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Prefa�� 
 
 
 
 A scrie despre Eugeniu Carada este o întreprindere temerar� 
pentru orice cercet�tor al istoriei B�ncii Na�ionale a României. 
Personalitate destul de pu�in cunoscut� de publicul larg, rar 
amintit� în manualele de istorie �i aproape întotdeauna în leg�tur� 
cu episodul republican de la Ploie�ti din �870, Eugeniu Carada se 
dovede�te a fi unul dintre cei mai importan�i f�uritori ai statului 
român modern.  

 Dar cine este cel despre care Mihai Eminescu, în calitate de 
redactor al ziarului conservator Timpul, scria în termeni atât de 
duri? Cel despre care adversarii politici conservatori considerau 
c� st�tea în spatele tuturor ac�iunilor “oculte” ale Partidului 
Na�ional-Liberal, forma�iune pe care, spuneau ei, o conducea din 
umbr�? Cine este cel care a îndr�znit s� se ridice împotriva lui 
Alexandru Ioan Cuza, domnul Unirii, �i a Regelui Carol I, cel care 
a reu�it s� fac� auzit glasul României în concertul european? Care 
au fost rezervoarele de energie care l-au condus pe Carada în 
lupta sa necontenit� pentru ridicarea statului român?  

 De-a lungul timpului, lui Eugeniu Carada i-au fost dedicate mai 
multe studii �i lucr�ri, care îns� “au p�c�tuit” de multe ori prin 
maniera aproape hagiografic� în care au fost redactate. Din 
nefericire îns�, sursele documentare r�mase sunt pu�ine �i extrem 
de zgârcite în privin�a volumului de informa�ii. Totodat�, atunci 
când se vorbe�te despre opera sa, se are în vedere mai ales latura 
practic� a activit��ii sale, Carada fiind mai mult decât cump�tat în 
ceea ce prive�te contribu�ia teoretic�, fie în domeniul politic, fie în 
cel economic. Tocmai de aceea, orice încercare de schi�are a 
portretului acestuia, c�ruia istoria României îi datoreaz� atât de 
mult, este pentru oricine o provocare. Banca Na�ional� a României 
a considerat îns� ca pe o datorie de onoare s�-l redescopere în 
paginile ce urmeaz� pe Eugeniu Carada, omul care a iubit �i a 
slujit aceast� institu�ie ca nimeni altul. Pentru c� numai cunoscând 
trecutul se poate construi viitorul.  
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I. Repere biografice 

Eugeniu Carada s-a n�scut la Craiova, la 29 noiembrie �836. 
Despre tat�l s�u, Nicolae Carada�, se �tie c� “era bucure�tean 
neao�, scoborâtor dintr-o familie de boieri de curte, ce î�i aveau 
casele lor în secolul al XVIII-lea în mahalaua Izvorului”2. Mult 
timp biografii au sus�inut c� dup� originea tat�lui, Carada ar fi fost 
francez3. În anul �826 Nicolae Carada se afla deja la Craiova, lucru 
confirmat de actul prin care domnul ��rii Române�ti, Grigore 
Dimitrie Ghica, îl scutea de d�ri. În �83� a avut loc c�s�toria dintre 
Nicolae Carada �i Petri�a Sl�vitescu, al c�rei tat�, Maxim Marici, 
sârb de origine, preluase patronimul so�iei sale. Familia Sl�vitescu 
era o veche familie de boieri olteni, pe care îi g�sim men�iona�i în 
documente din secolul al XVII-lea4.  

În privin�a studiilor lui Eugeniu Carada, informa�iile sunt destul de 
s�race. Primele lec�ii le-a luat în particular la Craiova, cu profesorul 
Gheorghe Chi�u, iar apoi a fost înscris la Colegiul Na�ional din ora�, 
una dintre cele mai prestigioase institu�ii de educa�ie ale vremii din 
Principate, ale c�rui cursuri le-a absolvit în anul �853. În paralel, 
Carada a urmat �i cursurile Institutului Francez înfiin�at de 
profesorul Leon Clement Raymond în capitala Olteniei, institut în 
care programa de studiu era similar� celei de la Sorbona5.  

                                                                                                                                                                          
� Nicolae Carada a de�inut mai multe ranguri boiere�ti, cele mai importante fiind 

cele de pitar �i de serdar. 
2 Mariu Theodorian-Carada, Eugeniu Carada �836-�9�0, Bucure�ti, Tipografia 

Gutenberg, �922, p.6. 
3 Aceast� ipotez� se reg�se�te în lucrarea lui Constant R�utu, Eugeniu Carada. 

Omul �i opera �836-�9�0, ap�rut� la Craiova în �940, care sus�ine c� Nicolae 
Carada se tr�gea din neamul Anei de Carada, so�ia procurorului Dussausoy, 
fiica lui Charles de Carada. R�utu afirm� în lucrarea sa c� de�ine aceste infor-
ma�ii dintr-un pergament datat �698. Ultimele cercet�ri genealogice nu infirm�, 
dar nici nu confirm� eventuala ascenden�� francez� a lui Nicolae Carada. Astfel, 
în lucrarea sa Elita liberal� româneasc� �866-�900 (Bucure�ti, Editura All, 
�998), Mihai Sorin R�dulescu, unul dintre cei mai importan�i genealogi români, 
nu confirm� originile franceze ale neamului Carada. 

4 Pentru mai multe detalii privind familia Carada vezi Mihai Sorin R�dulescu, 
op.cit., p.269-27�. 

5 Mihail Gr. Roma�canu, Eugeniu Carada (�836-�9�0), Bucure�ti, Cartea 
Româneasc�, �937, p.7. 
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Despre studiile universitare urmate de Carada nu s-au p�strat prea 
multe informa�ii. Cert este faptul c� dup� absolvirea Colegiului 
Na�ional din Craiova, s-a aflat o perioad� la Paris (nu se cunoa�te 
cu exactitate intervalul acestei perioade), unde a frecventat cursu-
rile de la Collège de France, audiind prelegerile de drept, literatur� 
�i, probabil, economie6.  

În anul �854 Carada a venit la Bucure�ti, fiind pentru �ase luni 
�eful de cabinet al ministrului instruc�iunii, Grigori�� Bengescu. De 
altfel, aceasta nu era prima experien�� politic� a lui Carada, to�i 
biografii s�i relatând episodul din �848 când, de�i nu avea decât �2 
ani, s-a aflat printre cet��enii Craiovei care au jurat pe constitu�ia 
revolu�ionar�. De asemenea, un episod �i mai spectaculos se pare 
c� s-a petrecut dup� intrarea otomanilor în �ara Româneasc� �i 
suprimarea revolu�iei, când aceia�i biografi sus�in c� Eugeniu 
Carada a jucat rolul dragomanului (translatorului) între trupele de 
ocupa�ie �i oficialit��ile ora�ului natal. Din nefericire, nu exist� 
surse documentare care s� confirme aceste relat�ri, de aceea, dup� 
p�rerea noastr�, trebuie privite cu anumit� re�inere.  

În �856, dup� instalarea caimacamilor la conducerea ��rii Române�ti, 
Eugeniu Carada a p�r�sit pentru o scurt� perioad� Bucure�tiul, dar 
a revenit în capital� în anul �857, când a fost ales deputat în 
consiliul municipal al ora�ului de c�tre popula�ia cu drept de vot 
din mahalaua Schitu M�gureanu7. Aceasta nu a fost singura 
experien�� în domeniul administra�iei locale, în �866 Carada fiind 
ales ajutor de primar (unele surse bibliografice afirm� chiar c� ar fi 
fost ales primar al Bucure�tiului), func�ie pe care se pare c� a 
îndeplinit-o pân� în anul �8698.   

Eugeniu Carada s-a dovedit a fi unul dintre cei mai înfoca�i 
sus�in�tori ai Unirii Principatelor. Pe lâng� func�ia oficial� de 
secretar al Adun�rii ad-hoc a ��rii Române�ti, calitate în care a 
tradus în limba francez� toate lucr�rile �i documentele emise de 
aceasta, Carada �i-a pus �i condeiul în slujba cauzei unioniste. În 

                                                                                                                                                                          
6 Ibidem, p.8. 
7 Constant R�utu, op.cit., p.38. 
8 Ibidem. 
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calitatea sa de secretar al adun�rii se pare c� l-a cunoscut �i pe Ion 
C. Br�tianu, revolu�ionarul de la �848, viitorul conduc�tor al 
Partidului Na�ional-Liberal, de care a r�mas legat toat� via�a 
printr-o prietenie extrem de puternic�, a�a cum vom vedea ulte-
rior9. To�i biografii s�i relateaz� un episod care a avut loc în seara 
zilei de 22 ianuarie �859 când, pe scena teatrului Theodorini din 
Craiova, Carada a recitat o poezie proprie, cu caracter revolu�ionar, 
fapt care a determinat arestarea sa pentru tulburarea lini�tii publice. 
Aceasta a fost prima sa experien�� privativ� de libertate, care a 
durat foarte pu�in, la 24 ianuarie fiind eliberat, ca urmare a dublei 
alegeri ca domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza.  

De�i ini�ial un sus�in�tor înfocat al domnitorului Marii Uniri, 
Carada, ca de altfel majoritatea liberalilor radicali, era de p�rere c� 
reformele înf�ptuite erau prea lente �i nu abordau în profunzime 
problemele cu care se confrunta societatea româneasc�. La aceasta 
se ad�ugau �i m�surile, uneori nepopulare, pe care Cuza le-a luat 
sau le-a acceptat în mod tacit. Astfel, la 24 septembrie �859 au fost 
suspendate ziarele “Românul” �i “Nichipercea”, acuzate c� ar fi 
uitat “respectul datorat ocârmuirei”�0. Carada, al�turi de mai multe 
personalit��i ale vremii, a luat parte la o adunare de protest, fapt 
pentru care, la 27 septembrie �859, a fost din nou arestat. Presiu-
nile cercurilor politice �i ale opiniei publice au determinat elibe-
rarea din închisoare a tuturor celor care fuseser� considera�i 
organizatorii manifesta�iei.  

Anul �859 reprezint� în biografia lui Carada momentul întâlnirii cu 
cea de-a doua mare personalitate (al�turi de Ion C. Br�tianu) care 
i-a marcat via�a: C.A. Rosetti. Pe lâng� strânsa prietenie pe care a 
legat-o cu liderul liberalilor-radicali, momentul marcheaz� �i 
începerea colabor�rii sale cu ziarul condus de acesta, “Românul”, 
unul dintre cele mai influente în epoc�. Eugeniu Carada a 
îndeplinit la început func�ia de secretar de redac�ie, devenind în 
curând redactor, func�ie pe care a p�r�sit-o în �87�, anul desp�r�irii 
de acest ziar �i de �ar�, pentru o perioad� de zece ani.  

                                                                                                                                                                          
9 Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.20. 
�0 Ibidem, p.3�. 
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În plan personal, satisfac�iile nu au fost pentru Carada la fel de 
mari. Timp de doi ani, între �862-�864, a fost logodit cu Libia, 
fiica lui C.A. Rosetti, dar rela�ia nu s-a finalizat printr-o c�s�torie, 
în pofida faptului c� familia Rosetti �i-ar fi dorit acest lucru 
(Eugeniu Carada a fost cel care a rupt logodna)��. Marea dragoste a 
lui Carada se pare îns� c� a fost Jeanne Dumesnil, nepoata lui Jules 
Michelet. Pe aceasta a cunoscut-o la Paris, dar a avut de înfruntat 
opozi�ia acerb� a p�rin�ilor ei în leg�tur� cu rela�ia lor. Biografii lui 
Carada au trecut relativ repede peste aceast� poveste de dragoste�2, 
poate �i din lipsa surselor documentare. Sec�ia Manuscrise a 
Bibliotecii Academiei Române de�ine îns� câteva scrisori pe care 
Carada le-a adresat lui Ion C. Br�tianu �i so�iei acestuia, Pia 
Br�tianu, în care descrie impasul sentimental în care se afla. 
Insist�m asupra acestui episod deoarece, în majoritatea scrierilor 
care l-au avut ca subiect, Eugeniu Carada este prezentat drept o 
persoan� grav�, preocupat� numai de interesele majore ale ��rii, 
care uita cel mai adesea de sine. Coresponden�a personal� pe care 
am avut ocazia s� o consult�m reliefeaz� îns� �i o alt� fa�et� a 
personalit��ii sale. Reproducem în continuare cele mai semnifica-
tive pasaje dintr-o scrisoare pe care Carada i-a adresat-o de la Paris 
Piei Br�tianu la �2 aprilie �873: 

“Scumpa mea doamn�, 

N-am r�spuns la ultima d-tale epistol� din cauz� c� nu �tiam ce s�-�i spun. 

Lucrurile sunt a�a de complicate, mijloacele ce se întrebuin�eaz� a�a de 

perfide, încât îmi trebuie o tensiune mintal� extraordinar� ca s� pot lupta, ca 

s� pot g�si mijloace de a face s� parvin� un cuvânt de încurajare bietei fete. 

Po�ta nu-mi poate servi în nimica, c�ci toate scrisorile ei sunt despecetluite �i 

citite; trebuie s� trimit curieri expre�i �i foarte des ace�tia se întorc f�r� 

rezultat c�ci J. [Jeanne Dumesnil –n.n.] este privegheat�, aproape sechestrat�. 

Scrisorile ce primesc din când în când de la dânsa sunt dureroase, este o lupt� 

teribil� ce are s� suporte acas� la dânsa, pe fiecare zi inventeaz� câte ceva nou 

care s� o zdruncine, ipocrizie, lacrimi, apeluri la inima ei, calomnii care se 

                                                                                                                                                                          
�� Pentru mai multe detalii privind aceast� rela�ie, vezi Constant R�utu, op.cit., 

p.54. 
�2 Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.�72. 
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încruci�eaz� unele cu altele �i pun pe biata copil� la tortur�. Singur�, izolat�, 

ea sufer� �i nu g�se�te întrânsa acea putere pe care ai vrea d-ta s� i-o vezi �i 

care ar face s� rup� cu dân�ii definitiv. […] Mi se rupe inima �i-�i m�rturisesc, 

de dou�, trei ori am fost aproape s� fac s� înceteze aceast� dureroas� 

situa�iune, renun�ând la dânsa. I-am scris din nou tat�lui s�u, mi-a r�spuns 

printr-un refuz net �i pozitiv, am scris a treia oar�, mi-a r�spuns printr-o 

scrisoare aproape impertinent�. Am scris, în fine, a patra oar�, declarându-i c� 

sunt decis a suferi totul �i c� afec�iunea �i respectul ce trebuie s� am pentru 

tat�l ei îmi impune datoria de a nu lua seama la nimica, convins c� în cele din 

urm� iubirea �i constan�a mea vor ajunge a-l dezarma. Nici un r�spuns de 

atunci încoace. Pe de alt� parte, de zece zile nu �tiu nimic despre J., n-am nici 

o veste de la ea. Sunt foarte nelini�tit”�3.  

Astfel de m�rturisiri îi f�cea Carada �i prietenului s�u Ion C. Br�tianu 
în dou� scrisori, datate februarie, respectiv septembrie �873. Mai mult 
chiar, una dintre acestea este înso�it� de largi extrase din trei epistole 
pe care Jeanne Dumesnil i le adresase. Din nefericire pentru Carada, 
nici aceast� a doua rela�ie, în care era atât de implicat, nu s-a finalizat 
cu o c�s�torie.  

Perioada �859-�87� este o perioad� plin� de evenimente în biogra-
fia lui Eugeniu Carada. La 8 iunie �862, dup� asasinarea primu-
lui-ministru Barbu Catargiu, eveniment r�mas pân� ast�zi neeluci-
dat, Carada a fost arestat fiind considerat unul dintre autorii morali. 
În lucrarea lui Mihail Roma�canu sunt reproduse câteva însemn�ri 
pe care Carada le-a f�cut asupra perioadei de deten�ie (9-22 iunie 
�862), f�r� a fi indicate îns� sursele bibliografice�4. 

În anul �863 Carada a plecat la Paris pentru a-�i completa studiile. 
În scrisoarea pe care i-a adresat-o lui C.A Rosetti cu acest prilej, î�i 
motiva demersul astfel: “…plec în Fran�a, în acea �ar� de unde 
civiliza�ia se r�spânde�te asupra lumii. Acolo voi studia, voi c�uta 
s�-mi însu�esc o p�rticic� din c�ldura cea d�t�toare de civiliza�ie. 
Nu �tiu dac� voi reu�i; voi pune îns� toate silin�ele mele pentru 

                                                                                                                                                                          
�3 Biblioteca Academiei Române (în continuare se va cita BAR), sec�ia 

Manuscrise (în continuare se va cita Msse), cota S �(2)/CCCXCVIII. 
�4  Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.33-4� 
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aceasta”�5. Foarte multe detalii despre cursurile pe care Carada le-a 
urmat în Ora�ul Luminilor nu s-au p�strat, dar în mod cert i-a 
audiat pe cei mai renumi�i profesori de la Sorbona �i de la Collège 
de France, fiind interesat în a-�i completa cuno�tin�ele în domeniul 
juridic, economic, literar �i al �tiin�elor politice�6. 

Eugeniu Carada s-a întors în Principate în anul �865 �i s-a implicat 
imediat în lupta pentru detronarea lui Alexandru Ioan Cuza �i 
înlocuirea sa cu un principe str�in, membru al unei case domnitoare 
din Europa. Aceast� implicare a dus la o nou� arestare a sa, de data 
aceasta fiind închis �i Ion C. Br�tianu, prietenul �i colaboratorul s�u 
cel mai apropiat (despre Eugeniu Carada, pe care îl poreclise Turcul, 
Br�tianu afirma c� “nu poate fi decât a�a cum este, cinstit, dar grav. 
Turcul este amicul meu cel mai de pre� �i cel mai credincios”)�7. 
Semnificativ� pentru starea de spirit a lui Carada este o scrisoare pe 
care Br�tianu i-a adresat-o so�iei sale, în care afirma c� “am v�zut �i 
pe Carada, care îmi era vecin pân� asear� �i trecea de dou�-trei ori pe 
zi pe la u�a mea cu un aer de victim� triumf�toare”�8. Mamei sale pe 
care o diviniza, Carada îi scria: ”Petrec bine în arest, citesc toat� ziua, 
câte un volum cel pu�in pe zi”�9. Lui C.A. Rosetti îi ceruse s� îi trimit� 
mai multe c�r�i, printre care Mizerabilii de Victor Hugo, cursul de 
istorie al lui Jules Michelet �i Histoire de mes idées de Edgar Quinet. 
În cazarma pompierilor din Dealul Spirii a r�mas închis pân� în luna 
noiembrie �865. Imediat dup� eliberare, Eugeniu Carada a plecat la 
Paris împreun� cu Ion C. Br�tianu pentru a pune la punct detaliile 
r�sturn�rii lui Cuza. Evenimentul s-a produs în lipsa celor doi, care 
s-au înapoiat în �ar� în luna martie �866.  

Pân� în �872, când a plecat din nou în capitala Fran�ei, de data 
aceasta pentru o perioad� cu mult mai îndelungat� (aproape un 
deceniu), Carada s-a implicat adânc în via�a politic� a României, 

                                                                                                                                                                          
�5 Ibidem, p.78. 
�6 Pentru mai multe detalii vezi George Virgil Stoenescu, La început a fost 

Carada, în volumul Banca Na�ional� a României �880-�995, Bucure�ti, 
Editura Enciclopedic�, �995, pp. 6�, 7�. 

�7 Apud Constant R�utu, op.cit., p.�26 
�8 Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.�05. 
�9 Constant R�utu, op.cit., p.64. 
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fiind chiar ales de dou� ori deputat20. În �870 a fost unul dintre 
autorii mi�c�rii revolu�ionare de la Ploie�ti, prin care s-a încercat 
detronarea Principelui Carol. Acest episod a marcat pentru totdeauna 
rela�ia sa cu �eful statului, Carada refuzând de acum încolo orice 
func�ie care ar fi necesitat învestirea prin decret regal. Biografii s�i 
men�ioneaz� mai multe situa�ii în care Carada a preferat s� 
p�r�seasc� un loc sau altul în care urma s� vin� �i regele, cu toate c� 
a sfâr�it prin a-i purta un deosebit respect monarhului român. 

În timpul r�zboiului pentru cucerirea independen�ei de stat, Carada 
a fost unul dintre pionii cei mai activi atât pe plan extern, cât �i 
intern, fiind omul de încredere al primului-ministru Ion C. 
Br�tianu. Exist� numeroase m�rturii ale implic�rii sale directe în 
organizarea armatei române �i în coordonarea ac�iunilor de logis-
tic� în vederea asigur�rii materialului de r�zboi. De altfel, par-
ticiparea la r�zboiul de independen�� i-a adus �i singura distinc�ie 
pe care a primit-o vreodat�, �i anume Crucea Trecerii Dun�rii.  

Din �880, momentul înfiin��rii B�ncii Na�ionale a României, acti-
vitatea lui Carada s-a desf��urat mai mult pe t�râm economic. De�i 
a refuzat s� fie guvernatorul b�ncii centrale, propunându-l pentru 
aceast� func�ie pe Ion Câmpineanu, Carada a ocupat din �883 pân� 
la moartea sa, în �9�0, func�ia de director în cadrul b�ncii, coordo-
nând practic întreaga activitate a acesteia2�. Tot în domeniul econo-
mic a ocupat �i func�ia de director în cadrul C�ilor Ferate Române, 
el fiind principalul artizan al r�scump�r�rii acestora de la consor-
�iul german Stroussberg.  

Pentru conturarea personalit��ii lui Carada credem c� este relevant s� 
amintim �i înclina�iile sale artistice, mai ales pe cele din domeniul 
sculpturii (sculpta în tehnica basoreliefului) �i al picturii (era un mare 
colec�ionar, având o afinitate deosebit� pentru Nicolae Grigorescu)22. 
Bucure�tiul îi datoreaz� lui Carada unele dintre cele mai semnificative 
monumente ale sale: statuia lui Mihai Viteazul, cea a lui C.A. Rosetti, 

                                                                                                                                                                          
20 Activitatea politic� a lui Eugeniu Carada este tratat� în capitolul 3. 
2� Activitatea lui Carada în cadrul B�ncii Na�ionale a României este descris� în 

capitolul 5. 
22 Constant R�utu, op.cit., p.246. 
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monumentul (ast�zi disp�rut) al lui Ion C. Br�tianu, cel dedicat pom-
pierilor, grupul statuar dedicat fra�ilor Gole�ti. Eugeniu Carada s-a 
implicat financiar în fiecare dintre aceste proiecte, chiar dac� nu a fost 
mul�umit întotdeauna de rezultat, a�a cum s-a întâmplat în cazul statuii 
lui Mihai Viteazul23, sau nu a mai apucat s�-l vad� (monumentul 
Gole�tilor, la care �inea atât de mult, a fost dezvelit dup� moartea sa). 
Nu trebuie s� uit�m nici abilit��ile tehnice de care Eugeniu Carada a 
dat dovad�, fiind un pasionat ceasornicar �i inventând chiar, în Fran�a, 
un sistem prin care se putea crea umbra figurilor dintr-un filigran, 
sistem care i-a purtat, se pare, numele24. 

La �0 februarie �9�0, Eugeniu Carada s-a stins din via�� la 
Bucure�ti, în locuin�a sa din strada Pitar Mo�. Ultima sa dorin�� a 
fost aceea de a fi îngropat la Craiova în cimitirul Sineasca, al�turi 
de mama sa. Convoiul funerar a traversat Bucure�tiul pe Calea 
Victoriei, la cerin�a expres� a Regelui Carol I, care a dorit astfel s� 
aduc� un ultim omagiu celui care în timpul vie�ii îi fusese un a�a de 
aprig adversar. În memoria marelui disp�rut, în cele dou� Camere 
ale Parlamentului au luat cuvântul Mihail Pherekyde, pre�edintele 
Camerei Deputa�ilor, Toma Stelian, ministrul justi�iei, Alexandru 
Constantinescu, ministrul agriculturii �i domeniilor �i P.P. Carp.  

La mormântul s�u, Ion Bibicescu, guvernatorul B�ncii Na�ionale a 
rostit o cuvântare emo�ionant�: “�i-a g�sit �i Carada ve�nica odihn�. 
Numai moartea l-a putut repaosa. Moare ca to�i oamenii acela care a 
tr�it ca foarte pu�ini. A tr�it Carada o via�� de munc� cum pu�ini au 
muncit, o via�� de lupt� cum pu�ini au luptat, o via�� de sacrificii cum 
nu �tiu s� fie altul s� fi f�cut �i toat� via�a, munca, lupta, au fost 
închinate binelui public”25. 

                                                                                                                                                                          
23 În lucrarea sa, Constant R�utu afirm� c� lui Carada nu-i pl�ceau nici soclul 

statuii voievodului Unirii de la �600 �i nici locul în care aceasta a fost 
amplasat�, în Pia�a Universit��ii, între monumentele dedicate lui Gheorghe 
Laz�r �i Ion Heliade R�dulescu, unde credea c� mai nimerit era un grup statuar 
care s�-i reprezinte pe Matei Basarab �i Vasile Lupu dându-�i mâna. Pe Mihai 
Viteazul îl vedea amplasat în fa�a palatului regal, pe un soclu majestuos (p.87). 

24 Ibidem, p.226 
25 “Revista ilustrat�”, an III, nr.�2, � martie �9�0, p.4. 
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II. Realit��i sociale, economice �i politice ale spa�iului românesc 

în secolul al XIX-lea 

Pentru a în�elege mai bine ac�iunile pe care Eugeniu Carada le-a 
întreprins pe parcursul întregii sale vie�i este absolut necesar� 
schi�area realit��ilor sociale, economice �i politice pe care spa�iul 
românesc le-a cunoscut de-a lungul secolului al XIX-lea, un secol 
care începuse sub semnul fanario�ilor �i al c�rui sfâr�it a g�sit 
România conectat� la spa�iul european din toate punctele de 
vedere.  

Prima jum�tate a secolului al XIX-lea a stat sub semnul revolu�iilor 
(�82�- Revolu�ia condus� de Tudor Vladimirescu �i Revolu�ia de 
la �848, parte integrant� a mi�c�rii europene), care, de�i nu au avut 
rezultate pozitive în momentul desf��ur�rii lor, au influen�at într-o 
manier� decisiv� evolu�ia ulterioar� a evenimentelor politice din 
spa�iul românesc. Trebuie subliniat de la început faptul c� princi-
piile programatice ale acestor mi�c�ri s-au reg�sit de-a lungul 
întregului veac în toate ac�iunile întreprinse în plan politic, econo-
mic sau social, iar conduc�torii lor, mai ales în cazul revolu�iei de 
la �848, au format elita clasei politice române�ti de mai târziu.  

Din punct de vedere economic, un impact deosebit au avut asupra 
statelor române�ti extracarpatice cele dou� tratate semnate între 
Rusia �i Turcia în �827 la Akkerman, respectiv în �829 la Adriano-
pol. Prin Conven�ia de la Akkerman era prev�zut�, pentru prima 
dat�, libertatea comer�ului pentru Principatele Române, sub rezerva 
asigur�rii aprovizion�rii Imperiului Otoman cu grâu. Tratatul de la 
Adrianopol a mers mai departe, desfiin�ând monopolul turcesc 
asupra comer�ului românesc �i recunoscând Principatelor dreptul 
de naviga�ie pe Dun�re cu nave proprii. Aceste prevederi au dat un 
impuls deosebit economiei celor dou� state române�ti, produsele 
lor putând fi incluse în schimburile comerciale europene f�r� nici o 
restric�ie. Astfel, “comer�ul exterior al Principatelor s-a împ�trit în 
curs de mai pu�in de patru decenii, trecându-se de la un export în 
valoare de 35 4�3 229 lei în anul �840 la unul în valoare de 



 Restitutio 
  

 

 �5

�44 962 079 lei în �875, �i de la un import de �9 673 �76 lei la 
unul de �00 834 �69 lei”26, în aceia�i ani. 

Schimb�ri substan�iale s-au produs �i în structura demografic� a 
Principatelor. ��r�nimea, principala categorie social�, �i-a pierdut 
omogenitatea, accentuându-se stratificarea sa. La rândul s�u, boie-
rimea �i-a modificat structural profilul, “fiind supus� unui dublu 
asediu: de sus, prin interesarea tot mai general� a reprezentan�ilor 
acesteia în comer�, �i de jos, prin intrarea în rândurile sale a unui 
puternic contingent provenit din clasele �i categoriile inferioare”27. 
Chiar Eugeniu Carada este un bun exemplu în acest sens: dac� tat�l 
s�u ocupase un anumit rang în ierarhia boiereasc�, el a pus pe 
picioare o afacere deosebit de profitabil� în domeniul comer�ului 
cu vinuri28. De asemenea, burghezia român�, o p�tur� extrem de 
sub�ire �i f�r� o manifestare pregnant� la începutul secolului al 
XIX-lea, a devenit la sfâr�itul acestuia principalul motor al 
societ��ii române�ti.  

Agricultura, principala ramur� a economiei, a traversat o perioad� 
de profunde transform�ri atât în domeniul produc�iei propriu-zise, 
cât �i în cel al regimului propriet��ii. Cererea tot mai mare de 
produse, pe plan intern �i extern, a dus la o sporire a produc�iei �i la 
adaptarea domeniilor boiere�ti �i m�n�stire�ti la necesit��ile 
produc�iei pentru pia��. “Din consumatori, st�pânii de p�mânt se 
transform� în produc�tori, economia natural� este înlocuit� cu 
economia de schimb”29. Totodat�, s-a trecut de la o agricultur� 
extensiv� la una intensiv�, bazat� �i pe cercet�ri �tiin�ifice. 
Împropriet�rirea ��ranilor în anul �864, prin reforma lui Cuza, a dat 

                                                                                                                                                                          
26 Dan Berindei, Societatea româneasc� în vremea lui Carol I (�866-�876), Bucu-

re�ti, Editura Militar�, �992, p. 60. 
27 Gheorghe Platon, Istoria modern� a României, Bucure�ti, Editura Didactic� �i 

Pedagogic�, �985, p.�6. 
28 Eugeniu Carada �i-a deschis pe Strada Nou� din Bucure�ti (actuala strad� Edgar 

Quinet), un magazin în care vindea atât vinuri importate din Fran�a, mai ales vin 
de Bordeaux, cât �i vinuri autohtone. Prin aceast� pr�v�lie î�i desf�cea produc-
�ia de vin �i de �uic� de pe mo�ia de la Florica �i Ion C. Br�tianu, între cei doi 
existând o interesant� coresponden�� dedicat� subiectului, aflat� la Sec�ia 
Manuscrise a Bibliotecii Academiei Române. 

29 Gheorghe Platon, op. Cit., p.�6. 
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la rândul s�u un puternic impuls produc�iei din gospod�riile 
��r�ne�ti, chiar dac� efectele de lung� durat� ale acestei reforme nu 
au fost cele scontate.  

Secolul al XIX-lea a însemnat �i crearea industriei române�ti, de la 
atelierele manufacturiere ajungându-se la produc�ia de fabric�. 
Dac� în prima jum�tate a secolului a predominat industria casnic�, 
me�te�ugul �i mica produc�ie de m�rfuri, în cea de-a doua jum�tate 
se constat� o mai accentuat� dezvoltare a activit��ilor manufactu-
riere, mai ales în industria textil� �i alimentar� �i a fabricilor, cu 
preponderen�� în industria hârtiei, a zah�rului, a cimentului �i în 
rafin�riile de petrol30.  

De o dezvoltare deosebit� s-au bucurat �i transporturile, mai ales în 
domeniul c�ilor ferate (Eugeniu Carada a fost implicat direct la un 
moment dat în acest domeniu). De asemenea, finan�ele �i circula�ia 
monetar�, domenii care s-au adaptat direct �i rapid nevoilor de 
organizare modern� ale unei societ��i, au cunoscut transform�ri 
esen�iale în secolul al XIX-lea. Dac� pân� la introducerea 
Regulamentului Organic (�830), în acest domeniu regulile erau 
arbitrare, dup� acest moment a fost introdus bugetul statului, au 
fost fixate impozitele �i au fost desfiin�ate categoriile privilegiate 
care nu aveau obliga�ii financiare fa�� de stat. În timpul domniei 
sale, Alexandru Ioan Cuza a încercat s� instituie o moned� 
na�ional�, dar lucrul nu a fost posibil decât în anul �867 prin Legea 
pentru înfiin�area unui nou sistem monetar �i pentru fabricarea 
monedei na�ionale. Dezvoltarea tot mai rapid� a economiei româ-
ne�ti reclama înfiin�area unui sistem de credit na�ional. În anii 
�849-�852 s-a încercat crearea unor b�nci na�ionale în Principate, 
proiectul fiind pus în practic� în �856 când a fost înfiin�at� Banca 
Na�ional� a Moldovei (institu�ia, neviabil�, a dat faliment în �857). 
Un pas important pe calea constituirii sistemului autohton de credit 
l-a reprezentat înfiin�area, în �864, a Casei de Depuneri �i Consem-
na�iuni, iar mai târziu a Societ��ii de credit funciar român din 
Bucure�ti (Creditul funciar rural – �873) �i a Societ��ii de credit 
urban (�874). Momentul cu cea mai mare semnifica�ie pentru 

                                                                                                                                                                          
30 Dan Berindei, op.cit., p.5�. 
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dezvoltarea sistemului bancar din România a fost înfiin�area la �7 
aprilie �880 a B�ncii Na�ionale a României, ca banc� central� a 
statului, Eugeniu Carada fiind considerat întemeietor al acestei 
institu�ii, a�a cum vom vedea mai departe. 

Din punct de vedere politic, spa�iul românesc a fost conectat la 
ceea ce se întâmpla pe plan european �i mai ales în sud-estul 
continentului. Dup� Revolu�ia de la �82� �i reinstaurarea domniilor 
p�mântene, în �830, din ini�iativa Rusiei, au fost elaborate Regula-
mentele Organice pentru cele dou� principate extracarpatice, consi-
derate de mul�i istorici ca fiind adev�rate constitu�ii. În pofida tutu-
ror limitelor, Regulamentele au constituit un mare pas înainte pen-
tru societatea româneasc�, introducând reguli stricte în domeniul 
politic �i administrativ: separarea puterilor în stat, înfiin�area unor 
departamente �i a unor institu�ii de interes public etc. Anul �848 a 
însemnat racordarea spa�iului românesc la evenimentele revolu�io-
nare de pe plan european, principiile programatice ale revolu�iei 
române, în�bu�it� prin interven�ii externe, fiind înf�ptuite ulterior, 
în mai multe etape: Unirea Principatelor în �859, cucerirea Inde-
penden�ei în �877 �i mai apoi Marea Unire din �9�8. Din �866, 
România a beneficiat de una dintre cele mai liberale constitu�ii 
europene, care a consfin�it separarea puterilor în stat �i care a acor-
dat largi drepturi �i libert��i cet��ene�ti.  

Secolul al XIX-lea a debutat a�adar în spa�iul românesc sub semnul 
calpacului �i caftanului oriental �i a sfâr�it aducând jobenul �i 
fracul occidental, o tranzi�ie nu întotdeauna lin� �i lipsit� de 
fr�mânt�ri, dar extrem de benefic� pentru români. Eugeniu Carada 
a fost martor �i, în acela�i timp, unul dintre cei mai activi pioni ai 
transform�rilor petrecute în spa�iul românesc în a dou� jum�tate a 
secolului, intervenind direct în unele dintre cele mai importante 
ac�iuni desf��urate pe plan politic �i economic. 
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III. Activitatea politic� a lui Eugeniu Carada 

Eugeniu Carada s-a implicat din tinere�e în via�a politic�. A�a cum 
am amintit deja, a participat la Revolu�ia de la �848, când, în 
pofida vârstei foarte fragede, a depus jur�mântul pe Proclama�ia de 
la Islaz, considerat� o adev�rat� constitu�ie. Apoi, dup� Congresul 
de pace de la Paris din �856, în urma c�ruia s-a pus cap�t 
r�zboiului din Crimeea �i unde s-a hot�rât ca în Principate s� fie 
convocate divanuri (adun�ri) ad-hoc care s� se pronun�e asupra 
organiz�rii viitoare a celor dou� ��ri, Carada a devenit secretarul 
Adun�rii din �ara Româneasc�. Cu acest prilej l-a cunoscut, se 
pare, pe Ion C. Br�tianu, cu care a legat o strâns� prietenie, rela�ie 
care i-a influen�at de o manier� covâr�itoare nu numai activitatea 
pe plan profesional, ci �i via�a personal�.  

Carada a militat pentru Unirea Principatelor, a�a cum a fost inte-
resat �i de soarta românilor de peste mun�i. Liberalii au fost îns� 
repede nemul�umi�i de politica moderat� dus� de Alexandru Ioan 
Cuza, iar Carada nu a f�cut excep�ie. De la entuziasmul ini�ial, 
provocat de actul de la 24 ianuarie �859, s-a ajuns la un adev�rat 
“dialog al surzilor “ între domnitor �i cei care i-au sus�inut dubla 
alegere. Cuza dorea efectuarea marilor reforme pe care societatea 
româneasc� le a�tepta, dar a con�tientizat faptul c� mult mai 
important� era consolidarea unirii pe plan extern, în condi�iile în 
care Imperiul Otoman recunoscuse unirea numai pe perioada 
domniei sale. Totodat�, domnitorul era presat din interior atât de 
pozi�ia conservatorilor, în majoritate mari proprietari, care se 
împotriveau cu str��nicie efectu�rii oric�rei reforme în domeniul 
agrar, cât �i de cea a liberalilor, adep�ii unor m�suri radicale în 
acest domeniu �i nu numai.  

Dificult��ile economice cu care se confruntau Principatele Unite 
“au fost accentuate de consecin�ele crizei economice din 
�857-�858, de acutizarea problemelor financiare, cu multiplele lor 
implica�ii sociale �i politice; acestea, adeseori, au trecut pe primul 
plan al preocup�rilor de stat, învr�jbind spiritele �i creând grave 
suspiciuni”3�. Din punct de vedere politic, prima parte a domniei lui 

                                                                                                                                                                          
3� Gheorghe Platon, op.cit., p.�8�. 
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Cuza a fost într-adev�r de mare instabilitate, între 24 ianuarie �859 �i 
24 ianuarie �862 perindându-se la conducerea ��rii nu mai pu�in de 
20 de guverne32. Recunoa�terea dublei alegeri pe plan interna�ional 
a fost des�vâr�it� în urma Conferin�ei de la Constantinopol din 
toamna anului �86�, când puterea otoman� a emis firmanul de 
domnie pe numele lui Alexandru Ioan Cuza. Carada, într-o scri-
soare trimis� lui Anastase Panu, î�i ar�ta dezacordul fa�� de politica 
prudent� pe care Cuza o ducea fa�� de turci: “Interven�ia Stambu-
lului este negre�it cea mai mare lovitur� dat� autonomiei noastre �i 
Cuza, justificând faptele sale înaintea Padi�ahului, face mai mult 
decât un act de vasalagiu, face o crim� de lèse na�ionalitate. El 
înjose�te, umile�te na�iunea, fe�tele�te voin�a expres� (fie chiar 
printr-un mod fraudulos) a celor 700 000 de votan�i, supunând-o 
sanc�ion�rii turcului. Cine love�te libertatea ��rii sale, va lovi onoa-
rea ei f�r� ru�ine. Dar cel ce s�vâr�e�te o mi�elie, va mai s�vâr�i �i 
altele”33. 

Liberalii erau nemul�umi�i pentru faptul c� domnitorul, mai ales 
dup� lovitura sa de stat din 2 mai �864, manifestase în mod deschis 
inten�ia de a înf�ptui un program de reforme f�r� a-i coopta, 
suspectându-l în acela�i timp de inten�ia de a institui o guvernare 
personal�. Or, pentru liberali, principiul libert��ii era primul dintre 
principiile democratice. În aceste condi�ii, reprezentan�ii celor dou� 
curente de pe scena politic� româneasc�, liberal �i conservator, 
s-au apropiat, din motive diferite, este adev�rat, într-o forma�iune 
pe care, din cauza componen�ei sale, contemporanii au denumit-o 
“monstruoasa coali�ie”. Aceast� “stranie alian��”, care a prins 
contur la începutul anului �863, avea un singur scop declarat: 
r�sturnarea lui Alexandru Ioan Cuza �i aducerea pe tron a unui 
principe str�in din familiile domnitoare ale Europei (era reluat 
astfel unul dintre dezideratele sus�inute de Divanurile ad-hoc).  

                                                                                                                                                                          
32 Pentru detalii asupra acestor guverne vezi Stelian Neagoe, Istoria guvernelor 

României de la începuturi (�859) pân� în zilele noastre, Bucure�ti, Editura 
Machiavelli, �995. 

33 Apud Constant R�utu, op. cit., p.47. 
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În toamna anului �863 Carada a plecat la Paris, nu numai pentru 
a-�i des�vâr�i studiile, ci �i pentru a încerca s� determine cercurile 
politice din capitala Fran�ei s� sus�in� ac�iunea de înl�turare a 
domnitorului Cuza de la putere. Este interesant faptul c� el a fost 
ales pentru aceast� misiune, în condi�iile în care prezen�a sa pe 
scena politic� era destul de discret�, opiniile sale fiind cunoscute 
prin intermediul ziarului “Românul”. Probabil c� la aceast� alegere 
au contribuit �i leg�turile masonice pe care se pare c� le avea34. 

În capitala Fran�ei, Carada a reu�it s� stabileasc� mai multe leg�turi 
în cercurile de pres�, unele publica�ii, printre care L’homme libre, 
Le Siècle, La semaine financière, inserând multe articole despre 
situa�ia din Principatele Unite. La Paris s-a întâlnit �i cu Victor 
Hugo, în speran�a c� va reu�i s�-l atrag� pentru cauza româneasc�. 
Rezultatul nu a fost îns� pe m�sura a�tept�rilor sale, a�a cum reiese 
dintr-o scrisoare pe care i-a trimis-o aceluia�i Anastase Panu: 
“…nu e prea încântat. Mi-a promis, dar n-a f�cut nimic. I s-a p�rut 
c� românii nu sunt vrednici s� se ocupe el de ei. Era prea plin de el 
însu�i. Un egoist vanitos, dar ce talent!”35 

La Paris, Carada nu a avut în vedere s� apere doar cauza românilor 
din Principate, ci s-a raliat la ideea unui plan comun de ac�iune al 
popoarelor aflate sub domina�ie austriac�. În acest sens a avut mai 
multe întâlniri cu conduc�torul revolu�ionarilor cehi, Rieger, dar �i 
cu Giuseppe Mazzini, cel care înfiin�ase la Londra în �850 un 
Comitet Democratic European, organism îns�rcinat cu declan�area 
unei revolu�ii “simfone �i sincrone” la nivel continental. Eugeniu 
Carada a fost sedus de personalitatea �i ideile pe care revolu�iona-
rul italian le promova, între�inând cu acesta o vast� coresponden�� 
(una dintre scrisorile pe care Mazzini i le-a adresat poate fi 
consultat�, în original, la Biblioteca Academiei Române – n.n.). 
Pentru a se întâlni cu Mazzini, Carada a fost de mai multe ori la 
Londra �i, mai mult decât atât, a devenit chiar unul dintre cei mai 

                                                                                                                                                                          
34 Vezi George Virgil Stoenescu, op.cit, p.64.  
35 Apud Constant R�utu, op. cit., p.45. 
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importan�i curieri ai acestuia c�tre nucleele revolu�ionare din 
Vene�ia, ocupat� în acel moment de trupele austriece36. 

Carada a revenit în �ar� la începutul anului �865 �i imediat s-a 
implicat în ac�iunile interne pentru r�sturnarea domnitorului. 
Astfel, la � august �865 el a publicat un virulent articol împotriva 
lui Cuza, articol din care ne permitem s� cit�m pe larg tocmai 
pentru a ilustra pozi�ia sa: “O gre�eal�, o nebunie sau o crim�, 
numi�i faptul cum voi�i, a pus soarta ��rii voastre în mâinile lui 
Cuza. […] Oriunde ne întoarcem, tot mizerie �i mizerie; în orice 
parte pui urechea, tot plânsuri �i r�sunete de despera�iuni; în toate 
clasele societ��ii ve�i afla aceea�i nemul�umire, sim�im cu to�ii cum 
via�a se retrage de la noi, c� pierim de o moarte comun�. […] Ai 
sugrumat libert��ile în numele libert��ii! Ne-ai dat votul universal, dar 
cum? Ai chemat o turm� ignorant� care, sub disciplina biciului, a 
votat pentru crea�iunile unui dictator neru�inat. Principele Cuza nu 
ne mai poate înapoia acele ce ne-au r�pit, c�ci prin aceasta ar 
m�rturisi singur nulitatea sa politic�; ar m�rturisi cum calea 
apucat� de el a fost tr�darea ��rii”37. V�zute din perspectiva 
timpului �i în lumina cercet�rilor istorice, afirma�iile lui Carada 
sunt mai mult decât dure �i în mare parte nefondate. 

Aceast� luare de pozi�ie i-a adus de altfel lui Carada o nou� 
arestare, petrecând de data aceasta în închisoare toat� luna august a 
anului �865. Cuza, obosit �i bolnav, se gândea tot mai mult la 
abdicare, trimi�ându-i, chiar, în acest sens o scrisoare Împ�ratului 
Fran�ei, Napoleon al III-lea. Mai mult decât atât, domnitorul a 
f�cut chiar �i o declara�ie oficial� pe aceast� tem� în fa�a 
Corpurilor legiuitoare la 5/�7 decembrie �865. Profitând de aceast� 
situa�ie, „monstruoasa coali�ie” s-a pus din nou în mi�care, Ion C. 
Br�tianu �i Eugeniu Carada plecând la Paris pentru a sonda 
atitudinea Fran�ei �i pentru a negocia aducerea unui prin� str�in pe 
tronul Principatelor Unite.  

                                                                                                                                                                          
36 Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.96. 
37 Apud ibidem, p.�02. 
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În acest timp, la Bucure�ti a avut loc detronarea lui Cuza. Ini�ial, 
Carada trebuia s� plece spre �ar� imediat, a�a cum reiese din 
coresponden�a purtat� de Ion C. Br�tianu cu so�ia sa38, dar acelea�i 
surse documentare ne dezv�luie faptul c� acest lucru s-a întâmplat 
abia la începutul lunii martie. Discu�iile purtate la Paris de c�tre 
Br�tianu �i Carada în leg�tur� cu persoana care urma s� preia 
tronul României au cunoscut mai multe etape. Dup� ce într-o prim� 
faz� au fost purtate negocieri cu Filip de Flandra, în final s-a g�sit 
solu�ia însc�un�rii Prin�ului Carol de Hohenzollern-Sigmaringen, 
solu�ie cu care Napoleon al III-lea a fost de acord39. 

Noua situa�ie politic� intern� pe care o traversa �ara impunea elabo-
rarea unui act fundamental modern, care s� legitimeze instalarea 
Principelui Carol pe tronul României �i care s� pun� bazele 
dezvolt�rii moderne a statului. Era a�adar absolut necesar� o nou� 
constitu�ie, dar procesul de elaborare a unui astfel de act putea fi de 
durat�, lucru pe care clasa politic� român� nu �i-l putea permite. 
Dup� abdicarea lui Cuza s-a întrunit o Adunare Constituant�, 
Eugeniu Carada f�când parte din comisia de stabilire a 
candidaturilor. Adunarea �i-a deschis lucr�rile la �6/28 aprilie 
�866, iar la �0/22 mai l-a proclamat domn al României pe Carol I. 
Nu mai r�mânea, a�adar, decât problema elabor�rii constitu�iei.  

Biografii lui Carada îi atribuie acestuia rolul principal în redactarea 
Constitu�iei din �866. Într-adev�r, se pare c� acesta, împreun� cu 
C.A. Rosetti, ar fi elaborat într-o singur� noapte prima constitu�ie a 
statului român, dar trebuie s� amintim faptul c� în mare parte 
aceasta era doar o traducere a constitu�iei belgiene aflate în vigoare 
în acel moment40. Ilustrative pentru modul de elaborare a acestui 
act fundamental al statului sunt cuvintele lui Ion Luca Caragiale: 
“Mi se revolt� sângele democratic când m� gândesc la a�a 

                                                                                                                                                                          
38 Din coresponden�a familiei Ion. C. Br�tianu, vol.�: �859-�883, Bucure�ti, 

Imprimeriile Independen�a, �933, p.72. 
39 Pentru detalii privind aducerea lui Carol I pe tronul României vezi Ioan Scurtu, 

Monarhia în România �866-�947, Bucure�ti, Editura Danubius �99� �i Alex 
Mihai Stoenescu, Istoria loviturilor de stat în România, vol.�, Bucure�ti, 
Editura RAO, 200�. 

40 Alex Mihai Stoenescu, op.cit. p.326. 
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ignominie.[…] Dar în fine, a b�tut vântul puternic al liberalismului, 
vântul binef�c�tor al ideilor democratice, care a cur��at atmosfera 
de miasmele infecte ale slug�rniciei reac�ionare, ale ciocoismului 
gre�os […] Str�lucit� r�mâne în istoria noastr� noaptea în care 
domnul Eugeniu Carada cel dintâi a tradus pentru na�iunea român� 
constitu�ia belgian�”4�. Scopul scuza, a�adar, mijloacele. 

Venirea lui Carol I pe tronul României a însemnat intrarea ��rii 
într-o etap� de modernizare continu� �i rapid�, spa�iul românesc 
fiind conectat din punct de vedere politic �i economic la ceea ce se 
petrecea pe continent. Desigur, rolul domnitorului (mai apoi al 
regelui) a fost unul esen�ial, dar în aceea�i m�sur� trebuie subli-
niate �i eforturile clasei politice de la Bucure�ti. Prima etap� a 
domniei lui Carol I nu a fost u�oar�, societatea româneasc� nefiind 
înc� preg�tit� pentru reformele radicale pe care conduc�torii s�i le 
urm�reau de câteva decenii. Instabilitatea politic� a continuat, între 
�� mai �866 �i 24 iulie �876 la conducerea ��rii succedându-se �2 
guverne. Liberalii erau profund nemul�umi�i de faptul c� nu au fost 
chema�i s� formeze primul guvern, cu atât mai mult cu cât se 
considerau principalii artizani ai aducerii lui Carol pe tron. La 
aceast� stare de nemul�umire a contribuit �i puternicul sentiment 
francofil de care erau anima�i liberalii, în majoritate cu studii la 
Paris, având puternice leg�turi cu oamenii politici �i de cultur� 
francezi. Nu trebuie uitat faptul c� liderii liberali erau fo�tii 
revolu�ionari de la �848, sus�in�torii ideii republicane. S-a consti-
tuit a�adar un puternic curent antimonarhic, care a atins punctul 
culminant în anul �870, inclusiv pe fondul r�zboiului 
franco-prusac. Se pare c� Br�tianu preg�tea r�sturnarea lui Carol 
de pe tronul României, în cazul în care Prusia ar fi fost victorioas�, 
sau proclamarea republicii în ipoteza victoriei franceze. Carada s-a 
aflat, ca de obicei, în fruntea ac�iunii: “Toate firele mi�c�rii erau în 
mâinile lui Carada. El conducea complotul, se ducea, venea, umbla 
prin �ar�, d�dea instruc�iuni, depozita arme, se întorcea �i 
preg�tea”42. 

                                                                                                                                                                          
4� Apud Constant R�utu, op.cit. p.8�-82. 
42 Caton Theodorian, Ploie�ti-Craiova, Craiova, Editura Ramuri, �937, p. 4. 
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Pentru a duce la bun sfâr�it r�sturnarea lui Carol, Eugeniu Carada a 
pus la punct o re�ea de comploti�ti care se întindea pe întreg 
teritoriul ��rii �i, în acela�i timp, con�tient de puterea cuvântului 
scris, a ini�iat o ampl� campanie de pres� antimonarhic�. Mi�carea 
pe care o concepuse trebuia s� izbucneasc� simultan în 7 ora�e, 
cele mai importante centre fiind Ploie�ti, Ia�i, Pite�ti �i Craiova. 
Planul lui Carada prevedea mari manifesta�ii în �ar�, urmate de 
afluirea maselor spre Bucure�ti, luarea cu asalt a palatului regal de 
c�tre oameni instrui�i în acest sens �i for�area abdic�rii43. Fiecare 
detaliu a fost pus la punct, fiind elaborate inclusiv telegramele 
oficiale �i ordinele prin care armata trebuia s� se supun� noului 
regim care urma s� fie instalat la Bucure�ti.  

Declan�area ac�iunii a fost fixat� pentru data de 8/20 august �870, 
dar s-a hot�rât amânarea acesteia pentru câteva zile, pân� în 
momentul în care toate detaliile erau puse la punct. La Ploie�ti s-a 
produs îns� o defec�iune, colonelul Alexandru Candiano-Popescu, 
�eful mi�c�rii din ora�, nesupunându-se ordinelor de amânare a 
ac�iunii venite de la Bucure�ti. Episodul, cunoscut sub denumirea 
generic� de “Republica de la Ploie�ti”, a constituit unul dintre cele 
mai controversate momente ale domniei lui Carol I �i a intrat în 
mentalul colectiv ca fiind acoperit de ridicol, mai ales ca urmare a 
pieselor lui Caragiale. Publicarea memoriilor lui Candiano-Popescu, 
cât �i cercet�rile istorice recente au reu�it s� fac� lumin� asupra 
mi�c�rii de la Ploie�ti44. 

În momentul declan��rii revoltei de la Ploie�ti, Eugeniu Carada a 
con�tientizat pericolul la care era supus� întreaga mi�care �i de 
aceea a plecat imediat în acest ora�, reu�ind s� pun� cap�t manifes-
ta�iilor republicane. O dat� reîntors la Bucure�ti, Carada nu s-a 
ascuns, a�a cum a f�cut-o C.A. Rosetti de exemplu, ci a publicat un 
articol în “Românul” prin care invita autorit��ile poli�iene�ti s� îl 
viziteze acas� sau la redac�ia ziarului. Cu toate c� ar fi putut sc�pa 
de represalii, Carada afirma c� “este nedemn ca unii s� putrezeasc� 
în ocn�, �i eu, eu care i-am pus la cale, s� m� plimb nestingherit de 

                                                                                                                                                                          
43 Alex Mihai Stoenescu, op.cit., p.338. 
44 Ibidem, p. 340-348. 
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nimeni la Paris”45. Eugeniu Carada a fost arestat �i, împreun� cu el, 
au fost trimi�i la închisoare, printre al�ii, Ion C. Br�tianu �i C.A. 
Rosetti.  

Ini�ial, Carada a fost încarcerat la Ploie�ti, unde sora sa l-a g�sit 
“bine, s�n�tos �i vesel”46. Autorit��ile au preferat s� transfere jude-
carea procesului la Târgovi�te, temându-se de eventuale reac�ii pe 
care le-ar fi putut întâmpina în acest ora� sau la Bucure�ti. În 
procesul desf��urat în vechea capital� a ��rii Române�ti au fost 
acuzate 4� de persoane, iar ap�rarea acestora a fost f�cut� de 
Nicolae Fleva, liberal, unul dintre cei mai buni avoca�i ai timpului. 
Desf��urarea procesului “a creat o aur� eroic� liberalilor, cu toate 
c� probele aduse împotriva lor erau, la o cercetare profesionist�, 
indubitabile”. Chiar �i Dimitrie Br�tianu a recunoscut c� “în timp 
normal, unii dintre acuza�ii de la Ploie�ti ar fi fost osândi�i pentru 
c� au expus �ara lor la o criz�”47. Avocatul Fleva, în pledoaria sa, 
l-a caracterizat pe Carada ca fiind un “onorabil cet��ean, care s-a 
închis în Bucure�ti nu pentru c� este criminal, ci pentru c� el este 
redactorul ziarului “Românul” �i unul din oamenii de principii care 
sunt cei mai neînvin�i lupt�tori contra ilegalit��ilor guvernului. Se 
credea poate, c� pe lâng� întemni�area unui opozant, s� se parali-
zeze ac�iunea acelui jurnal care strig� necontenit pentru drept �i 
libertate, biciuind abuzurile �i corup�ia. Este îns� un Dumnezeu 
pentru to�i; �i dac� puterea a întemni�at pe D. Eugeniu Carada, 
ziarul “Românul” nu a încetat a critica cu aceea�i vigoare ilegali-
t��ile guvernului. Ceea ce cerem ast�zi de la dreptatea D-voastr� 
este s� reda�i societ��ii pe acest cet��ean onorabil �i presei inde-
pendente o pan� inteligent� �i îndr�znea��”48. 

Aceasta a fost ultima deten�ie pe care Carada a suportat-o, el fiind 
achitat în octombrie �870 al�turi de ceilal�i participan�i la mi�care. 
Interesant� este rela�ia pe care Carada a avut-o cu Regele Carol I 
începând din acest moment. Spre deosebire de Alexandru 

                                                                                                                                                                          
45 Apud ibidem, p.346. 
46 Caton Theodorian, op.cit., p.6. 
47 Apud Alex Mihai Stoenescu, op. cit, p.348. 
48 Nicolae Fleva, Procesul lui 8 august. Ap�rarea f�cut� celor 4� acusa�i, 

Bucure�ti, Tipografia Cur�ii Lucr�torii Asocia�i, �87�, p.85-86. 
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Candiano-Popescu, care a devenit chiar adjutantul Regelui, Carada 
a evitat de-a lungul întregii sale vie�i s� aib� o întâlnire cu 
suveranul, a�a cum a evitat s� fie învestit cu orice func�ie sau dem-
nitate care ar fi presupus elaborarea unui decret regal. Se spune 
chiar c� Regele a încercat în �890 s�-l întâlneasc�, venind într-o 
vizit� neanun�at� la Banca Na�ional�. Consiliul de administra�ie al 
b�ncii l-a întâmpinat pe suveran, îns� Carada a preferat s� se 
retrag�49. Carol I avea îns� un deosebit respect pentru adversarul 
s�u, astfel c� “avea grij� s� întrebe întotdeauna când i se prezentau 
proiectele de legi, dac� au fost v�zute de Eugeniu Carada”50. Mai 
mult decât atât, Carada nu mergea niciodat� pe Calea Victoriei, 
tocmai pentru a nu fi nevoit s� treac� prin fa�a palatului regal. Cu 
toate acestea, la moartea sa, în februarie �9�0, cortegiul funerar a 
trecut pe aceast� arter� principal� a Bucure�tiului, la cererea 
expres� a suveranului, care a dorit astfel s� fac� tuturor cunoscut 
respectul pe care îl nutrise fa�� de cel care îi fusese cel mai 
înver�unat opozant.  

La începutul anului �87� Eugeniu Carada �i-a dat demisia de la 
“Românul” �i a hot�rât s� plece în Fran�a, unde a r�mas timp de 
aproape �0 ani. Probabil c� a hot�rât s� plece pentru c� era încre-
din�at c� orice alt� ac�iune împotriva domnitorului ar fi fost în acel 
moment de prisos. De asemenea, o alt� ipotez� este aceea c� a 
plecat la Paris având �i îns�rcin�ri oficiale venite din partea libera-
lilor, dornici s� fac� o propagand� cât mai favorabil� României în 
str�in�tate în vederea ac�iunilor politice ulterioare. Cert este faptul 
c�, o dat� ajuns la Paris, Eugeniu Carada a intrat în contact cu 
cercurile republicane, reu�ind chiar s� editeze, împreun� cu Louis 
Blanc �i Alfred Talandier, ziarul “L’Homme Libre” în care avea în 
mod constant interven�ii în leg�tur� cu realit��ile române�ti5�. În 
anul �875 a publicat bro�ura intitulat� La Roumanie et la politique 
allemande en Orient, în care a denun�at inten�iile expansioniste ale 
Germaniei drept periculoase pentru pacea popoarelor mici. Din 
nefericire acest text nu se reg�se�te în nici una dintre colec�iile 

                                                                                                                                                                          
49 Mihail Gr. Roma�canu, op.cit, p.�59.  
50 Ibidem, p.�56. 
5� Ibidem, p.�69. 
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bibliotecilor din Bucure�ti consultate de noi �i nu este de�inut nici 
de Biblioteca Na�ional� a Fran�ei52. Pu�inele informa�ii pe care le 
de�inem în leg�tur� cu acest text sunt cuprinse în lucrarea biogra-
fic� scris� de nepotul s�u, Mariu Theodorian-Carada. Conform 
acesteia, Eugeniu Carada sus�inea c� “Europa Apusean� trebuie 
s�-�i dea bine seama de starea lucrurilor, ca s� salveze atât 
libertatea �i independen�a na�ional� a popoarelor de la R�s�rit, cât 
�i interesele echilibrului european”53. Contemporanii ar fi putut 
privi o astfel de afirma�ie ca izvorând din sentimentele profund 
filofranceze ale autorului, dar, din perspectiv� istoric�, nu putem s� 
nu remarc�m spiritul critic �i puterea de analiz� cu care Carada era 
înzestrat. Istoria a dovedit c� tocmai aceast� sete de expansiune a 
germanilor, de extindere a spa�iului lor vital a declan�at în secolul 
al XX-lea dou� r�zboaie mondiale.   

În momentul izbucnirii crizei orientale54 în �875, Carada se afla la 
Paris. La Bucure�ti, mai ales prin intermediul ziarului “Românul”, 
manifest�rile de simpatie fa�� de popoarele care porniser� lupta 
contra turcilor erau tot mai numeroase, cu toate asigur�rile date de 
guvernul conservator c� România va p�stra o pozi�ie de strict� 
neutralitate. Situa�ia zonei devenea îns� tot mai complicat�, 
mai ales dup� ce Austro-Ungaria �i Rusia au intervenit în 
evenimente. România trebuia s� profite de conjunctura extern� 
favorabil�, pentru a reu�i s�-�i îndeplineasc� un nou obiectiv major 
al politicii sale, �i anume cucerirea independen�ei. Principalul 
artizan al ac�iunii a fost Ion C. Br�tianu, chemat s� formeze guver-

                                                                                                                                                                          
52 Biblioteca Na�ional� a României, Biblioteca Academiei, Biblioteca Central� 

Universitar�, Biblioteca Arhivelor Na�ionale ale României �i Biblioteca 
Facult��ii de Istorie a Universit��ii Bucure�ti; lucrarea nu figureaz� nici în 
catalogul on-line de la Bibliotheque Nationale de France, chiar dac� a fost 
editat� la Paris. 

53 Mariu Theodorian-Carada, op.cit., p.57. 
54 În vara anului �875 au izbucnit r�scoale antiotomane în Bosnia �i Her�egovina, 

urmate de r�zboiul împotriva Înaltei Por�i dus de Serbia �i Muntenegru �i de 
insurec�ia poporului bulgar. 
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nul la 24 iulie �87655. Ca de obicei, al�turi de el s-a aflat Eugeniu 
Carada. 

Br�tianu era con�tient de faptul c� România se confrunta cu dou� 
probleme majore: atitudinea Rusiei �i lipsa echipamentului militar 
necesar în cazul intr�rii într-un eventual r�zboi împotriva 
otomanilor. Tocmai de aceea primul-ministru l-a rugat pe Carada, 
la sfâr�itul lunii martie �877, s� încerce contractarea în Fran�a a 
unui împrumut care s� rezolve problema cheltuielilor cu înzestrarea 
armatei. Tot la colaboratorul s�u de încredere, �i nu la reprezentan-
tul diplomatic al României la Paris, a apelat Br�tianu �i atunci când 
a dorit s� cunoasc� pozi�ia Fran�ei în leg�tur� cu intrarea trupelor 
�ariste pe teritoriul României �i cu pozi�ia pe care Bucure�tiul 
trebuia s� o adopte fa�� de acestea.  

Eugeniu Carada s-a întors în �ar� în aprilie �877 pentru a-l înso�i pe 
Br�tianu la tratativele care au avut loc la Chi�in�u cu Marele Duce 
Nicolae, negocieri menite a reglementa modul de comportare al 
militarilor ru�i pe teritoriul României. Pe lâng� aceste activit��i 
legate strict de domeniul diplomatic, Carada s-a preocupat personal 
de organizarea armatei române: “Înarmat cu o scrisoare oficial� 
prin care autorit��ile civile �i militare erau invitate s� asculte ordi-
nele lui Eugeniu Carada, el str�b�tea �ara de la un cap�t la altul, 
f�r� nici un titlu oficial �i f�r� s� primeasc� leaf�. Singura lui grij� 
era s� procure �i s� trimit� peste Dun�re cele trebuincioase arma-
tei”56. Eugeniu Carada s-a aflat permanent lâng� primul-ministru 
român, Ion C. Br�tianu, înso�indu-l �i atunci când trupele române 
au trecut Dun�rea �i au purtat marile b�t�lii pe teritoriul Bulgariei.  

R�zboiul din �877 s-a sfâr�it prin înfrângerea otomanilor, 
consfin�indu-se astfel �i în plan militar independen�a României, 
proclamat� la 9 mai �877 de c�tre ministrul de externe Mihail 
Kog�lniceanu. A urmat îns� o nou� b�t�lie, cea în plan diplomatic, 
noul statut al ��rii trebuind s� fie recunoscut pe plan interna�ional. 

                                                                                                                                                                          
55 Aceast� dat� reprezint� începutul “marii guvern�ri liberale”, care a durat nu mai 

pu�in de �2 ani, pân� în �888. În aceast� perioad�, la conducerea ��rii s-au 
succedat 5 guverne, toate conduse de Ion C. Br�tianu. 

56 Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., pp.�77-�80. 
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Ini�ial a fost semnat un prim tratat de pace la San Stefano, la 
începutul anului �878, prin care se r�peau României cele trei jude�e 
din sudul Moldovei (Cahul, Bolgrad �i Ismail), cât �i Dobrogea �i 
Cadrilaterul, care erau cedate Bulgariei. În urma protestelor ��rii 
noastre, dar mai ales a nemul�umirilor Austro-Ungariei (care 
considera c� trebuia s� joace un rol mult mai activ în sud-estul 
continentului, pentru a contrabalansa politica Rusiei) �i Angliei 
(direct interesat� în men�inerea unui Imperiu Otoman puternic), în 
vara anului �878 a fost convocat un nou congres de pace, de data 
aceasta la Berlin. Delega�ia oficial� a României a fost compus� din 
Ion C. Br�tianu �i Mihail Kog�lniceanu. Carada i-a înso�it, în 
calitate de consilier al primului-ministru.  

�i de aceast� dat�, ca de atâtea ori în istoria noastr�, România nu a 
fost admis� s� participe la negocieri în calitate de �ar� beligerant�, 
de�i aportul trupelor române la înfrângerea turcilor fusese esen�ial. 
Atitudinea marilor puteri fa�� de delega�ia noastr� a fost rezumat� 
de cancelarul Bismark într-o singur� fraz� r�mas� celebr�: 
“România a fost auzit�, dar nu ascultat�”57. Obiectivul esen�ial a 
fost îns� îndeplinit, prin tratatul de pace fiind consfin�it� 
independen�a ��rii, condi�ionat� îns� de îndeplinirea câtorva 
cerin�e58. De data aceasta s-a recunoscut apartenen�a Dobrogei �i a 
Cadrilaterului la România, dar cele trei jude�e din sudul Moldovei 
au fost atribuite Rusiei.  

Dup� cucerirea independen�ei de stat, Eugeniu Carada a continuat 
s� r�mân� la Paris pân� în anul �88�. Din p�cate, avem destul de 
pu�ine informa�ii în leg�tur� cu activitatea sa politic� dup� 
revenirea în �ar�. Cert este faptul c� a r�mas pân� la sfâr�itul vie�ii 
unul dintre principalii pioni ai Partidului Na�ional-Liberal, o 
adev�rat� “eminen�� cenu�ie” a acestui partid. Carada era �eful 
“Ocultei”59, �i din aceast� postur�, dup� moartea lui Ion C. 

                                                                                                                                                                          
57 Gheorghe Platon, op. cit., p.248. 
58 Modificarea unor prevederi constitu�ionale privind acordarea cet��eniei str�i-

nilor �i rezolvarea unor litigii cu Germania, provenite din falimentul societ��ii 
Stroussberg. 

59 Conform lui Alex Mihai Stoenescu aceasta era o organiza�ie de tip franc-
masonic cu caracter na�ional, op.cit., p.335. Cert este faptul c� aceast� grupare 
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Br�tianu în �89�, a militat permanent pentru aducerea la �efia 
partidului a fiului acestuia, Ion I.C. Br�tianu. Se pare c� atât de 
mare era puterea pe care o de�inea Carada încât a reu�it s� îl 
terorizeze pân� �i pe D.A. Sturdza, pre�edintele partidului (dup� 
moartea b�trânului Br�tianu). Istoria consemneaz� chiar un episod 
hilar în care Sturdza, prim-ministru în acel moment, a f�cut o criz� 
de nervi în plin� �edin�� a consiliului de mini�tri “începând s� 
plâng� �i strigând înfrico�at: S� ias� d-l Carada de sub mas�! (presa 
a consemnat c� D.A Sturdza umbla în patru labe pe sub mas�, 
l�trând la un Carada imaginar)”60. Eforturile lui Carada nu au fost 
zadarnice pentru c�, la începutul anului �909, Ion I.C. Br�tianu a 
fost ales pre�edinte al Partidului Na�ional-Liberal, func�ie pe care 
nu a p�r�sit-o decât la moartea sa, în �927. 

Carada a crezut cu t�rie în idealul unirii tuturor românilor care a 
înfl�c�rat genera�ia din care a f�cut parte. Pentru el acest ideal nu a 
r�mas numai la nivel declarativ, fiind implicat în numeroase ac�iuni 
ale românilor ardeleni sau basarabeni. Mihail Gr. Roma�canu ofer� 
în lucrarea sa mai multe asemenea exemple. Astfel, în �866, în 
timpul r�zboiului austro-prusac, Carada a încercat s� profite de 
moment pentru a produce o ridicare general� a românilor din 
Transilvania care urmau s� î�i hot�rasc� singuri soarta: “Travestit, 
trece Carpa�ii de mai multe ori �i discut� problema cu lupt�torii 
care se g�seau în fruntea românilor. Nu are nici o clip� de odihn�. 
Ziua �i noaptea organizeaz� neîncetat revolu�ia. […] În t�inuitele 
v�i ale mun�ilor, Carada f�cuse mari depozite de arme �i muni�ii. 
Totul era gata. Nici un am�nunt n-a fost uitat. Se a�tepta semnalul 
r�zvr�tirii. Dar fulger�toarea victorie a Prusiei la Sadova a frânt 
aripile avântului”6�. 

Contextul politic interna�ional al vremii nu a permis o nou� ac�iune 
unionist� a românilor ardeleni, dar leg�turile lor cu �ara au fost 
permanente. La acestea a contribuit �i Eugeniu Carada care a spriji-
nit financiar pân� la sfâr�itul vie�ii activit��ile culturale ale 

                                                                                                     
îi reunea, din punct de vedere economic �i politic, pe cei mai influen�i oameni 
ai partidului. 

60 Apud Ioan Scurtu, Ion I.C. Br�tianu, Bucure�ti, Editura Museion, �992, 
p.�9-20. 

6� Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.�3�. 
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românilor afla�i în afara grani�elor ��rii. Exist� dovezi certe c� din 
banii s�i au fost ridicate mai multe �coli �i biserici (de exemplu 
biserica Adormirii Maicii Domnului din Bra�ov sau Catedrala din 
Vâr�e�), adev�rate focare ale românismului. Carada a fost �i în 
acest caz caracterizat de discre�ie, nef�când niciodat� publice 
ac�iunile sale. Liviu Rebreanu �i-a ar�tat recuno�tin�a într-un 
articol publicat în �924, în care afirma c� î�i aminte�te “cu emo�ie 
de Eugeniu Carada, prietenul cel mai sincer �i cel mai statornic al 
cauzei noastre. În împrejur�ri grele, când oamenii conduc�tori ai 
��rii libere nu puteau sau nu îndr�zneau s� fac� nimic pentru noi, 
Carada pl�tea amenzile tribunalelor ungure�ti care �inteau s� ne 
în�bu�e ziarele, subven�iona publica�iile noastre, ne ajuta s� ne 
sus�inem �colile �i s� cl�dim biserici”62. 

Ilustrativ� pentru efortul financiar pe care Carada l-a depus în 
sprijinul cauzei na�ionale este o list� publicat� de Ioan Rusu 
Abrudeanu. Conform acesteia, Carada ar fi donat peste 700 000 lei 
numai pentru mi�carea na�ional� din Ardeal. Din ace�tia, 452 000 
lei au fost cheltui�i astfel: ”liceul din Blaj – 80 000 lei; liceul din 
Brad – 70 000 lei; �colile din Bihor, S�laj �i S�tmar – 40 000 lei; 
editarea c�r�ilor – �0 000 lei; jurnalul din Pesta, prima instala�ie, 
tipografie etc. – ��0 000 lei; birou de informa�ii Viena – 20 000 lei; 
birou de informa�ii Pesta – 6 000 lei; secretar – 6 000 lei; agen�i 
politici – �0 000 lei; amenzi pl�tite tribunalelor ungure�ti, ziarele 
din provincie etc. – 70 000 lei, cheltuieli de propagand� – �0 000 
lei �i adun�ri �i conferin�e – 20 000 lei”63. 

Istoricii afirm� chiar c� Eugeniu Carada a reu�it s� creeze în 
Transilvania o adev�rat� re�ea de activi�ti �i agen�i, care au 
constituit mai târziu “corpul dur �i hot�rât” al Partidului Na�ional 
Român, forma�iune care al�turi de Partidul Social-Democrat a 
contribuit în mod esen�ial la înf�ptuirea Marii Uniri din �9�8. “Pe 
statele lui secrete de plat� se aflau avocatul Iuliu Maniu, care 
practica la Budapesta, medicul Alexandru Vaida-Voevod �i 

                                                                                                                                                                          
62 Ibidem, p.352. 
63 Ibidem, p.353; Aceste însemn�ri au fost descoperite între actele personale ale 

lui Carada, dup� moartea sa. 
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episcopul Caransebe�ului, viitorul patriarh Miron Cristea. […] În 
septembrie �906, Carada l-a adus în secret pe Miron Cristea la 
mo�ia Florica, unde înaltul ierarh a depus un jur�mânt pe mor-
mântul lui Ion C. Br�tianu împreun� cu fiul acestuia Ion I. C. 
Br�tianu, primul angajându-se s� uneasc� Biserica na�ional�, iar al 
doilea Statul na�ional, sub pedeapsa lui Dumnezeu”64. 

Implicarea lui Carada în subven�ionarea mi�c�rii na�ionale a fost 
confirmat� în februarie �924 când, cu ocazia dezvelirii monu-
mentului s�u amplasat lâng� palatul B�ncii Na�ionale, mitropolitul 
primat al României, Miron Cristea, afirma c� întemeietorul 
institutului de emisiune “a ajutat în mod real pe scriitori, a f�cut 
�coli �i biserici, a ajutat mult pe cei din teritoriile alipite (dup� 
Marea Unire – n.n.) pentru ideile lor na�ionale”65. Cu aceea�i 
ocazie, Mihail Oromolu, guvernatorul B�ncii Na�ionale (care de 
altfel era nepotul de veri�oar� primar� al lui Eugeniu Carada), a 
rostit un discurs emo�ionant, în care a f�cut referire la sentimentele 
patriotice care l-au animat pe înainta�ul s�u de-a lungul întregii 
vie�i: “Carada a trecut o via�� de om fericit, c�ci �i-a v�zut multe 
din idealurile sale îndeplinite. �i totu�i a avut în aceast� via�� �i o 
p�rere de r�u: aceea de nu fi apucat s� vad� înf�ptuit� unirea 
tuturor românilor, pe care, visând-o, a încurajat-o atâta”66. 

                                                                                                                                                                          
64 Alex Mihai Stoenescu, op.cit, p.338. 
65 “Argus”, an XV, nr. 3248/20 februarie �924, p.5. 
66 Ibidem. 
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IV. Eugeniu Carada, scriitor �i ziarist 

Liviu Rebreanu a rezumat la un moment dat via�a lui Carada într-o 
singur� fraz�, extrem de elocvent�: “�i-a început via�a cu versuri �i 
a sfâr�it-o cu proza cifrelor”67. Nimic mai adev�rat! În tinere�ea sa 
Carada a fost profund influen�at de romantismul literar, specific 
epocii. Jum�tatea secolului al XIX-lea a reprezentat începutul 
perioadei de avânt al literaturii române când, în sfâr�it, limbii 
noastre i se recuno�teau deosebitele valen�e în acest plan.  

Atât de implicat în tot ceea ce a însemnat spirit na�ional68, Eugeniu 
Carada nu putea s� nu î�i încerce condeiul în domeniul literar. De�i 
monumentala lucrare a lui George C�linescu, Istoria literaturii 
române de la origini �i pân� în prezent, nu îl men�ioneaz� ca pe 
unul dintre autorii importan�i, câteva dintre poeziile �i piesele sale 
de teatru au avut, se pare, un impact notabil în epoc�. Cele mai 
importante poezii ale lui Carada sunt inspirate de sentimente 
profund patriotice, legate mai ales de Unirea Principatelor din 
�85969. Piesele sale de teatru s-au jucat cu succes nu numai pe 
scena Teatrului Na�ional din Bucure�ti, ci �i la Craiova �i Ia�i. 
Contribu�ia lui Carada la dezvoltarea dramaturgiei române�ti nu se 
rezum� îns� numai la piesele de teatru, ci �i la numeroasele tra-
duceri pe care le-a f�cut, mai ales din literatura francez� de gen. De 
asemenea, Eugeniu Carada a fost cel care a scris �i libretul primei 
opere române�ti, Fata de la Cozia, a c�rei muzic� a fost compus� 
de Alexandru Flechtenmacher70. 

Toate lucr�rile cu caracter pur literar au fost scrise de Carada în 
perioada tinere�ii. M�rturiile contemporanilor consemneaz� faptul 
c�, o dat� ajuns la maturitate, Carada încerca s� fac� uitate aceste 

                                                                                                                                                                          
67 Apud Cristian P�unescu, Începuturile B�ncii Na�ionale a României. Date 

despre activitatea lui Eugeniu Carada la Paris în anul �880, în volumul �30 de 
ani de la crearea sistemului monetar românesc modern, Bucure�ti, Editura 
Enciclopedic�, �997, p.39�. 

68 Vintil� Br�tianu afirma despre Carada c� “era na�ionalist pentru �ara lui, c�ci, 
încrez�tor în vigoarea neamului vedea întrânsul izvorul de via�� �i de 
emancipare nu numai politic�, dar �i economic�.” 

69 Semnificative în acest sens sunt poeziile Pandurul cer�etor �i Milcovul, scrise 
în �857; vezi Mihail Gr. Roma�canu, op. cit., p.53-56 

70 Ibidem, p.5�. 
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scrieri pe care le punea pe seama avântului vârstei la care fuseser� 
redactate. Mai mult decât atât, în momentul în care i s-a propus ca 
opera sa literar� s� fie consemnat� într-o istorie a literaturii 
române, b�trânul liberal s-a opus cu îndârjire.  

Dar mai important� decât activitatea pe t�râmul literar a fost cea 
gazet�reasc�, Carada fiind unul dintre cei mai importan�i �i 
respecta�i ziari�ti ai epocii dup� Unirea Principatelor. El �i-a dat 
repede seama de importan�a pe care presa o are, mai ales într-o 
societate aflat� în plin� descoperire a valorilor sale, a�a cum era în 
acel moment societatea româneasc�. Era absolut convins c� în 
acele momente de început ale statului român ziarul era mult mai 
important decât cartea, deoarece “c�r�ile le citesc pu�ini, unele cer 
vreme mult�, �i mai pu�ini le citesc din scoar�� în scoar��, pe când 
ziarul te orienteaz� zilnic”7�. Dup� venirea sa la Bucure�ti, 
tân�rului Carada i-au fost publicate câteva articole în ziarele 
“Na�ionalul” (editat de P. Cern�tescu �i T. Strâmbeanu) �i 
“Timpul” (cel editat între anii �854-�857), dar adev�rata carier� de 
ziarist a început o dat� cu intrarea, în toamna anului �859, în 
redac�ia publica�iei liberale “Românul”, aflat� sub conducerea lui 
C.A. Rosetti. Deosebit de elocvente pentru importan�a pe care 
Carada o acorda profesiunii de ziarist sunt cele spuse de el în �867: 
“Presa nu este �i nu trebuie s� fie decât expresiunea convingerilor 
profunde, ra�ionale �i oneste”72. Într-o scrisoare adresat� lui 
Rosetti, mentorul s�u în arta gazet�riei, Carada spunea: “Am 
înv��at c� redactorul unei foi publice este dator s� cânt�reasc� 
fiecare idee, fiecare cuvânt, înainte de a-l da tiparului, pentru ca 
nici o expresie s� nu ofenseze auzul na�iunii, nici un cuvânt 
negândit s�-i am�geasc� cugetarea �i pentru ca prin respectul ce i 
se d� s� se deprind� din ce în ce mai mult s� se respecte ea îns��i �i 
s� se fac� respectat�”73. Nimic mai actual! O profesiune de credin�� 
de care ar trebui s� �in� seama to�i cei care activeaz� ca ziari�ti, 
indiferent de epoc� sau de ideologia pe care o slujesc. 

                                                                                                                                                                          
7� Apud Ioan Georgescu, Eugeniu Carada, în “Arhivele Olteniei”, an XVI, nr. 

89-9�/ianuarie-iunie �937, p.�0. 
72 Apud Constant R�utu, op. cit., p.�30. 
73 Ibidem, p.�34. 
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Carada a fost angajat la început ca secretar de redac�ie la 
„Românul”, dar consecven�a cu care î�i îndeplinea atribu�iile, cât �i 
marele s�u talent l-au adus în scurt timp în fruntea conducerii 
administra�iei ziarului. A�a cum mai târziu va refuza postul de 
guvernator al B�ncii Na�ionale, �i la “Românul” Carada a refuzat 
s� preia func�ia de director, în anul �860, atunci când C.A. Rosetti 
a devenit titular al Ministerului Cultelor �i Instruc�iunii Publice. 
Pentru un cercet�tor este destul de dificil s� identifice articolele pe 
care Carada le-a publicat de-a lungul timpului în ziarul pe care l-a 
slujit neîntrerupt pe parcursul a zece ani, deoarece avea obiceiul 
(obicei al timpului) de a nu le semna sau, cel mult, de a le semna 
cu ini�iala numelui de familie. La rândul s�u, Rosetti era adeptul 
aceleia�i metode. Mai mult decât atât, stilul celor doi era atât de 
apropiat încât, probabil, numai un specialist în istorie literar� ar 
putea s� identifice cu oarecare certitudine paternitatea articolelor. 
Ilustrativ în acest sens este un episod petrecut în redac�ia ziarului �i 
relatat mai târziu chiar de c�tre Carada. La un moment dat, g�sind 
câteva rânduri dintr-un articol pe care Rosetti dorea s� îl scrie, 
Carada a continuat ceea ce era început �i, mai mult decât atât, a 
trimis totul la tipar. În momentul apari�iei ziarului, C.A. Rosetti s-a 
aflat într-o mare dilem�: credea c� este articolul s�u, dar nu î�i 
amintea când l-a scris74. 

Nimic din ceea ce reprezenta realitatea româneasc�, politic�, 
social� sau economic� nu i-a sc�pat ziaristului Carada. Totu�i, cele 
mai importante lu�ri de pozi�ie, firesc de altfel în acel context 
istoric, le-a avut în domeniul politic. Într-unul dintre primele 
articole publicate în “Românul”, intitulat “Din tiranie na�te liberta-
tea”, Eugeniu Carada, spirit democrat �i republican convins, face 
elogiul ideii de libertate: “Libertatea este un râu lini�tit �i u�or, care 
curge murmurând dulce �i ale c�rui ape nu se turbur� decât numai 
atunci când un obiect str�in vine a opri mersul pacific �i m�re�. 
[…] Libertatea merge cu fruntea senin� la lumina zilei �i în fa�a 
tuturor. Niciodat� din libertate nu na�te tirania, c�ci niciodat� acei 
care exercit� tirania n-au putut fi oameni liberi. […] Totdeauna 

                                                                                                                                                                          
74 Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.74. 
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când tirania se exercit� asupra unui popor, se na�te libertatea, �i cu 
cât tirania a fost mai mare, cu atât libertatea este mai violent�”75. 

Interesant este faptul c� activitatea jurnalistic� a lui Carada nu a 
fost tot timpul una oficial�. Fiind un adversar declarat al lui 
Alexandru Ioan Cuza �i atacând deseori în mod violent regimul 
condus de acesta, Carada risca nu doar s�-�i atrag� mânia 
autorit��ilor ci, fapt mult mai periculos, s� incomodeze activitatea 
grup�rii liberale. De aceea, a preferat s� editeze un nou ziar, 
“Clopotul”, în care s�-�i poat� expune ideile f�r� nici o cenzur�. 
Noul ziar a fost editat în anul �865, la început la Lausanne, dar 
transportul �i difuzarea acestuia în �ar� erau opera�iuni dificile. De 
aceea, Carada a instalat o tiparni�� clandestin�, ini�ial la Craiova, 
apoi la Bucure�ti, editându-�i în continuare ziarul.  

Pân� în anul �87� Eugeniu Carada a activat în redac�ia ziarului 
“Românul”, acesta transformându-se, �i prin munca sa sus�inut�, 
dintr-o publica�ie periodic� într-una cotidian�, fapt remarcabil în 
epoc�. Anii tinere�ii petrecu�i în redac�ia ziarului au r�mas 
permanent aproape de sufletul lui Carada, care nu a renun�at la a 
sprijini financiar publica�ia, în ultimul deceniu al secolului al 
XIX-lea, atunci când aceasta a cunoscut o perioad� de criz�.  

                                                                                                                                                                          
75 Ibidem, p.69-70. 
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V. Eugeniu Carada �i Banca Na�ional� a României 

Întotdeauna atunci când se vorbe�te despre activitatea sa, Eugeniu 
Carada este desemnat prin sintagma “întemeietorul B�ncii 
Na�ionale a României”. Pentru a în�elege îns� la adev�rata valoare 
activitatea pe care Carada a depus-o pentru crearea �i func�ionarea 
institutului nostru de emisiune este nevoie de o scurt� incursiune 
istoric� în aceast� problem�.  

Poate c� în nici un alt domeniu economic transform�rile produse în 
secolul al XIX-lea nu au fost atât de spectaculoase �i rapide 
precum cele înregistrate în sectorul financiar-bancar. Dac� în prima 
jum�tate a secolului, Principatele Române nici m�car nu dispuneau 
de o moned� proprie, dup� �867, când a fost creat sistemul mone-
tar na�ional, �i mai ales dup� �880, anul în care a luat fiin�� Banca 
Na�ional� a României, dezvoltarea acestui sector a cunoscut o evo-
lu�ie f�r� precedent, care a stat la baza tuturor realiz�rilor impor-
tante ale perioadei, nu numai în sectorul economic, ci �i în cel 
politic sau social.  

Inexisten�a unei monede proprii pân� în anul �867 a reprezentat un 
handicap extrem de greu de trecut pentru economia ��rilor române. 
Pe teritoriile locuite de români, aflate sub influen�a celor trei mari 
imperii învecinate (Rusia, Turcia �i Austria), circulau monede de 
provenien�� diferit� (francez�, otoman�, ruseasc�, austriac�, 
olandez�, german�) �i din materiale diferite (aur, argint, bronz)76. 
În acest adev�rat “haos monetar” trebuia introdus� ordinea, mai 
ales în condi�iile în care economia Principatelor se conectase, a�a 
cum am ar�tat anterior, la circuitul economic european �i primele 
semne ale economiei capitaliste î�i f�ceau deja sim�it� prezen�a �i 
la gurile Dun�rii, autorit��ile statului fiind, a�adar, direct interesate 
în a controla comer�ul cu bani. 

Instituirea unui sistem monetar na�ional reprezenta îns� o 
manifestare expres� a dorin�ei de independen�� �i suveranitate 

                                                                                                                                                                          
76 Pentru mai multe am�nunte vezi Costin C. Kiri�escu, Sistemul b�nesc al leului 
�i precursorii lui, Bucure�ti, Editura Enciclopedic�, �996, vol.�, p.�35 �i 
urm�toarele. 



Via�a �i opera lui Eugeniu Carada  
  

 

 38

na�ional� �i de aceea trebuiau luate în calcul toate implica�iile pe 
care o astfel de ac�iune le-ar fi creat în cazul aplic�rii sale în 
practic�. Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a fost de la început 
adeptul cre�rii unei monede na�ionale. Discu�iile în leg�tur� cu 
baterea unei monede na�ionale au început înc� din vara anului 
�859, finalizându-se în �860 cu un proiect de lege, în �2 articole, 
care prevedea ca moned� na�ional� „romanatul”, bazat� pe sistemul 
metric zecimal, care trebuia s� fie echivalent ca form�, greutate �i 
valoare cu francul francez �i urma s� fie b�tut� în aur, argint �i 
aram�

77. Înalta Poart� a respins aceast� manifestare de indepen-
den�� a Principatelor Unite, astfel încât instituirea sistemului mone-
tar na�ional a avut de a�teptat înc� �apte ani, cu toate c� au mai 
existat unele încerc�ri în acest sens în �86� �i �864. 

Dup� adoptarea Constitu�iei din �866, care prevedea la capitolul II, 
“Despre Rege �i Mini�tri”, sec�iunea I “Despre Rege”, în articolul 
93, alineatul �2, c� Regele “are dreptul de a bate monet�, conform 
unei legi speciale” 78, era tot mai evident c� România nu mai dorea 
s� �in� seama de pozi�ia pe care urma s� o adopte Poarta în aceast� 
problem� �i inten�iona s� ac�ioneze în vederea emiterii unui etalon 
monetar na�ional. La �2 aprilie �867 a fost promulgat� “Legea pen-
tru înfiin�area unui nou sistem monetar �i pentru fabricarea mone-
telor na�ionale”, act normativ care prevedea la art. � c� “se adopt� 
sistemul monetar zecimal metric astfel precum exist� în Fran�a, 
Italia, Belgia �i Elve�ia (state fondatoare ale Uniunii Monetare 
Latine – n.n.). Cinci grame argint, din care 835 din � 000 argint fin 
�i �65 din � 000 aliaj, compun unitatea monetar� a României sub 
denumirea de leu”79. În articolul 3 erau nominalizate valoarea 
monedelor �i materialele din care acestea urmau a fi b�tute: piese 
din aur de 20,�0 �i 5 lei, piese din argint de 2 �i � leu, precum �i de 
50 bani �i piese din aram� de �0, 5, 2 �i � ban. 

                                                                                                                                                                          
77 Constantin C. Giurescu, Alexandru Ioan Cuza �i instituirea sistemului monetar 

na�ional, în Crearea sistemului monetar na�ional la �867, Bucure�ti, Editura 
Academiei RSR, �968, p.50. 

78 Cristian Ionescu, Dezvoltarea constitu�ional� a României. Acte �i documente 
�74�-�99�, Bucure�ti, Editura Lumina Lex, �998, p.396. 

79 Ion M. Bujoreanu, Legiuirile României vechi �i noi, f.l., f.a., vol. �, p. � 978. 
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Prin adoptarea bimetalismului �i raportarea la Uniunea Monetar� 
Latin�, autorit��ile române î�i afirmau f�r� echivoc deschiderea 
spre Europa în încercarea de a ie�i de sub tutela Imperiului 
Otoman. Fabricarea monedelor urma s� fie încredin�at� prin 
licita�ie public� unei întreprinderi “luându-se toate precau�iunile 
necesare pentru confec�ionarea lor identic� cu monetele 
franceze”80. Guvernul român a întâmpinat îns� mari dificult��i în 
baterea monedelor proprii, mai ales cele din aur �i argint, astfel 
încât abia în �870 a fost emis� prima moned� din argint de � leu 
(pân� atunci au circulat numai piesele din aram�)8�. 

Aplicarea legii din �867 nu a rezolvat îns� problema resurselor 
financiare necesare statului român în acea faz� a dezvolt�rii sale. 
“Resursele fiscale, limitate în marea lor majoritate la d�rile pl�tite 
de o ��r�nime neconsolidat� economice�te �i de o p�tur� înc� 
sub�ire de meseria�i �i comercian�i, completate în slab� m�sur� de 
veniturile din activitatea statului (c�i ferate, po�t� �i telegraf, 
domeniile statului, monopoluri �.a.), se dovedeau insuficiente pen-
tru acoperirea cheltuielilor crescânde ale aparatului de stat”82. La 
aceast� situa�ie intern� se ad�uga �i situa�ia de criz� din planul 
extern, izbucnirea “crizei orientale” determinând autorit��ile ro-
mâne s� ia m�suri în privin�a înarm�rii, în perspectiva particip�rii 
la conflict. Aceast� adev�rat� situa�ie de criz� economi-
co-financiar�, la care se ad�uga conjunctura politic� interna�ional�, 
f�cea practic imposibil� contractarea unui împrumut pe pie�ele 
externe. Singurele solu�ii pe care Guvernul de la Bucure�ti le putea 
adopta erau fie sporirea presiunii fiscale, fie emiterea unor hârtii de 
valoare. S-a optat pentru cea de-a doua variant�, în �877 fiind 

                                                                                                                                                                          
80 C.I. B�icoianu, Istoria politicei noastre monetare �i a B�ncii Na�ionale, 

Bucure�ti, Cartea Româneasc�, �929, vol.�, partea I, p.276. 
8� O statistic� a monedelor române�ti b�tute în perioada �867-�88� se reg�se�te în 

C.I. B�icoianu, op. cit., p.277. 
82 M. Maievschi, Biletele ipotecare – prima hârtie-moned� din �ara noastr�, în 

Crearea sistemului monetar na�ional la �867, Bucure�ti, Editura Academiei 
RSR, �968, p.95. 
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emise biletele ipotecare83, considerate a fi primele bancnote 
române�ti. 

La �0 iunie �877 a fost promulgat� “Legea pentru emisiunea de 
bilete ipotecare” prin care Ministerul de Finan�e era autorizat s� 
emit� bilete ipotecare pân� la suma de 30 de milioane de lei. 
Denumirea acestora (bilete ipotecare) scotea în eviden�� faptul c� 
la baza emisiunii exista o garan�ie patrimonial� constituit� din 
domeniile statului, libere de orice sarcini. Biletele urmau s� fie la 
purt�tor, aveau un curs obligatoriu �i trebuiau primite în plat� la 
toate casele publice cu valoarea lor al pari. Ele urmau a fi emise la 
valori nominale de 5, �0, 20, 50, �00 �i 500 lei, fabricarea fiind 
f�cut� în condi�ii similare cu cea a biletelor de banc�, sub controlul 
Ministerului de Finan�e84. 

Tip�rirea biletelor ipotecare s-a efectuat la Paris, în atelierele 
B�ncii Fran�ei, din partea Guvernului român fiind delega�i pentru a 
supraveghea aceast� ac�iune Eugeniu Carada �i Emil Costinescu85, 
iar controlul emisiunii �i al tuturor opera�iunilor specifice a fost 
încredin�at unui Consiliu special al biletelor ipotecare, compus din 
�ase membri ai comitetului Casei de Depuneri �i Consemna�iuni, 
pre�edintele �i directorul Creditului Funciar Rural �i pre�edintele 
Camerei de Comer� din Bucure�ti. Pentru Carada, experien�a 
tip�ririi biletelor ipotecare a fost extrem de util� în perspectiva 
emiterii bancnotelor B�ncii Na�ionale a României, începând cu 
�88�. 

Evolu�ia evenimentelor din plan politic �i economic reclama cu 
necesitate înfiin�area unei b�nci centrale a statului român. Cercurile 
conduc�toare de la Bucure�ti con�tientizaser� deja acest lucru, din 
moment ce în articolul �0 al “Legii pentru emisiunea de bilete 

                                                                                                                                                                          
83 Au mai existat dou� încerc�ri în acest sens, în �853, respectiv �856, când 

Comitetul Revolu�ionar Român �i Banca Na�ional� a Moldovei au emis primele 
bilete de banc� române�ti, îns� acestea nu au intrat niciodat� în circula�ie. 

84 C.I. B�icoianu, op. cit, Bucure�ti, Monitorul Oficial �i Imprimeriile Statului, 
Imprimeria Na�ional�, �932, vol.�, partea a II-a, p.592. 

85 Gh. M. Dobrovici, Istoricul desvolt�rii economice �i financiare a României �i 
împrumuturile contractate �823-�933, Bucure�ti, Tipografia ziarului 
“Universul”, �934, p.�03. 
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ipotecare” prev�zuser� c� “guvernul va fi dator s� elaboreze un 
proiect de lege pentru înfiin�area unei b�nci de scont �i circula-
�iune, pe care-l va supune corpurilor legiuitoare la cea mai 
apropiat� sesiune.” De-a lungul timpului au mai existat câteva 
încerc�ri de înfiin�are a unui institut de emisiune, toate îns� 
nefinalizate din motive obiective86. 

Marele om politic Ion C. Br�tianu ceruse înc� din �86� înfiin�area 
unei b�nci na�ionale, sus�inând c� atâta timp cât România nu avea o 
astfel de institu�ie, crizele financiare vor continua s� existe. În mai 
�877, acela�i conduc�tor al Partidului Na�ional-Liberal afirma: 
”Noi trebuie s� facem o banc� �i r�u am f�cut de n-am înfiin�at-o 
fiindc� nu eram destul de familiariza�i cu aceste idei �i nu puteam 
s� în�elegem folosul institu�iunii de banc�. Eu am zis la �860 �i la 
�868 tuturor capitali�tilor de atunci: ast�zi nu sim�i�i trebuin�a �i de 
aceea nu face�i nici o banc�, dar o s� vin� vremea ca s� o sim�i�i. 
S� constituim o banc� de circula�iune, ca s� devin� rezervor pentru 
timpurile grele, cari o s� vin�”87. 

Dup� cucerirea independen�ei de stat a României nu mai exista nici 
o piedic� în calea înfiin��rii unei b�nci na�ionale �i, la 27 februarie 
�880, a fost depus la Adunarea Deputa�ilor un “Proiect de lege 
pentru înfiin�area unei b�nci de scompt �i circula�iune.” Mul�i 
dintre biografii lui Carada88 afirm� c� acesta a fost direct implicat 
în elaborarea acestui proiect, dar în raportul depus în Camer� se 
afirm� c� deputa�ii îns�rcina�i cu alc�tuirea acestui document 
luaser� în considerare dou� proiecte anterioare, primul datând din 
�874 �i apar�inând lui P. Mavrogheni, fost ministru de finan�e 
conservator, iar cel de-al doilea, datând din �877, introdus de P. 
Bunescu, deputat liberal89. În faza actual� a cercet�rilor nu se 
cunoa�te a�adar dac� �i în ce m�sur� a fost eventual implicat 

                                                                                                                                                                          
86 Vezi în acest sens Victor Sl�vescu, Istoricul B�ncii Na�ionale a României 

(�880-�924), Bucure�ti, Cultura Na�ional�, �925, pp.��-�7. 
87 Apud ibidem, p.7. 
88 Vezi Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p. 203 �i George Virgil Stoenescu, op. cit., 

p. 64. 
89 C.I. B�icoianu, op. cit, Bucure�ti, Tiparul Românesc, �939, vol.2, partea a II-a, 

p.�59. 
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Eugeniu Carada în elaborarea “Legii pentru înfiin�area unei b�nci 
de scompt �i circula�iune”, intrat� în vigoare la �7 aprilie �880.  

Conform actului normativ men�ionat, Banca Na�ional� a României 
avea dreptul exclusiv de a emite bilete de banc� la purt�tor. Noua 
institu�ie se înfiin�a pentru 20 de ani, iar capitalul subscris era de 
30 milioane lei, din care �0 milioane lei reprezentau participarea 
statului român, restul de 20 milioane urmând a fi depu�i prin sub-
scrip�ie public�. Capitalul urma a fi împ�r�it în 60 000 de ac�iuni 
nominative sau la purt�tor în valoare de 500 lei fiecare. Patru ac�i-
uni reprezentau un vot în Adunarea general� a b�ncii, nimeni nea-
vând dreptul la mai mult de �0 voturi, indiferent de num�rul ac�iu-
nilor sale. Legea stabilea opera�iunile pe care noua institu�ie le 
putea efectua, prevedea c� banca urma s� fie administrat� de un 
guvernator �i de �ase directori care formau Consiliul de adminis-
tra�ie �i cerea s� “fie privegheat�” de un consiliu alc�tuit din �apte 
cenzori. To�i membrii conducerii b�ncii trebuiau s� fie cet��eni 
români, guvernatorul fiind numit în func�ie pe o perioad� de cinci 
ani. De asemenea, pe lâng� sediul central din Bucure�ti, se mai 
deschideau înc� patru sucursale: la Ia�i, Gala�i, Craiova �i Br�ila90. 
Prin aceast� lege, cât �i prin “Statutele B�ncii Na�ionale a 
României”, promulgate la 25 mai �880, se prevedea faptul c� 
“forma biletelor de banc�, modul de emisiune �i cantitatea pentru 
fiecare categorie se vor fixa de consiliul general al B�ncii. Biletele 
vor fi de 20, �00, 500 �i � 000 de lei”. Banca urma s� aib� o 
rezerv� metalic� de aur la nivelul unei treimi din suma valorii 
biletelor emise. 

Imediat dup� intrarea în vigoare a legii au fost luate m�surile 
necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor acesteia. Se pare 
c� primul-ministru Ion C. Br�tianu dorea s� îl instaleze în func�ia 
de guvernator pe Eugeniu Carada, dar acesta l-a refuzat, 
propunându-l în locul s�u pe ministrul de finan�e Ion Câmpineanu, 
care �i-a preluat noua func�ie începând cu �5 iulie �880. Primul 
sediu al B�ncii Na�ionale a României s-a aflat în cl�direa Sena-

                                                                                                                                                                          
90 Constantin Hamangiu, Codul general al României. Legi uzuale, Bucure�ti, 

Libr�ria Universal� Alcalay, f.a., vol.2, pp. 272-276. 
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tului, dar lipsa unui spa�iu adecvat pentru instalarea unei imprime-
rii de bilete i-a determinat pe conduc�torii institu�iei s� se mute în 
incinta Creditului Funciar Rural9�. Sediul istoric al b�ncii, aflat în 
strada Lipscani, a fost construit câ�iva ani mai târziu, Carada 
implicându-se direct în ridicarea sa. 

Refuzând postul de guvernator, Eugeniu Carada a acceptat în 
schimb îns�rcinarea ce i s-a dat de c�tre Guvernul român de a se 
ocupa de imprimarea biletelor de banc�. Opera�iunea urma s� se 
desf��oare în paralel la Bucure�ti �i la Paris, în atelierele B�ncii 
Fran�ei. Carada avea deja experien�a tip�ririi biletelor ipotecare în 
capitala francez�, a�a c� a plecat din nou în Ora�ul Luminilor. 
Opera�iunea imprim�rii biletelor de banc� s-a dovedit a fi extrem 
de complicat� �i mig�loas�, dar Carada �i-a îndeplinit cu mult zel 
misiunea. Documentele aflate ast�zi în arhiva B�ncii Na�ionale a 
României, prea pu�in folosite pân� în acest moment, vorbesc 
despre aceste începuturi. Vom reda în continuare pasajele cele mai 
semnificative din rapoartele pe care Carada le expedia la Bucure�ti 
�i, în acela�i timp, vom urm�ri �i hot�rârile pe care Consiliul de 
administra�ie al b�ncii le-a luat în baza acestora.  

Primul raport al lui Carada, pe care îl reproducem aici în totalitate, 
este datat 2/�4 iulie �880 �i este adresat ministrului de finan�e Ion 
Câmpineanu: 

“Domnule Ministru, 

Precum am avut onoarea de a v� face cunoscut �i prin scrisoare particu-
lar�, îndat� dup� sosirea mea la Paris, am purces la demersurile necesare 
pentru a asigura fabricarea hârtiei pentru biletele B�ncii Na�ionale a 
României, conform instruc�iunilor ce-a�i binevoit a-mi da.  

Cea dintâi �i mai important� lucrare era fabricarea pânzelor, filigranul 
fiind ast�zi aproape singura garan�� real� a hârtiei fiduciare. Spre a ajunge 
la acest rezultat �i a asigura totodat� �i controlul fabric�rii hârtiei, am 
f�cut mai întâi demersuri pe lâng� Administra�iunea B�ncii Franciei, cu 
scop de a ob�ine cel pu�in în privin�a pânzelor revocarea luat� de Consiliul 

                                                                                                                                                                          
9� C.I. B�icoianu, op. cit., vol.2, partea I, p.�47. 
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General, de a refuza pentru viitor orice concurs atât b�ncilor publice, fie 
franceze, fie str�ine, cât �i statelor.  

Pe de alt� parte am purces, în acela�i timp, la c�utarea mijloacelor cu care 
în caz de un nou refuz din partea B�ncii, am putea ajunge a îndeplini tre-
buin�a noastr�, f�r� a pierde nici una din condi�iunile de siguran�� cerute 
pentru o asemenea fabricare.  

Am examinat cu aten�iune, invocând �i concursul �i experien�a diferi�ilor 
b�rba�i competen�i în materie, filigranele produse de fabrici private fran-
ceze �i engleze, cu pânze stampilate în atelierele lor. Am studiat proce-
durile urmate aici �i în Englitera �i mi-am putut da seama pân� la oarecare 
punct de ce am putea face �i noi la caz de nevoie. 

Fiindc� îns� în acest interval, în urma demersurilor ce f�ceam pe lâng� 
administra�iunea B�ncii Franciei, ea a binevoit a consim�i, pentru anul 
acesta, a continua confec�ionarea filigranelor noastre �i a ne asigura con-
cursul Comisarului s�u de la fabrica de la Marais, dificultatea s-a înl�turat 
pentru moment. Îmi rezerv a v� între�ine alt� dat� despre lucr�rile anului 
viitor. Pentru prezent, m� gr�besc a v� face cunoscut c� preg�tirea matri-
cilor s-a �i început �i c� peste pu�in pânzele filigranate se vor porni la 
fabric�. Deja pânza de încercare pentru biletul de 20 lei s-a trimis �i a fost 
primit� de Comisarul special al B�ncii, îns�rcinat cu privegherea fabri-
c�rii. Acest comisar va fi îns�rcinat a face �i recep�iunea definitiv� a hâr-
tiei, a o închide în pachete sigilate, a priveghea ambalarea ei în l�zi de 
lemn c�ptu�ite cu zinc �i expedierea la destina�iune.  

Ne�tiind înc� în mod definitiv, unde se vor tip�ri biletele, n-am putut 
desemna locul unde trebuiesc pornite. În orice caz, transportul �i asigurarea 
vor c�dea în sarcina B�ncii. Am rezervat asemenea Administra�iunii B�ncii 
de a decide asupra modului de transport �i a condi�iunilor de siguran��. 
Comanda de hârtie de f�cut pentru moment era, dup� ordinele dv., pentru o 
valoare de 50 milioane lei, în propor�iunile prev�zute de statute pentru 
fiecare specie de bilete. Acel ordin îns� nu prevede suma ce trebuie coman-
dat� pentru rezerva necesar� schimb�rii biletelor deteriorate. Apoi în consi-
derarea c� interesul B�ncii noastre este de a profita de promisiunea acor-
dat� de Banca Franciei, pentru lucrarea pânzelor în atelierele ei, spre a-�i 
asigura un stoc de bilete cât mai mare, am crezut c� este bine a lua de 
norm�, pentru rezerv�, regulamentul biletelor ipotecare. Astfel comanda 
total� a hârtiei este de 900 000 bilete de 20 lei, 300 000 bilete de �00 lei �i 
25 000 bilete de � 000 lei.  

Biletele vor fi ceva mai mici decât cele ipotecare, ele vor purta filigranele 
urm�toare: 

Biletul de 20 lei, capul lui Traian de o parte umbrit, un medalion opac pe 
care va fi înscris� în alb valoarea biletului în cifre, de cealalt� parte.  
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Biletele de �00 �i �.000, capetele umbrite ale lui Traian �i Decebal în 
dreapta �i în stânga, jos la unul, sus la cel�lalt �i la mijloc o plac� opac� 
cu valoarea în alb.  

Nu cred, Domnule Ministru, c� înainte de Noemvrie, s� putem avea 
fabricat� o cantitate de hârtie suficient� spre a se putea pune în circula-
�iune noile bilete ale B�ncii Na�ionale. Prin urmare, cred c�, deocamdat�, 
nu este alt mijloc de a face fa�� circula�iunei fiduciare a B�ncii, decât 
acela pe care am avut onoarea a vi-l spune înainte de plecarea mea din 
Bucure�ti, adic� de a ceda B�ncii stocul de rezerv� ce posed� Guvernul 
român în bilete ipotecare. Aceste bilete învestite cu un timbru special al 
B�ncii, ar circula provizoriu ca bilete proprii ale ei, pân� la fabricarea 
celor noi.  

Voi termina, Domnule Ministru, cu chestiunea hârtiei, f�cându-v� cunos-
cut c� pre�ul pentru stampilarea pânzelor, montarea lor �i fabricarea 
biletelor, va fi identic cu a biletelor ipotecare.  

În ce prive�te tipurile lor, dup� ce am examinat chestiunea, împreun� cu 
b�rba�ii speciali de aici, ne-am oprit tot la acele adoptate de Francia, 
Belgia, Italia etc., care oricum, sunt mai pu�in lesne de falsificat, fiind 
tip�rite în culoare albastr� de cobalt care este nefotogenic�. Aceast� 
culoare fiind îns� oarecum palid�, exige vignet�, mai pu�in simpl� decât 
aceea a B�ncii Engliterei. Aceasta din urm�, nu are, în adev�r, decât un 
mic medalion cu o figurin� �i textul imprimat în negru, care este foarte 
lesne de fotografiat. Garan�ia biletului s�u re�ade în hârtia care este peste 
tot filigranat� în clar �i umbr� �i în pu�ina circula�iune, care opre�te 
filigranele de a se deteriora. Apoi un bilet englez odat� intrat la Banc�, fie 
cât de nou, este imediat distrus �i înlocuit cu altul. Aceasta cost� îns� 
foarte mult. Banca Engliterei, care este foarte bogat�, poate face cheltu-
iala, îns� cred c� sarcina ar fi prea mare pentru Banca româneasc�. Prin 
urmare, pe lâng� filigran, trebuie s� recurgem �i la celelalte mijloace de 
asigurare adoptate de b�ncile latine mai mici �i mai asem�nate cu a 
noastr�.  

Cu toate acestea, desenurile cu care se lucreaz� vor fi mai simple decât ale 
biletelor ipotecare, îns� foarte îngrijite.   

Cli�eurile heliografice se vor face aici îndat� dup� terminarea desenurilor. 
Cât despre cli�eurile tipografice în galvanoplastie, vor r�mâne a se face 
acolo unde ve�i hot�rî a se face tip�rirea.  

Conform instruc�iunilor dv. Domnule Ministru, am luat informa�iuni 
asupra costului unui material complet de tipografie, cu care s-ar putea 
imprima nu numai biletele, cecurile, tratele �i altele pentru Banc�, dar, 
întrunindu-l cu tipografia timbrului, sub o singur� direc�iune, s-ar putea 
tip�ri �i timbrele Statului �i acele po�tale, în foarte bune condi�iuni. Un 
asemenea material cuprinde: dou� prese mari duble cu platin�, o pres� cu 
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cilindru putând merge cu aburi sau cu bra�e, un motor cu c�rbuni sau gaz, 
o pres� cu platin� de mân�, dou� platine de numerotat cu numerotatoarele 
�i compositorii lor, o ma�in� de masicotat cu dou� lame, o pres� de 
satinat, o ma�in� de perforat cu cuvântul Nul �i un perforator simplu, o 
ma�in� de timbrat, cu toate accesoriile lor, un atelier de galvanoplastie, cu 
pile, vase etc. �i un mic asortiment de caractere �i linie pentru registre, 
publica�iuni mici etc., trei prese de copiat �i un poligraf, ar costa aproxi-
mativ 60 000 lei transportate �i instalate la Bucure�ti. A�tept ordinele dv. 
ca s� �tiu de trebuie s� comand un asemenea material. Sunt dator îns� s� 
v� previn c� fabricarea lui va cere dou� sau trei luni �i pentru unele 
buc��i, chiar mai mult. Prin urmare trebuie a se lua o hot�râre f�r� 
întârziere.  

Dac� ve�i decide altfel pentru tip�rirea biletelor, binevoi�i a m� încuno�-
tiin�a ca s� pot lucra în consecin��. P�rerea mea îns� este c� tip�rirea în 
�ar�, sub ochii �i privegherea B�ncii, fie chiar la o tipografie particular�, 
ar fi cea mai în�eleapt� m�sur�.  

Într-un viitor raport, voi avea onoarea, Domnule Ministru, a v� da seama 
�i de îndeplinirea celorlalte îns�rcin�ri ce mi-a�i dat.  

Binevoi�i, Domnule Ministru, a primi expresiunea respectuoasei mele 
considera�iuni.  

Eugeniu Carada”92 

Acest raport este absolut reprezentativ pentru modul în care Carada 
a în�eles s� î�i duc� la îndeplinire misiunea cu care fusese îns�r-
cinat, demonstrând grija extrem� pe care o acorda tuturor detaliilor, 
esen�iale într-o ac�iune de a�a amploare �i importan��.  

La 24 iulie �880 a avut loc o �edin�� a Consiliului de administra�ie 
al B�ncii Na�ionale a României în care s-a dezb�tut raportul trimis 
de Carada. Conform procesului-verbal încheiat cu acest prilej: 
“Consiliul încuviin�eaz� aceast� comand� [a materialului tipografic 
anterior men�ionat – n.n.] �i autorizeaz� pe dl. Carada a continua în 
str�in�tate misiunea sa de delegat pentru supravegherea confec�io-
n�rii biletelor de banc�, cecurilor, precum �i titlurilor nominative la 
purt�tor”93. A doua zi a fost expediat� pe adresa lui Carada din 
Paris (rue Grammont 2) o adres� oficial�, p�strat� în arhiva BNR 

                                                                                                                                                                          
92 Arhiva BNR, fond Secretariat, dosar �/�880, f. �-6. 
93 C.I. B�icoianu, op.cit., vol.2, partea I, plan�a IX. 
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sub form� de concept. Prin aceasta, Eugeniu Carada era informat 
c� ac�iunile desf��urate de el �i contractele încheiate “pentru fabri-
carea atât a ac�iunilor B�ncei, cât �i a hârtiei necesare emisiunei 
sale fiduciare” se bucurau de deplinul sprijin al conducerii institu-
�iei. Singura men�iune special� se referea la faptul c�, la Bucure�ti 
se dorea ca “lucrarea s� se efectueze întocmai dup� condi�iunile 
contractelor �i s� se termine, dac� nu se va putea mai înainte, cel 
pu�in la termenele stipulate. Ad�ug�m c� ar fi de dorit s� ob�ine�i 
de se va putea, pred�ri anticipate, astfel încât func�ionarea regulat� 
a B�ncei s� înceap� mai iute. Totodat� avem onoarea a v� anun�a 
c� Consiliul a admis imprimarea în �ar� a biletelor de banc�. […] 
Ve�i binevoi dar a continua pentru Banc�, în aceast� privin��, 
misiunea ce acceptaser��i de la Guvern”94.  

În data de �5/27 august �880 Carada a expediat un nou raport în 
care îi cerea guvernatorului noi instruc�iuni în leg�tur� cu ac�iunile 
pe care urma s� le întreprind�. Delegatul român reamintea faptul c� 
Banca Fran�ei nu era de acord s� tip�reasc� biletele române�ti. De 
altfel Carada î�i exprima convingerea c� “Banca Na�ional� a 
României nu va fi câ�tigat prea mult, c�ci, dup� experien�a cu 
biletele ipotecare �i cu titlurile Creditului Funciar �i dup� aceea ce 
facem cu filigranele care se lucreaz� foarte încet, v� pot asigura c� 
lucrarea ar întârzia mai mult aici decât la Bucure�ti, în tipografia 
dv. Acolo, într-adev�r ve�i fi st�pân �i ve�i putea lucra zi �i noapte 
f�r� întrerupere, astfel încât s� tip�ri�i cât se poate de repede. Aici, 
din contr�, lucrarea va fi subordonat� altora. […] P�rerea mea dar 
este c� trebuie s� renun�a�i la aceast� idee �i s� v� preg�ti�i a face 
lucrarea la Bucure�ti.” Carada î�i exprima convingerea c� dup� 
primirea utilajelor necesare tip�ririi biletelor �i dac� “se va pune �i 
acolo toat� activitatea necesar�, nu este cu neputin�� ca s� pute�i 
emite în Decemvrie bilete de 20 lei”95. 

Consiliul de administra�ie al BNR, în �edin�a sa din �4/26 august 
�880, a hot�rât îns� ca “primele tiragii de bilete necesare opera�iu-
nilor b�ncii s� se fac� fie la Paris la Banca Fran�ei, fie la 

                                                                                                                                                                          
94 Arhiva BNR, fond Secretariat, dosar �/�880, f. 420. 
95 Ibidem, f. 9-�0. 
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Bucure�ti.” Carada era rugat s� fac� demersurile necesare pentru a 
afla pozi�ia p�r�ii franceze, cu toate c� în rapoartele anterioare el 
afirmase în mod clar c� Banca Fran�ei nu dorea s� se implice în 
aceast� ac�iune96. Într-o scrisoare el “st�ruia a crede c� cea mai 
bun� combina�iune este întrebuin�area provizorie a biletelor 
ipotecare. Aceasta ne va da timpul de a ne instala pe îndelete �i a 
ne îngriji fabrica�iunea biletelor, studiind bine lucrarea de la 
început”97. 

La �2 septembrie �880 Carada era în m�sur� s� anun�e Consiliul de 
administra�ie al BNR c� urma s� fie expediat de la Londra primul 
transport de “ac�iuni �i titluri nominative formând prima emisiune 
a B�ncii.” Totodat�, el se plângea c�, în pofida insisten�elor 
repetate, nu primise nici dup� dou� luni indica�iile necesare pentru 
gravarea timbrului b�ncii �i nici semn�turile care urmau a fi 
gravate pe ac�iuni �i bilete98. Între documentele de arhiv� se 
p�streaz� �i câteva scrisori adresate guvernatorului BNR de firma 
englez� Bradbury Wilkinson & Co.- Banknote Designers, 
Engravers & Printers. Prima dintre aceste scrisori, datat� 28 sep-
tembrie �880, îl informa pe Câmpineanu c�, în conformitate cu 
instruc�iunile primite de la Carada, au fost expediate spre Bucure�ti 
cinci l�zi con�inând �9 000 de ac�iuni la purt�tor �i 3 000 de titluri 
nominative ale B�ncii Na�ionale a României. La 29 octombrie 
�880 firma englez� aducea la cuno�tin�� p�r�ii române c� a expe-
diat alte nou� l�zi cu 28 000 de ac�iuni la purt�tor, 4 000 de titluri 
nominative, precum �i cli�eele folosite la confec�ionarea lor99. Au 
existat unele mici probleme în plata acestora, ca dovad� scrisorile 
adresate la Paris lui Eugeniu Carada de c�tre furnizorul englez la 
�5 respectiv 20 ianuarie �88�. La 3 februarie �88� delegatul român 
era informat c� se primise suma de 458,�9 lire sterline, contrava-
loarea serviciilor efectuate de furnizorul mai sus-amintit. 

Consiliul de administra�ie al b�ncii, prin adresa nr. 66 din �8 
septembrie �880, îl ruga pe Eugeniu Carada s� trimit� o list� 

                                                                                                                                                                          
96 Ibidem, f.��. 
97 Ibidem, f.�3. 
98 Ibidem, f.�4. 
99 Ibidem, f.98-99, �05-�07. 
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recapitulativ� care s� cuprind� preciz�ri în leg�tur� cu “�. Lucrurile 
cump�rate sau comandate pentru banc�; 2. Epoca probabil� a 
ajungerii lor în �ar�; 3. Costul transportului �i al instal�rii; 4. 
Lucr�torii speciali ce ar trebui, fie pentru montagiu, fie pentru 
lucrare �i aceasta mai ales pentru reproducerea cli�eelor; 5. 
Suprafa�a ce ar trebui strict pentru instalare”�00. La aceste întreb�ri 
Carada a r�spuns în data de 4 octombrie �880, printr-un raport 
detaliat în care ar�ta c� pân� în acel moment cheltuielile pe care le 
efectuase se ridicau la suma de 56 �28 franci�0�. 

Interesant de remarcat este faptul c�, pe lâng� rapoarte oficiale, 
Carada între�inea �i o coresponden�� personal� cu guvernatorul 
BNR, Ion Câmpineanu, mai pu�in formal�, dar la fel de plin� de 
detalii. Astfel, la 29 septembrie �880 Carada expediaz� un nou 
raport oficial, dar în acela�i timp îi trimite �i lui Câmpineanu 
(“amicul guvernator”, a�a cum îl nume�te) o scrisoare particular�. 
Con�inutul celor dou� este asem�n�tor, Carada informând destina-
tarii c� a primit semn�turile pe care le a�tepta pentru a fi imprimate 
pe biletele de banc�.  

În majoritatea lucr�rilor dedicate lui Carada pân� în prezent se 
insist� pe ideea c� el a cedat altor persoane onoarea de a semna 
primele bilete române�ti. Trebuie îns� recunoscut faptul c� 
Eugeniu Carada nu avea nici o func�ie în cadrul b�ncii centrale în 
acel moment (�88�), când au fost emise primele bancnote de 20, 
�00 �i � 000 lei �i, în mod obiectiv, nu ar fi fost justificat� prezen�a 
semn�turii sale pe acestea�02. Nimeni nu poate contesta îns� rolul 
capital pe care Carada l-a avut în opera�iunea de emitere a acestor 
bancnote. 

De�i ini�ial speraser� c� vor putea pune în circula�ie pân� la 
sfâr�itul anului �880 primele bilete ale B�ncii Na�ionale a 
României, conduc�torii institu�iei, v�zând marile dificult��i pe care 

                                                                                                                                                                          
�00 Ibidem, f.�6. 
�0� Ibidem, f.20. 
�02 Primele bilete emise de Banca Na�ional� au fost semnate de guvernatorul Ion 

Câmpineanu, directorul Emil Costinescu �i casierul central, func�ie de�inut� pe 
rând de D. Peleanu, E.D. Albu, �i Gr. Url�tescu. 
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o astfel de ac�iune le ridica atât la Paris, cât �i la Bucure�ti (ini�ial 
Emil Costinescu fusese desemnat s� se ocupe de tip�rirea unei 
emisiuni de bilete în capital�), au hot�rât s� �in� seama de sugestia 
lui Carada legat� de punerea în circula�ie a rezervelor de bilete 
ipotecare. Astfel, în septembrie �880 au fost puse în circula�ie 
bilete ipotecare cu valori de 5, �0, 20, 50, �00 �i 500 lei, purtând 
�tampil� (un supratipar) de culoare galben�, cu titulatura B�ncii 
Na�ionale, noile func�ii, respectiv guvernator, casierul b�ncii �i 
cenzorul delegat �i semn�turile respective�03. 

Pentru organizarea unuia dintre cele mai importante servicii ale 
b�ncii, cel al contabilit��ii, a fost trimis la Paris unul dintre 
directorii institu�iei, Theodor �tef�nescu. Carada i-a facilitat lui 
�tef�nescu intrarea la Banca Fran�ei�04. Totodat�, pentru o mai 
bun� coordonare a activit��ii de organizare a B�ncii Na�ionale a 
României, Eugeniu Carada i-a sugerat lui Ion Câmpineanu c� ar fi 
util� asisten�a unuia dintre înal�ii func�ionari de la Banca Fran�ei. 
La �5 iulie �880, Carada i-a scris secretarului general al B�ncii 
Fran�ei, Dubois de Jancigny, expunându-i problema: ”S-a creat la 
noi o Banc� na�ional� de reescompt �i circula�iune. Pentru a da 
acestei institu�ii o bun� �i solid� organizare, nu se poate lua în 
considerare alt mobil decât cel al B�ncii Fran�ei, simplificând 
bineîn�eles serviciile la propor�iile ��rii noastre. Guvernul român 
consider� c� nimeni nu poate conduce mai bine asemenea 
organizare, decât unul din func�ionarii B�ncii Fran�ei care, prin 
natura func�iilor, s� fi fost pus în situa�ia de a studia aceste servicii, 
fie la Paris, fie într-una din marile sucursale din provincie”�05. A 
urmat o intens� coresponden�� între Carada, Câmpineanu �i 
conducerea B�ncii Fran�ei pe aceast� tem� �i, cu toate c� francezii 

                                                                                                                                                                          
�03 Pentru detalii privind biletele ipotecare cu supratipar vezi Octavian Luchian, 

George Buzdugan, Constantin C. Oprescu, Monede �i bancnote române�ti, 
Bucure�ti, Editura Sport-Turism, �977, p. 324-329. 

�04 Theodor �tef�nescu a fost unul dintre cei mai aprecia�i speciali�ti români în 
domeniul contabil, lucrarea sa Curs de comptabilitate în partid� dubl�, 
Bucure�ti, Editura I.V. Socec, �902, fiind foarte apreciat� în epoc�.  

�05 Apud Cristian P�unescu, Începuturile B�ncii Na�ionale a României. Date 
despre activitatea lui Eugeniu Carada la Paris în anul �880, în volumul �30 
de ani de la crearea sistemului monetar românesc modern, Bucure�ti, Editura 
Enciclopedic�, �997, p.387. 
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informaser� asupra faptului c� nu vor putea trimite un specialist 
mai devreme de luna noiembrie, la Bucure�ti ner�bdarea era mare. 
Astfel, în procesul-verbal încheiat în urma �edin�ei Consiliului de 
administra�ie al BNR din 5 septembrie �880 se precizeaz� c� 
trebuie “a se încuno�tin�a Dnu Eug. Carada s� st�ruiasc� pentru 
grabnica trimitere în �ar� a func�ionarului B�ncii Fran�ei”�06. Partea 
francez� l-a desemnat pentru aceast� misiune pe decanul inspec-
torilor s�i, d’Aupreville, care a plecat spre Bucure�ti la sfâr�itul 
lunii octombrie �880. Guvernatorul B�ncii Fran�ei, Lenormandie, îl 
informa pe Câmpineanu c� d’Aupreville era “familiarizat cu toate 
chestiunile de credit �i comerciale” îndeplinind de-a lungul 
timpului “lucr�ri multiple în administra�ia noastr�” �i î�i exprima 
convingerea c� “va furniza servicii utile”. Banca Na�ional� a 
României era obligat� s� pl�teasc� în schimbul acestor servicii o 
indemniza�ie de � 000 de franci pentru c�l�torie �i �00 de franci pe 
zi în timpul �ederii acestuia la Bucure�ti�07. Pentru compara�ie, 
indemniza�ia lui Carada în perioada iulie-decembrie �880 s-a 
ridicat la suma de 8 000 de franci�08 (deci, sub 45 de franci pe zi – 
n.n.). 

La sfâr�itul lunii septembrie, Carada �i �tef�nescu au primit o nou� 
îns�rcinare, �i anume aceea de a comanda la Paris registrele, condi-
cile �i imprimatele necesare începerii opera�iunilor B�ncii 
Na�ionale a României. Carada r�spundea în data de �0 octombrie 
c� “tip�rirea registrelor �i imprimatelor necesare B�ncei ar fi deza-
vantajoas� la Paris, �i ca pre� �i ca timp, c�ci lucr�torii necunos-
când limba român� vor lucra mult mai încet �i mai scump. Pe lâng� 
aceasta, modelele imprimatelor B�ncii Franciei nu pot servi 
întocmai pentru Banca României, este din contr� neap�rat s� le 
adapta�i trebuin�elor locale, pe care numai acolo le cunoa�te�i.” În 
noiembrie Carada a trimis la Bucure�ti, în dublu exemplar, întreaga 
colec�ie de imprimate ale B�ncii Fran�ei pentru a putea fi folosite 

                                                                                                                                                                          
�06 Arhiva BNR, fond Procesele-verbale ale Consiliului de administra�ie, dosar 

nr.26, f. �. 
�07 Cristian P�unescu, op.cit., p.389. 
�08 Arhiva BNR, fond Secretariat, dosar �/�880, f.207. 
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drept surs� de inspira�ie�09. Cert este c� imprimatele B�ncii 
Na�ionale a României au fost tip�rite la Bucure�ti, cele mai vechi 
registre p�strate ast�zi în arhiva institu�iei demonstrând acest lucru. 

Una dintre cele mai delicate probleme care se ridica la sfâr�itul 
anului �880 era aceea a filigranelor care trebuiau confec�ionate în 
vederea emisiunii biletelor B�ncii Na�ionale (problema tip�ririi 
acestora fusese deja rezolvat� prin achizi�ionarea de c�tre Carada a 
mai multor ma�ini tipografice �i expedierea lor la Bucure�ti unde 
au ajuns în cursul lunii decembrie �880). În privin�a filigranelor 
îns�, delegatul român nu vedea decât dou� solu�ii �i anume, fie 
crearea unui atelier propriu de speciali�ti (lucru considerat a fi 
“foarte anevoios” din cauza “lipsei de lucr�tori speciali �i timpului 
lung ce trebuie pentru formarea lor”), fie colaborarea în particular 
cu filigrani�tii de la Banca Fran�ei��0. S-a optat desigur pentru cea 
de-a doua solu�ie, astfel c� primele bilete ale B�ncii Na�ionale a 
României, concepute �i realizate la Paris sub directa supraveghere 
a lui Eugeniu Carada, sunt opera desenatorului Georges Duval �i a 
gravorului P. Dujardin (cei doi contribuiser� �i la realizarea 
biletelor ipotecare). Filigranul a fost realizat de c�tre �eful atelieru-
lui de filigrane de la Banca Fran�ei, Duphan. Între documentele de 
arhiv� se reg�sesc �i câteva chitan�e, astfel încât putem estima 
costul unora dintre aceste opera�iuni. Pentru desenele efectuate de 
Duval, au fost pl�ti�i �2 500 franci repartiza�i dup� cum urmeaz�: 
3 000 franci pentru biletul de 20 lei – recto, respectiv 500 – verso, 
3 000 franci pentru biletul de �00 lei – recto, respectiv � 500 – 
verso �i aceea�i sum� pentru biletul de � 000 lei���. Gravorului 
Dujardin i-au fost pl�ti�i de c�tre Carada 4 59�,50 franci repartiza�i 
astfel: � 000 franci pentru biletul de 20 lei – recto, 834 franci 
pentru biletul de �00 lei – recto �i � 334 franci – verso, � 667 franci 
pentru biletul de � 000 lei – recto, respectiv 240 franci pentru 
gravarea a dou� semn�turi (BNR a beneficiat de o reducere de �0% 
din costul opera�iunilor)��2. 

                                                                                                                                                                          
�09 Ibidem, f. 27, 38, �8�. 
��0Ibidem, f.22. 
��� Ibidem, f.60. 
��2 Ibidem, f.63. 
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Primul transport de bilete a fost trimis în �ar� prin intermediul 
firmei B.G. Poppovits din Viena, în luna noiembrie �880. Eugeniu 
Carada l-a informat pe Ion Câmpineanu despre acest lucru printr-o 
scrisoare datat� �6/28 noiembrie. Astfel, guvernatorului BNR îi era 
adus la cuno�tin�� faptul c� urmau s� soseasc� �ase l�zi care con�i-
neau “��6 rame hârtie, câte 4 bilete bune de 20 lei, 30 rame hârtie, 
câte 3 bilete bune de 20 lei, 4 rame hârtie, câte 2 bilete bune de 20 
lei, în total 28� 000 bilete bune �i �9 000 bilete respinse la 
reviziune”��3. Acestea au reprezentat prima emisiune de bilete ale 
B�ncii Na�ionale a României, pus� în circula�ie la �9 ianuarie 
�88�. Pentru fabricarea lor, pe lâng� cheltuielile anterior 
men�ionate pentru desen �i gravur�, trebuie ad�uga�i înc� 
5 343,45 franci pe care Banca Na�ional� a României i-a pl�tit 
B�ncii Fran�ei pentru fabricarea pânzelor de filigran, pentru 
cli�eele biletelor �i cerneala folosit� (la acestea s-au ad�ugat 
desigur �i cheltuielile de transport). 

La sfâr�itul anului �880 Eugeniu Carada s-a întors în �ar� unde, la 
propunerea lui Br�tianu fusese numit director în Banca Na�ional�. 
Nu a acceptat îns� aceast� func�ie din care �i-a dat imediat demisia, 
în locul s�u fiind numit Anton Carp, care i-a fost de-a lungul 
timpului unul dintre cei mai apropia�i colaboratori. Carada s-a 
reîntors la Paris, unde a continuat s� se ocupe de opera�iunea tip�ri-
rii biletelor �i de achizi�ionarea utilajelor necesare imprimeriei de 
la Bucure�ti. La 7 februarie �88� el îl în�tiin�a într-o scrisoare par-
ticular� pe guvernatorul Ion Câmpineanu c� a reu�it s� ob�in� de la 
Banca Fran�ei prelungirea termenului de fabricare a filigranelor. 
Consider�m oportun� reproducerea în totalitate a acestei scrisori, 
care ni se pare relevant� pentru rela�iile dintre Carada �i guverna-
torul B�ncii Na�ionale a României atât pentru influen�a pe care 
delegatul nostru o avea în mediile franceze, cât �i despre însu�irile 
sale de fin psiholog. 

                                                                                                                                                                          
��3 Ibidem, f.38. 
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“Iubite domn �i amic,  

Dup� multe �i felurite demersuri, am izbutit a ob�ine de la adminis-
tra�iunea B�ncii Franciei continuarea fabric�rii pânzelor filigranate pentru 
biletele române. Astfel vom evita de a ne adresa la Duphan, care lucreaz� 
foarte încet �i v-ar fi pus în întârziere sau la Richard, �i ve�i putea fi 
asigura�i din toate punctele de vedere, filigranele fiind, precum �ti�i, unica 
garan�ie real� a circula�iunii fiduciare. 

Lucrarea se continu� la Banc� în mod oficios, pe t�cute, ca �i cum s-ar fi 
uitat de a se da, la � ianuarie, ordin de a înceta; c�ci hot�rârea Consiliului 
de Regen��, prin care s-a oprit de la acea dat�, orice fabricare pentru 
B�ncile �i statele str�ine, este înc� în vigoare. Administra�iunea B�ncii, 
care în�elege prea bine inconvenientele acestei hot�râri în ce prive�te fili-
granele, î�i propune a interveni spre a dobândi modificarea votului s�u 
asupra acestui punct. Spre a putea avea îns� mai mult� putere în argumen-
ta�ia sa, administra�iunea B�ncii are nevoie de cereri noi, formale �i st�ru-
itoare din partea B�ncilor �i statelor interesate, între care este �i România. 
Prin urmare trebuie s�-i adresa�i f�r� întârziere asemenea cereri, atât din 
partea B�ncii Na�ionale a României cât �i din partea guvernului. Cererea 
trebuie s� fie foarte presant� �i bazat� pe motivele din scrisoarea ce ai 
adresat anul trecut guvernatorului B�ncii Franciei. Ea trebuie s�-l roage a 
interveni pe lâng� Consiliu spre a ob�ine autorizarea de a continua fabri-
carea pânzelor Dvoastr� în atelierele B�ncii, spre a evita de a trece în do-
meniul industriei private, adic� de a vulgariza ni�te proceduri care pân� 
acum erau oarecum un privilegiu al B�ncii. Cererea Dvoastr� va fi adresat� 
guvernatorului, îns� o ve�i trimite cu o scrisoare particular� �i Dlui Dubois 
de Jancigny, secretarul general (care este totul), pe care îl ve�i ruga s� o 
sus�in�. Este o chestiune de form�, c�ci am promisiunea lui c� ne va sus�ine 
din toate puterile, îns� va fi flatat de o scrisoare direct� din partea Dtale.  

O cerere de aceea�i natur� va trebui s� fie adresat�, în acela�i timp, de 
c�tre Ministerul de finan�e român c�tre Ministerul de afaceri str�ine 
francez, rugându-l de a interveni pe lâng� Banc� pentru fabricarea în 
viitor a pânzelor necesare pentru titlurile �i obliga�iunile statului român. 
Cererea trebuie s� fie bazat� pe acelea�i motive ca mai sus �i trebuie s� fie 
foarte st�ruitoare. Ar fi bine s� o redigi Dta, astfel încât D. Br�tianu s� 
aib� numai a o subscrie �i porni. Gr�bi�i-v� îns� lucrul pentru ca scrisorile 
s� ajung� pe cât timp sunt eu înc� aici. 

Amicabilele mele salut�ri. 

Eug. Carada”��4 

                                                                                                                                                                          
��4 Ibidem, f.232-233.  
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În data 2� aprilie�88� Carada a întocmit �i expediat la Bucure�ti o 
situa�ie detaliat� pe zile în leg�tur� cu cheltuielile pe care le efec-
tuase la Paris, în numele B�ncii Na�ionale a României, în perioada 
24 iunie/6 iulie �880-6/�8 aprilie �88�. În acest interval, pentru 
fabricarea biletelor �i achizi�ionarea utilajelor necesare institutului 
român de emisiune a fost cheltuit� suma de �32 9�3,65 franci. La 
aceast� sum� s-au mai ad�ugat cheltuieli în valoare de 293 260 
franci efectuate pân� la 23 septembrie �88���5. 

Chiar �i dup� înfiin�area b�ncii centrale, finan�ele statului român se 
aflau într-o situa�ie destul de precar� �i de aceea guvernul, prin 
legea din 8 aprilie �88�, a fost autorizat s� fac� o emisiune de 
titluri de rent� 5%, pân� la suma de �52 000 000 lei, amortizabil� 
în cel mult �00 de semestre, prin anuit��i consecutive de cel pu�in 
4 �55 000 lei fiecare��6. Pentru imprimarea acestor titluri de rent�, 
Ministerul de Finan�e a încheiat o în�elegere cu Banca Na�ional�, ai 
c�rei termeni se reg�sesc în procesul-verbal nr.68/4 iunie �88�. 
Astfel, ministerul se obliga s� predea b�ncii hârtia filigranat� 
necesar� acestei opera�iuni, înso�it� de textul titlurilor �i de 
instruc�iuni privind forma �i cuprinsul acestora. Dup� ce erau 
îndeplinite aceste condi�ii, banca era datoare s� înceap� imprimarea 
titlurilor �i s� predea întreaga cantitate, de 6� 4�0 buc��i, la 
maximum dou� luni de la începerea confec�ion�rii lor. Imprimarea 
urma a se efectua în atelierele b�ncii, sub directa supraveghere a 
unui controlor delegat de Ministerul de Finan�e��7. Aceasta era 
prima comand� f�cut� imprimeriei b�ncii, independent� de 
tip�rirea biletelor proprii.  

Din nefericire, opera�iunile s-au derulat cu destul de mult� 
întârziere, astfel încât Consiliul de administra�ie al BNR, în �edin�a 
din 6 iulie �88�, pentru “a nu compromite executarea lucr�rei”, a 
luat hot�rârea de “a se da îns�rcinare Dlui Eugeniu Carada (care în 
acel moment se afla la Paris - n.n.) s� mearg� în Germania �i în 

                                                                                                                                                                          
��5 Ibidem, f. �92-�94, 208. 
��6 Gh. M. Dobrovici, op.cit., p.��2. 
��7 Arhiva BNR, fond Procesele-verbale ale Consiliului de administra�ie, dosar 27, 

f.75. 
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Francia pentru a se face s� se confec�ioneze cli�eurile necesare 
pentru imprimarea titlurilor. Consiliul admite asemenea a se da in-
struc�iuni Dlui Carada s� caute a simplifica cât mai mult proiectul 
f�cut de Dl pictor Grigorescu astfel încât s� permit� a lucra mai 
repede, �i la trebuin�� s� mearg� chiar pân� la a renun�a la acel 
model”��8. 

Din capitala Fran�ei, Carada a cerut instruc�iuni suplimentare în 
leg�tur� cu titlurile de rent� care urmau s� aib� valori de 500, 5 000 
�i respectiv 20 000 lei. Reprezentantul B�ncii Na�ionale credea c� 
era mai indicat s� se execute la Paris atât cli�eele recto, cât �i cele 
verso pentru titlurile de rent� “ca s� se poat� repera ambele p�r�i �i 
s� nu fie nepotrivire.” Totodat�, Carada a comunicat faptul c� 
desenele lui Nicolae Grigorescu (al c�rui mare admirator era, de�i-
nând un num�r însemnat de pânze semnate de acesta) erau foarte 
greu de reprodus, durata unei astfel de opera�iuni fiind de cel pu�in 
50-60 de zile��9. La �3 august �88� Carada a fost în m�sur� s�-l 
anun�e pe Câmpineanu c� toate cli�eele fuseser� executate �i erau 
în drum spre Bucure�ti. 

Misiunea lui Carada la Paris a continuat �i în �882, an în care a 
încheiat un contract cu firma Papeteries du Marais et de 
Sainte-Marie pentru livrarea hârtiei necesare imprim�rii biletelor 
B�ncii Na�ionale a României. Institutul nostru central colaborase 
cu aceast� firm� �i pe parcursul anilor �880-�88�, dar în urma 
acestui contract, încheiat în nume propriu de c�tre Eugeniu Carada, 
document p�strat în original în arhiva b�ncii, a fost livrat� hârtia 
special� necesar� cel pu�in pân� în anul �892. De asemenea, în 
cursul anului �882, Carada a colaborat din nou cu Georges Duval, 
care a realizat desenul pentru cecurile B�ncii Na�ionale �i cu P. 
Dujardin, care a efectuat gravura acestora.  

În acest an Carada i-a cunoscut la Paris pe arhitec�ii Albert 
Galleron �i Cassien Bernard, cei care au elaborat planul Palatului 
BNR, situat în strada Lipscani. A�a cum deja am ar�tat, în primii 
ani de existen�� Banca Na�ional� a func�ionat în cl�direa Creditului 

                                                                                                                                                                          
��8 Ibidem, f.90-9�. 
��9 Idem, fond Secretariat, f.�47. 
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Funciar, dar spa�iul era total impropriu pentru desf��urarea 
activit��ilor pe care le reclama un institut de emisiune. De aceea, la 
3/�5 noiembrie �88� banca a cump�rat Hanul �erban-Vod�, 
pl�tind pentru acesta 800 000 lei. Pe locul acestuia, Consiliul de 
administra�ie dorea ridicarea sediului BNR. 

Eugeniu Carada a fost direct implicat în aceast� problem�, el 
încheind cu arhitec�ii aminti�i un contract prin care ace�tia se 
angajau s� execute un anteproiect al viitoarei construc�ii. Consiliul 
de administra�ie al b�ncii, în �edin�a din 7/�9 iunie �882, a luat în 
discu�ie anteproiectele trimise de arhitec�ii francezi, procesul-ver-
bal nr. 62 consemnând faptul c� “cercetarea lor de c�tre oameni 
tehnici se impune cu necesitate; pentru aceste motive consiliul 
încuviin�eaz� s� se numeasc� o comisie compus� de D. D. 
Capu�ineanu, Secretar general al Ministerului Lucr�rilor Publice, 
C. Ol�nescu, inginer-�ef al C�ilor Ferate Române �i Lecomte de 
Nouy, director al lucr�rilor de la Curtea de Arge� �i Ia�i (în aceast� 
perioad� a avut loc restaurarea unor importante monumente de 
arhitectur� din cele dou� ora�e – n.n.), care cu to�i împreun� s� 
studieze aceste planuri în detaliu, s� vad� dac� corespund la 
exigen�ele unei b�nci, atât din punctul de vedere al siguran�ei �i 
comodit��ii, cât �i al esteticei, �i dac� sunt susceptibile de a fi 
primite”�20. 

Proiectul celor doi arhitec�i francezi a fost acceptat, astfel încât 
trebuia desemnat un antreprenor care s� se ocupe de ridicarea 
construc�iei. Carada a propus, în octombrie �883, ca aceast� opera-
�iune s� fie efectuat� “direct de c�tre Administra�iunea B�ncii, sub 
conducerea unui arhitect român, putându-se da în întreprindere 
lucr�rile par�iale dup� specialit��i”�2�. Arhitec�ii N. Cerkez �i C. 
B�icoianu au fost cei care s-au ocupat de ridicarea palatului b�ncii. 
Pe toat� durata construc�iei, început� în prim�vara anului �884 �i 
încheiat� în �890, se pare c� Eugeniu Carada s-a implicat direct în 
supravegherea lucr�rilor.  

                                                                                                                                                                          
�20 Idem, fond Procese-verbale ale Consiliului de administra�ie, dosar 27, f.�75. 
�2� Apud Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.225-226. 
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La 20 februarie �883, Carada a fost ales de c�tre Adunarea gene-
ral� a ac�ionarilor b�ncii, cu un num�r de 835 de voturi, în func�ia 
de director. Eugeniu Carada a acceptat aceast� func�ie la insisten-
�ele prietenului s�u Ion C. Br�tianu, care, conform unor surse 
bibliografice, l-a amenin�at c�, în cazul unui refuz, î�i va da demi-
sia din func�ia de prim-ministru: “A fost nevoie ca Ion C. Br�tianu 
s�-i declare hot�rât c�, dac� nu prime�te mandatul ac�ionarilor �i se 
tot code�te s� ia conducerea b�ncii, el se retrage de la guvernarea 
��rii c�ci nu poate s� lase Banca s� se duc� de râp�”�22. Din acest 
moment �i pân� la moartea sa, în februarie �9�0, Carada s-a aflat 
permanent în conducerea b�ncii centrale.  

Este desigur greu s� fie cuprins� în paginile unui studiu întreaga 
activitate de 27 de ani pe care Carada a depus-o în Banca Na�ional� 
a României. Tocmai de aceea vom încerca s� red�m în cele ce 
urmeaz� cele mai reprezentative ac�iuni la care a participat.  

Înc� de la înfiin�area institu�iei, Carada a fost preocupat de 
organizarea b�ncii în teritoriu, inspectând periodic sucursalele. 
P�rerea sa era c� aceste inspec�ii trebuiau s� aib� loc o dat� pe 
lun�, pentru “a cunoa�te to�i mijloacele prin care am putea dezvolta 
opera�iunile B�ncii Na�ionale în interesul ��rii”. În lucrarea lui 
Mihail Gr. Roma�canu sunt reproduse pe larg fragmente din 
rapoartele de inspec�ie redactate de Carada, din care reiese grija 
deosebit� pentru am�nunt, pentru toate problemele, de orice natur�, 
care puteau influen�a în orice fel activitatea sucursalelor�23. 

Apreciem c� relevante pentru personalitatea lui Carada, cât �i pen-
tru activitatea sa la Banca Na�ional� sunt câteva m�rturii care ne 
arat� rela�iile pe care le avea cu func�ionarii institu�iei. Astfel, D.N. 
Vi�ineanu, �ef de serviciu la BNR, afirma: “În raporturile lui cu 
func�ionarii subalterni vorbea scurt, r�spicat �i sonor, într-o româ-
neasc� neao��, ca fraze �i accent. Se mâhnea când i se în�elegeau 
r�u ordinele, ori se aplicau gre�it; �i avea o mare mul�umire când 
nu se vedea silit s� dea multe explica�iuni pentru executarea 
ordinelor sale. Ne domina numai cu privirea-i dulce �i prin 

                                                                                                                                                                          
�22 Mariu Theodorian-Carada, op.cit., p.79. 
�23 Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., pp.227-235. 
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respectul deosebit ce-i purtam. De-i spuneai vreun p�s, vreo sufe-
rin��, se f�cea a�a de comunicativ �i fermec�tor, c� la desp�r�ire 
r�mâneai cu impresia c� �i-ai spus p�sul nu �efului, ci p�rintelui 
t�u“�24. O astfel de m�rturie a l�sat �i Grigore Trancu-Ia�i, viitor 
ministru, care la începuturile carierei sale a fost func�ionar la 
sucursalele BNR din Ia�i �i Gala�i�25. 

Este aproape sigur c� în calitatea sa de director, Carada a participat 
în mod nemijlocit la întocmirea tuturor regulamentelor de organi-
zare �i func�ionare ale B�ncii Na�ionale a României, documente 
elaborate în primii ani de existen�� ai institu�iei: Regulamentul de 
Ordine Interioar�, Regulamentul de Opera�iuni, Regulamentul 
Sucursalelor, Regulamentul Agen�iilor, cel al Casei de Pensiuni �i 
Ajutoare etc�26. Din p�cate nu putem �ti în ce m�sur� Carada a fost 
implicat în elaborarea acestora, în arhiva institu�iei neexistând 
documente din care s� reias� acest lucru. 

Economia României la sfâr�itul secolului al XIX-lea era prepon-
derent agricol� �i de aceea acest domeniu avea nevoie de un sprijin 
activ din partea sectorului bancar. Tocmai în acest scop, în �88� au 
fost înfiin�ate Casele de Credit Agricol, care veneau în sprijinul 
produc�torilor mici �i mijlocii, punându-le la dispozi�ie credite cu 
dobânzi mici �i mijlocii. “Eugeniu Carada a fost un cald sus�in�tor 
al acestor opera�iuni”�27. Consiliul de administra�ie al BNR a 
hot�rât în �edin�ele sale din 26 august �i 7 septembrie �882 s� 
admit� la scont efectele prezentate de Casele de Credit Agricol care 
nu aveau o valoare mai mare de 5 000 lei�28. Marii proprietari 
f�ceau îns� presiuni pentru acceptarea la scont �i a unor efecte cu 
valoare mai mare, care s-au accentuat mai ales în anul �884, când 
România a cunoscut o puternic� criz� agricol��29. Carada s-a împo-

                                                                                                                                                                          
�24 Apud Constant R�utu, op.cit., p.�06. 
�25 Vezi Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., pp.242-244. 
�26 Ibidem, p.24�. 
�27 Victor Sl�vescu, Dou� centenare: Partenie Cosma �i Eugeniu Carada, în 

“Analele economice �i statistice”, an XX, nr. 3-5/�937, p.23. 
�28 Arhiva BNR, fond Procesele-verbale ale Consiliului de administra�ie, dosar 27, 

f.20�; Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.245. 
�29 Pentru detalii vezi Victor Sl�vescu, Istoricul B�ncii Na�ionale a României 

(�880-�924), Bucure�ti, Cultura Na�ional�, �925, pp.60-62 
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trivit unei astfel de solu�ii, cu toate c� Banca Na�ional� primise o 
solicitare oficial� din partea ministrului de finan�e Gheorghe 
Lecca, reprezentant al guvernului condus de Ion C. Br�tianu. 
Mihail Gr. Roma�canu afirm� c�, la 23 mai �884, Carada a întoc-
mit o încheiere aprobat� de Consiliul de administra�ie al BNR, 
prin care se exprima dezacordul, considerându-se c� sus-amin-
titele Case de Credit Agricol fuseser� create “pentru a ajuta mai 
ales micii cultivatori de p�mânt […] Consiliul st�ruie�te în proce-
dura ce a urmat pân� acum, de a nu sconta efecte ale unuia �i 
aceluia�i agricultor, fie într-unul, fie în mai multe contracte, care 
s-ar sui în total la mai mult de 5 000 lei”�30. 

O situa�ie special� în istoria BNR a ap�rut în anul �889, când 
guvernul condus de Theodor Rosetti (viitor guvernator în perioada 
�890-�895), care îl avea ca ministru de finan�e pe Menelas 
Ghermani (anterior cenzor al b�ncii timp de 7 ani), a dorit introdu-
cerea etalonului aur în locul celui bimetalist instituit prin legea din 
�867. Aceast� opera�iune nu se putea efectua îns� f�r� ca institutul 
de emisiune al statului s� fie implicat, guvernul elaborând chiar 
dou� proiecte prin care erau modificate legea �i statutele BNR, în 
vigoare din �880.  

Din cercetarea pe care am efectuat-o asupra proceselor-verbale ale 
Consiliului de administra�ie al BNR nu rezult� c� Eugeniu Carada 
a fost implicat în aceast� problem�. Totu�i, în lucr�rile cu caracter 
biografic consultate se face referire la acest episod, fiind citate mai 
multe surse documentare pe care, din nefericire, noi nu le-am putut 
depista. Tocmai de aceea, în cele ce urmeaz� vom apela, pentru 
l�murirea acestei probleme, la unele dintre aceste lucr�ri. Astfel, 
Mihail Gr. Roma�canu afirm� c� Eugeniu Carada a fost îns�rcinat 
de c�tre Ghermani s� prezinte Consiliului de administra�ie al BNR 
cele dou� proiecte de lege. Consiliul, “la îndemnul lui Carada”, 
le-a respins. Parlamentul a aprobat îns�, în mai �889, legea prin 
care se introducea etalonul-aur.  

                                                                                                                                                                          
�30 Apud Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.246. 
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Cu peste trei decenii mai târziu, m�sura era considerat� absolut 
justificat� de c�tre Victor Sl�vescu, care afirma c� “interesa în 
primul rând economia general� a ��rii �i corespundea unei necesi-
t��i reale”�3�. În acela�i timp îns�, situa�ia B�ncii Na�ionale se com-
plica, fiind absolut necesar� modificarea legii sale de organizare, 
care prevedea c� rezerva metalic� a institutului de emisiune consta 
în aur �i argint. “Cum echilibrul legal de �5�/2 dintre pre�ul argin-
tului �i al aurului era rupt în favoarea celui din urm� metal, se 
poate în�elege u�or c� de pe urma acestei opera�iuni Banca avea s� 
înregistreze mari pagube, care-i sl�beau situa�iunea financiar� �i o 
puneau în imposibilitatea s�-�i poat� îndeplini misiunea în cadrul 
unei economii, care mai avea înc� mult� nevoie de sprijinul s�u”�32.  

Carada s-a ar�tat în continuare împotriva introducerii monometa-
lismului aur, fie prin scrisorile pe care le-a trimis ministrului de 
finan�e, fie prin lu�rile de pozi�ie în cadrul Consiliului de adminis-
tra�ie al b�ncii. Ministerul de Finan�e dorea ca BNR s�-i pun� la 
dispozi�ie lunar aproximativ 5 milioane lei în argint, pe care urma 
s�-i transforme în aur în str�in�tate. Eugeniu Carada, ca �i întregul 
Consiliu de administra�ie au votat contra unei astfel de solu�ii, 
motivând c� “banca este gata �i pe viitor a continua concursul s�u 
�i a satisface orice trebuin�� �i cerere a Guvernului, care n-ar fi 
legat� cu o atingere a statutelor sale”�33. Carada se prezenta a�adar 
a fi un adept hot�rât al autonomiei BNR fa�� de stat, pentru c� în 
opinia sa tocmai aceast� definire clar� a activit��ii specifice a 
fiec�rei p�r�i putea duce la o bun� colaborare.  

La �5 iunie �890 guvernul conservator a promulgat o lege prin care 
era modificat� legea de organizare a BNR din �880, f�r� ca în pre-
alabil s� fie consultat� conducerea B�ncii. Noua lege prevedea c� 
banca nu mai avea dreptul s� emit� decât bancnote de 50, �00, 500 
�i � 000 lei, dar numai dup� ce guvernul aproba forma, modul de 
emisiune �i cantitatea pentru fiecare categorie. Acoperirea metalic� 
era de 40%, fa�� de “o treime din suma biletelor emise”, cât era 

                                                                                                                                                                          
�3� Victor Sl�vescu, op.cit., p.88. 
�32 Mihail Gr. Roma�canu, op.cit., p.259. 
�33 Apud ibidem, p.266; vezi �i C. I. B�icoianu, op.cit., pp. 280-283. 
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prev�zut în legea din �880, materializat� acum numai în aur. De 
asemenea, statul renun�a la beneficiul realizat de banc� prin 
perceperea unei dobânzi mai mari de 7%�34.  

Aceast� reglementare legislativ� a întâmpinat proteste din partea 
Consiliului de administra�ie al BNR. Astfel, în zilele de 20, 2� �i 
22 decembrie �890 au avut loc trei �edin�e ale acestuia în care s-au 
dezb�tut prevederile legii �i impactul acestora asupra institutului de 
emisiune. Eugeniu Carada s-a f�cut remarcat �i de aceast� dat� prin 
pozi�ia pe care a adoptat-o. El afirma c� nu îl interesa faptul c� 
guvernul î�i reducea partea de beneficiu care i se cuvenea, deoarece 
“aceast� reducere nu va servi la nimic, dac� nu se vor lua m�suri ca 
s� asigure existen�a B�ncii �i s� o puie în pozi�iune de a veni în 
momente grele în ajutorul pie�ei. Nu ideea unui coleg ne preocup� 
pe noi, ci numai garantarea situa�iunii B�ncii […] Cu rezerva de 
argint, limita de 33% era îndestul�toare, pentru c� argintul este o 
monet� grea care anevoie se poate transporta �i care nu are nici o 
întrebuin�are interna�ional�. Astfel am putut traversa crize, f�r� ca 
rezerva noastr� metalic� s� scad� �i gra�ie acestei împrejur�ri am 
putut ajuta comer�ul în momente grele. Cu aurul va fi greu �i cu 
totul altfel. Deja, f�r� nici o criz�, în vreo 6 s�pt�mâni, au ie�it din 
Banc� mai bine de �4 milioane, adic� a 4-a parte din rezerva 
noastr� �i dac� vor mai ie�i înc� 4 sau 5 milioane vom fi afar� din 
lege. Ce va fi îns� în caz de o criz� interioar� sau exterioar� care s� 
afecteze pia�a noastr�? Dac� statutele nu vor da opera�iunilor 
noastre o elasticitate îndestul�toare, vom ajunge sau la închiderea 
pr�v�liei sau la curs for�at. […] Ce vom face noi? Ajun�i la limita 
rezervei, dac� nu dincolo de ea, vom fi sili�i a încruci�a bra�ele �i a 
refuza concursul nostru. Eu nu pot admite aceasta, c�ci am lipsi de 
la datoria noastr�, de la rolul nostru ca banc� de scont”�35.  

Negocierile cu guvernul s-au reluat în �89�. Banca Na�ional� nu 
aplicase prevederile noii legi, dar pl�tea biletele sale în aur. O 
problem� aparte o constituia aceea a continu�rii circula�iei biletelor 
de 20 lei, la care Guvernul, spre deosebire de BNR, se opunea. 

                                                                                                                                                                          
�34 Ibidem, pp.268-269. 
�35 Apud C.I. B�icoianu, op.cit, pp. 289-29�. 
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Carada, care îi �inea locul guvernatorului Theodor Rosetti în vara 
anului �89�, a încercat chiar o restrângere a circula�iei acestora 
pentru a demonstra c� pozi�ia Guvernului era gre�it�: “Rezultatele 
acestei cercet�ri au fost de a�a natur� […] încât s-a convins c� 
biletul de 20 lei este absolut necesar. […] Este într-adev�r indis-
pensabil pentru toate tranzac�iunile cele mici, plata lucr�torilor, 
cump�r�ri de cereale de pe la ��rani, lucr�ri agricole �i nevoile 
zilnice pentru hran�, îmbr�c�minte etc. Rolul s�u nu se poate 
îndeplini nici de biletele mai mari, nici chiar de aur, care nu este 
lesne de purtat prin comunele rurale”�36. Punctul de vedere al lui 
Carada a învins în aceast� disput�, prin legea votat� în anul �892 
biletul de 20 lei fiind men�inut. Modific�rile aduse acestei legi în 
acela�i an au reprezentat rezultatul concilierii punctelor de vedere 
ale B�ncii Na�ionale a României �i guvernului�37. 

În anul �893 situa�ia economic� general� nu era dintre cele mai 
bune, deoarece “exporta�iunea a fost aproape nul� �i nu e probabili-
tate c� va cre�te de acum înainte”, dup� cum se exprima guverna-
torul Theodor Rosetti. Din aceast� cauz�, Rosetti dorea m�rirea 
taxei scontului de la 6% la 7% “cu speran�a c� va avea ca efecte 
împu�inarea export�rii aurului.” Carada s-a împotrivit acestei 
m�suri în �edin�a Consiliului de administra�ie din 28 octombrie 
�893, declarând, împreun� cu Anton Carp �i Emil Costinescu, c� 
“ridicarea taxelor nu va avea mare efect asupra ie�irii aurului […] 
ci numai va îngreuna tranzac�iunile interioare deja lovite prin criza 
cerealelor.” Opinia lui Carada a fost votat� de c�tre consiliu �i a 
fost în continuare sus�inut� �i în �edin�a din �8 noiembrie �893. În 
�894 criza economic� s-a agravat, astfel încât conducerea b�ncii a 
fost nevoit� s� rediscute ridicarea taxei scontului, de data aceasta la 
7 sau chiar 8%, �i chiar o restrângere a opera�iunilor b�ncii. 
Eugeniu Carada a fost �i de aceast� dat� împotriva unor astfel de 
solu�ii, argumentându-�i punctul de vedere astfel: “Când �ara 
întreag� sufer�, datoria B�ncii este nu de a agrava situa�iunea prin 
m�suri restrictive �i prin scumpirea capitalului, ci din contr�, de a 
veni în ajutorul comer�ului, industriei �i tuturor produc�torilor, care 

                                                                                                                                                                          
�36 Ibidem, p.3�0. 
�37 Vezi Constantin Hamangiu, op.cit., pp. 272-292. 
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ast�zi mai mult decât oricând au nevoie de concursul nostru.” 
Carada, în acel moment director al serviciului scontului, dorea 
chiar ca banca s� “fac� sacrificii cât de mari �i s� aduc� aur din 
str�in�tate spre a face fa�� tuturor trebuin�elor circula�iunii.” Pozi-
�ia sa a fost aprobat� de Consiliul de administra�ie doar în parte, 
acesta votând în final m�rirea taxei scontului, fiind de acord cu 
aducerea aurului din str�in�tate �i împotrivindu-se reducerii 
opera�iunilor b�ncii�38.  

Pentru Eugeniu Carada întotdeauna interesul statului era cel care 
prima, indiferent dac� pentru acesta trebuiau sacrificate interesele 
personale. Un exemplu în acest sens îl constituie pozi�ia pe care 
întemeietorul B�ncii Na�ionale a adoptat-o în timpul gravei crize 
economice care a afectat România în anii �899-�900. Recoltele 
agricole ale acestor ani au fost extrem de reduse, din cauza secetei 
�i, în acela�i timp, situa�ia financiar� a statului se afla într-un mare 
impas, ca urmare a deficitului bugetar de 62,4 milioane lei, la un 
buget general de 200 milioane lei�39. La momentul �900, statul 
român era în imposibilitatea de a-�i echilibra bugetul numai din 
resursele obi�nuite, g�sindu-se în situa�ia de a apela la orice resurs� 
disponibil�, în condi�iile în care orice împrumut pe pie�ele 
interna�ionale era exclus pân� în anul �902 (aceasta era condi�ia 
pus� de creditori dup� contractarea, la Berlin, a unui împrumut 
extern în valoare �75 milioane lei în noiembrie �899). Pentru a ie�i 
din criz�, guvernul conservator condus de George Gr. Cantacuzino 
a încercat s� cesioneze c�tre antreprenori str�ini exploatarea 
petrolului, dar solu�ia a întâmpinat proteste vehemente din partea 
cercurilor politice �i a opiniei publice. De aceea, s-a ajuns, într-o 
prim� faz�, la cesionarea veniturilor monopolului hârtiei de 
�igarete. La aceasta s-a ad�ugat �i retragerea statului dintre 
ac�ionarii B�ncii Na�ionale prin vânzarea ac�iunilor sale c�tre 
ac�ionarii institu�iei. Negocierile între Ministerul de Finan�e �i 
banc� au început în vara anului �900 �i s-au finalizat la �6 decem-
brie prin semnarea unei conven�ii. În conformitate cu aceasta, 

                                                                                                                                                                          
�38 Arhiva BNR, fond Procesele-verbale ale Consiliului de administra�ie, dosar 34, 

f. �87, �96, 33�-332. 
�39 Victor Sl�vescu, op.cit, p.�46. 
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statul î�i ceda cele 4 000 de ac�iuni de la banc� în schimbul sumei 
de �4 800 000 lei. Pe lâng� detaliile tehnice ale opera�iunii, con-
ven�ia prevedea la punctul 7 faptul c� privilegiul de emisiune al 
b�ncii era prelungit pân� la 3� decembrie �920�40. Banca Na�ional� 
a României devenea astfel o banc� privat� privilegiat�, statul 
p�strându-�i dreptul de control prin comisarul s�u special �i de a 
numi guvernatorul, pe doi dintre directori �i pe trei dintre cenzori. 

Cu toate c� banii rezulta�i din cedarea ac�iunilor statului la banc� au 
intrat rapid la buget, situa�ia nu s-a îmbun�t��it, astfel încât, în 
prim�vara anului �90�, Guvernul conservatorului P.P. Carp s-a v�zut 
nevoit s� apeleze din nou la institutul de emisiune, de data aceasta 
pentru ob�inerea unui împrumut. Aceast� solicitare a fost dezb�tut� în 
�edin�a din 5 mai �90� a Consiliului de administra�ie. Banca era 
rugat� s� acorde acest împrumut f�r� s� perceap� dobând� sau 
comision, statul obligându-se în schimb a-i prelungi privilegiul cu înc� 
�0 ani, începând din �920. Totodat� guvernul se ar�ta gata s� modifice 
articolele din legea �i statutele b�ncii care se refereau la rezerva 
metalic�, permi�ând reducerea acesteia numai în împrejur�ri 
excep�ionale �i pentru o perioad� de timp determinat�, de la 40% la 
33%. Eugeniu Carada a fost primul membru al Consiliului de 
administra�ie care s-a declarat de acord cu propunerile venite de la 
conducerea ��rii: “Oricine ar fi cei de la guvern, Banca, în limitele 
puterilor ei, trebuie s� ajute Statul în împrejur�ri grele �i mai ales 
într-o situa�ie ca cea de ast�zi”�4�. Membrii Consiliului de 
administra�ie, cu o singur� excep�ie, au fost de acord s� acorde 
împrumutul, astfel c� la �� mai �90� a fost semnat� o conven�ie între 
cele dou� p�r�i. La discu�iile care au avut loc cu acest prilej, Eugeniu 
Carada a avut una dintre cele mai argumentate interven�ii, fiind de 
p�rere c� Banca Na�ional� trebuia s� r�spund� pozitiv cererii venite 
din partea guvernului, deoarece aceasta r�spundea “unui interes gene-
ral. El (statul – n.n.) nu poate nici s� se împrumute, nici s� g�seasc� 
alte resurse ca s� ias� din dificultate. În asemenea situa�iune Banca nu 

                                                                                                                                                                          
�40 Ibidem, pp. �48-�49. 
�4� C.I. B�icoianu, op.cit., vol. 2, partea I, Bucure�ti, Monitorul Oficial �i 

Imprimeriile Statului, Imprimeria Na�ional�, �932, p.367. 
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poate sta indiferent�, ea trebuie s� fac� tot ce atârn� de dânsa spre a 
veni în ajutorul Statului”�42.  

Atunci când este vorba de cei 27 de ani de activitate în cadrul B�ncii 
Na�ionale a României, to�i biografii lui Carada îl citeaz�: ”totul pentru 
al�ii, pentru mine numai munc�”�43. Desigur c� nimeni nu poate 
contesta efortul �i d�ruirea pe care b�trânul liberal le-a depus de-a 
lungul acestei perioade, dar tocmai pentru a creiona o imagine cât mai 
real� am considerat necesar s� înf��i��m �i câteva date care �in de via�a 
personal� a lui Carada. Am descris în paginile anterioare munca intens� 
pe care Eugeniu Carada a depus-o la Paris în primii ani de activitate ai 
institutului român de emisiune. În aceast� perioad� el a între�inut o 
intens� coresponden�� cu familia Br�tianu, coresponden�� care reflect� 
�i câteva din aspectele curente ale vie�ii sale. Astfel, Eugeniu Carada era 
cel care le ajuta pe doamnele familiei Br�tianu s� fie în pas cu moda din 
capitala Fran�ei, a�a cum reiese din scrisorile pe care le expedia Piei 
Br�tianu sau Sabinei Cantacuzino. În trei scrisori trimise celor dou� 
doamne, datate iulie �880, august �880, respectiv septembrie �882, 
Carada cerea sau oferea detalii despre diferitele cump�r�turi pe care 
urma s� le fac� pentru prietenele sale (paltoane, m�nu�i, argint�rie, un 
set de bijuterii compus dintr-un pandant de coc cu m�rg�ritare, briliante 
�i diamante, o pereche de butoni �i o br��ar� etc.)�44. 

Tot Piei Br�tianu îi scria la �5 august �880 plângându-se c�, de�i 
s�n�tos, era “foarte turmentat de îns�rcin�rile dificile �i plicticoase 
ce mi s-au dat una dup� alta aici. M� dusesem pentru vreo zece zile 
s� fac b�i la mare îns� o depe�� a d-lui Br�tianu dându-mi o nou� 
îns�rcinare m-a silit a m� întoarce la Paris”�45. 

Din toate m�rturiile �i documentele consultate rezult� faptul c� 
Eugeniu Carada pre�uia foarte mult munca, dar �i zilele de odihn� pe 
care �i le petrecea de obicei la Craiova, la mo�ia Br�tienilor de la 
Florica, la Govora sau la Predeal. Atâta timp cât a func�ionat ca 

                                                                                                                                                                          
�42 Ibidem, p.375. 
�43 Apud Mihai Opri�escu, Eugeniu Carda: Un conspirator convertit în bancher, 

în “Dosarele istoriei”, anul IV, nr.�0(38)/�999, p.�7. 
�44 BAR, Sec�ia Msse, S �(�)/CDXVIII, S �(4)/CCCXCVIII, S �(2)/CDXVIII. 
�45 Idem, S�(3)/CCCXCVIII. 
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director în Banca Na�ional� nu a trecut nici un an f�r� s� î�i 
îng�duie un concediu de cel pu�in o lun�. Pe m�sura înaint�rii în 
vârst� problemele de s�n�tate au devenit tot mai acute, astfel c� era 
nevoit de multe ori s� lipseasc� de la activit��ile curente�46. Uneori 
chiar regreta faptul c� activitatea de la banc� nu îi mai l�sa timp �i 
pentru via�a personal�, a�a cum reiese din scrisoarea trimis� lui 
Ionel Br�tianu la 25 decembrie �885: “Ai dreptate s� te plângi c� 
nu m-am �inut de cuvânt �i n-am venit la Paris toamna aceasta; dar 
cunoscând cauza, precum se vede din scrisoarea ta c� o cuno�ti, 
�tiind cât de intratabil este Carp [Anton Carp, guvernatorul BNR, 
era foarte bolnav în acea perioad� – n.n.], care nu m-a l�sat s� m� 
urnesc, trebuie s� m� scuzi”�47.      

Personalitatea lui Eugeniu Carada �i activitatea depus� de acesta în 
primii 30 de ani de existen�� ai B�ncii Na�ionale a României au 
marcat într-un mod decisiv istoria institutului de emisiune. Poate c� 
cel mai bine s-a v�zut acest lucru dup� trecerea în nefiin�� a lui 
Carada. Adunarea general� a ac�ionarilor b�ncii, care a avut loc în 
februarie �9�0, a hot�rât instituirea unui fond care s�-i poarte 
numele �i ridicarea unui monument în memoria sa. La �7 februarie 
�924 a fost dezvelit bustul lui Eugeniu Carada, oper� a sculptorului 
francez Dubois, amplasat lâng� institu�ia pe care o servise cu atâta 
credin��, la intersec�ia str�zii care îi poart� numele cu strada 
Lipscani. Din p�cate, vitregia vremurilor pe care românii le-au tr�it 
dup� �945 a f�cut ca monumentul s� dispar�, a�a cum s-a întâmplat 
cu multe alte monumente dedicate personalit��ilor din istoria 
na�ional� pe care regimul comunist le-a considerat indezirabile.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                          
�46 Idem, S�(3)/CDXVIII, S�8(�)/MLXII. 
�47 Idem, S�(3)/CCCLXXIII. 
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VI. Personalitatea lui Eugeniu Carada 

A încerca s� cuprinzi întreaga personalitate a lui Eugeniu Carada în 
câteva zeci de pagini ale unui studiu este destul de dificil, mai ales 
în condi�iile în care la dispozi�ia cercet�torului nu exist� decât 
câteva m�rturii ale contemporanilor �i, din nefericire, prea pu�ine 
documente de arhiv�. Aceast� realitate reflect� îns� cel mai bine 
una dintre calit��ile lui Carada: omul de ac�iune, prea pu�in 
interesat de teoretiz�ri �i mult mai înclinat spre aplicarea în 
practic� a ideilor sale. 

Într-un portret deosebit de reu�it, Carada este descris ca “un fel de 
éminence grise a marelui s�u contemporan [Ion C. Br�tianu – n.n.], 
care f�cea de toate f�r� a pretinde ceva �i care era pretutindeni f�r� 
a fi anume undeva. Departe de a fi îns� o umbr� necuvânt�toare a 
lui Br�tianu, pentru c� tot ce f�cea o f�cea la lumina zilei”�48.  

Ce îl îndemna îns� pe Carada s� întreprind� toate ac�iunile la care a 
luat parte, de natur� atât de diferit� unele de altele? În mod cert, la 
baza tuturor a stat patriotismul înfl�c�rat de care era animat, 
veritabil �i nu de parad�, sentiment rezumat atât de frumos de el 
într-o singur� deviz�: “România a românilor”�49. Despre na�ionalis-
mul s�u vorbesc to�i cei care l-au cunoscut: “Era na�ionalist pentru 
�ara lui c�ci, încrez�tor în vigoarea neamului, vedea întrânsul izvo-
rul de via�� �i de emancipare nu numai politic�, ci �i econo-
mic�”�50. 

Pentru contemporani, Eugeniu Carada se înf��i�a ca un spirit 
intransigent �i autoritar, chiar prea dur uneori. Aceasta era îns� 
doar o aparen�� pentru c�, preocupat atât de adânc de modernizarea 
societ��ii române�ti în toate structurile sale, Carada nu î�i permitea 
nici un moment s� se comporte a�a cum o f�ceau foarte mul�i 

                                                                                                                                                                          
�48 Ion Bulei, Atunci când veacul se n��tea…, Bucure�ti, Editura Eminescu, �990, 

p.�37 
�49 Afirma�ia îi apar�ine lui Mircea Cancicov �i se reg�se�te în lucrarea lui Mihail 

Gr. Roma�canu, op.cit., p.293.  
�50 Nicolae Vi�ineanu, directorul sucursalei BNR din Craiova, în “Ramuri”, an V, 

nr.6-7/�5 martie-� aprilie �9�0, p.�36 
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semeni ai s�i care, de�i �coli�i în vestul Europei, gustau din plin 
binefacerile traiului (u�or, pentru ei) de la gurile Dun�rii.  

Carada a fost capabil s� urm�reasc� aproape cu fanatism realizarea 
ideilor în care credea. În acela�i timp era �i extrem de devotat 
prietenilor, cea mai relevant� dovad� în acest sens fiind leg�tura cu 
familia Br�tianu, care se asem�na mai mult cu una de sânge, decât 
una bazat� pe o cuno�tin�� întâmpl�toare. Br�tienii erau singurii 
care aveau oricând deschis� u�a casei sale, în pofida faptului c� era 
cunoscut obiceiul s�u de a nu merge în vizite, primind foarte rar 
câte una�5�. Devotamentul s�u fa�� de familia Br�tianu, reie�it din 
coresponden�a purtat� cu membrii acesteia, a fost atât de mare 
încât se pare c� o parte din averea sa (care era destul de consis-
tent�, avându-�i ca principal� surs� comer�ul cu vinuri) i-a l�sat-o 
lui Ion I.C. Br�tianu, pe care îl considera ca pe un adev�rat fiu�52. 

Semnificative pentru descifrarea personalit��ii sale sunt, credem, 
dou� dintre motourile folosite de Carada pe sigiliile sale (ampren-
tele sigiliare în cear� ro�ie se reg�sesc pe coresponden�a consultat� 
la Biblioteca Academiei Române). Astfel, pe lâng� un sigiliu 
dreptunghiular obi�nuit, cu ini�ialele sale, Eugeniu Carada mai 
folosea înc� dou�, de aceea�i form�, având inscrip�ionate câteva 
cuvinte în limba francez�. Primul dintre ele, reprezentând un stejar 
frânt, are pe margine înscrise urm�toarele cuvinte: ”Mieux vaut 
rompre que plier” (Mai bine frânt, decât s� te pleci). Cel de-al 
doilea, înf��i�ând un lan� muntos este înso�it de dictonul “Calme au 
sein des orages” (Calm în mijlocul furtunii).  

Carada era un spirit enciclopedic �i “un cozeur des�vâr�it”, putând 
s� abordeze subiecte dintre cele mai diverse, chiar dac� nu erau din 
domeniul s�u de activitate �i uimindu-�i interlocutorii cu vastele 
sale cuno�tin�e: “Avea un dar neîntrecut de a-�i pironi aten�iunea, 

                                                                                                                                                                          
�5� Ion Bulei, op.cit., p.�37 
�52 Într-o scrisoare pe care i-a adresat-o la Paris lui Ionel Br�tianu în �885, Carada 

îl ruga s� se întoarc� mai repede în �ar� pentru c�, de�i în�elegea tenta�iile din 
capitala Fran�ei, “nici milioanele mele nu sunt de dispre�uit”; BAR, Sec�ia 
Msse, S �(3)/CCCLXXIII 
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de a te interesa, de a te convinge �i de a te face s� nu sim�i 
niciodat� oboseala încord�rii intelectuale”�53. 

Din p�cate pentru posteritate, ideile sale în domeniul economic nu 
pot fi cunoscute decât în m�sura în care sunt descifrate ac�iunile 
sale concrete. Foarte pu�ine m�rturii despre gândirea sa economic� 
au ajuns pân� la noi. Astfel, Eugeniu Carada considera c� sursa 
crizelor financiare cu care statul român s-a confruntat la sfâr�itul 
secolului al XIX-lea �i la începutul secolului al XX-lea era „nu atât 
lipsa resurselor, cât lipsa spiritului unei adev�rate economii în 
bugetul cheltuielilor noastre”�54. Solu�iile de moment, de exemplu 
m�rirea impozitelor, nu erau agreate de c�tre b�trânul liberal, care 
obi�nuia mereu s� repete c� “impozitele nu se schimb�, nici nu se 
m�resc în vreme de criz�. Deficitele se acoper� cu economii �i prin 
opera�iuni inteligente”�55. Adeseori, el obi�nuia s� spun� c� “f�r� 
un comer�, f�r� o industrie prosper� un stat nu poate înainta. F�r� 
c�i de comunica�ie �i institute de credit acesta nu poate 
prospera”�56. Tocmai datorit� acestor convingeri, Carada a fost cel 
care a negociat în numele statului român r�scump�rarea concesi-
unii c�ilor ferate construite de consor�iul german Stroussberg. De 
asemenea, el a fost unul dintre ini�iatorii �i organizatorii institutelor 
de credit urban �i rural.  

Dreptatea nu a fost îns� întotdeauna de partea sa. A�a s-a întâm-
plat, de exemplu, în cazul construirii podului peste Dun�re de la 
Cernavod�. Carada a dorit ca aceast� lucrare de amploare s�-i fie 
încredin�at� celebrului inginer francez Gustave Eiffel, pentru c� nu 
avea încredere c� un arhitect sau inginer român ar fi fost capabil s� 
duc� la bun sfâr�it o sarcin� atât de dificil�. Autorit��ile l-au 
desemnat îns� pe Anghel Saligny s� se ocupe de construirea podu-
lui (la timpul s�u o realizare de excep�ie), fiind pentru câteva 
decenii cea mai mare construc�ie de gen pe plan european. Chiar �i 
în aceste condi�ii Carada a continuat s� se arate nemul�umit, 

                                                                                                                                                                          
�53 Nicolae Vi�ineanu, op.cit, p.�38 
�54 Apud Ioan Georgescu, op.cit, p. 20.  
�55 Ibidem 
�56 Apud Constant R�utu, op.cit., p.90. 
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declarând permanent c� statul român cheltuise mult prea mult 
pentru ridicarea unui simplu pod. 

Calit��ile sale de bancher erau recunoscute �i în str�in�tate, mai 
ales în mediul financiar francez �i cel german. Dar mai important 
decât atât ni se pare a fi recunoa�terea acestor calit��i chiar de c�tre 
adversarii s�i politici direc�i, într-o epoc� în care rareori se întâm-
pla acest lucru. Atunci când conservatorii au dorit s� înfiin�eze o 
mare banc� pentru a le servi interesele, dup� modelul B�ncii 
Na�ionale a României, considerat� o citadel� na�ional-liberal�, P.P. 
Carp, unul dintre frunta�ii acestora a remarcat: “Nu m� îndoiesc c� 
ave�i bani. Dar degeaba, dac� nu ave�i un finan�ist de seama lui 
Carada nu pute�i face nimic”�57. 

�i, pentru c� nimic nu ni s-a p�rut mai potrivit drept final pentru 
acest studiu dedicat lui Eugeniu Carada, îl cit�m în continuare pe 
Nicolae Iorga, cel care a reu�it s�-i creioneze în câteva cuvinte 
întreaga via��: “A murit omul care în România a f�cut mai mult� 
politic� timp de o jum�tate de veac, f�r� s�-i fi aplicat cineva 
legile, s�-i fi citit discursul, f�r� s�-i fi auzit glasul �i s�-i fi v�zut 
chipul. A-l privi îns� ca pe o personalitate pe acest invizibil �i 
ve�nic ocult al liberalilor ar fi o mare gre�eal�. Carada era �i mai 
pu�in �i mai mult decât atât”�58. 

                                                                                                                                                                          
�57 Apud Ioan Georgescu, op.cit., p.20 
�58 Din articolul dedicat memoriei lui Eugeniu Carada de c�tre Nicolae Iorga în 

”Ramuri”, an V, nr.6-7/�5 martie -� aprilie �9�0, p.�55 


