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Abstract. This article presents the historical circumstances and tensioned
political context in which took place the attempt upon the famous Romanian
statesman Mihail Kogãlniceanu. Although it has not been elucidated, finally,
the attempt brought to the victim an increase of his political capital, but
not enough to promote him in the high dignity of President of the Council
of Ministers of Romanian Kingdom.
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Era la începutul verii anului 1869. Viaþa politicã româneascã se resimþea acut,
pe urmele perioadei de tranziþie de la domnia autohtonã a lui Cuza Vodã, la cea
a Prinþului strãin Carol de Hohenzollern. Lumea politicã se împãrþise tot mai
distinct în roºii (liberalii) ºi albi (conservatorii). În plan social ºi administrativ se
aºezau greu structurile revoluþionate prin Actele de la 2 Mai 1864. O Constituþie
dintre cele mai înaintate ale vremii îºi cãuta fondul adecvat, în cadrul noului
regim politic aflat în stadiu de cristalizare. Guvernele se schimbau frecvent ºi —
pânã la un punct — cãutãrile acelea, în plinã crizã, erau inevitabile, chiar fireºti.
Un guvern liberal condus de N. Golescu, în care factotum-ul era ministrul de In-
terne ºi de Rãzboi, I. C. Brãtianu, a trebuit sã demisioneze — sub presiunea in-
ternaþionalã a „Alianþei Israelite“. Tânãrul domnitor Carol I încerca sã facã tre-
cerea de la guvernarea „roºilor“ spre cea a „albilor“, printr-un cabinet interme-
diar condus de conservator-liberalul Prinþ Dimitrie Ghica (prim-ministru) ºi de
liberalul moderat Mihail Kogãlniceanu (ministru de Interne ºi ad-interim la
Rãzboi ºi Externe). Faptul ca atare a avut loc la 16/28 noiembrie 1868.

„Sabia“ lui Cuza Vodã

Mihail Kogãlniceanu trecuse dupã 11 februarie 1866 (detronarea Domnito-
rului pãmântean Alexandru Ioan I) printr-o dureroasã eclipsã de popularitate,
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„sabia“ lui Cuza Vodã fiind nevoitã sã suporte atacurile concentrice ale adver-
sarilor politici — ºi nu erau puþini — ajunºi la putere. Hohenzollernul din Sig-
maringen va fi primul care va sesiza eroarea, dovedind tact ºi înþelepciune în în-
cercarea (reuºitã) de a-ºi apropia pe ilustrul bãrbat de Stat. Memoriile Regelui
Carol I al României, „redactate de un martor ocular“, dupã însemnãrile auto-
grafe ale Suveranului, sunt cât se poate de edificatoare în acest sens, motiv pen-
tru care ºi apelãm la câteva extrase din aceastã operã istoriograficã de primã
mânã, retipãritã de noi la Editura Machiavelli, în anii 1993-1995.
„16/28 noiembrie 1868. ... Prinþul Dim. Ghica e însãrcinat cu compunerea

noului Minister (Guvern), în care sunt reprezentate nuanþele politice cele mai
diferite...
Kogãlniceanu e unul din oamenii cei mai capabili ai României ºi are multã

energie; trecutu-i vorbeºte împotriva lui, dar Prinþul vrea sã-l uite, deoarece este
încredinþat cã însuºi Kogãlniceanu se va sili sã repare acþiunile sale trecute prin
cele viitoare. El face parte din partidul liberalilor democraþi ºi are mulþi parti-
zani, mai ales în Moldova.
Ministrul de Rãzboi, colonelul Duca, este un om foarte modest, numai soldat,

nu face parte din nici un partid; e însã prieten cu Kogãlniceanu. El figureazã în
cabinet numai ca ministru constituþional; toate afacerile importante le rezolvã
Prinþul însuºi cu Krenski...
19 noiembrie/1 decembrie. Ieri, Guvernul ºi-a citit Programul în Camerã...
Brãtianu, ales prezident al Camerei, promite sprijinul sãu.
C. A. Rosetti, adevãratul cap al liberalilor, socoate întreaga situaþie imposi-

bilã...
5/17 ianuarie 1869. Kogãlniceanu comunicã Prinþului cã Opoziþia începe sã

exploateze împotriva Suveranului prezenþa lui Krenski. E învinuit cã prusificã
mica armatã românã...
22 ianuarie/3 februarie. La Camerã..., Brãtianu pândeºte orice prilej ca sã

atace pe miniºtri.
Prinþul cheamã pe Brãtianu ºi face încã o datã apel, ºi nu în zadar, la patriotis-

mul lui...
2/14 februarie. ... Înainte de dizolvarea Camerei, am avut cu Brãtianu o între-

vedere de 5 ore. El crede cã starea internã e foarte gravã ºi cã o catastrofã era de
temut. Eu i-am rãspuns cã nu mã tem de nimic. «Un Hohenzollern nu se lasã aºa
uºor rãsturnat»...
22 martie/3 aprilie. Alegerile încep în toatã þara. Niciodatã partidele n-au fost

stãpânite de mai multã urã între ele, ca acum...
Amãrãciunea Opoziþiei, care e înfrântã pe toatã linia, se manifestã prin pro-

cedee nu tocmai legale...
Agenþii Opoziþiei aþâþã poporul în Bucureºti, Piteºti ºi Ploieºti spre a provoca

dezordine, dar s-au luat mãsuri energice pentru reprimarea lor. Kogãlniceanu
conduce alegerile cu multã abilitate ºi prudenþã. Dupã alegeri vor mai rãmâne
încã mari nemulþumiri, ale cãror manifestãri se vor face simþite în întreaga þarã...
5/17 aprilie. Prinþul pleacã la Iaºi, unde va petrece Paºtile ortodox. Este înso-

þit de Dim. Ghica, prim-ministru, pânã la Buzãu ºi de Kogãlniceanu pânã la Iaºi.
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Azi, pe un timp frumos, cãlãtoria pânã la Buzãu, ocolind Ploieºtii, unde agitaþia
a fost puþin loialã, încât Prinþul nu vrea sã onoreze oraºul cu vizita sa...
30 mai/11 iunie. La Camerã (deschisã la 29 aprilie) a fost discuþie lungã ºi

aprinsã...
Se continuã certurile penibile pentru Prinþ. ªi la Minister (Guvern) domneºte

discordia; Kogãlniceanu nu se poate împãca cu Dim. Ghica...
Camera nu mai e în numãr ºi multe proiecte de lege nu vor putea fi votate.
Prinþul Carol se simte ºi mai singur de la plecarea fratelui sãu ºi simte mai

adânc atacurile fãrã mãsurã ale Opoziþiei...
7/19 iunie. Kogãlniceanu se plânge Prinþului de greutãþile situaþiei, care îm-

piedicã orice activitate ºi de aroganþa crescândã a Porþii faþã de România, pe care
o considerã ca fiind opera Austriei ºi Franþei...
12/24 iunie. Un atentat plãnuit asupra ministrului Kogãlniceanu este zãdãrni-

cit, însã Kogãlniceanu, foarte impresionat, cere concediu de câteva sãptãmâni ºi
vrea sã plece cât mai curând“.

Guvern de tranziþie

Prin urmare, rostul Guvernului Ghica-Kogãlniceanu era pe cât de limpede, pe
atât de anevoios. O recunoºtea Kogãlniceanu însuºi, pe când încerca sã-l moti-
veze în faþa opiniei publice: „Ministerul (Guvernul) s-a fãcut de oameni care
erau în trecut despãrþiþi pe convicþiuni ºi acte politice. Întrunirea aceasta pentru
ce s-a fãcut? S-a fãcut în faþa unei situaþiuni adusã prin retragerea voluntarã a
Ministerului Golescu ºi prin necesitatea care se simþea de o bucatã de timp sã vie
un Minister, dacã voiþi numiþi-l chiar de tranziþiune, darã un Minister care sã se
sileascã a stinge discordia din întru, ca cu atâta mai mult sã fie tare naþiunea în
afarã“.
La început de mandat, liberalii radicali deþineau majoritatea în Parlament ºi

îl aveau pe I. C. Brãtianu preºedinte al Adunãrii Deputaþilor. Guvernul, ca putere
executivã, se afla în dependenþã de puterea legislativã — un „concubinaj politic“
imposibil sã dãinuiascã ºi pe termen scurt. Pentru liberalii radicali, Guvernul
Ghica-Kogãlniceanu era socotit ca un fel de „manta de vreme rea“, pânã se nive-
lau asperitãþile manifeste pe plan extern. Curând, dupã trecerea „furtunii“, parti-
da brãtiano-rosettistã ºi-a reluat atacurile faþã de Guvernul moderaþilor liberali ºi
conservatori, obstrucþionându-i activitatea, pânã a face din el un simplu „birou
de afaceri“. La reacþiile Guvernului de a se emancipa de sub o tutelã parlamen-
tarã stânjenitoare, „moratoriul“ a încetat, confruntãrile au devenit acerbe, iar
Domnitorul Carol I a fost nevoit sã taie pentru moment „nodul gordian“ —
dizolvând Adunarea Deputaþilor ºi fixând noi alegeri parlamentare. Campania
electoralã a fost magistral condusã de un „as în materie“, ministrul de Interne M.
Kogãlniceanu, iar rezultatul s-a materializat într-o majoritate confortabilã pentru
Guvernul în funcþiune.
Numai cã aºa cum se întâmplã adesea în istorie, succesul electoral a mulþumit

pe „maiºtii“ lui Kogãlniceanu — ieºiþi întãriþi — ºi a nemulþumit celelalte gru-
pãri, conservatoare, ale coaliþiei guvernamentale, care au mers pânã acolo încât
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au început sã-l acuze pe atotputernicul ministru de Interne de tentativã întru
restaurarea regimului politic de dinainte de 11 februarie 1866.
În contextul acelei atmosfere tensionate între partenerii de coaliþie guverna-

mental-parlamentarã, liberalii radicali au socotit cã sosise momentul sã tulbure
odatã mai mult apele, recurgând la vechi metode mazziniste, încurajând sau
chiar regizând acþiuni turbulente ce aveau darul sã elimine din viaþa politicã ad-
versarii cei mai incomozi. Victima, de aceastã datã, ireductibilul Mihail Kogãl-
niceanu.

Prevestiri

O coincidenþã deloc întâmplãtorare. Atentatul asupra ministrului de Interne
Mihail Kogãlniceanu s-a petrecut în seara zilei de 11 iunie 1869. În zilele prece-
dente se tipãriserã în ziarul Românul tot felul de avertismente, în aºteptarea sãr-
bãtoririi celor 21 de ani de la 11 iunie 1848. Iar, cu ºapte ani în urmã, prim-mi-
nistrul Barbu Catargiu fusese asasinat, la 8 iunie 1862, tot dupã ce respinsese cu
hotãrâre transformarea sãrbãtoririi lui 11 iunie într-o manifestaþie de rãsturnare
violentã a Guvernului conservator. Simple coincidenþe!?...
Lui Kogãlniceanu nu-i erau strãine manoperele adversarilor politici. Încercã-

rilor de intimidare le rãspundea în stilu-i original. Fiindcã iatã ce citim la rubrica
„Varietãþi“ a gazetei proguvernamentale Adunarea Naþionalã: „Duminicã 8
iunie, avu loc serbarea de dare de semn a «Societãþii Române de Arme ºi Gim-
nasticã».
... Darea de semn de duminicã fu inauguratã de prezenþa d-lui ministru de In-

terne ºi de Rezbel, M. Kogãlniceanu...
Dl ministru trase prima loviturã, ºi nemeri în semn. Aplauzele asistenþei ur-

marã cu o vie exploziune.
Aplauzele furã ºi mai cãlduroase când dl ministru binevoi a cere Societãþii

onoarea de a fi membrul ei.
Dl Kogãlniceanu þinti drept nu numai cu puºca, dar ºi cu inima sa: pe când în

ciblu, d-lui trimitea un glonþ, îºi deºertã punga în cassa Societãþii. Una mie lei
noi (franci) furã oferiþi de d-sa cassei Societãþii...
Darea la semn a durat pânã la ora 15 d.a. Se traserã peste 2 000 de focuri.“
De menþionat cã preºedinte de onoare al sus-numitei societãþi era Domnitorul

Carol, Kogãlniceanu devenind membru de onoare, alãturi de mai vechii cooptaþi
P. Donici, D. Gusti, I. C. Brãtianu — „care fãcuserã Societãþii servicii eminente
în anul 1868“.
Lipsindu-le simþul umorului, vrãjmaºii Kogãlniceanului s-au precipitat, brus-

când spre staþia terminus un destin uman pe cât de puternic, pe atât de incomod.

Atentatul

Cronica internã a cotidianului Pressa din 12 iunie 1869 începea cu inserarea
uluitoarei ºtiri: „Aflãm cã noaptea trecutã, de 11 iunie, s-a petrecut un fapt care
va umplea de indignaþiune ºi oroare toate inimile române. Un individ de peste
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Milcov (Bacãu), N. Popovici, pândea în noaptea de miercuri spre joi, pe la 11
ore, pe dl ministru Kogãlniceanu, ca sã-l ucidã. Era armat cu o puºcã cu douã
þevi ºi sta ascuns în pãdure la intrarea ªoselei ce ducea la casa ministrului.
Poliþia, care simþise cugetarea sa criminalã, a ºi pus mâna pe dânsul, fãrã a fi
putut sã realizeze infamul lui scop. Acel individ se aflã arestat ºi ni se afirmã cã
el ar fi mãrturisit scopul sãu înaintea procurorelui. Mobilul sãu, dupã cum se zice
cã însuºi inculpatul nu ascunde, nu a fost o simplã rãzbunare, ci un mobil politic.
Nu putem încã prejudeca nimic asupra acestui fapt; inima noastrã se revoltã

de a-l putea atribui unui partid politic; cãci care partid poate fi atât de cãzut ºi
miºel încât sã se creazã cã poate izbuti prin un asasinat?
Ni se spune cã ºi popa Grigore Musceleanu ar fi arestat, nu ºtim pânã la ce

grad va fi implicat în chestiune.
Instrucþiunea se urmeazã; sã sperãm cã ea se va pãzi cu activitate; cãci veri-

tatea (adevãrul) cautã sã se descopere cât mai curând“.
Cum îºi încheie Pressa cronica asupra atentatului: „A avut dreptate ziarul

Românul, când în capul revistei sale de miercuri ne zicea cã pentru ziua de 11
iunie «prevesteºte pe public sã fie veghetor». Desigur cã publicul catã sã veghe-
ze spre a nu se întâmpla asemenea fapte infame, ºi spre a înfiera pe autorii lor“.
În adevãr, în Românul din dimineaþa lui 11 iunie 1869 se putuse citi în chiar

coloanele editorialului: „Multe se spun — ºi se înþelege cã tot rele — pentru
binecuvântata aniversare a zilei de azi. Nu credem cele ce se spun; cu toate aces-
tea, prevestind publicul a fi veghetor ºi a nu rãspunde la nici un fel de provocare,
ne împlinim o datorie sacrã ºi ne conformãm ºi zicãtorii cã «paza bunã trece
primejdia rea»“.
Aceastã vorbire „în dodii“ avea ºi menirea creãrii de alibi pentru ceea ce avea

sã urmeze...
Monitorul — ziar oficial al României din 13 iunie 1869 a publicat ºi el un

succint Comunicat: „În noaptea de 11 spre 12 iunie, un individ anume N. Po-
povici, zis Andreescu, ascuns în apropierea casei d-lui ministru de Interne, cu o
puºcã cu douã þevi, pândea sã asasineze pe dl ministru la întoarcerea sa din oraº.
Graþie însã prevederilor Poliþiei, ºi unor circumstanþe independente de voinþa sa,
acel individ nu a putut sã execute aceastã criminalã faptã. Prins ºi arestat, el a
mãrturisit în faþa procurorului faptele mai sus expuse. S-a mai dat mandat de
depunere ºi contra preotului Gr. Musceleanu ºi lui Smedeanu, cu care s-a aflat în
strânse relaþiuni. Instrucþiunea se urmeazã cu activitate“.
Curios, în Monitor nu mai apare nicio altã ºtire relativ la atentat. Sau poate

tocmai fiindcã era publicaþia oficialã a Guvernului, nu se dorea o angajare ce ar
fi putut sã fie caracterizatã drept influenþare a Justiþiei. În schimb, gazeta Adu-
narea Naþionalã consemna ºi comenta la 14 iunie: „Dl ministru de Interne a ple-
cat azi în strãinãtate (la Ems, în Germania), pentru cauzã de sãnãtate. Dorim
bunã întoarcere activului ºi inteligentului ministru, spre a pune mâna mai cu pu-
tere decât oricând la conducerea treburilor importante ale Ministerului sãu“.
Dupã cum se poate lesne observa, gestul abominabil al bãcãuanului Popovici

produsese o profundã impresie asupra lui Kogãlniceanu, starea sa psihicã recla-
mând deconectarea ºi printr-o „evadare“ (fie ºi numai de curtoazie) în capitale
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occidentale (Paris, Berlin, Viena). Va fi având în vedere ministrul Internelor ºi
probabilitatea desfãºurãrii mai obiective a afacerii atentatului, prin distanþa ce-ºi
lua, ºi la propriu.
Pe atunci, Mihail Kogãlniceanu locuia într-o impozantã vilã în cãrãmidã

roºie, situatã la capãtul unei intrãtri din ªoseaua Kiseleff, undeva în spatele cu-
noscutului sediu alAmbasadei Federaþiei Ruse, clãdirea pãstrându-se pânã astãzi
în bune condiþii, fãrã sã fi fost declaratã casã memorialã.

„Judecata“ adversarilor

Din îndârjita opoziþie a liberalilor — consideraþi inspiratorii morali ai aten-
tatului — ieºea în evidenþã marele jurnal Românul, prin condeiul vitriolant al lui
C. A. Rosetti ºi prin silogistica deducþiilor din scrisul lui I. C. Brãtianu. Bunã-
oarã, cronica politicã (nesemnatã, dar uºor de ghicit autorii) a Românului din
12/24 iunie 1869 conþinea persiflãri dintre cele mai îndrãzneþe ºi insinuãri pre-
þios-savante, vizavi de cele puse la cale Kogãlniceanului.
Astfel, versatilii corifei de la Românul începeau de departe ºi þinteau cât mai

sus: „Speram ca publicul, prevestit fiind despre setea ce se zicea cã iar a cuprins
pe Guvernul nostru de rãscoale ºi revoluþii, ca cele de la 1859 cu Bontilã, ca cele
de la 28 septembrie, ca cele de la 3 august, ca cele — în special — ce se iveau
pe fiecare tribunã în timpul decadei 1859-1869 — credeam, ziceam, cã vom fi
scãpa de astã datã de asemenea conspirãri ºi vom fi trecut în pace aniversarea de
la 11 iunie. Speranþa noastrã fu însã amãgitã. Dupã câte se ºopteau pentru 11
iunie ºi care se stârpirã prin prevestirea ce se fãcu publicului, aflãm cã tot furãm
ieri-searã în mare pericol.
Se zice cã un bãcãuan — foarte câinos, ca toþi cei din Bacãu — ar fi încercat

ieri-searã un atentat contra ministrului de Interne. Nu ºtim nimic de amãnuntele
acestui nou complot, dar ni se asigurã, cã de vreme ce Poliþia declarã cum cetã-
þeanul din Bacãu a vroit sã atenteze asupra ministrului de Interne, apoi negreºit
cã mare parte din cetãþenii din Bucureºti sunt amestecaþi în acest complot.
Considerând mai cu seamã relaþiunile amicale ºi politice ce au fost totdeauna, ºi
mai cu seamã sub administraþiunea Brãtianu, între noi ºi cei din Bacãu, Poliþia
îndatã arestã ºi pe preotul Grigore Musceleanu, ca complice al cetãþeanului din
Bacãu. Atât ºtim pânã acum ºi atât putem relata“.

Replica proguvernamentalilor

Gazeta Adunarea Naþionalã era condusã de V. A. Urechia, pe atunci adept
înfocat al lui Kogãlniceanu. La 15 iunie 1869 publicaþia respectivã se grãbea sã
rãspundã Românului, cãutând sã descurce iþele diversiunii: „Românul ne spune
cã n-are relaþiuni cu câinoºii de bãcãuani, cu cei doi complici arestaþi...
Ce are de a face Românul, de exemplu, cu puºca care i s-a cumpãrat lui Po-

povici spre uciderea d-lui Kogãlniceanu? Ce ar avea a face Românul dacã s-ar
dovedi ceea ce se spune despre 3 000 de galbeni promiºi ucigãtorului ºi depuºi
— se zice — la un negustor?“
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La aluzia perfidã cã ºi-ar fi regizat Kogãlniceanu însuºi atentatul, rãspunsul
celor de la Adunarea Naþionalã era dezarmant de firesc: „ªtim cã un legiuitor al
grecilor, ca sã asigure domnia legilor sale, s-a sinucis; dar nu vedem cum dl
Kogãlniceanu putea sã-ºi asigure puterea punând pe Popovici sã-l ucidã“.
În fine, gazeta Adunarea Naþionalã — „amintindu-ºi cu groazã de uciderea

întâmplatã nu de mulþi ani pe Dealul Mitropoliei — se felicitã cu þara de scã-
parea vieþii bãrbatului cãruia românii datoresc servicii mari. Sã se felicite de
aceastã nereuºire a atentatului ºi mâinile celor care-l pregãteau, cãci nu era sã
cazã sub gloanþele lor decât însãºi liniºtea, pacea, unirea dintre noi, apãrarea
demnitãþii ºi independenþei naþionale...
Conjurãm pe Guvern, conjurãm Justiþia sã-ºi facã grabnic ºi bine datoria.

Trebuie ca în þarã, ºi în afarã din þarã sã se ºtie cã nu se atenteazã la viaþa unui
bãrbat care întreagã ºi-a dat-o þãrii, de cãtre nici un partid politic românesc, sau
dacã din contrã (ceea ce nu putem nici bãnui), Justiþia ar vorbi altminterea, sã se
ºtie cã þara respinge cu indignare din sânul ei pe asemenea partide politice, care
în locul convingerii prin logicã, apeleazã la arma fratricidã“.
O încercare de conciliere, de absolvire de rãspundere a liberalilor revoluþio-

nari pentru atentatul încercat, întâlnim în jurnalele proguvernamentale, precum
Pressa din 19 iunie 1869: „Încã nimic nu transpirã din cercetãrile asupra încer-
cãrii de asasinat a lui Popovici, — «câinosul» de bãcãuan, dupã expresiunea
Românului. ªi dacã vorbim de Românul sã adãugim cã ni mai place a-l vedea
calificând fapta lui Popovici ºi respingând, cum fãcurãm noi în nr. de duminicã,
pânã ºi bãnuiala cã ar putea fi în þara noastrã asasinate politice. Repetãm ºi
astãzi, noi nu putem, oricât de regretabilã e înverºunarea între partidele noastre,
nu putem crede, bãnui, cã Popovici era instrumentul decât al nebuniei sale pro-
prii, sau al câtorva (cel mult) smintiþi ca el“.

Atacul întru apãrare

Disculpãrile încercate de cei din redacþia ziarului Românul nu erau lipsite, la
primã vedere, de oarecare credibilitate. La o analizã minuþioasã, însã, nu rezistau
ºi deci nu convingeau. Pentru convertirea cititorilor influentei publicaþii la argu-
mentaþiile liberalilor revoluþionari, se amintea cum la jumãtatea lunii iunie 1869,
în Monitorul Oficial se publicaserã „proclamaþii spaniole ºi boheme“, în care se
vorbea cã „republicanii se miºcã în Franþa, Italia ºi Spania“. Tot aºa, alte publi-
caþii proguvernamentale anunþau existenþa în România a unor „comitete secrete
revoluþionare ºi republicane“. Mai mult, se dãdea ca sigurã existenþa „unei bande
malteze“ în Bucureºti, adusã de liberali. Ziare austro-ungare sugerau cã „în Ro-
mânia este un cuib de revoluþionari, aci pregãtindu-se mari catastrofe“ de care
nu erau strãini Brãtianu ºi Rosetti. Gazeta vienezã Vaterland „spunea lãmurit cã
este un legãmânt deplin între revoluþionarii din toatã Europa ºi cei din România;
spune chiar numele unui agent al lui Mazzini, venit în Bucureºti spre a se înþe-
lege cu Rosetti ºi afirma cã Rosetti ºi Brãtianu au sã dea foc în curând ierbãriei
(prafului de puºcã) occidentale ºi orientale“.
Ca întotdeauna, adevãrul trebuie cã plutea pe undeva pe la mijloc, în acerba

disputã dintre liberalii radicali Rosetti-Brãtianu ºi liberalul moderat Kogãlniceanu.

130 STELIAN NEAGOE 7



Pro domo, rosettiºtii ºi brãtieniºtii aduceau în discuþie mai vechi atentate —
reale sau fals-regizate — pe care nu ºi le revendicaserã, însã de care nici strãini
nu fuseserã. Se pornea de la ridicolul cu „bomba“ azvârlitã prin fereastra casei
Caimacamului muntean Ioan Manu (în 1858); de la conspiraþia „polonilor Prin-
þului Grigore M. Sturdza“ (la început de an 1859); de la „atentatul“ de la sala
Bosel (28 septembrie 1859); de la „maºina infernalã“ a lui Bontilã (de la finele
lui 1859); de la „sistema prin care unii voirã a face din crima de la 8 iunie 1862
(asasinarea lui Barbu Catargiu) o armã de partid, prin care s-a lucrat a ne ucide
pe noi“; de la „cei care pãtaserã stradele de la piaþa Bucureºtilor cu sângele nevi-
novat al celor ce veneau cu pãtlãgele în basma“ (la 3 august 1865).
În paginile Românului din 3 iulie 1869 a fost tipãritã ºi o lungã „dare de sea-

mã“ a amicului politic preot Gr. Musceleanu — povestind arestarea sa, intero-
gatoriile ºi detenþia de 16 zile. Deºi destule fapte îi probau complicitatea, fana-
ticul aderent al lui Rosetti ºi Brãtianu se menþine numai în ofensiva tãgadei ºi a
injuriei faþã de Kogãlniceanu, comparându-l cu „Caligula care nesãþios de tiranie
a zis «dacã poporul ar avea un singur cap ºi-un singur gât, le-aº tãia deodatã»“.

În tot acest timp, Kogãlniceanu...

Dar mai bine sã apelãm la Memoriile lui Carol I scrise de „martorul ocular“.
„12/24 iunie 1869. Prinþul scrie scrisori pe care Kogãlniceanu le va lua cu el

în cãlãtoria sa prin Viena, Berlin, Paris, Sigmaringen...
1/13 iulie. Kogãlniceanu îi scrie Prinþului — din Düsseldorf — cã pãrinþii îl

aºteaptã cu un dor de nedescris... La Berlin, Kogãlniceanu a vãzut numai pe von
Keudell, deoarece contele Bismarck se afla bolnav, la moºia lui. Oamenii de Stat
prusieni s-au pronunþat din nou cu hotãrâre pentru menþinerea jurisdicþiei
consulare. Kogãlniceanu crede cã este de dorit ºi posibilã o convenþie... Printre
toþi oamenii de Stat strãini, Andrassy i se pare cel mai binevoitor României,
pentru cã are nevoie de noi... Cu Beunst ºi Benedetti discutã despre problema
evreiascã, ºi ei dau românilor deplinã dreptate...
5/17 iulie. La trecerea sa prin Berlin, lui Kogãlniceanu i s-a acordat Ordinul

«Vulturul roºu» clasa I...
25 iulie/6 august. Prinþul Anton de Hohenzolern (tatãl) cãtre Domnitorul Ro-

mâniei: «Faptul cã am cunoscut pe Kogãlniceanu mi-a fãcut mare plãcere. El îmi
pare inteligent ºi priceput. În plus pare un om de iniþiativã ºi multã energie. Dacã
te poþi bizui pe caracterul lui, atunci un astfel de om e o bijuterie... ».
28 iulie/9 august. Kogãlniceanu se întoarce. Impresia sa este cã Franþa ºi

Austria sunt ostile României. El a gãsit cã este necesar sã vorbeascã de acum
despre vizita Prinþului la Paris, deoarece cãlãtoria proiectatã în Crimeea este pri-
vitã în Franþa cu mare neîncredere.“

Istoria sã judece...

Dupã cum era de aºteptat, într-o epocã ce se ilustra printr-o tranziþie perpetuã,
nici Justiþia nu s-a arãtat a fi prea zeloasã sã elucideze pânã la capãt mobilurile,
vinovaþii morali ºi fizici ai atentatului din 12/24 iunie 1869.
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Instrumentarea cazului a fost îngreunatã ºi din cauza violentelor dispute pro
ºi contra, gãzduite cu generozitate de publicaþiile Opoziþiei, angajate în polemici
dure cu cele guvernamentale.
Într-o scrisoare din 19 iulie 1869, adresatã de Mihail Kogãlniceanu gazetaru-

lui din acea vreme V. A. Urechia, se resimþea indignarea: „Când un partid re-
curge la asasinat spre a se desface de ce nu-i plac, atunci acel partid nu mai poate
aspira a avea aliaþi oneºti“. A zis ºi a lãsat Istoria sã judece...
În fond, toatã lumea se arãta mulþumitã, dupã ce emoþiile din opinia publicã

s-au estompat. Liberalii radicali fiindcã din nou „comiseserã pozna“ dupã care
se eschivaserã prin tangentã. Kogãlniceanu ºi „maiºtii“ sãi fiindcã, dintr-un aten-
tat nereuºit, ieºiserã cu un capital politic întãrit. Încurajat de aureola unui vânat
politic de lux ºi sprijindu-se pe o majoritate parlamentarã ce-i era devotatã, Ko-
gãlniceanu ºi-a forþat destinul politic, punându-ºi toatã dibãcia ºi experienþa lide-
rului politic încercat, în scopul accederii la preºedinþia Consiliului de Miniºtri. A
mers pânã acolo încât, pentru a forþa mâna Domnitorului, a demisionat din Gu-
vern (la 14 iunie 1870), în nãdejdea parvenirii la funcþia de prim-ministru. ªi
poate cã dorinþa i s-ar fi împlinit dacã partida conservatoare n-ar fi dat semne de
nerãbdare, lãsând sã se înþeleagã cã „rotativa guvernamentalã“ era imperios
necesar sã reintre în funcþiune. Douã sãptãmâni dupã demisia lui Kogãlniceanu,
Guvernul însuºi a depus mandatul, pentru ca Domnitorul Carol I sã „inventeze“
o nouã formulã guvernamentalã, în mãsurã sã stopeze criza politicã gravã ce va
trena totuºi pânã la 11 martie 1871.
Cu referire directã la finalul cercetãrilor juridice, consemnãm cã în cele din

urmã autorul atentatului ºi complicii sãi au fost puºi în libertate, cazul rãmânând
consemnat doar între cartoanele dosarului rãtãcit în cine ºtie ce arhivã prãfuitã
— neelucidat pânã în ziua de astãzi, când au trecut, iatã, 140 de ani de la produ-
cerea sa. Se repetã povestea tragicului asasinat politic din 8 iunie 1862, cãruia
i-a cãzut victimã prim-ministrul României, în funcþiune, Barbu Catargiu. În iunie
1862, ca ºi în iunie 1869, au existat puþini iniþiaþi care au cunoscut adevãrul în-
treg, însã din varii motive au tãinuit acele nemaipomenite acte teroriste, ce con-
tinuã sã poarte impardonabilul privilegiu de atentate – asasinate politice... „per-
fecte“. Poate ºi de aceea studiul Istoriei este adesea atât de trist.
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