A.R., Arhiva Al. I. Cuza/I
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Neîndoielnic că sprijinul diplomatic al Franței
a fost unul dintre factorii determinanți ai
recunoașterii de către Europa a dublei alegeri.
Sprijinul francez a fost benefic și atunci când s-a
acționat la desăvârșirea unificării celor două țări
în plan politico-administrativ, trecându-se de la o
unire personală la o unire reală. Costache Negri,
agent diplomatic la Constantinopol, sfătuitorul
cel mai apropiat al lui Al. Ioan Cuza, caracteriza
Franța drept „țara prin excelență dezinteresată și
generoasă”.
Lupta diplomatică a fost acerbă, fiindcă trebuia să
ai o răbdare ieşită din comun pentru a învinge
inerţiile unui sistem diplomatic devenit anacronic,
pentru a reuşi să convingi asupra cauzelor vitale şi
nobile ale românilor.
Între meritele incontestabile ale lui Costache
Negri se numără recunoaşterea dublei alegeri a
lui Alexandru Ioan Cuza, recunoaşterea Unirii
definitive, la 11 decembrie 1862, prin care s-a
fondat România modernă, rezolvarea cu bine
a dificilei probleme internaţionale iscate de
secularizarea averilor mănăstireşti, admiterea de
către Puterile Garante a preparativelor loviturii de
stat de la 2 mai 1864, când, prin Plebiscit, Cuza
Vodă a dat o Constituţie naţională României,
iar prin reforma agrară şi electorală a pus bazele
tânărului Stat naţional modern român.

Costache Negri
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Corespondență diplomatică din 1859 adresată lui James Howard Harris, 3rd Earl of Malmesbury, Camillo
Benso, Conte de Cavour, Alexandre Colonna-Walewski; B.A.R., Arhiva Al. Ioan Cuza/LIV

Ordin prin care domnitorul Al. Ioan Cuza autorizează pe Ion Bălăceanu, șeful Poliției Capitalei, să transmită telegrame cifrate.
B. A. R., Arhiva Ion Bălăceanu, II acte 217
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Carnetul cifrului. B.A.R., Arhiva Al. I. Cuza, LX/varia 3
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Alexandre Colonna-Walewski, ministru de externe al Franţei, îl felicită pe Al. Ioan Cuza pentru alegerea sa ca Domn al Moldovei şi Ţării Româneşti;
Paris, 10 februarie 1859. B. A. R., Arhiva Al. I. Cuza, LVIII/acte 24

Ciorna scrisorii adresate de Al. Ioan Cuza Împăratului Napoleon III, în care îi anunță dubla sa alegere. B. A. R., Arhiva Al. I. Cuza, LVIII/acte 44

Abdul-Medjid I

Acte emise de Sublima Poartă pentru recunoaşterea alegerii lui A. I. Cuza de învestitură emise de Imperiul Otoman destinate
principelui Alexandru Ioan Cuza. Arhiva Al. Ioan Cuza LVIII/ acte 27-28, 30-31

În numele Adunării Elective
Discursul lui Mihail Kogălniceanu exprimă cel mai
bine speranțele care se puneau în noul domn: „Prin
înălțarea ta pre tronul lui Ștefan cel Mare, s-a reînălțat
însăși naționalitatea română. Alegându-te de capul
său, neamul nostru a vroit să împlinească o veche
datorie către familia ta, a vroit să răsplătească sângele
strămoșilor săi vărsat pentru libertățile publice.
Alegându-te pe tine domn în țara noastră, am vroit
să arătăm lumei aceea ce toată țara dorește: la legi
nouă, om nou. O, Doamne! Mare și frumoasă îți este
misia... Fii dar omul epohei; fă ca legea să înlocuiască
arbitrariul, fă ca legea să fie tare!; iar tu, Măria ta, ca
Domn, fii bun, fii blând, fii bun mai ales pentru acei
pentru cari mai toți domnii trecuți au fost nepăsători
și răi. Nu uita că, dacă cincizeci de deputați te-am
ales domn, însă ai să domnești peste două milioane
de oameni! ... Fii simplu, Măria Ta, fii bun, fii domn
cetățean; urechea ta să fie pururi deschisă la adevăr, și
închisă la minciună și lingușire!”.

Karl Lanzedelli, Alexandru Ioan Cuza
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Proclamația domnitorului Al. I. Cuza către români și scrisoarea de felicitare a Adunării Elective - Arhiva Al. I. Cuza/LVIII
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29 februarie 1860
Recunoaşterea dublei alegeri a lui Al. Ioan Cuza
nu era suficientă pentru consolidarea noului statut
al Principatelor. Pentru a obţine unirea deplină,
domnul a demarat o serie de măsuri interne care
vizau unificarea aparatului de stat prin dispoziţii
administrative. Se unifică poşta, cursul monetar,
armata, se centralizează administraţia telegrafului şi
se contopesc serviciile de vamă. În domeniul justiţiei,
se formează Comisia Centrală şi Curtea de Casaţie,
instituţii prevăzute în Convenţie. În plan economic,
administraţia lui Cuza a avut de înfruntat o situaţie
economică foarte grea, iar soluţia creşterii fiscalităţii
a provocat o serie de tulburări mai ales în rândul
comercianţilor.
Scena politică era divizată între o multitudine de
grupări şi tabere de diferite orientări de la radicali,
moderaţi sau conservatori. Cuza a dus o politică
deliberată de utilizare a liderilor politici şi a grupărilor
politice şi, în felul acesta, în cele din urmă, să apară
ca salvatorul naţiunii, idee indusă prin intermediul
propagandei. De altfel, prima perioadă a domniei a
fost marcată de o mare instabilitate guvernamentală.
Însă, în această perioadă efortul a fost canalizat în
demersul pentru realizarea unificării depline, astfel că
bătăliile politice s-au situat pe plan secund.
Pentru a realiza unirea deplină, Cuza a iniţiat o
serie de noi demersuri diplomatice, Costache Negri
fiind cel însărcinat să susţină cauza Principatelor la
Constantinopol.
22 ianuarie 1862
Se formează primul guvern unic, sub conducerea lui
Barbu Catargiu, iar la 24 ianuarie 1862 îşi deschide
lucrările prima Adunare Legislativă unică, Bucureşti
fiind desemnat capitala întregii ţări.
Marele merit al lui Cuza a fost că a reuşit să obțină
recunoaşterea internaţională a Unirii Principatelor
Române şi, prin reformele sale din toate domeniile, a
pus bazele statului român modern.
Cuza a devenit domnitor al celor două Principate, dar
unirea lor a fost recunoscută de către Înalta Poartă
numai pentru parcursul domniei sale.

Berat prin care sultanul Abdul-Aziz conferă lui Al. Ioan Cuza Ordinul Osmanisch.
B.A.R., Arhiva Al. I. Cuza LVIII/acte 50
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Întrevedere între sultanul Abdul-Aziz și prințul Al. Ioan Cuza la palatul imperial Dolmabahçe din Constantinopol
(Le Monde illustré, 23 iulie 1864)
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Decret prin care Al. Ioan Cuza este decorat cu Ordinul Sfinților Mauriciu și Lazăr în grad de Cavaler al Marii Cruci,
conferit de principele Eugenio Emanuele di Savoia-Villafranca; Torino, 29 octombrie 1860.
B. A. R., Arhiva Al. Ioan Cuza LVIII/acte 44
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Scrisoare prin care domnitorul Al. Ioan Cuza este înștiințat că va primi însemnele Ordinului Mântuitorului din partea
suveranului Greciei Otto Friedrich Ludwig von Wittelsbach; Atena, 11 ianuarie 1862.
B. A. R., Arhiva Al. Ioan Cuza LVIII/acte 45
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3 februrie 1862
Ca urmare a recunoașterii unirii celor două Principate,
s-a creat un singur guvern, ce cuprindea reprezentanți
ai grupărilor conservatoare moldovene și muntene, în
frunte cu Barbu Catargiu.
11 octombrie 1863
Al. Ioan Cuza l-a însărcinat pe Mihail Kogălniceanu
să formeze un nou guvern, care a funcționat până la 7
februarie 1865. Încă de la începutul guvernării, acesta
susţine reformele domnitorului şi iniţiază altele noi.
3 noiembrie 1863
Şedinţa ordinară a Adunării Legislative s-a redeschis
într-un climat de destindere. În fapt, acest lucru a
făcut posibilă adoptarea Legii secularizării averilor
mănăstireşti, care a creat o serie de complicaţii
diplomatice. Prin aceasta, o mare parte din proprietăţile bisericilor şi mănăstirilor închinate din ţară au
fost trecute în proprietatea statului.
Deşi Protocolul XIII din Convenţia de la Paris
prevedea arbitrajul ca măsură de soluţionare a
problemei, aceasta părea că nu îşi mai găsea rezolvare.
Rusia şi Turcia sprijineau călugării greci, dar mănăstirile acumulaseră datorii imense la bugetul de stat,
deoarece mare parte din venituri luau calea străinătăţii.
În cele din urmă, printr-o măsură de forţă, la 13
decembrie, se adoptă, cu 93 de voturi pentru şi 3
contra, Legea secularizării, care trecea în proprietatea
statului o suprafaţă de 25% din teritoriul ţării.
Legea secularizării prevedea o compensaţie de 82
milioane lei (din care aveau să se scadă 31 milioane
datoriile către stat), o sumă mare pentru bugetul ţării,
bani pe care călugării greci i-au refuzat nemulţumiţi.
Conducerea Bisericii Ortodoxe a hotărât să refuze
oferta făcută de statul român, în speranţa că Puterile
Garante vor interveni. În final, călugărilor nu li s-a
mai plătit nimic. Pentru a nu avea aparenţa unei legi
xenofobe, au fost secularizate deopotrivă şi averile
mănăstirilor româneşti care nu ţineau de greci.
Măsura a suscitat protestele vehemente ale Turciei, dar,
în ciuda acestora, Cuza a mers înainte cu aplicarea ei.
Moşiile recuperate au format Domeniile Statului.

72

73

Proiectul de Constituţie aprobat de domnitorul Al. I. Cuza. Arhiva Al. Ioan Cuza/ XV

Proiectul Legii electorale - Arhiva Al. Ioan Cuza/ XVI
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7 februarie 1864
Climatul de destindere nu a durat decât până la
dezbaterea Legii privind organizarea armatei la sfârşitul
lunii ianuarie. Opoziţia, care deţinea controlul
Camerei, a adus un amendament ce viza înfiinţarea
Gărzii naţionale, a cărei comandă şi-o rezerva. Scopul
era deţinerea unui instrument militar în caz de conflict
cu puterea executivă. Deşi, la 7 februarie legea, cu tot
cu amendament, a fost adoptată, Cuza a refuzat să o
sancţioneze.
Din acel moment devine evident că întreaga societate
era divizată. Soluţia găsită de Cuza pentru depăşirea
acestei situaţii a fost instaurarea unui regim personal.
Persoana folosită de Cuza pentru îndeplinirea obiectivelor sale a fost Mihail Kogălniceanu.
La 3 martie, sesiunea ordinară de 4 luni a Camerei
se încheia, însă ea a fost prelungită pentru a se putea
adopta bugetul şi unele acte legislative importante. În
acest sens, se votează destul de repede o serie de acte
precum legea contabilităţii, legea cumulului, legea
pentru comunele urbane şi rurale, codul de procedură
penală şi civilă.
13 aprilie 1864
Ruptura totală, pe un fond politic deja încordat la
maximum, a survenit în momentul supunerii spre
dezbatere, de către M. Kogălniceanu, a proiectului
de lege rurală. La 13 aprilie, cu 63 de voturi pentru
şi 35 împotrivă, cabinetul primeşte vot de blam. Deşi
primul ministru prezintă demisia executivului, Cuza
refuză să o primească.
2 mai 1864
Al. Ioan Cuza convoacă Adunarea într-o sesiune
extraordinară, pentru a lua în discuţie legea electorală.
La data stabilită, opoziţia din Cameră îşi reafirmă
neîncrederea în guvern şi refuză să ia în discuţie
problema legii electorale. Înainte de a se trece la
votarea moţiunii de blam, M. Kogălniceanu citeşte
mesajul de dizolvare a Adunării Legislative, moment
în care deputaţii sunt evacuaţi din sală de un detaşament
militar.
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Constituţia din 1864, denumită oficial Statutul dezvoltător
al Convenţiei de la Paris, a fost un act cu caracter pur
constituţional, adoptat la 2 mai 1864. A fost, în fapt,
prima Constituţie a României. În ciuda numelui, actul
nu mai urmărea prevederile Convenţiei, ci mai degrabă
îi schimba radical sensul. Domnitorul dispunea de puteri
sporite, iar Corpul legiuitor devenea bicameral. Odată cu
noua Constituţie, a fost adoptată şi o nouă lege electorală.
Pentru aprobarea ei s-a organizat un plebiscit la 2/14 mai
1864. Pentru „da” au fost exprimate 682.621 de voturi,
1.307 voturi pentru „nu” şi 70.220 abţineri. Statutul a fost
publicat în „Monitorul oficial” nr. 146 din 3 iulie 1864.
Această reformă constituţională a permis înfăptuirea
reformei agrare la 14 august 1864, prin care ţăranii
clăcaşi erau eliberaţi de obligaţiile faţă de boieri şi erau
împroprietăriţi cu pământ. A fost o reformă fundamentală
pentru modernizarea tânărului stat român şi, cu toate că
a avut numeroase lipsuri, a rupt legăturile cu economia şi
societatea de tip feudal.
În textul documentului se prevedea crearea unui
parlament bicameral, format din: „Adunarea Electivă”
(denumită acum „Camera Deputaților”) și „Adunarea
Ponderatrice” (numită și „Corpul Ponderator”, denumită
în prezent „Senat”).
Plebiscitul din 1864 a fost un referendum constituțional
prin care se consfințea crearea Senatului. Analizând
suita de evenimente, unele cu caracter realmente
revoluționar, se poate spune că sub domnia lui
Alexandru Ioan Cuza au fost puse bazele statului
unitar român modern. Practic, nu există domeniu
de activitate economică, social-politică, culturală,
administrativă sau militară din țară, în care Al. Ioan
Cuza să nu fi adus îmbunătățiri și înnoiri organizatorice
pe baza noilor cerințe ale epocii moderne.
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Palatul de la Ruginoasa

În anul 1862, domnitorul Alexandru Ioan Cuza a cumpărat la licitație moșia Ruginoasa de la Banca Moldovei, dorind
să o transforme în reședință de vară. El a depus la 13/25 ianuarie 1862, prețul de 52.011 galbeni, după cum confirmă
Curtea de Întărituri, iar apoi actele de proprietate s-au încheiat la 16/28 aprilie 1862. Din suma depusă de domnitor,
49.441 galbeni și 28 lei au revenit Băncii Moldovei, care a fost autorizată de Banca din Brunsvig să încaseze sumele
acordate ca împrumut de fosta Bancă Națională a Moldovei. Prima grijă a domnitorului a fost să renoveze integral
palatul. Deși domnitorul a petrecut puțin timp la palat, aici a locuit soția sa, Doamna Elena Cuza, care s-a ocupat de
mobilarea și decorarea încăperilor, de grădină și de acareturi. Ea a angajat meșteri pentru repararea clădirii și grădinari
germani pentru refacerea parcului din jurul castelului.
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Mobilierul pentru palatul de la Ruginoasa a fost comandat la fabrica de mobilă Jean-Paul Mazaroz & Ribaillier,
un mare producător de mobilă francez a cărui fabrică a funcționat între 1850 și 1890. Mazaroz fusese elevul Școlii
de Arte Plastice din Dijon și a readus această meserie în Faubourg Saint-Antoine, renumit pentru excelența sa, la
strălucirea de odinioară.
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26 ianuarie 1865
Încă din toamna anului 1864, primul ministru nu se
mai bucura de încrederea deplină a şefului statului.
Spre sfârşitul anului, ostilitatea dintre Kogălniceanu
şi colegii săi miniştri, L. Steege şi N. Creţulescu, a
devenit evidentă. Se spunea chiar că locuinţa lui
Creţulescu devenise locul de întâlnire a moşierilor
afectaţi de legea rurală. La toate acestea s-a adaugat
neîncrederea domnului, care a început să vadă în
Kogălniceanu un competitor şi manifesta o atitudine
ostilă faţă de acesta. La sugestia lui Al. Ioan Cuza,
Creţulescu şi Steege au demisionat din funcţia de
ministru, declanşând o criză instituţională. Primul
ministru a realizat că nu mai este dorit la guvernare
şi a depus mandatul guvernului la 26 ianuarie 1865.
11 februarie 1866
După ce relaţiile dintre Al. Ioan Cuza și Mihail
Kogălniceanu s-au înrăutăţit, domnitorul și-a exprimat
dorința de a nu împiedica ascensiunea spre tron a
unui prinț străin. În cele din urmă a fost silit, de o
coaliție de conservatori şi liberali, să abdice:
„Noi, Alexandru Ioan I, conform dorinţei naţiunii
întregi şi angajamentului ce am luat la suirea pe Tron,
depun astăzi, 11 februarie 1866, cârma guvernului în
mâna unei Locotenenţe Domneşti şi a Ministrului
ales de popor.”
După abdicare, Cuza și-a petrecut restul vieţii în
exil, locuind majoritatea timpului la Paris, Viena şi
Heidelberg (unde a și murit la 15 mai 1873).
După o perioadă de tranziţie, în care s-au făcut
numeroase manevre pentru a se evita separarea Moldovei
şi Ţării Româneşti, Principatul unit al României a
obţinut recunoaşterea internaţională, avându-l ca
monarh pe Carol I de Hohenzollern şi fiind guvernat
după o nouă Constituţie.
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Ofiţerii care l-au răsturnat pe Al. I. Cuza în 1866. B.A.R., Cabinetul de Stampe
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Alegerea lui Al. Ioan Cuza în Colegiul II de Mehedinţi al Senatului - 24 iunie 1870. B.A.R., Arhiva Al. Ioan Cuza

Veterani și studenți din Ruginoasa în pelerinaj la mormântul lui Al. Ioan Cuza - 2 mai 1906. B. A. R., Cabinetul de Stampe
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Statuia lui Al. Ioan Cuza din Iaşi a fost realizată de sculptorul italian Raffaello Romanelli şi dezvelită la data de 27 mai 1912 în
prezenţa regelui Carol I, a principilor Ferdinand şi Carol. Regele Carol I a rostit cu acest prilej următoarele cuvinte: „Primul rege
al României îşi îndeplineşte o sfântă datorie către primul Domnitor al ţărilor surori unite, aducând în faţa acestui monument
prinosul de cinstire ce se cuvine memoriei lui Cuza Vodă, care vă rămâne de-a pururi nestinsă în amintirea poporului”.

