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ucrarea elaborată de dna Mihaela Damean reprezintă bilanţul unor 
eforturi sistematice ale autoarei de a se apropia de o problematică im-
portantă în istoria celei de-a doua jumătăţi a sec. XIX şi începutul 

secolului XX în România – mai bine spus, de la perioada de instalare a divanuri-
lor ad-hoc şi până în preajma Războaielor balcanice şi a Primului război mondial 
–, anume analiza activităţii importantului om politic D. A. Sturdza. Din multe 
puncte de vedere, acesta este un caz exponenţial în peisajul politic al României 
de atunci – fie şi prin faptul că începe ca un colaborator al lui Al. I. Cuza şi va 
termina ca un partener politic important al regelui Carol I-iul sau prin faptul că 
începe ca un membru al Societăţii “Junimea”, dar nu se va orienta politic spre 
conservatori, ci către liberali. După cum observă dintru început dna Damean 
(vezi Introducerea lucrării), “Surprinzător sau nu, cineva lipseşte din această ade-
vărată pleiadă. Este omul politic liberal Dimitrie Alexandru Sturdza, cu un rol 
semnificativ în edificarea şi consolidarea României moderne”. Până acum, în isto-
riografia română acest domeniu al Istoriei moderne a fost bine explorat; corifeii 
liberalismului modern, precum Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, Ion Ghica, 
Ion I. C. Brătianu au constituit subiectul unor lucrări biografice, dar până acum 
asupra lui D. A. Sturdza nu s-au oprit istoricii decât tangenţial. În acest context, 
demersul dnei Damean reprezintă un pas înainte, căruia-i prevăd bune consecin-
ţe în plan istoriografic.  

Domnia sa abordează sistematic cinci probleme principale, care sunt totodată 
principalele repere de ordin biografic ale personajului: i) în primul rând, perioa-
da formării şi a primelor responsabilităţi de ordin politic (cap. I); ii) apoi o 
privire de ansamblu asupra rolului lui D. A. Sturdza în edificarea monarhiei con-
stituţionale (cap. II); iii) apoi se insistă asupra multora dintre sarcinile pe care D. 
A. Sturdza şi le-a asumat în exerciţiul guvernării, de la negocierea răscumpărării 
căilor ferate române şi până la activitatea de Ministru de Externe (cap. III); iv) în 
continuare, autoarea analizează activitatea lui D. A. Sturdza ca şef al PNL, insis-
tând pe anumite probleme importante, cum ar fi “chestiunea naţională”, 
“problema aromână” sau gestionarea crizei financiare de la începutul sec. XX 
(cap.IV); v) în fine, a cincea problemă abordată este configurarea lui D. A. Stur-
dza prin viziunea contemporanilor săi (cap. V). Pe lângă aceste cinci elemente 
principale, un capitol final intitulat Epilog vine să întregească demonstraţia. 

Din punct de vedere tehnic, lucrarea elaborată de dna Damean cuprinde aşa-
dar 246 pagini, grupate în cinci capitole, bine structurate (Introducerea conţine 
motivaţia lucrării, prezentarea bibliografiei etc., iar un ultim cvasi-capitol este 
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dedicat concluziilor). Multe citate edificatoare, trimiteri la ilustraţii, precum şi o 
bogată bibliografie completează un cadru narativ foarte bine reliefat. 

Dintr-u început vreau să remarc ancorarea teoretico-istoriografică a demersu-
lui dnei Damean. Dânsa stăpâneşte foarte bine instrumentarul profesionistului 
în domeniu, are o teză clară pe care reuşeşte să o argumenteze folosind un mate-
rial documentar bogat şi variat. 

Cercetările sale în Arhivele Naţionale Istorice Centrale – îndeosebi în dosare 
ale fondului Sturdza, Brătianu sau Parlament –, cercetările în arhiva D. A. Stur-
dza de la Biblioteca Academiei Române, precum şi analiza atentă a presei şi a 
multor lucrări de specialitate sunt meritorii şi cred că lucrarea, în ansamblul ei, 
răsplăteşte acest efort. Solida pregătire teoretică şi metodologică a fost împletită 
cu o temeinică stăpânire a documentaţiei de epocă şi a contextelor istorice ale 
vremii. Dna Damean a reuşit identificarea multor informaţii relevante în aceste 
arhive instituţionale, ca şi în studierea atentă a presei din acei ani şi a altor lu-
crări conexe. 

Principalul merit al lucrării cred că este acoperirea ariei relativ largi de sub-
iecte pe care o astfel de biografie o presupune. 

În opinia mea, lucrarea aduce şi alte elemente de noutate: i) în primul rând, 
tema ca atare – care este una foarte importantă pentru a înţelege mai bine cea 
de-a doua jumătate a secolului XIX românesc, mai ales din perpectiva vieţii poli-
tice şi parlamentare; ii) apoi, un alt element de noutate este analiza combinată a 
celor două componente: dna Damean ne explică pe de o parte o biografie a unui 
om de stat important, iar pe de altă parte contextul pe care acest personaj l-a 
modelat prin propria sa activitate – cu alte cuvinte, îmbinarea dintre perspectiva 
politico-istorică şi perspectiva biografică; iii) în fine, un al treilea element îl re-
prezintă analiza de ansamblu a principalelor probleme pe care politica 
românească le-a avut de înfruntat în acele decenii marcate, printre alţii, şi de 
personalitatea lui D.A. Sturdza. 

Lucrarea prezentată de dna Mihaela Damean reprezintă o contribuţie ştiinţi-
fică originală şi valoroasă şi aduce, odată publicată, un spor important în 
cunoaşterea istorică. Sunt convins că dna Mihaela Damean este pe un drum bun 
în privinţa acestei analize, că a muncit serios şi că este autentic interesată de 
subiectul ales. 
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