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 lucrare care îşi propune să trateze problemele referitoare la personali-
tatea unui om politic de talia lui Dimitrie A. Sturdza, este mai mult 
decât binevenită, mai cu seamă, astăzi, când asemenea figuri ilustre au 

stat mai puţin în atenţia cercetării ştiinţifice. În opinia noastră, oportunitatea 
temei este datorată şi faptului ca abordarea s-a făcut într-o perioadă de profundă 
criză politică în care liderii lipsesc cu desăvârşire, iar contemporanii noştri tre-
buie să cunoască tradiţia spectrului politic românesc, care a beneficiat de mari 
valori în materie, între ei înscriindu-se şi Dimitrie A. Sturdza. 

Prin prisma modului nostru de a aborda şi aprecia lucrarea, devine edificatoa-
re şi ideea avansată de către dna Damean, chiar în Introducere, unde remarca: 
,,Dimitrie A. Sturdza merită din plin ca istoricii să se aplece asupra personalităţii 
sale polivalente. Iar dacă nu au făcut-o până în prezent decât tangenţial, în lu-
crări generale, sau speciale, despre liberalismul românesc, cu atât mai necesar 
devine un demers în acest sens”. 

Un merit deosebit al autoarei îl reprezintă şi faptul că, de la bun început, 
atenţionează că şi-a propus să analizeze doar personalitatea omului politic, cer-
cetarea întregii sale vieţi şi activităţi rămânând să constituie obiectul unor 
cercetări şi lucrări viitoare. 

Valoarea incontestabilă a lucrării este asigurată de baza documentară consti-
tuită de mărturiile de arhivă aflate în fondul donat de D.A. Sturdza Bibliotecii 
Academiei, dar, mai cu seamă, de cele păstrate la Arhivele Naţionale ale Româ-
niei, între ele, cele mai bogate în informaţii fiind fondul ,,Casei Regale” şi cel al 
familiei Brătianu.  

În mod fericit, autoarea a reuşit să interpreteze informaţiile oferite de docu-
mentele de arhivă, corelându-le cu bogata bilbiografie de specialitate pe care a 
studiat-o în profunzime. 

Structurată pe cinci capitole, judicios repartizate, asigurând un evident echi-
libru între ele, cartea porneşte de la formarea până la afirmarea personalităţii 
omului de stat, insistând pe aportul lui Dimitrie A. Sturdza în edificarea regimu-
lui monarhiei constituţionale, pe activitatea guvernamentală din perioada 1878-
1888 şi pe rolul lui ca şef al Partidului Naţional Liberal şi ca prim-ministru. 

Analiza atentă a incursiunii în timp, realizată de autoare, evidenţiază că o 
jumătate de secol, între 1857 şi 1908, de la debutul  său în viaţa politică în calitate 
de secretar al Divanurilor ad-hoc şi al Căimăcămiei (1858), practic, a fost prezent 
şi  a participat, în mod nemijlocit, la majoritatea evenimentelor de ordin politic 
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desfăşurate atât pe plan intern, cât şi extern, contribuind la ascensiunea Româ-
niei pe calea modernismului. 

Dintre toate prezențele şi contribuţiile sale la derularea evenimentelor petre-
cute pe tărâm politic, se impun atenţiei colaborarea cu domnitorul Al. I. Cuza, 
participarea la întemeierea Partidului Naţional Liberal (ca membru fondator); 
recunoaşterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române; reactivarea ,,chestiunii 
naţionale şi susţinerea problemei  ”petrolului românesc” etc. În aceeaşi măsură, 
se impun a fi remarcate şi acţiunile întreprinse pe plan extern, la care D.A. Stur-
dza a fost prezent, cum ar fi recunoaşterea lui Carol I ca domnitor al României, 
misiunea ca agent diplomatic la Constantinopol, îndeplinirea prerogativelor de 
ministru de externe; apărarea intereselor româneşti în ”problema Dunării”; sus-
ţinerea alianţei cu Puterile Centrale. Desigur, cele enumerate nu reprezintă 
decât o parte şi, în opinia noastră, cele mai importante evenimente, pentru că 
aşa cum poate fi constatat şi la nivelul lucrării, ele au fost mai multe şi cu impli-
caţii deosebite pentru evoluţia politică a României. 

Pe fondul analizei efectuate, în afara însuşirilor şi calităţilor de mare om poli-
tic - demonstrate din plin în timpul crizei de la începutul  secolului XX - 
autoarea a reuşit să stăruie şi asupra controverselor, intrigilor şi atacurilor la care 
a fost supus D.A. Sturdza, socotit pe nedrept ,,trădător al intereselor naţionale”, 
pentru ca în 1907 să devină ,,eroul situaţiunii” şi chiar ,,salvatorul patriei”. 

Este cu atât mai mult un merit al doctorandei care a reuşit să creioneze  per-
sonalitatea politică a lui Dimitrie Sturdza în întreaga ei complexitate. Tocmai de 
aceea, aşa după cum evidenţia autoarea: ,,Adulat sau hulit, în funcţie de împreju-
rări”, prin calităţile sale incontestabile, D.A. Sturdza a lăsat o puternică impresie 
asupra contemporanilor, problematică tratată în ultimul capitol al tezei. 

Este absolut necesar un asemenea demers, întrucât istoriografia noastră are 
nevoie de asemenea lucrări, menite să ancoreze prezentul la trecutul dat uitării 
în mod nejustificat şi nepermis. 
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