
DATE NOI PRIVITOARE LA BIOGRAFIA 
MAIORULUI BORROCZYN 

de FLORIAN GEORGESCU 

In „Materiale de istorie şi muzeografie", volumul I, ocupîndu-mă de 
marele plan al oraşului Bucureşti ridicat ta scara de 1/ 1000 stînjeni, în 100 
de planşe, de maiorul Rudolf Arthur von Borroczyn în anii 1844-1846, am 
schiţat şi biografia autorului său. 1 

\Joile cercetări de arhivă, întreprinse între timp, vin să aducă însă 
mai multă lumină cu privire la această interesantă figură a vechii edilităţi 
bucureştene din perioada regulamentară. 

Mărturia cea mai de seamă o constituie, fără îndoială, scrisoarea adre
sată de Borroczyn, în limba franceză, la 20 februarie 1843, generalului 
Kiselev 2 şi în care, cerîndu-i protecţia faţă de noul domnitor al Ţării Romî
neşti, Gh. Bibescu, îşi evocă activitatea depusă în slujba miliţiei naţionale 
începînd din 1832. 

Astfel, tînăr ofiţer prusian 3 în timpul campaniei antinapoleoniene din 
181:~-1815, Rudolf Arthur von Borroczyn a emigrat apoi în Rusia şi a fost 
recomandat generalului Kiselev de contele Ioan Anton de Capo d'Istria, 
fost ministru de afaceri externe al ţării între 1816-1822; în 1832 a fost 
numit de Kiselev, pe atunci preşedinte plenipotenţiar al Divanurilor Ţării 
Romîneşti şi Moldovei, „căpitan şi inginer în miliţia valahă", înfiinţată cu 
doi ani mai înainte prin prevederile Regulamentului Organic. 

într-un moment greu al existenţei sale, Borroczyn s-a adresat lui 
Kisetev, după 11 ani de serviciu în Ţara Romînească, reamintindu-i că în 
timpul guvernării sate a avut fericirea de a-l sluji spre mulţumirea sa. 
„.4tunr:i cînd în 1834 Excelenţa Voastră a plecat de aici, aveam intenţia să 
părăsesc Valahia" - mărturiseşte Borroczyn - „dar domnitorul Alexandru 
Ghica mă ispiti să rămîn pe loc în schimbul unor mari promisiuni, care nu 
s-au realizat nici pînă astăzi, el mă numi în 1834 aghiotant al său 4 .şi mă 

1 Florian Georgescu, Marele plan al oraşului Bucureşti ridicat de maiorul Borroczyn 
i11/re /8-J..1-1846, p. 43-48. 

2 Textul original integral în Anexă. 
3 J. A. Vailani, La Roumanie ... , voi. II, Paris, 1844, p. 363. 
4 Numirea „căpita11ului baron Boruţin" ca „adiutant al Mării Safe" este consemnată 

iio dt•cretul şefului ştabului l\\ă.rii Sale, polcovnic Odobescu, publicat în „Buletin. Gazetă 
01i,·iala", a11. III, 1834,nr.26, (!Oaugust),p.114. 
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înaintă la 6 noiembrie 1836 la rangul de maior 1 (căci statul său major 2 1ut 

alcătuia un corp deosebit). ln această calitate am servit pînă la sfîrşitul gu
vernării sale timp de unsprezece ani 3 şi astfel am înţeles că militar fiind şi 
avînd cinstea de a aparţine unei arme speciale, trebuia să rămîn străin de 
treburile politice, cu toate că în timpul cîrmuirii provizorii 4 pe cînd se pre
gătea alegerea unui domnitor, am militat făţiş şi cu toate mijloacele mele 
pentru domnul Ştirbei 5 şi actualul domnitor 6 avînd convingerea că din toţi 
boierii de faţă ei erau singurii demni de această înaltă funcţie". 

Arătînd mai departe că timp de unsprezece ani a dus o viaţă modestă 
din solda de ofiţer, aşteptînd împlinirea promisiunilor făcute de domnitorul 
Ghica, care nu s-au realizat niciodată, Borroczyn se plîngea lui Kiselev de 
faptul că sperînd o mai mare atenţie din partea lui Bibescu şi a noului regim, 
se văzu dimpotrivă „scos din armată printr-un ordin din 27 ianuarie 7, fără 
nici o leafă", neoferindu-i-se în schimb, decît o slujbă măruntă de inginer 
civil, atît de inferioară rangului său, încît a fost nevoit să o refuze. 

In această situaţie în care el făcea cunoscut protectorului său că nu 
mai are „mijloace pecuniare pentru a întreprinde o altă şi nouă carieră" îi 
cerea sprijinul „printr-o binevoitoare intervenţie" faţă de domnul ţării. 

Speranţele lui Borroczyn de a obţine o slujbă importantă în armată sau 
în administraţia ţării cu sprijinul generalului Kiselev nu s-au împlinit. 
Fostul Preşedinte al Divanurilor, Kiselev, nu a socotit oportun să intervină 
pe lîngă domn în favoareCJ sa, încît Borroczyn a fost nevoit să se resemneze 
cu situaţia aceasta şi în slujba de inginer civil de pe lîngă Departamentul 
Treburilor din Lăuntru 8• 

Totuşi, datorită meritelor sale deosebite şi calităţilor recunoscute de 
tehnician reputat, Borroczyn, intrat în cadrul serviciului ingineresc de pe 
lîngă Departamentul Treburilor din Lăuntru, a căpătat în 1844 sarcina de răs
pundere a ridicării planului Capitalei la o scară foarte mare şi a întocmirii 
„obşteştei ei nivelaţii". Munca asiduă i-a fost răsplătită apoi la 30 iunie 
1846 prin numirea sa ca şef al secţiei inginereşti la partea tehnică 9

, fapt ce 

1 Prin ordonanţa domnească inserată ulterior şi în coloanele ziarului „Curierul Romi-
2 Denumit Î!1 epoca regulamentară „Ştabul Oştirii'". 

nesc", an. Vil (1836), nr. &1 (li decembrie), p. 329. 
8 Socotiţi de la venirea sa în ţară. 
4 Intre 7 octombrie şi 20 decembrie 1842. 
5 Viitorul domn al ţării Barbu Dimitrie Stirhei între 1849-18.56. 
6 Adică Gheorghe Bibescu. 
7 S.-oaterea definitivă din armată a lui 13orroczyn, împotriva căreia el protestase, 

s-a făcut numai prin ofisul domnesc nr. 111 dia 21 iulie 1843, fiind considerat ca aflat în 
oştire ,.peste complet" şi slobozit deci „din slujba ostăşească" („Buletin. Gazetă Oficială". 
an. XII (1843) nr. 60 (5 iulie), p. 239); avea însă dreptul să poarte „mondir, hotărît ca 
pentru cei cari au eşit în ostafcă", adică in rekagerc (ofis domnesc nr. 116 din 5 iulie 1843 
la Arh. Statului Bucureşti, Departame11t11/ Ostăşesc, dos. 93/1839, fn 112 v, publicat şi în 
„Buletin. Gazetă Oficială", 1843, nr. 61 (8 iulie), p. 242. 

8 Numirea sa la secţia inginerească a Departamentului Treburilor din Lăuntru este 
l'ot1st1ir111ată în ofisul domnesc nr. 112 din 2 iulie 1843, aflat la Arh. St. Buc. Departa111e11t11l 
Ostăşesc, dos. 93/1839, fo. 112, publicat şi în „Buletin. Gazetă Oficială", 1843, nr. G(} 
(5 iulie), p. 239. 

9 Vezi studiul meu citai, p. 44. 
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l-a stimulat şi mai mult pentru o rodnică activitate pe plan edilitar în Bucu
reştii epocii regulamentare 1• 

In anul 1851, pe timpul domniei lui Barbu Dimitrie Ştirbei, care-l 
cunoştea şi aprecia, maiorul Borroczyn, deşi aflat în retragere, îndeplinea 
funcţia de şef al secţiei inginereşti la secţia IV-a a Ştabului Oştirii 2, iar în 
1853 era înaintat colonel în rezervă, servind ca ataşat pe lîngă Ştabul Oştirii, 
tot în secţia IV-a 3• 

In 1858 colonelul Borroczyn, ajuns la o vîrstă destul de înaintată, se 
retrage definitiv din viaţa publică 4, avînd vechi state de serviciu în Ţara 
Romînească, de peste 3 decenii. 

Infăţişînd aceste sumare note în completarea biografiei lui Rudolf 
Arthur von Borroczyn, am ţinut fără îndoială să relev meritele acestui ofiţer 
străin care, definitiv statornicit în Ţara Romînească după 1832, şi-a slujit cu 
devotament patria adoptivă, aducînd - pe lîngă altele - nepreţuite servicii 
în opera de sistematizare şi modernizare a centrului Bucureştilor de la mijlo
cul veacului trecut. 

ANEXA 

Monsieur le Comte 

[fo 1] 
Encourage par le souvenir des jours heureux ou j'ai eu l"honnellr d'etre presente 

ă Voire Excellence sous Ies auspices d'une recommandation de feu Monsieur le Comte 
Capodisirias, j'ose appeller Votre haute attention et l'appui de votre bienveillante justice 
sur la situa1ion dans laquelle me placent Ies evenements dont la principaute de Valachie 
,·ient d'eire le theâire. 

Nomme en 1832 par Voire Excellence capitaine et ingenieur dans la milice valaque, 
j'ose rne flatter que durant le gouvernement de Voire Exellence j'eus le bonheur de la servir 
ă Son contentement. Lorsqu'en 1834 Voire Excellente partit d'ici, j'avais le dessin de 
quitter la Valachie, mais le pa-ince Alexandre Ghica m'engageait ă rester moyennant de 
grandes promesses, qui jusqu'ă ce jour n'ont pas ete realisees ; ii me nomma en 1834 
son Aide de camp et m'avani;a le 6 Novembre 1836 au rang de Major (car son Etat Major 
ne formait point un corps separe). En cette qualite j'ai servi jusqu'ă la fin de son gouveme· 
ment pendant onze annees et c'est ainsi que j'ai toujours compris que militaire ayant 
l'honneur d'appartenir ă une arme speciale, je devais rester etranger aux debats de la 
politique, quoique pendant le gouvernement provisoire, durant lequel se preparait l'election 
d'u:n prince, j'ai agi ouvertement et avec tous mes moyens pour Monsieur de Stirbey et le 
Prince actuel, persuade que de tous Ies boyards presents ici, ils etaient Ies seuls dignes de 
.::e poste eminent. 

Apres que pendant onze annees jai traine une vie pleine de privations, car apres le 
depart de Votre ExceJ,Jence je n'ai jamais rei;u plus que mes [fo 1 vo] faibles appointements, 
apres avoir employe la petite fortlJ[Je que je possedais encore, pour vivre et pour remplir 
mes devoirs, dans l'attente de voir se realiser Ies grandes promesses que le Prince Ghica me 
faisait jusqu'au dernier jour, d'obtenir une existence suffisante et permanente; tandis que 
meme ă presen! le Prince regnant actuel, Monsieur de Stirbey et autres personnes honorees 

· I Printre altele activitatea sa în comisia numită de domni.tor, unde figura alături de 
mitropolitul Neofit şi de marele agă Jon Manu, pentru înfiinţarea cimitirelor din capitală 
pe mahalale (Arh. St. Buc., Municipiul Bucureşti, dos. 1564/1847, fo 2-3, 16-17, 20, 69, 
88, 155, 172 etc.). Pentru aceasta vezi amănunte în lucrarea manuscrisă dactilografiată 
a lui George Bezviconi, Contribuţii la indicele biograf ic al oraşului Bucureşti - Necropola 
Capitalei, Buc. 1962, p. 5 şi urm., aflată în Biblioteca Muzeului de istorie a oraşului 
Bucureşti. 

2 Lt. Col. C. Franc, Contribuţii la istoricu/ Marelui Stat Major pe anii 1830-1860, în 
„Buletinul Muzeului Militar Naţional", an. III, ( 1939-1940), nr. 5-6, p. 83. 

3 Ibidem. 
4 Vezi studiul meu citat, p. 48. 
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de Sa confiance &prouvent avec louange ma conduite et le merite d'avoir su obtenir le 
conten1ement general, qui en tout temps etait le but de mes aotions pour demontrer que je 
possecle la force de m'honorer moi-meme comme protege d'un homme si illustre et si genera
lement venere et pour faire preuve dans le lointain par une conduite irreprochable de mon 
devouement parfait et de ma gratitude sans bornes envers Votre Excellence : or, tandis que 
je croyais avoir lieu d'es.perer, Monsieur le Comte, que aide du souvenir de la haute bien
veillance dont rn'honorait Votre Excellence, mes modestes serviccs trouveraient ici leur 
recompense, Join de Jă, je vieu spar une (I) ordre en date du 27 Janvier d'etre mis hors 
d'activite sans aucun traitement et ii ne rn'est offert, comme compensation, qu'un petit 
emploi d'ingenieur civil, si inferieur ă man rang, que !a consideration que jc dois prendre 
sur la position quc j'occupais jusqu'ă present dans la societe et surtout comme un protege 
de Voire Excellence, m'ont impose de le refuser. 

Quoique je possede encore assez de force et d'activite pour remplir chaque service 
soi1 en qualite d'ingenieur, soit comme chef de bataillon au front, je sens .pourtant que mes 
plus beaux jours de vigueur que j'ai perdu dans ce pays, sont passes. Aussi je n'ai plus 
Ies moyens pecuniaires pour entreprendre une autre et nouvelle carriere. Dars cette triste 
situation, ou cependant la haute protection de Votre Exccllence ct mon epee me restent, 
j'ose en confiance ă Votre bonte generalement ccnnue m'adresser [fo 2] ă Voire Excellence 
avec la tres humble priere de vouloir bie11 m'accorder encore une preuve de Votre grâce el 
protection par une bienveillanle intervention. 

J'y joins J'assurnnce que je ne manquerai jamais de me renclre digne aussi â l'avenir 
de Votre haute protection et que je saurais meriter Votre contentement, qui me sera toujours 
kl plus douce recompnse. 

Je me flatle de J'esperance que Vous, Monsieur le Comte, daignerez excuser el 
agreer ma tres humble priere, ce qui me procurera J'honneur et la saiisfaction de Vous 
temoigner, en vieux guerricr de la campagne sacree de 1813-15 et comme un individu 
toujours utile au pays que Votre Excellence a honore de sa protection, mes sentiments 
sinceres de reconnaissance et de gratitude, qui ne cesseront qu'avec ines jours. 

Je saisis avec empressement cette occasion pour reiterer â Votre Excellence l'assu
rance du profond respect, avec lequel j'ai J'horuleur d'etre, 

Bucarest Ie 20 Fevrier 18~3. 

Monsieur le Comte, 
de Votre Excellence 

le tres humble et tres obeissant serviteur 

R. v. BORROCZYN 
Major au service valaque 

Adresa : A son Excellence Monsieur le General Comte de Kisseleff, Ministre des domaines 
de l'Etal Imperial, chevalier Grande Croix de plusieurs ordres, etc. etc. etc. â 

St. Petersburg. 

Arhiva istorică centrală de Stat din Leningrad, fond 958, opis 1, dos. 607: în microfilm 
la Biblioteca Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, :nr. inv. 18.842/51. 
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Scrisoarea maiorului Borroczyn către Pavel Kisele• 
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