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Cu o sută de ani m urmă poporul romîn a trăit frămîntata perioadă 
a înfăptuirii primei etape a unificării sale naţionale. Lupta pentru Unirea 
Moldovei cu Ţara Rornînească, făurirea 1şi ovganizarea tînărului stat naţio
nal, s-au îmbinat în mod firesc cu apriga bătălie pentru ·răsturnarea rin
duielilor feudale, pentru reforme şi lihertă•ţi democratice. Timpuri de adînci 
frămintări şi prefaceri, pagini de luptă pentru eliberarea socială şi naţio
nală, au caracterizat istoria Romîniei de acum un veac. Masele, făuritoarele 
istoriei, au înfăiptuit Unirea şi au creat 1statul naţiona'l. Sprijinind pe 
fruntaşii burgheziei înaintate, depăşind deseori ţelurile măvginite ale aces
tora şi neţinînd seama de limitele lor de clasă, poporul a înfrint reacţiunea 
şi a impus înfăptuirea Unirii, a statului naţional. 

Bucureştii, cel mai mare oraş din Principate şi fireas·ca capitală a sta
tului naţional ce se forma, a fost în centrul însemnatelor evenimente des
făşurate cu un veac în urmă. Oraşul cunoscuse o multilaterală dezvoltare 
în cursul sfertului de secol premergător Unirii. Viaţa economică marcase 
progrese. Eliberată de exploatarea economică otomană directă şi în parte 
de cătuşele feudale, ocrotită într-o măsură de Regulamentul Organic, acti
vitatea economică a oraşului se înviorase. Elementele noii orinduiri capita
liste pătrundeau din ce în ce mai accentuat. Totuşi, dominarea pe care 
o exercita marea boierime, oa şi 1slaba dezvoltare a industriei, puneau 
ÎillCă piedici pătrunderii capitali1smului. Capitafosmul depHn nu-l vor cu
noaşte deicit Bucureştii capitală a Romîniei. 

Bucureştii trăiseră, de asemenea, adînci transformări pe plan social. 
Condiţiile fiind coapte pentru înlocuirea orinduirii feudale, boierimea re
zista cu greu asaltului unei burghezii din ce în ce mai puternice şi mai 
dornice de putere. Boierii cu familiile, slugile şi robii lor - pe care în 1856 
fuseseră siliţi a-i eliibera - nu reprezentau numeric faţă de „clasa de 
mijloc", chiar la începutul perioadei arătate - în 1831 - decît o cincime 1• 

Vî:rifurile burgheziei obţinuseră titluri boiereşti, pătrun:zfind în cetatea feu-

1
) N. Iorga, Istoria Bucureştilor, Bucureşti, 1939, p. QSO (tabel). 
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dală a boieri,lor. Clasa dominantă este în descompunere, dar, totodată şi 
bunghezia, în condiţiile generale de dezvoltare social-economică din Prin
cipate şi a menţinerii dominaţiei otomane, rămîne totuşi relativ slabă. 
De aceea, ea tinde să cadă la o tranzacţie cu boierimea, silind-0 pe aceasta 
să accepte formula unei exploatări combinate a maselor, pe care burghezia 
nu înţelegea să se sprijine pînă la capăt, fiind .tot o clasă e~ploatatoare. 
„Pentru burghezie - arată Lenin - este mai avantajos ca transformări,le 
necesare in dkeoţia burghezo-Oemocratică să fie înfăptuite mai încet, mai 
treptat, cu mai multă prudenţă, cu mai puţ,ină hotărîre, pe calea reformelor, 
iar nu pe calea revoluţiei" 1). <Dominante sunt însă în oraş masele, care voiau 
completa înlăturare a vechii orinduiri şi nu compromisul spre care tindeau 
clasele iposedante. Aoum începe :să se 1dezv0He - paralel icu industria -
clasa muncitoare, pe care o ,gălsim prezentă în 1848 în arena revoluţiei şi care 
îşi dă contdbuţia şi în 1859 la înfăptuirea Unirii Principatelor 2 ). 

ln anii 1859-1860, populaţia Bucureştilor se cifra la peste 120.000 
locuitori 3), înregistrîndu-se în trei decenii aproape o dublare a populaţiei. 
Totodată, sub impulsul dezvoltării sale economice - ce se poate urmări cu 
precădere în creşterea inidustrJei şi în înmulţirea a!l:elliere1or meşteşwgă
reşti - în condiţiile aJscensiuni1i bungheziei 151pre iputere şi a luptei fosufleţite 
a maselor populare pentru progres, oraşul Bucureşti cunoaşte în perioada 
regulamentară un şir de transformări în domeniul urbanistic şi edilitar. 
Dar menţinerea puterii politice în mâinile boierimii încetineşte ritmul firesc 
de modernizare a oraşului. ln afară de aceasta, realizările deservesc în 
primul rind clasa dominantă. Podul Mogoşoaiei este „marele protejat", în 
sohimb înfăptuirile se răsfrîng intr-0 măsură cu mult mai slabă asupra 
cartierelor orăşenimii mărunte 4• 

ln sfertul de veac premergător perioadei Unirii, istoria Bucureştilor 
este brăzdată de frământări sociale, care sapă temeliile orinduirii feudale. 
Aci, în oraş, activează organizaţiile secrete înaintate şi luptă în fruntea 
maselor dornice de înoiri şi de progres, fruntaşii luptei de eliberare naţio
nală 1şi socială. Partida naţională condusă de Ioan Oîmpineanu 5 ), mi1şcarea 
de la 1840 condusă de Dimitrie Filipescu, la care a rparticipat Nicolae 
Băk.eSICu 6 ) ; ,,:Frăţia" Bălk:escului, a lui TeH, a :lui Ion Ghica şi a lui A. G. Go
lescu, din oare s-a dezvoltat comitetul revoluţionar de la 1848, toate şi-au 
avut centrul de acţiune în Bucureşti, unde puteau beneficia de sprijinul 
entuziast al maselor. La Bucureşti se des,făşoară cu precădere revoluţia 
de la 1848 7). Comentînd atitudinea orăşenilor faţă de revoluţie, !Bălcescu 

1) V. I. Leni>n, Opere complete, voi. 11, Bucureşti, 1962, p. 36. 
2) Dan Berindei, Frămîntări politice şi sociale în jurul alegerii domnitorului 

Cuza în Ţara Romînească, în ,,Studii", Vlll (1955), nr. 2, p. 5€ nota 7, 67, 59 nota 5. 
3) ,,,Anai:ele statistice", 1860, p. lOQ-.101, W8-109. 
4) Dan Berindei, Dezvoltarea urbanistică şi edilitară a oraşuiui Bucureşti în 

perioada regulamentară şi în anii Unirii (1831-1862), în „Studii", XII (1959), nr. 5, 
p. 155. 

5) Vezi P. P. PanaiteslCU, Planurile lui Ioan Cimpineanu pentru unitatea nafională 
a rom!nilor, în „Anuairul 1'11sti.twtu[11.1i de istorie nationa,)ă", Cluj, HI ('1924----<1925), 
p. 6J----,106. 

6) G. Zane, Mişcarea revolufionară de la 1840 din Ţara Rominească, în „Studii 
şi materia1e de istori.e modernă", voi. III, Bucureşti, 1963, p. 185---313. 

7) Florian Georgescu, Participarea maselor populare bucureştene la revolufia 
din 1848, Bucureşti, 1961. Vezi şi I. şi P. I. Panait, Participarea maselor populare din 
Bucureşti la înirîngerea comploturilor reacfiunii din iunie 1848, în ,,Studii•, XIII 
(1960), nr. 6, p. 83-98. 
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a arătat că ,,. .. poporul cel de jos, mai cu seamă al Bucureştilor, şi-a îm
plinit datoria revoluţionară şi naţională" 1). tn sfertUJ! de veac premergător 
Unirii, dezvoltarea şi luptele sociale din întreaga ţară se reflectă deci 
puternic în oraş, unde au loc ciocnirile cele mai de seamă ale claselor 
în luptă. . 

Reprimarea revoluţiei de la 1848 nu a putut înăbuşi lupta poporului 
romîn pentru progres, pentru eliberarea socială şi naţională. tn deceniul 
următor revoluţiei, lupta pentru formarea statului naţional s-a impus pe · 
primul plan, ca o cale prin care poporul urma să dobîndească înlăturarea 
feudalismului, reformele sociale şi un stat unit şi inldependent. Pline de 
entuziasm, masele s-au strîns sub faldurile larg desfă:şurate ale steagului 
Unirii, luptând pentru făurirea statului naţional şi pentru reformele ·sociale, 
în fruntea cărnra se înscria reforma agrară. Bucureştenii s-au găsit de 
la început în primele rinduri ale mişcării unioniste 2• 

tn 1857, .Adunările ad hoc au exprimat în faţa Europei nestrămutata 
dorinţă de unire a poporului romîn clin Moldova şi Ţara Rormnească. Dar, 
totodată, reprezentanţii claselor posedante, ai moşierimii şi burgheziei, s-au 
opus cererilor legitime ex.primate de deputaţii ţărani. ln vara anului 1858, 
puterile Europei n-au ţinut însă seama de dorinţa fundamentaiă a poporu
lui romîn, s-au împotri1vit unificării celor două ţări şi au impus poporului 
nostru o lege fundamenta,lă, care era departe de a corespunde cerinţelor 
sale. Dar, dacă prin această lege fundament·ală nu era realizată Unirea 
şi dacă prevederile electorale anexate ei au ireprezentat în anii următori 
o stavilă în calea progresului, prin Convenţie s-au introdus totuşi în Prin
cipate instituţiile burgheze şi datorită Rusiei şi Fmnţei şi celorlalte puteri 
favorabile Unirii s-au creat premize, care au facilitat realizarea unifi
cării lor. 

Europa refuzînd să accepte forma-rea statului naţional romîn, se 
impunea o acţiune internă prin care poporul romîn să pună puteri.le în 
faţa unui fapt împlinit. tn vederea realizării acestui ţel, în ultimele luni 
ale anului 1·858 şi la începutul anului 1859, atît în Moldova oît şi în Ţara 
Romînească, mişcarea unionistă şi-a intensificat actiivitatea în jurul alege
rilor pentru Adunările Elective. Corpul e1ectoral fixat de Convenţie era 
extrem de restrîns - circa 5000 de alegători în amîndouă ţările - dar 
în lupta pentru reuşita în alegeri a unor deputaţi înaintaţi şi apoi în lupta 
pentru impunerea unei alegeri de domni cores.pumz:ători năzuinţelor din 
acea v.reme ale poporului romîn s-au avîntat masele de la oraşe şi sate, 
sprijinind cu entuziasm cauza Unirii şi a progresului. 

Bucureştii au fost cea mai importantă arenă de luptă din Principate 
spre sfirşitul anului 1858. Dacă în Moldova preluarea conducerii de către 
o caimacamie în majoritate înaintată a asigurat mişcării unioniste şi pro
gresiste condiţiile unei desfăşurări libere a activităţii ei, în Ţara Romî
nească majoritatea reacţionară a noii caimacamii a uneltit necontenit în 

11 N. Bă!ic:e">cu, Opere, vol. II, Burnreşti, 1953, p. 85, nota 4. 
21 Pentru participarea rnase'.or bucureştene la lupta unionistă vezi : V. Maciu, 

Organizarea mişcării pentru Unire în anii 1855-1857 in Moldova şi Ţara Romi
nească, în „Studii", XII (1959), nr. l, p. 43--76; N. Adăni'.oaie şi Matei D. Vlad, 
Rolu/ maselor populare în făurirea Unirii Ţărilor Romîne, Joc. cit., p. 77-106: 
Dan Berindei, Frămintări politice şi sociale în jurul alegerii domnitorului Cuza ln 
'Ţara Romînească, în ,,Studii", VIII (1955), nr. 2, p. 51-74; C. C. Giu.rescu, Bucu
reştii şi alegerea lui Alexandru Ioan Cuza, in Studii privind Unirea Principatelor, 
BucureJ?ti, 1960,. p. 347-386. 
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favoarea candidaţilor la domnie ai reacţiunii, împotriva intereselor şi voinţei 
poporului rom~n. Uneltirilor le-a stat însă în faţă un întreg popor hotărit 
să învingă. Sensul luptei înverşunate ce avea loc a fost pe deplin înţeles 
de C. A. Rosetti cînd scria, la începutul anului 1859, că „lupta este astăzi 
mai cu seamă între acei cari vor să menţie trecutul şi între cei care vor 
transformarea societăţii" 1 ). Lista oficială n-a cuprins în Bucureşti decît 221 
alegători2), ,cărora prin contestaţii li s-au adăugat doar oîteva zec.P), dar 
problema alegerilor, ca şi desemnarea noului domn au stat în centrul preo
cupărilor tuturor bucureştenilor şi în primul rind al maselor orăşeneşti. 
Cu sprijinul acestora şi-au obţinut dreptul de vot fruntaşii unionişti 
C. A. Rosetti, V. Boerescu şi Cezar Bolliac, şi ca urmare a curentului de 
opinie înaintat a fost apoi firesc ca în colegiul orăşenesc majoritatea votu
rilor s-o dobîndească în alegerile de la 12 ianuarie 1859 candidaţii cei mai 
înaintaţi. C. A. Rosetti, N. Golescu şi V. Boerescu au fost aleşii orăşenilor 
din Bucureşti 4

). 

Cîteva zile mai înainte, la 5 ianuarie 1859, partida naţională dobîn
dise la Iaşi o deplină victorie, izbutind să impună alegerea unanimă a unui 
domn nou, care era totodată şi om nou. Alexandru Ioan Cuza, revoluţionar 
de fa 1848, Iuiptător pentru Unire, ibărbat cu vederi înaintate, fusese ales 
domn al Moldovei. Cauza Unirii şi a progresului se vedea asigurată la nord 
de Milcov, în schimb rezultatul alegerilor din Ţara Romînească indica 
o situaţie îngrijorătoare. Datorită restricţiilor dispoziţiilor electorale anexate 
Convenţiei şi a activităţii duşmănoase progresului a majorităţii caimaca
miei, majoritatea mandatelor le-au obţinut pe teritoriul muntean candi
daţii reacţiunii. Un document inedit aflat în arhiva Muzeului - este vorba 
de cel dintîi jurnal încheiat de deputaţii partidei trecutului, conservatoare, 
într-o adunare pregătitoare din 19 ianuarie 1859 - ne dezivăluie nu numai 
numărul, dar şi numele celor opuşi progresului 5 ). Lista semnatariJor cuprin
zînd 38 de nume se apropie cifric de aprecierea pe care a făcut-o Beclard, 
consulul f,ranţei 6). Un număr însemnat de deputaţi, de la Apos·tol Arsache, 
preşedintele acestei adunări şi pînă la C. Berlescu sau P. Derbescu, oameni 
puţin cunoscuţi, apar ca slujitori ai trecutului, ca sprijinitori ai candida
turii la domnie a foştilor domni Bibescu şi Ştiribei. Deputaţii mai mult 
sau mai puţin înaintaţi erau în jurul a 30, Adunarea numărind în total 
71 de deputaţi. 

Situaţia era evident îngrijorătoare pentru partida naţională, dar mino
ritatea nu înţelegea să dezarmeze. tn spatele celor cîteva zeci de deputaţi 
ostili dobindirii domniei de către Gh. Bibescu sau de către Barbu Ştirbei, 
se găsea poporul romîn şi se găseau îndeosebi masele bucureştene, oraşul 
de reşedinţă al Adunării Elective. Dacă deputaţii conservatori se leagă 
între ei 'Încă de la 19 ianuarie, să aşeze „viitorul ţării" pe principii „de 
moderaţie" - şi adaugă ei ipocrit „de progres soţial" - pentru ca la 
20 ianuarie să proclame ca principiu suprem „principiul proprietăţii" şi 
a!l statomiciri.i şi conservării „ordinei legale" şi fixau chiar la 21 ianuarie 

1) C. A. Rosetti, Trecut şi viitor, in „Romînu!M, nr. 3 din 8/20 decembrie 1859, 
p. 11. 

2) O. A. Sturdza, etc. Acte şi documente relative la istoria renascerii Romî-
niei, voi. VIII, Bucureşti, 1900, p. 51-53. 

3) C. C. Giurescu, ou. cit., p. 349. 
4) Ibidem, p. 349-356. 
5) Muzeul de istorie a oraşului Buoureşti, nr. inv. 37.729: anexa 1. 
6) T. W. Riker, Cum s-a îniăptuit Rominia, Bwcureşti, 1944, p. 255 nota 144. 
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componenţa exclusiv reacţionară a comisiilor de validare, pe care inten
ţionau să le impună Adunării 1, apropiata deschidere a acesteia era departe 
de a fi privită cu inidiferenţă de ~ntreg poporul. J>·rimirea delegaţiei moldo
vene trimise la Constantinopol de noul domnitor al Moldovei pri'lejuise deja 
manifestări 2 ), care erau departe de a conveni reacţiunii, iar atmosfera în 
care are loc deschiderea Adunării Elective a indicat în mod limpede că 
superioritatea dobindită de reacţiune în alegeri era departe de a-i asigura 
izbînda în lupta pentru domnie. 

In oraş şi in ·satele limitrofe fusese dusă o acţiune sistematică de 
chemare la luptă a maselor. Infringînd brutalităţile organelor represive, 

1 ) Aceste documente - inedi.te pină astăzi - le iredăm in e:ictenso în anexă, 
vrem însă să subliniem deosebita lor importantă nu numai pentru urmărirea eve
nimentelor politice ce au aoc la Bucureşti în luna ianuarie 1859, dar şi pentru 
analiza componenţii politice a partidei conser·vatoare. Intre cei 38 semnatari ai pri
mului proces-verbal - proceselle verbale următoare vor fi semnate de 37 aipoi de 
30 dintre cei dintîi - întîlnim întregul stat major al reacţiunii conservatoare : 
Ap. Arsache, Barbu Belu, D. şi N. Bibescu, C. Brăilei, N. Brătianu, Gr. Brîncoveanu, 
B. Catargi, St. Cezianu, C. I. Filipescu, D. Fi1işanu - cumnatul celui pirecedent, care 
la ·r,tndul său nu trebuie confundat cu C. N. Fi,Jipesou, ministru în timpul revoluţiei 
din 1848 - I. Em. şi A. Em. Florescu, N. C. Izvoranu, Iorgu Lenş, C. şi I. Oteteli
şanu, Barbu şi I. Slărtin.eanu, colonelw I. Solomon, Gh. B. ŞUrbei, N. C. Tătăranu. 
La aceştia se adaugă unii conservatori sau conservator.i moderat! mai mărunţi ca : 
Al. Angheleanu, C. Apostolescu, P. Derbescu, I. Hagiadi (pentru biografia acestuia : 
Documente privind Unirea Principatelor, Bucureşti, 1961, voi. I, p. 405 tabel), Se. 
Lăzl!Jl"·eanu, I. Mirzea, I. P·etres.cu, M. Pl•eşoi'<lnu (fulsdflc&tor denunta.t de I. MarghJ.lo
man fo 1857 - Documente privind Unirea Principatelor, voi. I, p. 491-492), C. 
Ruduilescu (acest·a, deşi oair·aoterizat de Le Sou·rd în 1857 ca aipa·*ndnd prog·resiştilor 
- Acte şi documente relative la istoria renascerii Romînlei, Bucureşti, 1890, vol 
V, p. 684 - a votat tn timpul dezbaterilor Adunării ad hoc, al cărei membru a 
fost, cu conservatorii şi moderam - Documente privind Unirea Principatelor, voL 
I, p. 633, 656, 663 - şi a semnat memoriul din 12 decembrie J857 al acestora -
Ibidem, p. 666), C. Sărvoiu, I. Sîmboteanu, I. Socolescu, D. Stefanopol (cîrmuitor al 
judeţului Te'.eorman în timpul Iui Ştirbei şi în continuare, pină în vara anului 
1858, sub A. Ghica). Mai trebuie adăugat profesoru'l de istor.ie I. Cemătescu, mem
bru al comitetului central al Unirii din 1857 şi C. Ber.lescu - deputat din partea 
colegiului alegătorilor primari din judeţul Brăila, reuşit însă la paritate cu Chiriac 
(Acte şi documente ... , voi. IX, p. 252) şi ca urmare invail.idat de loa începUJtuil lu:cră
ri'.or, care functiona în 1857 ca secretar al cîrmuirii judetu~ui Brăilla (Documente 
privind Unirea Principatelor, vol. I, p. 413). Lipsesc însă parfrzanii ltii A. şi D. 
Ghica, cei ai lui C. şi I. Cantacuzino - membrii grupărilor conser•vatoare aliate 
cu partida natională în acele zile - ca şi deiputaţii li·berali. O singură excepţie o 
constituie Barbu Vlădoianu, partizan al •lui A. Ghica, conducător al Departamentuaui 
Ostăşesc, care făcea însă un joc dub1u, dacă nu triplu, între majoritatea reacţio
nară a caimacamiei, fostul caimacam A. Ghica şi partida nattona'.ă. Dintre sem
nat•ari •:irpseşte însă caimacamul I. Manu. probabil neparticiipant la a1oeste dezbateri 
datorită funcţiei sale. 

Cei 38 se coalizează în jurul principiului apărării proprietăţii - deşi amin
tesc cu ipocrizie şi de „munca imteliigentă şi industriaQă" - şi al menţinerii ordinel 
„legale". Inverşunarea lor se oglindeşte in co1I11pozitia conservatoare pe care inten
ţionau s-o dea comisiilor de validare, neacordînd decît patru locuri din douăzeci 
grupărilor conservatoare sau moderate aliate cu partida naţională şi niciunul depu
taţilor de nuanţă liberală, cu exoeptia moderatului Scarlat Creţulescu. Evenimentele 
vor face însă ca aceste planuri să se năruie, la 24 ianuarie alcătuindu-se comisii de 
validare în care vor pătrunde cei 20 pe care-i preconizase procesuil-verhal din 21 
Ianuarie, alţi 16 dintre ceiilalti semnatari ai primului proces-verbal al conservato
rilor - neintrînd însă în comisii C. Ber·lescu, neacceptat intre deputaţi din moti
vele arătate ceva mai sus, şi Al. Angheleanu - dar şi alţi douăzeci de deputaţi 
reprezentînd îndeosebi pe liberalii radicali (Proces verbal al şedinţei Adunăll"Îi 
Elective din 24 ianuarie, Acte şi documente ... , voi. VIII, p. 588). 

2) Dan Berindei, op. cit., p. 63 ; C. C. Giurescu, op. cit., p. 359-362. 
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cete de ţărani pătrunseseră în oraş stnîngîndu-se pe dealul mitropoliei, în 
preajma Adunării. Aci se găsesc nelipsite în primele zile de lucru ale 
Adunării masele orăşeneşti, meseria.şi şi lucrători, mici neguţători, mici 
funcţionari, intelectuali cu v:ederi înaintate, care formează o adevărată 
armată de şoc a minorităţii; lor li se adaugă cele cîteva mii de ţărani, ce 
izbutiseră să intre în oraş 1 ). 

Masele îşi manifestă de la început simţămintele în mod deschis. 
N. T. Orăşanu a.rată că la deschiderea Adunării Elective în ziua de 22 ia
nuarie ,,mulţimea îi primi [rpe caimacami] cu şueră:turi şi cu !Strigăte de 
huideo, oarba şi alte espresiuni de antipatie meritate, împreună cu o ploaie 
de batjocuri şi de desfideri şi o mulţime de epitete bizare, trimise la 
adresa d-lor, de care fură însoţiţi pînă la capătul de jos al aleelor" 2). Din 
prima zi a dezbaterilor, mulţimea forţează porţile şi înconjoară Adunarea 
Electivă ; uneori ea pătrunde pînă la băncile deputaţilor. Tot Orăşanu 
compara sugestiiv masele cu „o mare vie ale cărei valuri abia se putea 
mişca şi care ameninţa .să năvălească rpe uşi .şi rpe ferestre în Cameră ca 
să"şi susţie drepturile ·şi principiul său" 3 ). Sub presiunea poporului, majori
tatea a fost silită să accepte principiile minorităţii privind verificarea 
mandatelor. Seara, în timp ce oficialitatea punea să se aprindă 1000 de 
lampioane în cinstea deschiderii Adunării Elective, cete de manifestanţi 

cutreieră oraşul, înspăimîntînd reacţiunea 4). 

ln ziua următoare, la 23 ianuarie, un ofis taroiv al caimacam1e1 
interzicea „a se forma adunări sau cluburi în locuri publice" sau „grupe 
de oameni" 5 ). Dar, masele nu iau în serios acest ofis de agonie ail reacţio
narei cîrrnuiri interimare. Mii de oameni înconjoară din nou Adunarea 
şi sub presiunea lor, majoritatea deputaţilor, silită să uite planuri'le sa1le 
iniţiale, devine - după expresia lui Eder, consulul Austriei - mai „blîndă" 
şi mai „conciliantă" 6). 1lntre minoritatea :înaintată a deputaţHor şi mulţimea 
de afară există o constantă legătură şi lupta maselor capătă, neîndoielnic, 
un caracter mai ascuţit. Răsună acum strigăte de „jos tiranii" şi „trăiască 
libertatea" şi inter;venţia promptă a mulţimii împiedică aducerea unor 
unităţi militare represive 7). 

ln seara zilei de 23 spre 24 ianuarie, în timrp ce sute de oameni 
continuau să•şi mani.feste sentimentele potrivnice planurilor reacţiunii, atît 
minoritatea, cît şi majoritatea deputaţilor căuta o ieşire din impas. ln mod 
firesc, s-a impus acum soluţia îndoitei alegeri a domnitorului Moldovei. 
De altfel, nu era vo!lba de o idee nouă ci de un plan, care ci:riculase 
ipotetic cu luni de zile înainte şi care, în condiţiile date, a corespuns 
compromisului pe care minoritatea l-a impus majorităţii în ziua de 24 ia
nuarie 1859 B). 

Minoritatea deputaţilor, strînsă la hotelul Concoridia de pe uliţa Nem
ţească - actuala str. Smîridan - a hotărît să impună alegerea ca domn 

1) Dan Berindei, op. cit„ p. 56. 
2) N. T. Orăşanu, O pagina a vieţii mele sau 22, 23 şi 24 ianuarie 1859, 

Bucureşti, 186'1, p. 31. 
3) Ibidem. 
4) Dan Berindei. op. cit„ p. 59. 
5) „Buletinul ofafal", nr. 7 din 23 ianuarie 1859, p. 25. 
6) Eder către BuoI, 8 febr. 1859. Acad. R.P.R„ Rapoarte consulare austriece. 

Copii, vo .. 25, f. 31 l. 
7) Dan Berindei, op. cit., .p. 60. 
B) Ibidem, p .63--64. C. C. Giurescu, op. cit., p. 359-363. 
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a lui Alexandru Ioan Cuza. P,rin aceasta erau ~nlăturaţi de la domnie foştii 
domni reacţionari. Unirea se realiza pe calea acestei îndoite alegeri şi tot
odată, se asigura prin alegerea lui Cuza posibilitatea \Înfăptuirii refo!'melor. 
Această soluţie de compromis a însemnat, însă, şi un nou pas pe cailea înţele
gerii dintre iburghezie şi moşierime, căci lIIlinoritatea obţinînd în dimineaţa 
următoare consimţămintul majorităţii la îndoita alegere, a acceptat, la 
rîndul ei, să stăvilească avîntul maselor ·şi să limiteze lupta lor. 

La 24 ianuarie evenimentele s-au desfăşurat într-o atmosferă relativ 
mai lini~tită. lnspăimîntaţi de presiunea populară din zilele de 22 şi 23 
ianuarie, deputaţii conservatori au primit ca o soluţie salvatoare propunerea 
îndoitei alegeri. N-a mai fost necesar să se treacă la realizarea planului 
de acţiune, adoptat de asemenea în consfătuirea minorităţii din seara şi 
noaptea de 23 spre 24 ianuarie, privind constrîngerea prin violenţă a depu
taiţilor conservatori în cazul refuzului lor de a alege pe domnitorul Mol
dovei 1• Majoritatea a acceptat de îndată propunerea minorităţii. „Ei nu 
plingeau - arată consulul Austriei explicînd lacrimile de aşa-zisă bucurie 
şi entuziasm ale conservatorilor - din pricina lui Cuza, pe care nici nu 
l-au văzut vreodată, nici din pricina Unirii, faţă de care sînt indiferenţi, 
ci pentru că li se dăduse posibilitatea de a-şi salva viarţa în dosul unei 
perdele patriotice" 2• La rindul său, Orăşanu aprecia că lacrimi'le deputaţilor 
conservatori „nu erau ale pocăinţei, ci ale turbării" 3• 

CîJ]d la o fereastră a Aidunării a apărut batista albă, \Semn a1 aipropiatei 
alegeri a lui Cuza şi cind un ofiţer aduse aceiaşi veste poporului, un 
entuziasm de nedescris a cuprins întreg oraşul 4• Miile de orăşeni şi ţărani 
ştiau că îndoita alegere, rod al luptei lor, reprezenta cu mttlt mai mult 
decît o simplă alegere de domn. Masele ştiau că această alegere nu însemna 
numai un triumf al ideii Unirii, ci şi un pas important în lup.ta pentru 
progres. îndoita alegere a pus temelia statului naţional român şi a avut 
„atdînci urmări pe plan politic, economic, social", căci „a dus la limitarea 
relaţiilor feudale, la lărgirea relaţiilor de producţie capitaliste, la dezvol
tarea mai rapidă a forţelor de producţie"; totodată ,,înfăptuirea Unirii 
a ·fost .premiza pentru scuturarea jugului otoman în 1-877 şi cucerirea inde
pendenţei naţionale" 5 ). 

înfăptuirea primei etape a Unirii pe calea îndoitei alegeri s-a datorat 
în largă măsură luptei bucureştenilor. Dacă în 1857 bătălia pentru Unire 
s-a desfăşurat îndeosebi în Moldova, în 1859 bucureştenii au avut cinstea 
de a înfăptui în mod practic Unirea. Masele bucureştene au înfrint unel.ti
rile reacţiunii, au silit pe conservatori să renunţe la candidaţii lor şi au 
impus prin presiunea lor soluţia îndoitei a1legeri prin care s-au pus bazele 
statului unitar român. Pe drept cuvînt declara în 1863 M. Kogălniceanu în 
faţa Adunării Legislative: „Unirea ... eu nu recunosc nimănui dreptul să 
zică că Unirea e actul său individual, proprietatea sa exclusivă; Unirea 
e actul energic al întregii naţiuni 'romîne ... " 6). S-ar mai putea adăuga doar 

1) Dan Berindei, op. cit„ .p. 67--68. 
~) Ibidem, p. 69-70, ofr. Eder către Buo], 12 februarie 1859 (Acad. R.P.R„ Ra-

poarte consulare austriece, Copii, vol. 25, f. 320--321 ). 
:1) „5'p.iriduş •, nr. 3 din 7 iulie 1859, p. 3. 
'•) Dan Berindei, op. cit., .p. 68-69. 
5) Chlvu Stoi'ca, 100 de ani de Ia Unirea Ţăriior Romîne, Bucureşti, 1959, p. 17. 
6) Şedinţa din 9 februarie 1862. Protocoalele şedinţelor Adunării Legislative, 

Sesiunea 1862-1863, supliment .Ja „Monitorul Oficial", nr. 56, p. 3. 
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că bucureştenii s-au găsit acum, ca şi ieşenii în 1857, în primele rînduri 
ale mişcării pentru Unire şi progres. 

Deşi Cuza a fost ales prin intervenţia şi presiunea maselor, lupta 
acestora a fost frinată de bunghezie şi în amîndouă ţări1le s-au format, ca 
simbol al înţelegerii de clasă spre care tiindeau atît burghezia cît şi moşie
rimea, guverne de coaliţie. Ce este însă drept, acestea nu au avut viabili
tate, deoarece divergenţele s-au dovedit încă mai putemice, cele două clase 
continuînd să existe ca clase deosebite, cu interese deosebite. între timp, 
masele cereau desăV!Îrşirea Unirii nu numai pe plan politic şi administrativ, 
dar mai ales prin reforme sociale şi îndeosebi prin reforma agrară. Ritmul 
înnoirilor se dovedea însă încă font. Prin intervenţia lor, masele au căutat, 
deseori, în anii următori, să intensifice acest ritm, dînd sprijinul lor părţii 
din rîndul claselor dominante, care se arăta mai favorabilă progresului. 
Ca şi la 24 ianuarie 1859, bucureştenii au ieşit în stradă în septembrie 1859, 
în iunie 1861 şi în ianuarie 1862, demoil!stl1Îilld prin puternicele lor mani
festaţii nu atît susţiinerea unor grupări politice, cit mai ales dorinţa lor de 
luptă pentru progres, împotriva exploatării. Caracterizându~se starea de 
lucruri din Principate într-un articol dfo foaia ieşeană „Tribuna romînă", 
intitulat într-1..lJil mod semnificativ „Revoluţia în Romînia", se scriau urmă
toarele în 1859 ; „Dacă cuvintul prin care arătăm starea de faţă a Romîniei 
sună rău la oarecare urechi delicate, spuie-ne dacă este vreun cuv·înt în 
vreo limbă, care să se potrivească mai bine ... şi dacă a fost vreodată vreun 
proiect de prefacere politică şi socială căreia să i se poată mai bine şi mai 
drept întrebuiDJţa. Romînia este dară deabinele în revoluţie ; revoluţia este 
starea ei legală, starea ei normală ... " 1• 

După îndoita alegere, aparent, bucuria tuturor fusese egailă. Se dădu
seră bamchete. Cuza fusese primit cu entuziasm la prima sa intrare în 
Bucureşti, de o mu1'ţime pe care Bolintineanu o aprecia la 100.000 de 
oameni 2, iar Aricescu declamase, evocînd ziua de 24 ianuarie : „Atunci, 
lupul cu oaia pe loc fraternizară. Şi zbirul cu martirul atunci se îmbră
ţişară ... " 3). Dar curînd masca a fost aruncată jos. La iÎnceputul lunii martie 
1859, foaia bucureşteană „Dîmboviţa" anunţa că „agenţii coteriilor ce aspiră 
la putere furnică pe calea Pariisului", iar „Romînul" reproducea o cores
pondenţă din „Steaua Dunării", în care Bibescu era acuzat, în mod direct, 
că „lucrează în contra domnului Cuza", fiind sprijinit de giinerii, rudele 
şi prietenii săi din Adunare 4). Ca urmare a noii stări de lucruri, atît în 
Moldova cît şi în Ţara Romînească, guvernele de coaliţie au dat locul 
unor guverne liberale moderate, care se bucurau de încrederea noului 
domn. Prin programul şi activitatea lor ele reflectau însă poziţia de clasă 
a componenţi1lor lor, limitele acestora, slujitori ai unui progres mărginit, osti
litatea acestora faţă de orice apel la mase. ln Ţara Romînească, luptînd 
pentru propriile-i interese, dar avînd neîndoielnic un program mai avansat 
de revendicări decît liberalii moderaţi, gruparea liberal-radicală, care ju
case un rol important în evenimentele de la 24 ianuarie, lideri şi tribuni 
ai ei bucurîndu•se de încrederea maselor, acţiona pentru chemarea ei la 

1) „Tribuna romînă ", laşi, nr. 8 din 7 iunie 1859, p. 2. 
2) D. Bolintineanu, Viaţa lui Cuza Vodă, în P.roză, J.aşi, f.a., vol. I, p. 19. 
3 ) „Naţionalu'l", nr. 17 din 5 februarie 1859, p. 67. 
~) Dan Berindei, Frămîntările orăşeneşti din noiembrie 1860 în Ţara Romi

nească. Turburările de la Craiova şi Ploieşti, în „Studii şi articole de istorie", 
vo1. I, Bucureşti, 1956, p. 268. 
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conducere şi încerca să înlăture de la guvern formaţia ministeria1lă condusă 
de N. Creţulescu. 

Contemporanii învinuiau pe Hberalii radicali că apelau Ia „poporul 
din clasele inferioare, de tabaci şi alţi meseriaşi din Bucureşti şi de prin 
prejur" 1 ). Este adevărat că asistăm în mai multe rînduri Ja acest apel la 
mase, dar, totodată, trebuie remaocat că Hderii grupării căutau 1Să limiteze 
avîntul maselor, să le utilizeze pe acestea ca pe o masă de manevră 
politică şi că programul lor de revendicări, deşi înaintat, era departe de 
a satisface - îndeosebi în problema agrară - cerinţele maselor exploatate. 
Pe de altă parte, ~nsă, la rînd<ul lor, masele chemate în stradă, au depăşit 
totdeauna programul limitat al celor ce făcuseră apel la ele ; lupta lor 
a căpătat un caracter mai ascuţit, şi tăişul acesteia s-a îndreptat deseori 
împot·riva cla·selor posedante în general şi a exploatării. 

ln septembrie 1859, a avut loc în Bucureşti primul apel la mase 
pe care l-au făcut liberalii radi'Cali după îndoita alegere. lncă din luna 
august începuse lup.ta făţişă între Creţulescu şi gruparea ce aspira la con
ducere. Din primăvară, C. A. Rosetti ceruse o reînoire în administraţie, 
pretinzînd utilizarea unor „oameni cu totul noi", căci „sînt idei care nu 
încap, nu pot încăpea în mulţ·i din cei veohi" 2). Replicînd peste cîteva luni, 
oficiosul guvernului Creţulesou susţilllea iritat că ltberalii radicali urmă
reau „realizarea absurdului lor vis de o republică socială şi egalitară" 3 ). 

Activitatea guvernului Creţulescu nemulţumea pături la:r;gi ale societăţii. 
„ln administraţie - scria foaia „Naţionalul" a lui Vasile Boerescu, care 
ocupa o poziţie mai de stînga decît cea pe care urma să se situeze în anii 
următori - aceeaşi slăbiciune, aceleaşi abuzuri, aceleaşi şicane ; oameni 
pătaţi, oameni criminali în guvernele trecute şi goniţi de aste guverne, 
se reohiamă şi se îmbrăţişează; justiţia geme de abuzuri, tribU1I1ale întregi 
sînt compuse din persoane ce au avut mai multe procese pentru abuzuri, 
instrucţiunea criminală se face ca în trecut şi tortura se vede figurind chiar 
astăzi ... acuzaţii se văd încă ou lanţuri de gît prin capitală ; spiritul de 
clică face să se uite spiritul de justiţie ; cel ce strigă mizerie e..5te acuzat 
de rebel sau conspirator. Cu toate acestea, nimenea nu cerea imposibilul, 
nimenea nu pretindea a. se improviza legi şi reforme. Se cerea ceva îmbu
nătăţiri 'Şi acest ceva nu se vede" 4• Tensiunea dintre guvern şi aiberali 
radicali s-a concretizat la începutul lunii septembrie în oonflictrul ce a izbuc
nit între N. Creţulescu şi consiliul municipal din Bucureşti, dominat de 
cei de-al doilea. Consiliul municipal şi-a dat demisia la 3 septembrie. Peste 
douăzeci ide zile, la 23 1septembrie, ca urmare a campaniei antiguvernamentale 
dusă de presa de stînga, au fost suspendate foile „Rominul" şi „Nichi
percea", motivîndu-se că „langajul" acestora ajunsese „incompatibil cu dig
nitatea guvernului" şi cu „menţinerea ordinei publice". Ca şi demisia con
siliului municipal, suspendarea foilor a constituit un alt motiv imediat 
al aşa-numitului incident din sala Bossel. Motivul fundamental al inci
dentului a fost însă dorinţa grupării liberal radicale de a prelua condu
cerea guvernului, iar starea generală de nemulţumire a maselor a ajutat 
la desfăşurarea m<l!nifestaţiilor generate cu acest prilej. 

IJ Em. Chinezu, Adevdru/ asupra cdderii ministerului Brătianu sau Liberalis-
mul şi istoria lui în Romînia, Bucureşti, 1871, p. 313. 

2 ) „Romînul", nr. 32 din 17/~ martie 1859, p. 126. 
3 ) „Curierul Principatelor Unite", nr. 31 din 23 august 1859, p. 125. 
'J „Naţionalu.!", nr. 79 din 13 septembrie 1859, p. 313. 
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La baza incidentului a stat o petiţie-protest din 26 septembrie 1859 
a cărei iniţiativă revine îndeosebi lui A. Golescu-Albu şi lui N. T. Orăşanu 1• 

în petiţie, viu protest adresat domnitorului, se arăta că ţara fusese lovită 
„în dreptul său municipal, dreptul cel mai vechi aJl unei societăţi, care ne 
fu conservat chiar sub nenorocitele regimuri ale trecutului şi în libertatea 
tiparului, oglinda conştiinţei publice". Se aduceau învinuiri lui Nicolae 
Creţulesou, considerîoou-se apoi că „asemenea tendinţe ameninţătoare, ase
menea violări a drepturilor noastre cele mai sacre, de s-ar îngădui în tăcere 
la debutul noului nostru regim constituţiona1l, ar aduce neapărat turburări 
sau moartea politică a naţiunei" 2• Pentru a grăbi ritmul de semnare al 
petiţiei şi probabil totodată de a-i mări însemnătatea printr-0n apel la 
mase, s-a hotănît convocarea unei adunări publice în sala Bossel - situată 
în faţa palatului telefoanelor de astăzi. întrunirea urma să aibă loc fa 
28 septembrie. 

In timp ce guvernul a luat măsuri pentru a împiedica manifestaţia, 
în ziua întrnnirii s-au strJ:ns în sala Bossel vreo 200 de oameni, iar afară în 
stradă alte 400-500 3 ). Colonelul Dimitrie Creţulescu, fratele primului mi
nistru şi prefect al poliţiei, a căpătat sarcina reprimării. El a blocat cu 
jandarmi ieşirile sălii, a adus trupe în stradă şi apoi a intrat în sa:lă şi a 
strigat cu glas tare, „cu iuţeala unei locomotive", după expresia lui Oră
şanu: „Vă somez de trei ori să vă retrageţi !" 4 ), în foc de a reipeta de trei 
ori această formulă. Prefectul nu voia amt răspîndirea întrunirii, cit posibi
litatea reprimării 1celor mai înverşunaţi d~ntre partizanii advers11rilor guver
nului. El voia să opereze ceea ce„Tribuna Romînă" a numit plastic „o im
petuoasă împrăştiere" 5 ) •. Prefectul a forţat timpul de evacuare a sălii, deşi 
în prealabil nu dăduse nici o înştiinţare privind interzicerea întrunirii şi 
totodată a supus pe mulţi dintre participanţi brutalităţilor organelor repre
sive, care blocau ieşirile. La :rfudul lor, mulţi dintre cei din sală au ripostat 
la intervenţia poliţienească. Orăşanu, arestat, a scăpat de sub suprave
gherea ofiţerului căruia ~i era dat !în grijă şi apropiindu-<Se Ide !prefect „din 
greşeală sau 1dinadi111s" îi 1sări acestuia ohiipiul din caip, iar, după unii, i-ar 
fi şi tras un pumn in ceafă 6 ). ·Scarlat Orescu, aiflat mai mult din fotîmpilare 
în sală, după afirmaţi1a sa, a încercat să reziste, zidnd unui ofiţer „ca să-şi 
i·ase sabia [n jos că-i şterge mirul din tfrunte" 7). 

Incidentul de la 28 septembrie a fost descris cu detalii, între alţii, 
de Orăşanu, de Gr. Serurie şi de Emanoil Ohinezu 8). La acestea poate fi 
adăugată scrisoarea lui Dimitrie 011besoo, recent publicată şi care se găseşte 
în arhiva Muzeului de i1storie a oraşului Bucureşti, document interesant, 
care, ca şi procesele verbaile din ianuarie 1859 ale partidei cOIIlservatoare, 

1) Scrisoare adresată haltei Curţi de A. C. Golescu-Albu (,,RolillÎnull", nr. 23 
din 23 ianuarie 1860, p. 66--07); Instrucţiunea procesu:ui Inlîmplat la 28 septem
brie în sala lui Bossel ... , Bucureşti, 1859, ip. 24. 

i) „Reforma", srnpl. la nr. 9 din 4/16 octombrie 1859, p. 1. 
3) Instrucţiunea procesului ... , p. 8; ,,Steaua Dunării. Zimbrul şi VulturuiM, 

nr. 210 din 19 oot01I11Jbrie 1859, p. 2. 
~) N. T. Orăşanu, Intemnită.rile mele politice, Bucureşti, 186L p. 10; I. G. V·a

lentineanu, Adunarea de la 28 septembrie, în „Reforma", nr. 19 din 8/20 noiembrie 
1859, p. 73. 

6 ) „Tri1buna mmînă", nr. 41 din 8 octombrie 1859, p. 2. 
6) N. T. Orăşanu, op. cil., p. 11. 
7 ) Instrucţia procesului ... , p. 7~. 
s) Vez:i, comunicarea noastră Incidentu/ din sala Bosse/ (28 septembrie 1859 

s.v.J (manuscris Institutul de Istorie, 1952). 
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constituie un i2'Nor demn de ţinut în seamă pentru cercetătorii acestei pe
rioade. Iată CUIIIl înfăţişează Orbescu cele ce s-au întîmpiat în sala Bossel : 
„Se făouse o in;vitaţie imprimată ... era să vie d. Rosetti să subscrie o 
petiţie în contra lui N. Creţulescu în sala lui Bossel. Prefectul poliţiei vine 
cu toată agia; intră în sală, 1J1I1·de nu se afla încă d. Rosetti, puse jandarmi 
la uşă şi fără să zică vreo vorbă, ordonă celor adunaţi să easă. Intre aces
ştia se afla d. Chinezu (deputat '1a Cameră), Orăşanu, C. S. Marcovici fiul, 
cari se opun a eşi, ba încă invită ei pe d. perfect să easă binişor ca să nu 
easă cu ruşine. D. prefect s•aprinde şi ordonă jandarmilor să-i răspîn
dească. Mulţimea se aprinde şi ea şi Îlilcepe a striga : afară aga, afară başi
buzugii. Jandarmii trag săbiile, civilii întind bastoanele. Sabia nu-şi avea 
loc de joc, dar bastonu;! cădea tot ipe caipul icu chipiu. iD. prefect din nenoro
cire nu putea descindea pe treptele scării ci peste ghionturi şi îmbrînceli 
şi cînd se văzu la capătul scărei de bucurie sărută treapta din urmă. Lin
gîndu-"Şi buzele de dulceaţa scării, ordonă din nou să puie mfoa pe Ohi

. nezu, pe Marcovici şi .pe Orăşanu. Pompierii cari sosiseră îndată sub co
manda lui Zăgănescu intru cu bajoneta, mulţimea se dă la o parte, pune 
mîna pe numiţii, îi'nhaţă, îi bagă la mizloc şi-i duce unde n-am putut aila ... "1• 

Dar incidentul nu se limitează la atît. Comunicatul oficial arată că 
„se afla atât ipe uliţa Teatrului, ICI"t şi ipe u~i1ţele d1.11p'1mprejur, gruipe de oarrneni 
fără căipMâi adunaţi"; mai imparţial, ·Boerescu nota d ,;poporul era în 
mare număr" 2• Frărrnntarea a luat amploare, tinzînd să ia un caracter ge
neral La aceasta a contribuit şi agitaţia pe care au dus-o în oraş tineri tri
buni liberali radica1li, agitatori ai maselor din zilele îndoitei alegeri. „Pu
blicul - scria „Tribuna Romînă" - exasperat de espediţia prefectului de po
liţie, s-a răspîndit prim. oraş vociferind în contra moderaţilor strigătele : „Jos 
moderaţii! Jos Başibuzucii", strigăte lovitoare în Creţuleşti" 3• Insuşi pre
fectul raporta în ziua următoare fratelui său că „astă noapte pe uliţele 
capitalei pe oră naintată se preumblau mai mulţi oameni armaţi în grupe, 
striigînd ura şi inNitind la răscoală rpe oricare ~ntîmpinau iin drUIIIlu-11.e" 4• Deo
sebit de plastică este şi caracterizarea pe care o face Bolintineanu, scriind 
că „peste o mie de oameni din popor trecură pe strade a:vînd aerul acelor 
valuri de popor ce s-au văzut pe stradele Parisului la începutul unei re
voluţii" 5• 

Scrisoarea lui Dimitrie Orbescu, aflată în posesia Muzeului de istorie 
a oraşului Bucureşti, dă şi in privinţa celei de-a doua faze a incidentului 
detalii importante, pe care le reproducem : „ ... Carada dă fuga în piaţa a 
mare, ridică pe toţi zarzavagii ce găsi, dimpreună cu ucenicii şi calfile de 
pe la stăpîni, se pune în fruntea lor, porneşte cu o mul.ţime qua de vreo 4,5 
sute spre Teatru. ln piaţa Teatrului se afla vreo 30 de jandarmi călări, cari 
Îllldată ce aude alarma, pornesc CU caii prin mu1lţime S-O .răspîndească Şi tnn
teşte un copil şi trece cu caii peste el (n-a murit însă). Mulţimea se-ndîrjeşte 
şi pune mina pe petre (tocmai se repara podul de lîngă teatru), aruncă în 

1) Paul I. Cernovodeanu, Mărturii contemporane privitoare la frămîntări!e po
litice şi sociale din Bucureşti la 1859 şi 1862, în „Studii", XV (1962) nr. 1, 
p. 136-137. 

2) „Monitorul Oficial al Ţării Romîaeşti •, nr. 118 din 30 septembrie 1859, 
p. 469; „Naţionalul •, nr. 84 din 1 octombrie 1859, p. 333. 

3) „Tribuna romiînă", nr. 411 din 8 octombrie 1859, p. 2. 
4) Arh. Stat. Buc., Min. Int., Div. Adm., nr. 2471,/,1859, f. 203. 
5) D. Bo'.intineanu, op. cit., p. 22. 
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jandarmi şi mai cu osebire în oficer, care a primit vreo trei petroae drept 
în spate. ln o diipă :se resipîndiră şi jandarnnii rtoţi. Din nenorocire îocepu o 
ploae strajnică 1şi nu mai pu[tură]„. Aveau de g1nd 1să meargă a a delibera pe 
arestaţi..." 1• 

Arestările ce au urmat incidentului - între altele şi cea a deputaţilor 
C. A. Rosetti şi Emanoil Chinezu - procesul intentat organizatorilor Îill
trunirii, n-au avut urmări, căci la 24 ianuarie 1860 domnitorul a ordonat 
scoaterea incidentului de pe rolul organelor judiciare 2• Episod în lupta pen
tru conducere ce se dădea în sînuI claselor dom~nante, incidentul din sala 
Bossel a prilejuit 'Însă o rputernică manifestaţie a maselor bucureştene. Pro
fund nemulţumit de limitarea victoriei sale din ianuarie 1859, poporul cerea 
claselor posedante transformările sociale, pe care acestea întîrziau, să le 
realizeze. Ca şi la începutuil aceluiaşi an, masele îşi manifestaseră spiritul 
combativ, dorinţa lor de luptă. Dar acest a'V'Îlnt s-a irosit din nou, datorită 
limitelor grupării liberal-radicale, datorită lipsei unor obiective sociale clare 
şi a mă11ginirii manifestaţiei '1a o rsimplă acţiune de răsturnare a guivernu1ui 
liberal-moderat. 

Cei trei ani următori îndoitei ailegeri s-au caracterizat în Principatele 
Unite printr-o ad.încă instabilitate politică, generată pe de o parte de con
tradicţiile pe care le provoca Convenţia, prin recomandarea unui program 
de refoI1IIle pe care trebuiau să-l Iegi:fereze Adunări legislatiw~ alese pe baza 
unor dispozi.ţii electorale reacţionare, iar, pe de altă parte, de înt!Îrzierea în
făptuirii unificării celor două ţări pe plan politic şi administrativ. Menţi
nerea celor două guverne, a celor două Adunări şi a administraţiillor sepa
rate, nu puteau fi compensate prin deţinerea domniei în cele două ţări de 
către o singură pePsoană şi nici prin existenţa Comisiei Centrale. Era nea
părat necesară realizarea deplinei unifo:;ări a Principatelor. Pfoă atunci, de
sele schimbări de guverne - în trei ani s•au succedat numai în Ţara Ro
mînească nouă formaţii ministeriale 3 ) - sînt caracteristice pentru a marca 
nesiguranţa vieţii politice. Nesatisfăcute de slabele urmări pe care le avea 
încă pe plan social înfăptuirea statului naţional, aşteptînd realizarea refor
melor şi îndeosebi a reformei agrare, masele erau în frămîntare. ln toamna 
anului 1860, nemulţumirile adînci ale poporului au dus la izbucnirea unor 
puternice frămîntări .de stradă, la care au contribuit şi unele aţîţări reacţio
nare în importantele centre de la Craiova şi Ploieşti. La Bucureşti n-au avut 
Joc însă incidente de acest fel 4 ). ·ln schimb, în 1861 bucureştenii au avut din 
nou prilejul de a ieşi în stradă. 

Jn primăvara anu'lui 1861, după o efemeră guvernare conservatoare, con
ducerea guvernului muntean a fost preluată de un guvern liberal-radical con
dus de Ştefan Golescu. Opinia publică progresistă a primit ou satisfacţie 
această schimbare politică. „Toată lumea liberală de aici - scria Alexandru 
Papiu Ilarian noului ministru Vasi1le Mălinescu - se bucură şi crede că nu
mai prin acte energice veţi scăpa situaţia" 5• ln sohimb, planurile domnito-

1) Pau·l I. Cerno•vodeanu, 0p. cit., p. 139. 
z) „Nationa1ul", nr. 7 din 24 ianuarie 1860, p. 25; „Monitorul Oficial al Ţării 

Rornîneşti", nr. 19 din 25 ianuarie 1860, p. 73. 
3) Dan Berindei, Guvernele lui Alexandru Ioan Cuza (1859-1866). Liste de 

miniştri, în ,,Revista Arhivelor", seria nouă, II (1959), nr. l, p. 153-4'58. 
4) Idem, Frămintările orăşeneşti din noiembrie 1860 în Ţara Romînească. Tur

burările de la Craiova şi Ploieşti, în „Studii şi articole de istorie", vol. I (1956), p. 295. 
5 ) Scrisoare din 12 mai 1861 (N. Iorga, Studii şi documente cu privire la istoria 

romînilor, voi. XVlli, Bucureşti, 1910, p. 43). 
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rului şi ale celor două guverne progresiste, Ştefan Golescu şi Anastase 
Panu, privind o eventuală realizare a unirii administrative pe calea unei 
iniţiative interne, adoptarea unei noi legi electorale şi în perspectivă înfăp
tuirea reformei agrare prin împroprietărirea ţăranilor, punct de vedere neac
ceptat de conservatori, au stîrnit o adevărată furtună în tabăra reacţiWlii. 
Intervenţiile guvernelor Golescu şi Panu pe lîngă Comisia Centrală, care scă
pa:se de sub controlul reacţilllilii conservatoare, pentru elaborarea unei 
noi legi electorale, au dat prilejul izbucnirii făţişe a duşmăniei conservato
rilor. Aceştia aveau de ce să se teamă de planurile adversarilor lor. D. Bolin
tineanu, unul din membrii guvernurlui Golescu, scria mai tîrziu următoarele : 
„ ... una din 1bazele cele mai mari pe care se reazimă edificiul drepturilor 
omului este fără îndoială întinderea dreptului electoral la toată naţia, sufra
giul universal. Pe cit acest drept nu va îmbrăţişa toate clasele, toţi cetă
ţenii, toţi nu vor fi cetăţeni. Ţara va fi proprietatea cţaselor, constituţia va 
fi o minciună ... " 1. 

Conservatorii au ripostat printr-o petiţie publică prin care legau Uni
rea de prinţul străin. Dar răspunsul partizanilor celor două guverne ~nain
tate n-a :Întîrziat. El s-a concretizat în aşa numita petiţie de la 11 iunie, care 
va prilejui din nou frămîntarea maselor în Principate şi îndeosebi în Bucu
reşti şi Iaşi. Comentînd ceva mai tîrziu, ecoul petiţiei zise de la 11 iWlie, o 
revistă relata că „agitaţiunea fu mare; în amîndouă principatele, în toate 
districtele, petiţiunea luă caracterul unei demonstraţiuni ~mpozante" 2• Acest 
important document, supus unui adevărat plebiscit, declara că „Unirea de
săvîrşită a Moldo-Romîniei supt alesul ei din 24 ianuarie este singurul termin 
al suferinţelor noastre de tot feliul şi numai această Unire poate aduce cre
ditul, încrederea, stabilitatea şi autoritatea în stat, Hnişte şi tărie în naţiune". 
Petiţia cerea domnitorului „să întrunească cît mai curînd ministerele şi Adu
nările, spre a ne da o lege electorală în temeiul căreia să se poată convoca 
o representaţiune în adevăr naţionale ... " 3• Pentru reacţiune era evident că 
în spatele noii legi electorale se ascundea însăşi reforma agrară pe care ea 
o respingea cu ură. Aceasta explică panica de care a fost cuprins lagărul 
conservatorilor de îndată ce petiţia de la 11 iunie a fost făcută publică. 

Lupta ce s-a dat în jurul acestei petiţii - de fapt pentru o nouă lege 
electorală şi în perspectivă pentru reforma agrară - a fost iniţiată în Bucu
reşti, unde masele şi-au dat întregul aport, sprijinind lozincile înaintate cu
prinse în documentul amintit. Pentru deschiderea oficială a campaniei de 
semnături a fost aleasă ziua de 11 iunie, în amintirea revoluţiei de la 1848. 
O mare adunare populară a fost convocată la Filaret, pe Cîmpul Libertăţii. 
Emanoil Chinezu afirmă că însuşi domnitorul ceruse radicalilor organizarea 
întrunirii 4). Tot 1la 11 iunie au avut loc noi alegeri municipale, ·în care stînga 
a repurtat un deplin succes. După aceea, potrivit relatării foii „Reforma", 
„popolul vesel de acest triumf al său" a mers pe Cîrnpul Libertăţii, „unde-l 
aştepta un banchet de vreo 2000 persoane şi oîntecile melodioase şi totodată 
melancolice ale muzicei romîne" 5). „Revista Carpaţilor" dă următoarea des
criere cîmpului de la Filaret.: „Acolo fu aşezată o statuă ce reprezinta Ro-

1) D. Bolintineanu, op. cit., p. 91. 
2) „Revista Canpaţi.Jor", II ( 1861 ), Partea II, p. 317. 
:J) „Reforma", n~. 17 din 15 iunie 1861, p. 65---06. 
~) Em. Quinezu, Adevărul asupra căderei ministerului 

lismul şi istoria lui în Romînia, Bucur·eş.ti, 1871, p. 337. 
5) ,,Reforma", nr. 17 din 15 iuni·e 1861, p. 65. 
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mima rumpînd lanţurile despotismului şi rădicînd stindardul libertăţii" 1
) ; 

„Reforma" adaugă detaliul că „a'lăturea" se găsea portretul lui Alexandru 
Ioan Cuza, „alesul .romînilor şi speranţa for de rviitor" 2). ,;Mai multe stindarde 
tricolore - îşi continuă descrierea „Revista Carpaţilor" -- înfipte în stîlpi 
înalţi, reprezentau inscri,pţiuni diverse ce e~ri'rnau principie, dorinţe şi 
aspiraţiuni felurite precum : libertate, dreptate, unirea Romîniei, armare, 
lege electorală întinsă" 3). ,Poporul a participat „cu miile" la [ntrunire şi „cu 
cel mai mare entuziaism". „Cî!mpul, iscrie „Refornna", era acoperit de lume 
de toate clasele şi de toate sexele. Nu numai cîmpia întreagă, dar toate 
colinele din prejur erau acoperii:te de spectatori care împărtăşeau bucuria 
generală„." 4 ). , 1La mese 1se aşezară să mănînce cei săraci, lucruil. fiind socotit 
drept un praznic pentru cei căzuţi la 19 iunie şi 13 septP-mbrie 1848. 

Deschizîndu-se întrunirea, Anton Arion a adus mulţumiri domnitoru
lui, care îngăduise comemorarea revoluţiei, dînd apoi cuvlntul lui Cezar 
Bolliac. A!cesta a rugat pe ipartiiciipanţi 1să ~ubscrie petiţia, prin care se 
cerea „unirea desăv.frşită cu întinderea legii electorale, fără care nu vom 
putea avea nici o lege de justiţie, de mărire, de întărire naţionale şi liber
tate" 5 ). Urmează la cuvînt C. A. Rosetti. ,;Fraţilor, a spus el, referindu-se 
la reacţionari, ştiţi că de cîte ori auid că se găteşte o adunare, ei strigă şi se 
fac că 1se sperie, ca cum nişte fiare sălbatice ar fi năvălit în mijlocul ora
şului, ca cum tîlharii din ocne şi ipuşcării ar fi rupt lanţurile lor şi 5-ar fi 
năpustit asupra liniştiţilor cetăţeni? Este aceasta dreptate, este aceasta o 
simţire frăţească şi romînă ?" 6). Se trece apoi la semnarea petiţiei, strîn
gîndu-se 7000-8000 de semnături 7 şi intrunirea ia s.fîrşit. 

întrunirea de la Filaret are un deosebit răsunet, nu numai în rîndul 
maselor bucureştene, chemate din nou la luptă, ci în întreaga ţară şi chiar 
în străinătate. „Le Journal des Debat.s", „L'Independance Belge" şi „Le 
Courrier d'Orient" vorbesc de participarea la 'Întrunire a 40000 de oameni 8 ). 

Conservatorii au fost înspăimîntaţi de marea manifestaţie a maselor bucu
reştene. Purtătorul lor de cuvînt a declarat următoarele în Adunare: „Nu 
sint zece zile de cînd am văzut preumblinidu-se pe aci umbre spăimîntă
toare„. Cînd vedem jurnalele vorbind de revoluţie, nu sub figuri retorice, 
ci liber şi pe faţă ; oînd vedem în teatru şi pe Cîmpul Libertăţii vorbin
du•se cum nu 1s-a vorbit nici 'În 1Francia fa 93, vorbindu•se ide 5Înge, de lovi
turi de acelea ce ar prăvăili ţara in fundul prăpastiei„." 9). 

Dar spaima reaoţiunii nu putea opri avîntul maselor. Pe drept cuvînt 
observa „Reforma" că „manifestaţia naţională de la 11 iunie a avut un 
cco puternic în toate judeţele, a pătruns ca o scîntee electrică în toate 
inimile adevărat romîne", formindu-se pretutindeni comitete „pentru sub
scrierea petiţiunii", pe care n-0 respinseseră decît „ciocoii şi oamenii trecu
tului" 2• Agitaţia dusă in jurul petiţiei de la 11 iunie a ~uat [nsă şi alte 

1) „Revista Caripaţi,Jor•, II (1861 ), Partea I, p. 768. 
2) „RefoI1llla", nr. 17 din 15 iunie 1861, p. 65. 
3) „Revista Carpatil:or•, II (1861 ), Part,ea I, p. 768. 
4) „R·efor.ma •, nr. 1 7 .din l~ iunie 1861, p. 6'5. 
5) Ibidem, p. 66. 
6 ) Ibidem. 
7) , Revista CarrpaţiJor•, II ( 1861 ), Partea I, p. 769. 
8 ) Cfr. „Refonma•, nr. 19 clin 25 iunie 1861, p. 74. 
9) Şedinţa din 13 iunie 1861' („Monitorul Oficial al Ţării Romîneşti", supli· 

ment la nr. 136 din 21 iunie 1861, p. 3). 
· 10 ) „Reforma•, nr. 23 din 9 iulie 186'1, p. 89. 
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aspecte. La începutul lunii iunie, „Nichipercea", foaie umoristică înaintată, 
publica o caricatură ameninţătoare la adresa partidei vechi: un ţăran stră
pungînd un strigoi (simbol al conservatorilor) cu o suliţă pe care scria 
„legea electorală" 1 ). De altfel, petiţia işi fă,cuse efectul aşteptat în lumea 
satelor, unde se şoptea că se vor lua moşiile ciocoilor şi că în ourînd ţă
ranii urmau să fie împroprietăriţi. ln multe locuri sătenii refuzau lucrul 
proprietăţii şi in altele ei trec chiar la acţiuni violente. 

·rn cursul lunii iunie au <l!VUt loc în Adunare de7lbateri înverşunate 
între majoritatea reacţionară şi partizanii mini'Sterului. Deseori, aceştia se 
transformară în adevăraţi acuzatori. „Este trist, declară de exemplu C. A. 
Rosetti, cînd d. Ştiribei zice că principiul libertăţii J-a ţinut în veci vergin, 
dar ascuns la întuneric, în fundul inimei. Da, aţi păstrat acest principiu 
sacru ascuns, însă sub firmane şi tocmai de aceea vă speriaţi acwn, cînd 
vedeţi că romînilor le este permis a se bucura de libertate ; dar foarte 
naturale, pentru d-voastră, o asemenea spaimă ; e foarte naturale că liber
tatea să rvă'nfioare, ldwpă cum e naturale ca 1lumina să ofusce vederiile celui 
ce a trăit în întuneric. Nu mă mir dar că deprinşi a ţine libertatea ascunsă 
să vă speriaţi oînd vedeţi că a izbit ochii romîni'lor ... lupul îşi schimbă părul 
dar năravul niciodată ... ". înflăcăratul discurs nu opreşte majoritatea de la 
votul de blam. Guvernul este acuzat de a nu fi vrut să găsească „un mijloc 
legal pentru rezolvarea cestii rurale" - cu alte cuvinte de a nu fi lăsat 
această problemă pe mîna conservatorilor ! - şi totodată în motivare se 
mai vorbeşte de „propagande sociaiiste ce se fac în ţară, cu atît îndrăz
neailă şi viclenie" 2). 

Cu sprijinul unor consuli străini, conservatorii încep să exercite pre
siuni asupra domnitorului, cerindu-i înlăturarea guvernului Ştefan Golescu. 
Lupta ce se dădea pe plan diplomatic pentru obţinerea consimţămîntului 
puterilor garante la desăvirişirea Unirii, a silit pe Alexandru Ioan Cuza să 
·renunţe fa colaborarea sa cu 'guvernul Golescu, iar, peste puţin, în. Mol
dova, cu guvernul Panu. Puterea este dobîndită de guverne oonservatoare. 
ln Ţara Romînească conducerea ministerului a fost luată de Dimitrie Ghica, 
iar în Moldova de Alexandru Moruzi Zvorişteanu. Noua situaţie nu a dezar
mat însă pe partizanii progresului şi cu atH mai puţin masele. ln Bucu
reşti starea de efervescenţă a continuat. lncercarea de a preda petiţia de 
la 11 iunie lui Alexandru Ioan Cuza într-un cadru solemn, ca şi tentativa de 
de a sărbători ziua de 13 septembrie, a înspăimintat cercurile guvernante 
reacţionare. „Nu ne plac demonstraţiunile - scria îngrijorată foaia reac
ţionară „Unirea" - ce se produc în comemoraţia actelor care poartă o 
dată revoluţionară ... " 3). ,,Unirea" nu-şi putea ascunde teama faţă de efectul 
puternic pe care.JJ. avea asupra maselor attnintirea rzHelor revolruţiei. 

Dacă pînă la sfirişitul anului 1861, maselor nu li s-a mai oferit prilejul 
de a ieşi în stradă, lupta dintre cele două tabere ale claselor dominante a 
continuat 'Surd, iar ura maselor faţă de guvernul conservator, care era de
parte ide a [e apăra interesele a crescut necontenit. „Deoparte oamenii trecu
tului - scria acum „Reforma" lui Valentineanu, căutînd să sintetizeze si
tuaţia - lîmpilatorii şi elS!ploatatorii poporului işi Ide alta IÎmipHaţii şi victi-

1) „NichÎIP'eroeea•, nr. 9 din 3 iunie 1861, p. 68. 
2) „Monitorul Oficia-! al Ţării Rornîneşti ", sup'.iment la nr. 142 din 30 iunie 

1861, p. 2---4; supl.iment la nr. 144 dim 3 iuUie 1861, p. 1---4; supliment la nr. 145 
din 4 iulie 1861, p. 1-2. 

•1) „Unirea•, nr. 60 din 19 septembrie 1861, p. 237. 
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mele, deoparte cei ce s-au bucurat de toate privHegiurile şi monopolurile, de 
altă parte cei ce au purtat toate saI1C:inile şi greutăţile statului... tn fine, 
deoparte boierii, reprezentînd o mlnă de privilegiaţi, de cealaltă parte m.area 
majoritate a naţiunii desmoştenită de toate drepturile" 1• 

Pe măsură ce se apropia ziua de 24 ianuarie 1862, dată cînd urma să 
se deschidă Adunarea Principatelor Unite şi în jurul căreia domnitorul 
trebuia să formeze primul guvern al Principatelor Unite, adversarii guver
nului îşi stringeau rîndurile. Masele se frământau din nou. Temător, şeful 
guvernului muntean a încercat să demisioneze, motivîndu-şi retragerea 
prin faptul că „spiritele sînt a,gitate" 2• Liberalii de stînga au lansat un 
apel prin care au cerut tuturor cetăţenilor ţării „a s-afla în Bucureşti la 
22 ianuarie", în vederea banchetului Unirii 3• De fapt, ei au luat iniţiativa 
unei puternice demonstraţii de mase. Ţelurile, lor erau desigur cu mult 
mai 'limitate decît cele ale poporului ; voiau să dobîndească conducerea 
primului guvern al Principatelor Unite, în timp ce pentru mase manifes
taţia la care erau chemate avea o semnificaţie cu mult mai adîncă; ele 
voiau ca cel puţin acum, ou prilejul proclamării Unirii depline pe plan ad
ministrativ să se realizeze cerinţele lor şi în primul rînd reforma agrară 
şi cea electorală. 

:Liberal-radicalii, organizatori ai manifestaţiilor, au făcut din nou apel 
Ia sate. Mircea Mălăeru, fost deputat ţăran în Adunarea ad hoc, vajnic 
conducător al ţăranilor în zilele de 22-24 ianuarie 1859, autor al unui 
proiect „despre chestia proprietăţii" 4 ), s-a găsit în fruntea acţiunii de che
mare la luptă a ţărănimii din judeţele apropiate de Bucureşti : Ilfov, Ia
lomiţa, Prahova 5 ). La 21 ianuarie, Mălăeru a ajuns .în fruntea a ~00-500 
ţărani la Stroeşti, în judeţul Ilfov. Aci subprefectul Notara, care a încercat 
să stăvilească mi,şcarea, a fost crunt bătut de ţărani. Starea de agitaţie 
vecină cu răscularea a cuprins nu mai puţin de 46 sate ilfovene. Sinte
tizind situaţia, iprefectul de Ilfov ser-ia duşmănos : „spiritul de dizordină 
şi anarhie s-a răspîndit cu iuţeala electrică în mai multe din comunele 
p'lăşii Mostiştea, îndată ce s-a auzit de criminala faptă a acelui Mircea Mă
lăeru, carele se vedea că are o mare ascendenţă asupra locuitorilor ţe
rani" 6). ,ln ziua de 22 ianuarie, cetele de ţărani au trecut prin pădurea 
Afumaţilor strigînd „să trăiască libertatea" şi „să omorîm ·pe ciocoi şi pe 
miniştl'i" 7 ). Au înteput să fie călcate conace, de unide s-au luat îndeo
sebi arme. 

înaintarea ţăranilor spre Bucureşti a înspăimîntat pe guvernanţi. S-a 
trimis o expediţie de represiune sub comanda maiorului Lupu, cu ordinul 

1) Compania de doisprezece şi organul ei Unirea, în „Reforma", nr. 54 din 
19 noiembrie 1861, p. 205. 

2) „Romiînul", nr. 11 din 11 ianuarie 1862, p. 25. 
3 ) Ibidem, nr. 6 clin 6 ianuarie 1862, p. 13. 
'l Dan Berindei, Ştiri noi cu privire la Mircea Mălăeru şi la mişca1ea ţără

nească din 1862, în „Studii", VIII (1955), nr. 4, p. 95---<97. 
5 ) Pentru mişicarea condusă de Miricea Mă:ăeru vezi: B[erindei] Dan, Mişca

rea ţărănească condusă de Mircea Mălăeru (ianuarie 1862 st. v.}, in „Builetin ŞHinti
fic. Sectiunea de ştiinte istorice, filosofi ce, economico-juridice", tom. III ( 1951 ), 
p. 37-63; Idem, Ştiri noi ... p. 95--101. 

6) Raport către Ministeru'! de Interne din 22 februarie 1862 (Arh. St. Buc., Min. 
lnt., Div. Adm., nr. 245/1862, f. 303). 

7) B(erindei] Dan, Mişcarea ţărănească ... , p. 48. 
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de a fa.ce totul pentru „ale popri drumul de a intra în capitală" 1 ). Ceata 
principală, condusă de Mălăeru, a fost înconjurată şi prinsă la Afumaţi. 
Conducătorul ţăranilor a reuşit să scape şi să se strecoare în Bucureşti, 
unde va fi prins însă peste dteva zile. Se fac sute de arestări, cei prinşi 
<leclarmd că „mergeau la Bucureşti ca să scape de boierii, care îi stă

pînesc şi să ceară depărtarea lor din stăpînirea ţării, precum şi ca să 
scaipe o dată de beillicuri~e ciocoilor proprietari, făoînJdu•se ei stăpînii 
moşiilor" 2 ) .1 

La 23 ianuarie, noul prim ministru, conservatorul Baribu Catargiu, 
a dat proclamaţia prin care anunţa reprimarea cetelor ţărăneşti. Dar bru
tala acţiune a organelor represive nu înlăturase primejdia pentru guvern 
a unor manifestaţii ostile. Ca şi în 1859, principala forţă de şoc a opo
ziţiei rămîneau masele orăşeneşti. ln dimineaţa zilei de 24 ianuarie 1862, 
foaia progresistă „Reforma" a apărut în chenar negru şi neavînd decît 
următoarele rînduri : „Rornînia este lovită de moarte. Ne-am întors înapoi 
de timpii domnului Tudor. Fanarioţii sfot 'la putere ... " 3 ). Bucureştii ·trăiau 
din nou o zi de adînci frămîntări. Chiar reacţionara foaie „Unirea" trebuia 
să recunoască că „oraşul era într-o mişcare extraordinară" şi că de la 
mitropolie „stradele erau pline de popul" 4 ). Mulţimea s-a adunat indeo
sebi in preajma Adunării. Orăşeni ·şi ţărani au 1demonstrat puternic, folo
sind îndeosebi prilejul plecării domnitorului din Adunare. Şiruri „a mai 
multor mii de popor" l-au primit „cu urările cele mai entusiaste", dar 
şi cu strigări ostile guvernUJlui ca „Jos Fanarioţi" sau „Jos ciocoii" 5 ). Cînd 
au trecut apoi miniştrii şi deputaţii conservatori au fost huiduiţi, iar depu
taţii stîngii aclamaţi. Corespondentul „Tribunei Romîne" înseamnă că „toţi 
miniştri, dearîndul, fură tioţi *" şi că „strigăte de jos Fanarioţi! răsunau 
cu urgie ca şi valurile unui ocean înfuriat". Tot el arăta că Baribu Catar
giu „crezu că e salutare în favoarea sa şi puse rnîna fa pălărie spre a 
mulţemi, dar nu se amăgi îndelung, căci expresiunile deveniră indată foarte 
inteligibile"! 6 ). Pe drept cuvînt, mărturisea primul ministru în faţa Adu
nării, în ziua următoare, că primele sale zile de guvernare „au fost cople
şite de ocupaţiuni şi de 'Împrejurări, cari n-au fost toate numai vesele" 7 ). 

Ceocurile guvernamentale reacţionare au reuşit să înăbuşe mişcarea 
ţărănească condusă de Mircea Mălăeru, dar ele n-au putut stăvili unanima 
mişcare de protest a bucureştenilor. Ca şi în 1859, sau în vara anului 
1861, masele orăşeneşti şi-au dovedit din nou combativitatea. ln vara 
anului 1862, starea de agitaţie a aceloraŞi mase va sili pe conservatori să 
abandoneze conducerea în mîinile guvernului liberal N. Creţulescu şi va 
împiedica traducerea în viaţă a proiectului de lege rurală elaborat de 
reacţiune. Stînd neclintit la postul său, Iuptînd pentru progres, nesfiindu-se 
sa iasa m stradă, poporul Bucureştilor dovedise în anii 1859-1862 că 
păstra vie tradiţia revoluţionară a anului 1848. ln anii următori, lupta 

1) Ordin din 22 ianuarie 1862 (Arh. St. Buc., Ostăşeşti, nr. 72}\862, f. 4). 
2) „Unirea", nr. 8 din 26 ianuarie 1862,. p. 29. 
3) „.Refo:rnna", nr. 7 din 24 iianuiarie 1862, p. 25. 
~) „Unirea", nr. 8 din 26 ianuanie 1862, p. 29. 
5) B[eniI1Jdei] Dan. Mişcarea ţărănească ... , p. 51. 
• huiduiţi I 
6) „Tribuna romînă", nr. 155 din 6 februa·rie 1862, p. 1-2. 
7) „Protocoalele şedinţelor Adunării Legislative", SUIJ>liment la nr. 20 al „Mo

nitorului ", p. 6. 
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maselor bucureştene nu va fi de mică însemnătate în balanţa evenimen
telor 'social-politice. BUJCureştenHor li lSe vor !datora ~n fargă măsură izbîn
zile ce vor fi dobîndite împotriva reacţiunii. Poporul Bucureştilor va 
sluji constant şi cu abnegaţie pînă în zilele noastre, în zilele luminoase 
ale socialismului, ca.uza progresului. 

ANEXE 

I 

JURNALUL N. 1 

Astăzi 1a 19 ianua,rie 1859, cei mai jos însemnaţi deputaţi ai Obşteştii Adunări, 
Aiv1nd în veidere serioasa şi i'IIllpOrtanta misie 1la care sîntem chemaţi prin 

coniven~ia inohea.tă ia Pa,ris Jia. 7/19 august, 
Avînd în vedere că pe lingă alegerea Domnului· această Obştească Adunare 

este chemată mai cu seamă de a revezui şi a întoami legiuriJe ţă1rii, 
Considerind greaua stare de astăzi a lucrurilor provocată prin 1U1pta de prin

cipii şi de pa,rHde, 
Convinşi că singuri.11e baze pe care să va putea aşăza într-un chLp solid şi 

stabil tot viitorul ţării, nu pot fi altele decât acelea ale principelor de moderaţie 
şi de progres social, 

Avînd în vedere că adevăratul progres la care ţintim toli fără osebire nu să 
poate realiza deoît cu corudilia de a să efectua trebtelniceşte după starea de faţă 
a societăţii rornlÎne şi după trebuinţele ţării. 

Fiindcă realizarea acestor principe atîrnă mai cu seamă de unirea şi buna înţe
legere între membrii Obşteştii Adulllări, 

Subsemnaţii ne-am. legat printr-această declaraţie de a rămînea nedespărţiţi 
între noi şi de a lucra îilllpreună rpentru conservarea princi.Jpelor ex;puse mai sus 
pînă ,la sfîrşitul sesii legislaUve a actua1ei Obşteşti Adunări. 

Tot in<tr-o vreme am constLtuH un comitet compus de un prezident şi trei 
secretari cu îndaitorire de a ne convoca în seanţă şi a surpune la a noastră chib
zuire orice lucrare va soroti de trebuinţă. 

[A.] Ar$CliChe A. E. Florescu N. C. Izvoramu B. Belu [I.] Florescu N. C. Tătăranu 
I. Slătineanu I. Mîrzea C. N. Brăiloi C. Bliipescu C. Rădu1lesou I. Otetelişanu B. Vlă
doianu I. Hagiiadi S. Cezianu [Gr.] Bibesco Brîncoveano [B.] Catargi . I. Petreşcu 
[D.] Fillişanu Iancu Socole.5cu B. Slătineanu G. F. Lenş C. Otetelişanu Gh. B. Ştirbei 
D. Bibescu I. Cernătescu N. Bibescu D. Ştefanopol M. Flleşoianu Constandin Săvoiu 
C. Apostolescu N. Brătianu Al. Angheleanu P. Derbescu C. Berlescu Ioan Solomon 
Ioan Sîmboteanu Se. Lăzureanu. 

[Scris de A. Em. F1lorescu]. 

Muzeul de istone a oraşutlui Bucureşti, nr. inv. 37.7'29. 

II 

JURNALUL N. 2 

_ Astăzi marii 20 ianuarie 1859 adunîndu-să cei mai jos însemnaţi deputaţi ai 
Obşteştii Adunări, subt presidentia d-lrui doctorul A. Arsache, av,înd lingă sine se
cretari pe dd. N. Izvoranu, Barbu Belu şi A. E. Florescu, însărcinaţi cu îndatoririle 
comitetulului menţionat în precedentul jurnal N. l, s-a făcut apelu.I nominal. dUipă 
care s-a cetit jurnailul încheeat în seanta de eri şi care s-a subscris şi de cei nuoi 
veniţi ce nu s-au a,f]at fată la seanta de eri. 

Durpă aceea, d. Barbu CataTgi şi d. C. Brăiloi, luînd cuvîntul au dezvoltat 
pe rînd prindpeCe adoptate de adunar,ea aceasta, avînd de scop a întări legă-
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mintele între toţi aceia car,e reprezintă interesele sotiale, pe care Convenţia a aşe
zat nuoa constituţie politică a ţărei. Acele interese s,înt proprietatea şi munca inte
ligentă şi indust·ria.Jă prin care omul să Îiilailtă ou a sa aiotivitate proprie; aiceasta 
este inrvederat chiar după dispoziţitle Convenţii, care încredinţează reprezentaţia 
naţiona,lă în mU.nille proprietariiilor de toată treapta fă·ră osebtre. Prinţipul proprie
tăţii fiind de firea sa Îlffipăciuitor tuturor intereselor soţiale şi avî111d trebuinţă de 
statornicirea ordinei legale, trebi.le toţi să ne dăm mîna spre conserva·rea lui şi să 
primim în sinul nostru pe toţi aceia care să vor lega împreună cu noi a-l respecta 
şi a-1 menţine în toată. vremea nestrămutat. Duipă aiceasta, s-a hotănît ca mîine 
mier•curi la 21 alle umnătoa0rei, la 7 % or·e s•eara, să ne adunăm iair ăşi ca ·să chibzuim 
asupra celor dintîi lucrări care au a să face în seanţa deschiderii Adunării Legis
lative. 

[A.] Arsa·che A. E. F~ores.cu N. C. Izvoranu B. Bellu I. Otete!işanu [I.) Florescu B. 
SlMineann [B.] Catarg,i C. Fi'lipescu N. Bibescu D. Bibescu B. VCădoianu M. Ple
şoianu I. SlăUneamu I. CemMesou ~D.) F~J.işa·nu Constamdin Să·voiu I. Hagiadi Iancu 
Sooolescu D. Stefanopol I. Mî·rzea I. Petrescu C. .Aipostolescu N. Bră.tianu Al. An
gheleanu G. F. Lenş C. RăduJescu P. Derbescu C. Otetelişanu C. Berlescu S. Cezianu 
G. B. Ştirbei [Gr.] Bibesco BrLn:coveano C. N. Brăi0loi Ioan Salomon Ioan Sîmboteanu 
Se. Lăzureanu 

[Scris de A. Em. Florescu) 

Muzeu/ de istorie a oraşului Bucureşti, nr. inv. 37.730 

III 

JURNALUL N. 3 

Astă7i miercuri, la douăzeci si una ale curentei luni ianuarie, adunîndu-să 
subînsemnalii deputa,ţ'i Adunărei Nia,ţiona.le, după chemar·ea pe anume, s-a dat citire 
jurnalului precedent N. 2 şi atît acesta oît şi cel cu N. 1 s-au subscris şi de domnii 
deputaţi din nou veniţi; după care dl. Constantin Brăi,loi lu.înd cuvîntu a esplicat 
adunărei lucrări,le preliminare ale Adunărei genera:le, în cazul deschiderii ei, des
luşind mai virtos în ceea ce să atinge verificarea domnilor deputaţi şi trebuinţa 
pentru această lucrare nu printr-una singură comisie ci in mai multe secţii, pentru 
desăvîrşirea verificaţiilor în spaţiul mărginit prin cuviinţă. 

ln urma aceştii esiplicări comitetul a supus la aprobarea adunărei o listă 
de două zeci persoane pentru formarea comisiilor în No de patru alcătuite de cite 
cinci membri fiecare, precum şi mai la vale să însemnează : 

Comisia I 

D. Ioan OteteHşanu 
Ioan Soco1escu 
Ioan Mîrz.ea 

· Stănuţă Cezianu 
Barbu Siătineanu 

II-le comisie 

D. A. Florescu 
Se. Creţu'l0escu 
D. Filişanu 
I. Siîmboteanu 
I. CernăteS!:u 

lll-le comisie 

D. Arsache 
I. HoreS'CU 
D.Ghka 
N. lzvoranu 
I. Petrescu 

IV -le comisie 

D. C. Cantacuzino 
c. Brăi.Ioi 
I. Slătinieanu 
N. Lahovari 
C. Săvoiu 

Aceste comisii întrebîndu-să de adunare s-a hatărit de fiecare din subînsem
naţii să voteze în Obşteasca Adunare pentru persoanele cuprinse mai sus, luînd fie
care copie întocmai. 
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După aceasta, seanţa s-a amînat pentru mine sară, la douăzeci şi două ale 
următoarei, spre chibzuirea şi altor lucrări după trebuinţă. 

(A.] Arsaohe N. C. Izvoranu A. E. Flo11eoou B. Belu I. Cernăte.scu B. Vlădoianu 
I. Mîrzea C. N. Bră,i:'.oi C. Filipescu I. Otetaişanu C. Rădulescu I. Hagiadi [St.] Ce
zianu [B.] Catargi [D.] Hlişanu lancu Socole.scu I. Petrescu B. S!Mineanu G. F. Lenş 
C. Otetelişanu N. Bibescu M. Pleşoianu Ioan Sîmboteanu C. Apostolescu D. Stefa
nopol Constanctin Săvoiu N. Brătianu Al. Angheleanu C. Ber.lescu Se. Lăzureanu 

[Scris de N. C. Izvor.anu] 

Muzeul de istorie a oraşului Bucureşti, nr. inv. 37.731. 
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