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Ştefan CRĂCIUN* 
 
 

Nicolae B. Cantacuzino – primul trimis extraordinar şi 
ministru plenipotenţiar al României la Berna (1911-1912) 

 
 
 
 
După câştigarea independenţei (1878) şi a proclamării Regatului (1881), 

România şi-a consolidat poziţia de stat cu drepturi depline pe harta europeană. 
Aflată într-o Europă dominată de Marile Puteri, România pleca la drum cu o elită 
diplomatică în plin proces de formare1. În cadrul acesta s-a format şi Nicolae B. 
Cantacuzino, cunoscut printre apropiaţi ca ”Nino” Cantacuzino (1864-1948), 
diplomat cu o lungă activitate în slujba diplomaţiei româneşti (1889-1930). Deşi a 
deţinut câteva posturi importante ca primul trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al României în Elveţia sau primul ministru plenipotenţiar trimis după 
finalul Primului Război Mondial în Austria, numele său a rămas cunoscut prin 
memoriile sale scrise la finalul vieţii, mai întâi în limba franceză2, şi mai apoi 
traduse în limba română, cu un cuvânt de introducere semnat de Nicolae Iorga3.  

În rândurile de faţă ne propunem să prezentăm câteva date privind 
biografia lui Cantacuzino, urmând ca mai apoi să ne oprim asupra premiselor 
deschiderii legaţiei române la Berna şi, în cele din urmă, să evidenţiem principalele 
aspecte din timpul scurtei sale misiunii de la Berna dintre anii 1911-1912. 

 
Secvenţe biografice 

 
Nicolae B. Cantacuzino4 a fost un diplomat de carieră, care şi-a început 

activitatea în cadrul Administraţiei Centrale, în noiembrie 1889, cu funcţia de 
copist supranumerar, apoi şef de birou clasa a II-a, din octombrie 1890, şi înaintat 
la gradul de ataşat de legaţie. În martie 1891 a fost numit vice-consul şi cancelar al 

 
* Doctorand, Facultatea de Istorie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, România; 
craciunstefan954@gmail.com. 
1 Rudolf Dinu, Diplomaţia Vechiului regat (1878-1914), în Dinu C. Giurescu, Rudolf Dinu, Laurenţiu 
Constantiniu, O istorie ilustrată a diplomaţiei româneşti 1862-1947, Bucureşti, Monitorul Oficial, 
2011, p. 74. 
2 N. B. Cantacuzène, Vieux temps. Vieilles figures, Bucarest, 1940. 
3 Idem, Amintirile unui diplomat român, Bucureşti, 1944. 
4 Numele lui Nicolae B. Cantacuzino conţine litera B de la iniţiala tatălui pe care îl chema Vasile, dar 
era cunoscut sub forma franceză de Basile. De asemenea, importantă este menţionarea poreclei 
primite de diplomat şi anume „Nino”, destul de familiară în rândul cunoscuţilor săi.  
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consulatului român de la Budapesta şi, peste doi ani, a fost înaintat la gradul de 
secretar de legaţie clasa a III-a. A fost promovat în iulie 1893 la gradul de secretar 
de legaţie clasa a II-a la legaţia din Atena, însă a continuat să lucreze tot la 
consulatul de la Budapesta până la sfârşitul anului 1894, când a fost trimis la Viena 
ca secretar de legaţie clasa a II-a. Pentru scurt timp, aprilie-octombrie 1895, a fost 
numit subdirector al Afacerilor Străine şi Contenciosului în Administraţia Centrală. 
De aici a fost numit însărcinat cu afaceri la Atena, noiembrie 1896 – iunie 1897, 
numit la Petersburg şi transferat, apoi, ca secretar de legaţie clasa a II-a la Viena5. 

În iulie-august 1899 a fost înaintat şi confirmat ca secretar de legaţie clasa 
I, iar în aprilie 1905 a fost înaintat la gradul de consilier de legaţie. Începând din 
iulie 1909 a deţinut funcţia de secretar general al Ministerului de Afaceri Străine şi 
înaintat la gradul de ministrul plenipotenţiar clasa a II-a. În martie 1911 a fost 
numit trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar al României la Berna şi 
rechemat la București în iulie 1912. Diplomatul a fost pus în disponibilitate în  
perioada 31 decembrie 1912-18 iunie 19146.  

În intervalul iunie 1914-septembrie 1916 a fost însărcinat cu administraţia 
şcolilor şi Bisericilor române din Balcani şi între iulie și noiembrie 1914 a fost 
însărcinat cu afaceri în Serbia. În 1916 a fost transferat la Petrograd şi a rămas 
acolo până în 1918, după care a ocupat funcţia de consilier de legaţie la Paris 
(1919-1920). În anul 1920 a fost înaintat la gradul de ministru plenipotenţiar clasa I 
şi numit la Viena ca trimis extraordinar şi ministru plenipotenţiar. În octombrie 
1922 a fost rechemat în Administraţia Centrală şi transferat la Paris. În capitala 
Franţei a ocupat funcţia de consilier de legaţie până în decembrie 1930, când a fost 
scos la pensie. Între 1931 și 1938 a fost consilier special în cadrul legaţiei de la 
Paris7, după care a revenit în ţară şi a locuit în Bucureşti. A trecut la cele veşnice la 
data de 26 aprilie 1948, fiind înmormântat la Cimitirul „Bellu”. 

 
Premisele deschiderii legaţiei la Berna 

 
La începutul secolului XX, politica externă românească se afla sub 

auspiciile tratatului cu Puterile Centrale, reînnoit în 1902,  după eşuarea propunerii 
premierului D.A. Sturdza de a încheia tratate directe cu fiecare din membrii 
Triplicei. Această perioadă este marcată de o politică prudentă, care urmărea 
menţinerea echilibrului regional8. Prin venirea lui Brătianu la preşedinţia Partidului 
Naţional Liberal şi la guvernare în anul 1909, relaţiile cu Tripla Alianţa stagnează 
şi se observă o timidă apropriere faţă de Antanta9. Odată cu retragerea lui Brătianu 

 
5 AMAE, fond Dosare Personale, litera C, nr. 48, dosar Cantacuzino N. B., vol. II, fişă referitoare la 
gradele şi funcţiile ocupate, nepaginată. 
6 Ibidem. 
7 Ministru plenipotenţiar la Paris era Constantin Cesianu. 
8 Sorin Liviu Damean, Diplomaţia românească în timpul domniei lui Carol I – O diplomaţie de 
cabinet?, în „Analele Universităţii din Craiova”, Istorie, XVII (2012), nr. 1 (21), p. 81. 
9 Keith Hitchins, Romania 1866-1947, ed. a V-a, trad. din lb. engleză de George G. Potra şi Delia 
Răzdolescu, Bucureşti, Editura Humanitas, 2013, p. 153-155. 
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la sfârşitul anului 1910 şi revenirea conservatorilor, relaţiile cu Puterile Centrale se 
revigorează iar relaţiile României cu puterile Antantei cunosc un regres10. În acest 
context se poate înţelege mai bine de ce guvernul conservator, prin Titu Maiorescu 
la externe, a considerat de interes deschiderea unei legaţii în Elveţia, mai ales că în 
perioada de dinaintea Primului Război Mondial, dar şi în timpul său, capitalele 
ţărilor neutre erau înţesate de diplomaţi şi spioni, iar prin intermediul acestor locaţii 
se puteau afla informaţii de maximă atenţie pentru diplomaţia română11.  

Legăturile româno-elveţiene au existat cu mult înaintea constituirii statului 
român modern, acestea fiind consemnate începând cu secolul al XIV-lea. Primele 
legături oficiale româno-elveţiene datează însă de la data de 8 noiembrie 1866, 
când Carol I aducea la cunoştinţa preşedintelui Confederaţiei Elveţiene instalarea 
sa ca domnitor al României. Relaţiile româno-elveţiene oficiale au avut la bază 
interese comerciale, în 1875 s-a semnat primul acord comercial, iar în anul 1879 s-a 
semnat convenţia comercială româno-elveţiană. Pe 15 ianuarie 1879, proiectul de 
lege suplimentar cu privire la legaţiile şi consulate României prevedea înfiinţarea şi 
unei legaţii româneşti la Berna. În dezbaterile Adunării Deputaţilor, deputatul 
liberal Nicolae Fleva a subliniat importanţa deschiderii unei asemenea legaţii: „În 
numele dar al civilizaţiunii şi al recunoştiinţei ce datoram acestor ţări civilizate, 
care ne trimit de acolo toate rezultatele mari ale progresului şi mai cu seamă mica 
Elveţie, care servă de model cu instituţiunile ei militare, cu şcolile ei şi cu tot ce 
este progres în viaţa omenirii”12. La 31 ianuarie/12 februarie 1879 proiectul de lege 
era adus în faţa Senatului, dar legaţia de la Berna era eliminată, având ca justificare 
imposibilitatea susţinerii financiare a acestui post diplomatic13.  

Activitatea în vederea extinderii relaţiilor româno-elveţiene a continuat şi 
după recunoaşterea Independenţei României. N. Calimachi-Catargi, ministrul 
român la Londra, a fost însărcinat cu misiunea de a-i prezenta preşedintelui 
Confederaţiei mesajul cu privire la recunoaşterea independenţei României14. Pe 
data de 2/14 iunie 1880, a fost primit oficial de către preşedintele confederaţiei 
Elveţiei, Emil Welti, care notifica primirea mesajului şi confirma recunoaşterea 
independenţei de către Elveţia15. 

 
10 Vasile Cristian, Politica externă a României independente (1878-1914), în Istoria Românilor. De la 
independenţă la Marea Unire (1878-1918), vol. VII, tom II, coord. Gheorghe Platon, Bucureşti, 
Editura Enciclopedică, 2003, p. 279-280. 
11 Boris Rangheţ, Relaţiile româno-americane în perioada Primului Război Mondial, Cluj-Napoca, 
Editura Dacia, 1975, p. 114. 
12 Organizarea instituţională a Ministerului Afacerilor Externe. Acte şi documente. Volumul I (1859-
1919), ediţie îngrijită de Ion Mamina, Gheorghe Neacşu şi George G. Potra, Bucureşti, Fundaţia 
Europeană Titulescu, 2004, p. 266. 
13 „Monitorul Oficial”, nr. 12 din 16 ianuarie 1879, p. 207-217. 
14 Marcel Dinu, Octavian Gavrişi, Cornel Paraschiv, Dezvoltarea relaţiilor internaţionale ale 
României. Acţiuni diplomatice dedicate recunoaşterii şi consolidării Independenţei după Congresul 
de la Berlin, în Diplomaţia română în slujba Independenţei, coord. Vasile Gliga, Teofil Bălaj et al., 
Bucureşti, Editura Politică, 1977, p. 253. 
15 V. Dumitrescu, Înfiinţarea reprezentanţelor diplomatice ale României la Berna, în Reprezentanţele 
diplomatice ale României. 1911-1938, vol. II, Bucureşti, Editura Politică, 1971, p. 44. 
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Următorul pas a constat în semnarea unui tratat consular româno-elveţian 
la data de 14 februarie 1880, prin care ambele părţi s-au angajat să faciliteze şi să 
dezvolte în continuare relaţiile deja existente între părţile contractante. În 1886 a 
fost încheiat un nou tratat comercial între cele două ţări. Guvernul României şi 
Consiliul Federal a promis să consolideze legăturile de prietenie dintre cele două 
ţari şi să așeze relaţiile comerciale pe baze bilaterale, satisfăcătoare pentru ambele 
părţi16. Începând cu anul 1891, România deschide trei consulate onorifice, la Basel, 
Geneva şi Zürich, iar mai târziu, în anul 1895, unul la Berna. În anul 1893, la 
Bucureşti se semnează un nou tratat comercial, prin care cele două ţări îşi acordau 
reciproc clauza naţiunii celei mai favorizate. Mai târziu, în 1904, la Bucureşti se 
încheie o convenţie adiţională pentru prelungirea tratatului până la data de 31 
decembrie 191717.  

Cu privire la relaţiile României cu Tripla Alianţă, la legaţia Elveţiei de la 
Viena se urmărea atent orientarea României. Astfel, într-un raport din anul 1909 al 
ministrului plenipotenţiar F. du Martheray, se sublinia apartenenţa României la 
politica Puterilor Centrale datorită „germanofiliei” regelui Carol I. Diplomatul 
elveţian a mai subliniat anumite concesii pe care Viena şi Berlinul au consimţit să 
le facă statului român, care nu mai accepta un rol de „ţap ispăşitor”. Referitor la 
interesele germane la Dunăre, du Martheray observa că România va reprezenta 
întotdeauna, pentru blocul german, un punct de sprijin în partea de sud18. 

Daca relaţiile consulare româno-elveţiene erau consolidate, raporturile 
diplomatice nu erau bine stabilite19. Având în vedere statutul de neutralitate al 
Elveţiei şi importanţa pe care acest spaţiu îl căpăta în plan diplomatic, ministrul de 
externe Titu Maiorescu decide înfiinţarea legaţiei române de la Berna în mai 1911, 
în locul înfiinţării legaţiei române de la Washington20. Astfel, deschiderea legaţiei 
României de la Berna a fost făcută pe fondul necesităţii unui nou canal diplomatic, 
aflat între Franţa şi Germania, ce permitea diplomaţiei române de a avea un spaţiu 
de observare a tensiunilor politice europene tot mai frecvente.   
 
Nicolae B. Cantacuzino ministru plenipotenţiar la Berna (1911-1912)  

 
Conexiunile diplomatice dintre România şi Elveţia au stat sub semnul 

diferenţei şi în acelaşi timp sub semnul similitudinii, cele două state fiind despărţite 

 
16 „Feuille Fédérale”, vol. 2, 1886, p. 700-718. 
17 „Feuille Fédérale”, vol. 1, 1893, p. 698-702. 
18 Documents Diplomatiques Suisses, vol. 5 (1904-1914), Herbert Lüthy, George Kreis (ed.), Bern, 
1983, p. 571-572, nr. 257. 
19 Dacă România a deschis misiunea diplomatică de la Berna pe  data de 9 mai 1911, Elveţia o va 
deschide pe a sa la Bucureşti la data de 12 septembrie 1916, trimiţându-l ca însărcinat cu afaceri pe 
Gustave Boissier, vezi în: Claudia Chinezu, Les relations entre la Roumanie et la Suisse, 1938-1948. 
Entre Realpolitik et perceptions idéologiques, lucrare de doctorat, Fribourg, 2006, p. 50 şi „Journal de 
Genève. National. Politique et littéraire”, anul 87, nr. 255, ediţia a treia, 14 septembrie 1916, p. 5. 
20 AMAE, fond Problema 82, dosar Decizii şi decrete, 1894-1928, vol. 46, 10 martie 1911, f. 57.  
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de o distanţă geografică considerabilă şi de un decalaj economic însemnat, dar şi de 
un statut diferit pe plan internaţional21.  

Pe data de 9 mai 1911, prin decret regal, Nicolae B. Cantacuzino a fost 
numit ministru plenipotenţiar şi trimis extraordinar al României la Berna. Astfel, în 
decretul regal se consemna: „Numim pe ziua de 10 mai 1911 pe Domnul 
Cantacuzino (N. B.), ministru plenipotenţiar cl. II şi actual secretar general al 
ministerului afacerilor străine, în calitate de trimis extraordinar şi ministru 
plenipotenţiar al Nostru pe lângă Consiliul federal al Elveţiei, în noul post creat la 
Berna prin budgetul 1911-1912”22. Personalul diplomatic al legaţiei era compus 
doar din Cantacuzino – ministru plenipotenţiar şi Constantin C. Olănescu23 
consilier de legaţie cl. I24. 

Nicolae B. Cantacuzino a fost numit în capitala Elveţiei la recomandarea 
ministrului de Externe, Titu Maiorescu. La numirea sa au contribuit mai mulţi 
factori. Un prim element este legat de tradiţia familiei Cantacuzino din Moldova de 
a studia în Elveţia, astfel, diplomatul care era familiar cu societatea helvetă, 
reprezenta o alegere potrivită25. Însă, de asemenea, cel de-al doilea factor, cel 
familial, a contribuit la fel de mult la numirea în „ţara cantoanelor”. Unul din copii 
diplomatului, Emanuel, avea o sănătate mai fragilă; din acest motiv, Marcela, soţia 
diplomatului, a fost nevoită să se stabilească la staţiunea climaterică din Montreaux 
încă din anul 1909, aici fiind plecat la studii şi băiatul cel mare al lui „Nino”, 
George. Astfel putem considera că Nicolae B. Cantacuzino ar fi putut insista pe 
lângă Minister pentru a putea să fie mai aproape de familie26. 

Numirea lui Nicolae B. Cantacuzino la Berna a fost salutată cu simpatie de 
către elveţieni, iar prestigiosul ziar „Journal de Genève” a consemnat numirea lui 
„Nino” la Berna în două rânduri27. De asemenea, numirea lui Nicolae B. 
Cantacuzino a fost sărbătorită de către funcţionarii Ministerului de Afaceri Străine 
la Grand Hôtel du Boulevard pe data de 8 mai 1911. Două toasturi au fost ridicate 

 
21 Adrian Viţalaru, Old bounds in the ”New Europe”: aspects concerning romanian-swiss relationsin 
the first interwar decade, în Roumanian and European diplomacy. From cabinet diplomacy to the 
21st century challenges, ed. by Gh. Cliveti, Adrian-Bogdan Ceobanu, Adrian Viţalaru, Ionuţ Nistor, 
Trieste, Beit Casa Editrice, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, 2012, p. 337. 
22 AMAE, fond Dosare Personale, litera C, nr. 48, N. B. Cantacuzino, vol. II, decret nr. 1717 din 
9 mai 1911, nepaginat. 
23 AMAE, fond Problema 82, dosar Decizii şi decrete, 1894-1928, vol. 46, decret nr. 09376 de pe 
30 aprilie 1911, f. 60. Constanin C. Olănescu este transferat de la Belgrad la Berna de către Titu 
Maiorescu. 
24 Almanach de Gotha. Annuaire généalogique, diplomatique et statistique, 1912, p. 1141. 
25 De asemenea, Cantacuzino era vorbitor de franceză şi germană, iar cumnatul său, George Valentin 
Bibescu, era membru al „Automobile Club de Suisse (ACS)”, vezi în Claudia Chinezu, Relaţiile 
dintre România şi Elveţia. Abordări diplomatice, economice şi culturale, București, 2011, p. 28.  
26 Jean Michel Cantacuzène, Une vie en Roumanie. De la Belle Époque à la République populaire 
1899-1960, L’Harmattan, Paris, 2011, p. 96 şi Adrian-Bogdan Ceobanu, Diplomaţi în Vechiul Regat. 
Familie, carieră şi viaţă socială în timpul lui Carol I (1878-1914), Iaşi, Editura Universităţii 
„Alexandru Ioan Cuza”, 2015, p. 296. 
27 „Journal de Genève”, anul 82, no. 143, 27 mai 1911,  p. 3; idem, anul 82, no. 144, 28 mai 1911, p. 2. 
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în cinstea lui „Nino”, de către Trăsnea Greceanu şi de către Ioan C. Filitti, 
directorul cabinetului ministrului de externe, care a ţinut o cuvântare în care a 
elogiat activitatea ca secretar general a lui Nicolae B. Cantacuzino şi la care 
Cantacuzino a răspuns prin mulţumiri adresate tuturor colegilor. Ziarul „Adevărul” 
a consemnat evenimentul între rândurile sale cu titlul „Banchetul de la Bulevard”, 
festivitate ce a avut răsunet în Bucureşti28. 

La data de 3/16 iunie 1911, a avut loc ceremonia solemnă de prezentare a 
scrisorilor de acreditare preşedintelui Confederaţiei elveţiene, Marc Ruchet29. 
Festivitatea a avut loc la Palatul Federal de la ora 11:00 şi a început cu discursul lui 
Nicolae B. Cantacuzino, primul ministru plenipotenţiar al României în Elveţia. 
Diplomatul a subliniat în discurs legăturile deosebite între cele două ţări şi preciza: 
„Majestatea Sa, Regele României şi guvernul său au fost bucuroşi să-şi poată vedea 
realizată, în acest an, una din dorinţele lor mari, şi anume de a crea o legaţie a 
României la Berna, pe lângă guvernul federal, în această ţară frumoasă a Elveţiei 
căreia românii ştiu să îi aprecieze instituţiile democratice, precum şi capacităţile 
atât de pline de energie şi de forţă de muncă ale poporului său”30. În timpul 
discursurilor care au urmat ceremonialului, „Nino” s-a întreţinut cu ceilalţi membri 
ai Consiliului Federal şi a arătat interesul statului român de a intensifica relaţiile 
comerciale cu elveţienii. De asemenea, a făcut referire în timpul discuţiilor sale de 
legăturile personale ale lui Carol I în Elveţia care au înlesnit stabilirea relaţiilor 
oficiale dintre cele două ţări31. Discursurile şi discuţiile ce au urmat, în ciuda 
caracterului lor protocolar, au subliniat percepţiile şi interesele ce au motivat 
relaţiile dintre cele două ţări32. 

Activitatea lui Cantacuzino la Berna a fost una de observare şi, în primă 
fază, diplomatul a transmis Ministerului Afacerilor Străine rapoarte detaliate 
privitoare la politica internă a Elveţiei. Un raport transmis în septembrie 1911 
Ministerului Afacerilor Străine conținea informaţii detaliate despre străinii stabiliţi 
în Elveţia, precum şi procentele care erau în cantoanele acestei ţări. Conform unei 
legi din 1903, pentru cei care doreau să se stabilească într-unul din cantoanele 
elveţiene se prevedea o şederea minimă de doi ani pentru a putea să devină cetăţean 
cu drepturi depline. De altfel, calitatea de cetăţean era acordată copiilor care aveau 
cel puţin un părinte elveţian sau dacă părinţii acestora locuiseră minim cinci ani în 
Confederaţie33. Problema străinilor era tratată cu maximă atenţie şi se urmărea 
introducerea acestora în sistemul instituţional elveţian pentru a putea avea un statut 
clar definit. Cantacuzino mai menţiona în raport creşterea numărului de străini în 
Elveţia, care de la 151.000 de persoane (5,7% din populaţie) în 1870, a ajuns la 

 
28 „Adevărul”, anul XXIV, nr. 7779, 9 mai 1911, p. 2. 
29 „Feuille Fédérale ”, vol. III, 1911, Extrait des délibérations du Conseil fédéral, p. 951. 
30 AMAE, fond Berna, vol. 3, dosar Personalul Legaţiei, 1911-1948, litera C, raport nr. 12, N. B. 
Cantacuzino către P. P. Carp, , Berna, 5/18 iunie 1911, nepaginat. 
31 Ibidem, nepaginat. 
32 Claudia Chinezu, op. cit.,  p. 48. 
33 AMAE, fond Berna, vol. 11, dosar Referitor la rapoarte şi telegrame cu privire la diferite 
evenimente politice (1895-1915), raport nr.126, 2/15 septembrie 1911, nepaginat. 
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aproximativ 565.000 de străini stabiliţi în cantoanele elveţiene (14,7%)34, ceea ce a 
determinat Elveţia să se aplece asupra politicilor privitoare la integrarea străinilor. 
În următoarele sale rapoarte, diplomatul i-a transmis a lui Titu Maiorescu 
informaţii privind bugetul Elveţiei pe anul 191235, precum şi date despre noile 
alegeri în cadrul Consiliului Federal subliniind caracterul liberal şi democrat al 
alegerilor din Elveția36. 

O atenţie deosebită a fost acordată manevrelor militare elveţiene ce s-au 
desfăşurat în anul 1911. Raportul trimis la Bucureşti, pe data de 5/18 decembrie 
1911, avea ataşat: un „Ordre de bataille”, trei numere din „Revue Militaire Suisse”, 
un album cu fotografii ale armatei elveţiene şi 5 hărţi ale Elveţiei de importanţă 
militară pe care le-a transmis Ministerului de Război. Informaţiile de interes erau 
reprezentate de strategia şi tactica militară elveţiană, diplomatul subliniind 
metodele prin care unităţile militare se antrenau, cum erau echipaţi soldaţii şi ce 
arme utilizau, dar şi modul în care comandanţii  îşi etalau tacticile şi strategiile în 
aşa zisele tabere de exerciţii, ce purtau denumirea de „întâlniri de trupe"37.  

Aceste exerciții militare erau desfăşurate pentru pregătirea vizitei, din data 
de 3-7 septembrie 1912, a împăratului Wilhelm al II-lea. Suveranul german avea să 
asiste la defilările corpului III de armată elveţian la Zürich. Cantacuzino consemna 
în februarie 1912 detaliile care i-au survenit cu prilejul acestei festivităţi. Astfel, 
împăratul avea să fie însoţit de Alfred von Bülow, ambasadorul Germaniei la 
Berna, în prezenţa președintelui Confederaţiei Elveţiene38. Vizita fiind dedicată 
observării manevrelor corpului III de armată din Kirchberg, de lângă Berna. Pe 
5 septembrie, Kaiserul avea să viziteze Consiliul Federal care, pentru a celebra 
evenimentul, urma să ofere o masă festivă, la hotelul Bernerhof în cinstea 
împăratului şi suitei sale. Diplomatului mai amintea că a primit aprobarea 
Consiliului Federal ca România să trimită un ofiţer român, care să participe la 
defilările militare elveţiene39. 

În fapt, vizita lui Wilhelm al II-lea era reprezentată de dorinţa acestuia de a 
atrage Elveţia într-o alianţă defensivă împotriva Franţei în cazul în care ar fi existat 
posibilitatea unui conflict militar. Deşi influenţa germană asupra armatei elveţiene 
era evidentă, relaţiile dintre Franţa şi Elveţia erau foarte bune, Franţa având mereu 

 
34 AMAE, fond Berna, vol. 11, raport nr.126, 2/15 septembrie 1911, nepaginat. 
35 Ibidem, raport nr. 194, 29 octombrie 1911, nepaginat; vezi şi „Feuille Fédérale”, vol. 1, 1911, p. 8-11. 
36 AMAE, fond Berna, vol. 11, raport nr. 236, 5/18 decembrie 1911, nepaginat; vezi şi Feuille 
Fédérale, vol. 5, 1911, p. 168-174 şi idem, p. 197-208. 
37 AMAE, fond Berna, vol. 11, raport nr. 242/1911, „Le manoeuvres suisse en 1911”, f. 15. Raportul 
lui Nicolae B. Cantacuzino era redactat pe baza informaţiilor primite de la  colonelului Feyler, care a 
publicat la rândul lui un articol în revista „Revue Militaire Suisse”, cu titlul Les manœuvres du 1er 
corps d’armée en 1911, apărut în anul 1912; vezi în Fernand Feyler, Les manœuvres du 1er corps 
d'armée en 1911, în „Revue Militaire Suisse”, 57 (1912), p. 34-46. 
38 Marc-Emile Ruchet a fost reales în funcţia de preşedinte al Confederaţiei Elveţiei în decembrie 
1912, însă a trecut la cele veşnice în iulie 1912; succesorul său a fost ales Ludwig Forrer, care a 
participat la aceste evenimente. Cantacuzino nu mai menţionează în rapoartele sale aceste schimbări 
având în vedere că a fost rechemat în Administraţia Centrală. 
39 AMAE, fond Berna, vol. 11, raport nr. 349, 23 februarie 1912, nepaginat. 
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acreditat un ambasador şi fiind direct interesată de comerţul cu țara cantoanelor. 
Mai mult, preşedintele republicii franceze, Armand Fallières, a efectuat, în anul 
1910, o vizită în Elveţia. 

Un eveniment ce a captat atenţia lui Nicolae B. Cantacuzino a fost retragerea 
ambasadorului francez, Phillipe Crozier40, de la Viena de către primul ministru 
francez, Raymond Poincaré41. Phillipe Crozier era cunoscut de Cantacuzino de pe 
timpul şederii la Viena, pe când era consilier de legaţie, iar Alexandru Emanoil 
Lahovari era ministru plenipotenţiar la legaţia României. Lahovari amintea în 
paginile „Amintirilor diplomatice” de Crozier, numindu-l „vechiul meu camarad de 
la liceul Condorcet”42. Cantacuzino îl descriere şi el pe ambasadorul francez în 
memoriile sale, ca fiind un diplomat cu „prestanţă şi manieră”43.  

Problema acestei retrageri avea conform informaţiilor primite de la „unul 
din intimii” lui Crozier, o semnificaţie mult mai profundă. Veştile aflate de 
Cantacuzino aduc în discuţie un conflict între Poincaré şi Crozier şi încercarea 
celui din urmă de a crea o apropiere între Franţa şi naţionalităţile non-germane din 
Austro-Ungaria prin acordarea unor împrumuturi financiare în Ungaria. Astfel, 
diplomatul francez urmărea obţinerea neutralităţii Austro-Ungariei în cazul unui 
conflict cu Germania. Acţiunea lui Crozier era susţinută de ambasadorul englez la 
Viena, Fairfax Leighton Cartwright, un „germanofob”, care era reprezentantul cel 
mai energic a politicii defunctului rege Eduard al VII-lea şi care dorea să slăbească 
Tripla Alianţă44. Crozier a încercat să îl convingă pe Poincaré de acordarea unor 
împrumuturi, însă a fost refuzat deoarece singurul lucru cert pe care l-ar fi putut 
obţine era consimţământul monarhiei dualiste în cazul acţiunilor franceze din 
Maroc. Când Rusia a aflat de iniţiativele acordării unor împrumuturi franceze în 
Austro-Ungaria, Poincaré a cerut demisia lui Crozier, mai ales că primul ministru 
francez nu dorea o stagnare a relaţiilor cu Imperiul Rus în detrimentul unei 
apropieri faţă de Austro-Ungaria45. 

 
40 Phillipe Crozier a fost ambasadorul Franţei la Viena între anii 1907 și 1912. A devenit ulterior 
administrator al Oestereichische Laenderbank, în 1920, implicându-se în chestiunea împrumuturilor 
austro-ungare din Franţa. Este autorul unui text privitor la poziţia Austro-Ungariei în preajma 
Primului Război Mondial, publicat în „Revue de France” în 1921 („L’Autriche et l’avant Guerre”). 
41 O privire generală la politica franceză privitoare la retragerea lui Crozier se regăseşte în lucrările: 
Ralph H. Pickett, An Effort for Franco-Austrian Rapprochement, în „Social Science”, Vol. 32 
(January, 1957), No. 1, p. 46-49; J. F. N. Bradley, Quelques aspects de la politique étrangère de 
Russie avant 1914 à travers les archives françaises, în „Études Slaves et Est-Européennes / Slavic 
and East-European Studies”, Vol. 7 (Printemps-Eté/Spring-Summer 1962), No. ½, p. 97-102; René 
Girault, Les Balkans dans les relations franco-russes en 1912, în „Revue Historique”, T. 253 
(Janvier-Mars 1975), Fasc. 1 (513), p. 155-184; John F. V. Keiger, France and the origins of the First 
World War, The Maccmillan Press Ltd., London, 1983, p. 87-116. 
42 Alexandru Em. Lahovary, Amintiri Diplomatice. Constantinopol (1902-1906). Viena (1906-1908), 
ediţie îngrijită de Adrian Stănescu şi Laurenţiu Vlad, studiu introductiv, selecţia documentelor, note, 
comentarii şi indice de Laurenţiu Vlad, Institutul European, Iaşi, 2009,  p. 78. 
43 N. B. Cantacuzino, op. cit., p. 81. 
44 AMAE, fond Berna, vol. 11, raport nr. 399, 22 martie/4 aprilie 1912, Cantacuzino către Maiorescu, 
nepaginat. 
45 Ibidem. 
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Misiunea lui Cantacuzino la Berna s-a încheiat la 1 iulie 1912, fiind 
rechemat  în cadrul Administraţiei Centrale pentru a fi însărcinat cu lucrări speciale. 
În locul său a fost numit însărcinat cu afaceri Constantin C. Olănescu46, până la 
venirea lui Mihail Pâclianu47, care a fost numit ministru plenipotenţiar la Berna48. La 
vestea plecării lui Cantacuzino, pe data de 27 iulie 1912, cotidianul elveţian „Journal 
de Genève” a dedicat un articol pentru a-şi arăta aprecierea faţă de diplomat, care şi-a 
atras numeroase simpatii în rândul elveţienilor prin caracterul său foarte amabil şi 
prin inteligenţa sa49. Ziarul elveţian menţiona „o avansare bine meritată”, însă de fapt 
Nicolae B. Cantacuzino a fost chemat în Administraţia Centrală a Ministerului de 
Afaceri Străine pentru a i se încredinţa lucrări speciale. Deşi a fost rechemat la 1 iulie 
1912, Nicolae B. Cantacuzino şi-a prezentat scrisorile de rechemare preşedintelui 
Confederaţiei elveţiene abia pe data de 13 august 191250. După această dată, 
diplomatul a cerut să fie pus în disponibilitate invocând probleme de sănătate51, un 
decret fiind emis în acest sens la data de 31 decembrie 191252.  

Misiunea lui Cantacuzino la Berna a reprezentat un prim pas în strângerea 
relaţiilor româno-elveţiene. Dacă pentru oficialii elveţieni deschiderea legaţiei 
române a reprezentat un prilej de a relansa schimburile economice, pentru România 
interesul era reprezentat de potenţialul de observare şi informare a diplomaţiei 
române asupra politicii dusă de marile puteri vecine Elveţiei, reprezentate în speţă 
de Germania şi Franţa53, care îşi intensificau pregătirile de război54. Astfel, având 
în vedere statutul Elveţiei, ca loc de „întâlnire” a beligeranţilor, diplomaţia română 
devine din ce mai interesată de ceea ce se întâmpla în acest spaţiu55. 

 
 
 

 
46 Ibidem, raport nr. 541, 28 iunie 1912, nr. 577, 21 iulie 1912, f. 1. 
47 Deşi Mihail Pâclianu ajunge la Berna pe data de 12 septembrie 1912, îşi prezintă scrisorile de 
acreditare la 16 ianuarie 1913 (vezi în Nicolae Ureche, Relaţiile României Mari cu Elveţia 1918-
1940, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2016, p. 24). 
48 Adrian Viţalaru, Mihail Pâclianu – A Romanian Diplomat in the Nordic Countries (1919-1928), în 
„Revista Română de Studii Baltice şi Nordice / The Romanian Journal for Baltic and Nordic Studies”, 
Vol. 11 (2019), Issue 2, p. 52. 
49 „Journal de Genève”, Anul 83, Nr. 203, 27 iulie 1912, p. 2. 
50 „Feuille Fédérale”, vol. 4, 1912, p. 240. 
51 AMAE, fond Berna, vol. 2, acte personale N. B. Cantacuzino, nepaginat. 
52 AMAE, fond Dosare Personale, litera C, N. B. Cantacuzino, nr. 43, vol. II, 31 decembrie 1912, 
nepaginat.  
53 Armand Fallières face o vizită în Elveţia în anul 1910, iar în 1912 Wilhelm al II-lea acordă şi el o 
vizită. Dacă în cazul Franţei era vorba, în special, de strângerea relaţiilor economice, vizita 
împăratului german viza, în primul rând, asigurarea flancului stâng în cazul în care Franţa ar fi dorit 
să o atace prin Elveţia. 
54 Walter Schaufelberger, La Suisse entre la France et l’Allemagne 1914/1939: réflexions de stratégie 
militaire, în „Revue Militaire Suisse”,128 (1983), p. 526. 
55 Adrian Viţalaru, Nicolae Petrescu-Comnen – Diplomat, Iaşi, Editura Universităţii „Alexandru Ioan 
Cuza”, 2014, p. 98. 
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Nicolae B. Cantacuzino – the first extraordinary envoy and plenipotentiary 
minister of Romania in Bern (1911-1912) 

 
Abstract 
 
The present study aims to highlight the beginning of the Romanian-Swiss diplomatic 
relations. Nicolae B. Cantacuzino, Secretary General of the Ministry of Foreign Affairs, 
was appointed as the first Minister Plenipotentiary and Extraordinary Envoy of Romania to 
Bern, leading the legation between May 1911 and August 1912. If for the Swiss officials the 
opening of the Romanian legation was an opportunity to relaunch the economic exchanges, 
for Romania the interest was represented by the opportunity to observe the foreign policy 
pursued by the neighbors of Switzerland. 
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Romania. 
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BCMI = Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice 
BCU-Iaşi = Biblioteca Centrală Universitară, Iaşi 
BE = Bulletin Epigraphique 
BF = Byzantinische Forschungen, Amsterdam 
BJ = Bonner Jahrbücher, Bonn 
BMI = Buletinul Monumentelor Istorice 
BMIM = București. Materiale de istorie și muzeografie 
BNB = Biblioteca Naţională Bucureşti 
BNJ = Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 
BOR = Biserica Ortodoxă Română 
BS = Balkan Studies 
BSNR = Buletinul Societăţii Numismatice Române 
ByzSlav = Byzantinoslavica 
CA = Cercetări arheologice 
CAI = Caiete de Antropologie Istorică 
CartNova = La ciudad de Carthago Nova 3: La documentación epigráfica, Murcia 
CB = Cahiers balkaniques 
CC = Codrul Cosminului, Suceava (ambele serii) 
CCAR = Cronica cercetărilor arheologice din România, CIMEC, Bucureşti 
CCh = Corpus Christianorum, Turnhout 
CChSG = Corpus Christianorum. Series Graeca 
CCSL = Corpus Christianorum Series Latina, Turnhout, Brepols 
CDM = Catalogul documentelor moldoveneşti din Arhivele Centrale de Stat, 

Bucureşti, vol. I-V; supl. I. 
CDŢR = Catalogul documentelor Ţării Româneşti din Arhivele Statului, Bucureşti,   

vol. II-VIII, 1974-2006 
Chiron = Chiron: Mitteilungen der Kommission für Alte Geschichte und Epigraphik des 

Deutschen Archäologischen Instituts, 1971 
CI = Cercetări istorice (ambele serii) 
CIL = Corpus Inscriptionum Latinarum, Berlin 
CL = Cercetări literare 
CLRE = Consuls of the Later Roman Empire, eds. R. S. Bagnall, A. Cameron, S. R. 

Schwartz, K. A. Worp, Atlanta, 1987 
CN = Cercetări Numismatice 
CNA = Cronica Numismatică şi Arheologică, Bucureşti 
CSCO = Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Louvain 
CSEA = Corpus Scriptorum Ecclesiae Aquileiensis, Roma, Città Nuova Editrice 
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum, Wien, De Gruyter 
CSPAMI = Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Centrale, Piteşti 
CT = Columna lui Traian, Bucureşti 
CTh = Codex Theodosianus. Theodosiani, Libri XVI cum constitutionibus 

Sirmondianis, I, edidit adsumpto apparatu P. Kruegeri, Th. Mommsen, 
Hildesheim, 1970-1971 

Cv.L = Convorbiri literare (ambele serii) 
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„Dacia”, N.S. = Dacia. Nouvelle Série, Revue d'archéologie et d'histoire ancienne, Bucureşti 
DANIC = Direcţia Arhivelor Naţionale Istorice Centrale 
DGAS = Direcţia Generală a Arhivelor Statului 
DI = Diplomatarium Italicum 
DIR = Documente privind istoria României 
DIRRI = Documente privind Istoria României. Războiul pentru Independenţă 
DOP = Dumbarton Oaks Papers 
DTN = Din trecutul nostru, Chişinău 
DRH = Documenta Romaniae Historica 
EB = Études Balkaniques 
EBPB = Études byzantines et post-byzantines 
EDCS = Epigraphik-Datenbank Clauss-Slaby (http://www.manfredclauss.de/) 
EDR = Epigraphic Database Roma (http://www.edr-edr.it/default/index.php) 
EpigrAnat = Epigraphica Anatolica, Münster 
ERAsturias = F. Diego Santos, Epigrafia Romana de Asturias, Oviedo, 1959. 
Gerión = Gerión. Revista de Historia Antigua, Madrid 
GB = Glasul Bisericii 
GCS = Die Griechischen Christlichen Schriftsteller, Leipzig, Hinrichs, 1897-1969 
GLK = Grammatici Latini Keil 
HEp = Hispania Epigraphica, Madrid 
„Hierasus” = Hierasus. Anuarul Muzeului Judeţean Botoşani, Botoşani 
HM = Heraldica Moldaviae, Chişinău 
HU = Historia Urbana, Sibiu 
HUI = Historia Universitatis Iassiensis, Iaşi 
IDR = Inscripțiile din Dacia romană, Bucurști-Paris 
IDRE = Inscriptions de la Dacie romaine. Inscriptions externes concernant l'histoire 

de la Dacie, I-II, Bucarest, 1996, 2000 
IGLN = Inscriptions grecques et latines de Novae, Bordeaux 
IGLR = Inscripţiile greceşti şi latine din secolele IV-XIII descoperite în România, 

Bucureşti, 1976 
IILPecs = Instrumenta Inscripta Latina. Das römische Leben im Spiegel der 

Kleininschriften, Pecs, 1991 
ILAlg = Inscriptions latines d’Algérie, Paris 
ILB = Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae. Inscriptiones inter Oescum et 

Iatrum repertae, Sofia, 1989 
ILD = Inscripții latine din Dacia, București 
ILN = Inscriptions latines de Novae, Poznan 
ILLPRON = Inscriptionum Lapidarium Latinarum Provinciae Norici usque ad annum 

MCMLXXXIV repertarum indices, Berlin, 1986 
ILS = Inscriptiones Latinae Selectae, 1892 
IMS = Inscriptiones Moesiae Superioris, Belgrad 
IN = „Ioan Neculce”. Buletinul Muzeului Municipal Iaşi 
ISM = Inscripţiile din Scythia Minor greceşti şi latine, Bucureşti, vol. I-III, 1983-1999 
JGO = Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 
JL = Junimea literară 
JRS = The Journal of Roman studies, London 
LR = Limba română 
MA = Memoria Antiquitatis, Piatra Neamţ 
MCA = Materiale şi cercetări arheologice 
MEF = Moldova în epoca feudalismului, vol. I-XII, 1961-2012, Chişinău 
MEFRA = Mélanges de l'École française de Rome: Antiquité, Roma 
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MGH = Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi quingentesimo usque 

ad annum millesimum et quingentesimum auspiciis societatis aperiendis 
fontibus rerum Germanicarum medii aevi, Berlin 1877- 

MI = Magazin istoric, Bucureşti 
MIM = Materiale de istorie și muzeografie 
MM = Mitropolia Moldovei 
MMS = Mitropolia Moldovei şi Sucevei 
MN = Muzeul Naţional, Bucureşti 
MO = Mitropolia Olteniei 
MOF = Monitorul Oficial al României 
Navarro = M. Navarro Caballero, Perfectissima femina. Femmes de l’elite dans 

l’Hispanie romaine, Bordeaux, 2017. 
NBA = Nuova Biblioteca Agostiniana, Roma, Institutum Patristicum Augustinianum 
NDPAC = Nuovo Dizionario Patristico e di Antichità Cristiane, I, A-E, 2e edizione, 

Marietti, 2006; III, P-Z, 2e edizione, Marietii, 2008 
NEH = Nouvelles études d’histoire 
OI = Opţiuni istoriografice, Iaşi 
OPEL = Onomasticon provinciarul Europae latinarum, vol. I-IV, Budapesta-Viena, 

1994-2002 
PG = Patrologiae cursus completus, Series Graeca, ed. J.-P. Migne, Paris, 1886-1912 
PIR  = Prosopographia Imperii Romani. Saec. I.II.III, editio altera, Berlin. 
PLRE = Prosopography of the Later Roman Empire, 3 vol., eds. A. H. M. Jones, J. R. 

Martindale, and J. Morris, Cambridge, 1971-1992 
RA = Revista arhivelor 
RBAR = Revista Bibliotecii Academiei Române, Bucureşti 
RC = Revista catolică 
RdI = Revista de istorie 
REByz = Revue des Études Byzantines 
RER = Revue des études roumaines 
RESEE = Revue des études Sud-Est européennes 
RHP = Die römischen Hilfstruppen in Pannonien während der Prinzipatszeit. I: Die 

Inschriften, Viena 
RHSEE = Revue historique de Sud-Est européen 
RI = Revista istorică (ambele serii) 
RIAF = Revista pentru istorie, arheologie şi filologie 
RIB = Roman Inscriptions of Britain, Londra 
RIM = Revista de Istorie a Moldovei, Chişinău 
RIR = Revista istorică română, Bucureşti 
RIS = Revista de istorie socială, Iași 
RITL = Revista de istorie şi teorie literară 
RIU = Die römischen Inschriften Ungarns, Budapesta 
RJMH = The Romanian Journal of Modern History, Iaşi 
RM = Revista muzeelor 
RMD = Roman Military Diplomas, Londra 
RMM = Römische Militärdiplome und Entlassungsurkunden in der Sammlung des 

Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz 
RMM-MIA = Revista muzeelor şi monumentelor, seria Monumente istorice şi de artă 
RMR = Revista Medicală Română 
RRH = Revue roumaine d'histoire 
RRHA = Revue roumaine de l’histoire de l’art 
RRHA-BA = Revue Roumaine d’Histoire de l’Art. Série Beaux Arts 
RSIAB = Revista Societăţii istorice şi arheologice bisericeşti, Chişinău 
Rsl = Romanoslavica 
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SAHIR = Studia et Acta Historiae Iudaeorum Romaniae, Bucureşti 
SAI = Studii şi Articole de Istorie 
SCB = Studii şi cercetări de bibliologie 
SCh = Sources Chrétiennes, Paris 
SCIA = Studii şi cercetări de istoria artei 
SCIM = Studii şi cercetări de istorie medie 
SCIV/SCIVA = Studii şi cercetări de istorie veche (şi arheologie) 
SCN = Studii şi Cercetări Numismatice, Bucureşti 
SCŞI = Studii şi cercetări ştiinţifice, Istorie 
SEER = The Slavonic and East European Review 
SHA = Scriptores Historiae Augustae 
SJAN = Serviciul Judeţean al Arhivelor Naţionale 
SMIC = Studii şi materiale de istorie contemporană, Bucureşti 
SMIM = Studii şi materiale de istorie medie, Bucureşti 
SMIMod = Studii şi materiale de istorie modernă, Bucureşti 
SOF = Südost-Forschungen, München 
ST = Studii Teologice, Bucureşti 
StAntArh  = Studia Antiqua et Archaeologica, Iaşi 
T&MBYZ = Travaux et Mémoires du Centre de recherches d’histoire et de civilisation 

byzantines 
ThD = Thraco-Dacica, Bucureşti 
TR = Transylvanian Review, Cluj-Napoca 
TV = Teologie şi viaţa, Iaşi 
ZPE = Zeitschrift für Papyralogie und Epigraphik 
ZSL = Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde 
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	VIII, 17, 3, p. 435: traducerea titlului imperial este neconformă textului grecesc şi formulei îndeobşte acceptate de istorici: superlativul mégistoß a fost tălmăcit doar în dreptul apelativului Germanicus, deşi el însoţeşte fiecare dintre cognomia de...
	VIII, 17, 5, care conţinea numele lui Licinius, lipseşte, pentru că în ediţia de după 324, anul eliminării lui Licinius, Eusebius l-a omis (vezi şi p. 435, nota 98); credem că ar fi trebuit inclus, dar marcat diferit de textul ediţiei utilizate, de vr...
	IX, 1, 7: nu „mai marii districtului” (p. 440), pentru că textul grecesc redă un calc după magistratura praepositus pagi la plural – toùß praiposítouß toû págou.
	IX, 10, 7, p. 461: expresia „singur stăpânitor” introdusă în traducerea titlului imperial excede textul grecesc şi echivalarea titlurilor latineşti cu cele greceşti acceptată îndeobşte de specialişti; acolo se spune doar AÙtokr£twr.
	X, 2, 2, p. 469: episcopii nu primeau „diplome împărăteşti” (diplome de buna purtare sau de înnobilare!), ci „scrisori împărăteşti” (gr. basiléwß grámmata).
	X, 6, 4, p. 498: nu „consulului Anulinus”, ci „proconsulului Anulinus”, aşa cum cere textul grecesc şi realitatea istorică – guvernatorul Africii proconsularis se numea proconsul.
	Însă, cel mai mult am dorit să vedem în ce măsură adnotările ediţiei revizuite ţin pasul cu progresul cercetării istorice şi istoriografice, îndreptând unele interpretări discutabile din versiunea precedentă a scrierii bisericeşti sau recomandând op...
	Iată câteva informaţii din notele lui Teodor Bodogae sau din note fără paranteze unghiulare, pe care le atribuim revizorului, ce ar fi trebuit corectate:
	p. 65, nota 103: Cartea zilelor (numele ebraic este dibrê hayyāmîm, care înseamnă „faptele zilelor”, „analele, cronicile”) a fost dat cărţilor numite în Vechiul Testament Cărţile cronicilor (după o sugestie a lui Hieronymus din Prologus Galeatus – C...
	p. 84, nota 17: Semo Sancus – zeu sabin; p. 99, nota 76: Semo Sancus – zeu etrusc; era de origine sabină.
	p. 93, nota 55: Caligula a fost asasinat la 24 ianuarie 41, nu la „20 februarie 41”.
	p. 93, nota 56: Claudius n-a domnit „aproximativ 41-54”, ci între 41 şi 54.
	p. 110, nota 105: Agripa II n-a fost rege, deşi purta acest titlu; realitatea dovedeşte contrariul – vezi G. Pilara, Agrippa II, în NDPAC, I, col. 162-163.
	p. 169, nota 168: afirmaţia conform căreia Traian a „dezlănţuit o mare persecuţie împotriva creştinilor” „drept mulţumire adusă zeilor” pentru biruinţa asupra dacilor în 105-106 n-are nicio acoperire.
	p. 178, nota 6: Marcus Rutilius Lupus nu a fost guvernator al Egiptului între 115-117, ci între 113-117 – cf. PIR2, R 252.
	p. 178, nota 10: dies imperii a lui Hadrian este 11 august 117, nu „probabil… 10 august 117”.
	p. 191, nota 50: Lucius Verus nu era „fiul lui Caianus Commodus”, ci al lui Ceionius Commodus; asociindu-l la domnie, Marcus Aurelius nu i-a acordat „conducerea Orientului”, ci i-a încredinţat conducerea războiului din Orient împotriva parţilor.
	p. 225, nota 1, cu referire la numele Antoninus Verus din V, Praef., 1, care l-ar desemna pe Lucius Verus, nu pe Marcus Aurelius (vezi şi nota 79 de la p. 243, cu referire la informaţia din V, 4, 3). Este drept că, în unele surse antice, Lucius Verus...
	p. 244, nota 81: istoricul Iulius Capitolinus nu există; acesta e un pseudo-nume al autorului anonim al culegerii de biografii imperiale cunoscută ca Historia Augusta sau Scriptores Historiae Augustae; la aceeaşi nota sau la cea precedentă, trebuia e...
	p. 265, nota 175 la V, 18, 9: Aemilius Frontinus – „necunoscut din alte izvoare”; e, probabil, personajul omonim menţionat pe o inscripţie – cf. EDCS-31700646; PIR2, A 348.
	p. 269, nota 190: viitorul împărat Antoninus Pius nu a fost proconsul al Asiei „între anii 130-136”, ci în 134-135 – cf. PIR2, A 1513.
	p. 270, nota 199: prefectul pretoriului nu era „guvernatorul Romei”; „Perennius”, al cărui nume corect este Perennis (Sextus Tigidius Perennis), nu a fost prefect al pretoriului „între anii 183-186”, ci între 183-185 (PIR2, T 203), în cest ultim an l...
	p. 278, nota 235 la V, 28: „Artemon a trăit pe la anii 300 sau chiar mult mai înainte”. Acest eretic adopţionist din secolul al III-lea (în jur de 235 era la Roma) este acelaşi cu Artemas din VII, 30, 16-17 (p. 391) (vezi şi p. 391, nota 213).
	p. 279, nota 229: ideea unui „rescript”, a unui „edict” sau a unui „decret” de interzicere a convertirii la creştinism emis de Septimius Severus în 202 (la p. 282, nota 1, apar anii 201-202), formulată pe baza unei informaţii din SHA, Sev., XVII, 1 (I...
	p. 284, nota 4: Quintus Maecius Laetus a ajuns, într-adevăr, prefect al pretoriului în 205, dar informaţia lui Eusebius din VI, 2, 2 („Laetus guverna Alexandria şi restul Egiptului”) necesita precizarea în notă că acesta a fost praefectus Aegypti într...
	p. 294, nota 43: data tradiţională a asasinării lui Geta de către Caracalla (Marcus Aurelius Antoninus) este, într-adevăr, „27 februarie 212”; de fapt, uciderea lui a avut loc la 26 decembrie 211, în timpul sărbătorii Saturnalia – cf. PIR2, S 454.
	p. 300, nota 69: nu „Iulian Cassian”, ci Iuliu Cassian (Iulius Cassianus).
	p. 311, nota 117: Elagabal n-a fost preot al Soarelui doar „în tinereţe”, ci şi după ce a ajuns la tron, monedele şi mai multe inscripţii din diferite colţuri ale Imperiului numindu-l sacerdos amplissimus (sau summus sacerdos, sau inuictus...
	p. 318, nota 147: în 235, cand a fost ucis, Alexander (nu Alexandru) Severus se afla „în nord-vestul imperiului” nu pentru a opri „răscoalele interminabile”, ci pentru a purta războiul împotriva germanicilor, care atacaseră provinciile de la Rin; cu M...
	p. 327, nota 281: „prigoana generală” din timpul lui Decius (249-251) nu s-a declanşat pentru că „se apropiau sărbătorile milenare de la întemeierea Romei” şi suveranul dorea „să restaureze tradiţiile imperiale”; jocurile seculare fuseseră celebrate ...
	p. 328, nota 188: „Valerianus domneşte între anii 253-260”, dar la p. 355 (nota 36) şi 348 (nota 7), unde e scris Valerian, ca şi în text, se dau ca date ale principatului său anii 253-259; vezi şi p. 364, nota 89, unde se afirmă că „Valerian cade rob...
	p. 329, nota 191: frumentarii erau, iniţial, centurioni detaşaţi din legiuni, cu scopul de a se ocupa de aprovizionarea trupelor; cu timpul, au devenit un serviciu secret al armatei, care, pe lângă supravegherea colectării annonei militare, aveau mi...
	p. 329, nota 191: afirmaţia conform căreia „abia Diocleţian va integra cu adevărat Egiptul în imperiu” e total greşită; din 30 î.H., Egiptul făcea parte „cu adevărat” din statul roman, fiind, cum spune în mod corect chiar Bodogae, „domeniul rezervat...
	p. 333, nota 207: ostaşul Besas pomenit în VI, 41, 16 (scris Besa) ar fi fost „din neamul bessilor, un trib trac”; cum mi-a atras atenţia colegul Dan Dana, cel mai bun specialist în onomastică tracă, Bhsâß e un teofor egiptean (de la zeul Bes); în fo...
	p. 355, nota 36: Gallus şi Volusian nu au fost omorâţi „în mai 253, de către Emilian”, ci de proprii soldaţi în august (?) 253.
	p. 358, nota 53: Emilian despre care Bodogae scrie că „pare” a fi „un prefect al Egiptului” ce „nu poate fi confundat cu împăratul Emilian” despre care a amintit în nota 1 la VII, 10, 1 (p. 355) este, de fapt, unul şi acelaşi personaj – Lucius Mussius...
	p. 364, nota 89: Valerian n-a murit în captivitate „pe la anul 260” – aşadar, după un an de când ar fi căzut în mâinile perşilor, cum crede Bodogae –, ci după 9 ani de prizonierat, la vârsta de 70 de ani – cf. SHA, Val., V, 1.
	p. 365, nota 90: prin rescriptul lui Gallienus „creştinismul era recunoscut şi-şi primea înapoi bunurile confiscate”; e valabilă doar partea a doua a afirmaţiei; rescriptul nu recunoştea creştinismul ca religie oficială, ci doar existenţa lui şi, m...
	p. 376, nota 131: conţine informaţii eronate, bazate pe spusele lui Eusebius din VII, 23, 1; Gallienus n-a fost „proclamat” de două ori – „a doua oară în 261, când a fost recunoscut din nou ca împărat, după înfrângerea lui Macrianus, care fusese re...
	p. 376, nota 134: „Domnia lui Gallienus a fost presărată cu tot felul de desfrânări” – afirmaţie fără nicio acoperire în realitatea istorică, ci doar în sursele ostile împăratului.
	p. 389, nota 205: Odenatus n-a suferit o „moarte subită”, ci a fost asasinat din ordinul „Zenoviei”; episcopul Pavel nu îndeplinea „şi un serviciu militar ca ducenarius, un fel de procurator”, ci era un procurator cu atribuţii financiare.
	p. 389 (nota 305), 392 (nota 216), 557 (Indice) – Zenovia; p. 425, 557 (Indice): Zenobius; de ce nu Zenovie?
	p. 393, nota 217: Aurelian a fost ucis în septembrie sau octombrie 275 (Dietmar Kienast, Werner Eck, Matthäus Heil, op. cit., p. 225), nu în „august-septembrie 275”; doar Carus a domnit între 282-283, nu şi Carinus şi Numerianus, fiii săi; princi...
	p. 395, nota 222: în notă ar fi trebuit făcută observaţia că Eusebius confundă pe Dorotei, procurator bafii în Tyr sub Diocleţian, „preot în Antiochia” sub episcopatul lui Chiril (280-302) (X, 32, 2-3), cu Dorotei, „eunuc” (din acest motiv, nici nu pu...
	p. 402, nota 249: „ultimele edicte de persecuţie datează din anul 303” – afirmaţie eronată, pentru că ultimul edict a fost emis în primăvara lui 304, cum se afirmă corect în nota 29 de la p. 413 şi în adăugirea de la nota 11, p. 407, a revizorului; ...
	p. 404, nota 5 la VIII, 1, 5 („în toate oraşele s-au clădit biserici mari şi spaţioase”): „nu prea se cunosc biserici «măreţe» înainte de anii 300”; p. 469, nota 12 la X, 2, 1 („căci am văzut cum se ridicau din nou lăcaşurile de cult până la o înălţim...
	p. 409, nota 16 la VIII, 4, 3 („căpetenia armatei, oricare ar fi fost el”): după Bodogae, Eusebius se referă la Diocleţian sau Galerius, primul – „căpetenia supremă a imperiului” până în 305, cel de-al doilea – după această dată; după revizor, „ar ...
	p. 412, nota 24: s-a dovedit că Ad sanctorum coetum aparţine, într-adevăr, lui Constantin, nu îi este doar „atribuită”; a fost rostită în a doua săptămână a lunii aprilie 325 – vezi, în ultimă instanţă, B. Bleckmann, Ein Kaiser als Prediger. Zur Dat...
	p. 426, nota 73: două erori grave – Diocleţian şi-ar fi celebat vicennalia la Roma la 20 noiembrie 303, iar „Maximian Herculius pe ale lui la 1 mai 305”; vicennalia au fost sărbătorite la 20 noiembrie 303 la Roma de către cei doi Augusti, la 1 mai 305...
	p. 429, nota 80: „Maxentius avea purtare imorală şi tiranică, probabil şi din pricină că practica magia”; apreciere total subiectivă, ostilă şi nefondată, consonantă cu a tuturor autorilor proconstantinieni din toate timpurile!
	p. 429, nota 82: aici trebuia explicată penuria de grâu de la Roma; aceasta nu s-a datorat lui Maxentius, ci blocării transporturilor de grâu din Africa către Vrbs de către uzurpatorul Domitius Alexander (308-310) – PLRE, I, p. 43, L. Domitius Alexand...
	p. 433, nota 88: „edictul de la Mediolanum”; p. 456, nota 58: „aşa-numitul «Edict de la Mediolanum»”; p. 462, nota 85: „«Edictul de la Mediolanum»”; p. 468, nota 11: „Edictul de la Mediolanum”; p. 491, nota 136: „aşa-numitul «Edict de toleranţă de la...
	p. 433, nota 89: în VIII, 15, 2, Eusebius nu se referă la „multele războaie şi nenorociri… provocate tocmai de contradicţiile interioare care mocneau în imperiu”, cum apreciază primul traducător, ci la războaiele civile care au izbucnit după abdicare...
	p. 435, nota 96: ideea că edictul lui Galerius din 30 aprilie 311 (VIII, 17, 3-10), cunoscut ca „edictul de la Nicomedia” (locul unde s-a publicat) sau „edictul de la Sardica” (locul unde a fost semnat de Galerius), „pare a fi fost redactat anterior...
	p. 438, nota 112: cauza şi anul morţii lui Diocleţian nu sunt suficient de clare în surse, încât afirmaţia „Diocleţian a suferit îndelung, murind abia în 316” sună tranşant.
	p. 446-447, nota 25: consideraţii cu totul subiective şi eronate despre religia Tyrului la începutul veacului al IV-lea.
	p. 454, nota 46: cele trei bătălii la care se referă Eusebius în text (IX, 9, 3) n-au fost doar două – „la Torino, apoi la Brescia” –, ci, într-adevăr, trei – la Segusio (Susa), Augusta Taurinorum (Torino) şi Verona – cf. Pan., IX [12], 2-15; X [4], 1...
	p. 455, nota 54: gr. diashmótatoß (lat. perfectissimus) (pentru acest apelativ, vezi şi p. 497, nota 153) – „cel mai distins dintre slujbaşii fiscului sau ai secretariatului” (!); vir perfectissimus desemnează un magistrat de rang înalt din ordinul ec...
	p. 456, nota 58: „legea desăvârşită şi deplină” menţionată în IX, 9, 12, emanată în ultimele două luni ale lui 312, nu e „aşa-numitul «Edict de la Mediolanum»” care va fi publicat „poate încă din 312”, ci un act juridic cu totul diferit, care nu s...
	p. 457, nota 64: cu o anumită undă de reproş, editorul arată că, „după moartea lui Galerius (30 aprilie 311), primul gând al lui Maximin /Daia – n. n./ a fost să ocupe ţinuturile pe care le-a condus Galerius, inclusiv Nicomidia”; desigur că avea d...
	p. 458, nota 67: nu Maximin e de „rea credinţă (sic!)” (se scrie rea-credinţă), ci autorul notei.
	p. 458, nota 69: beneficiarii: explicaţia despre semnificaţia acestora este întocmai cu cea a lui Bardy din SC 155, p. 66, nota 5; în Imperiul clasic, aceştia erau soldaţi din legiuni care primiseră un beneficium de la ofiţeri de rang înalt; în Imper...
	p. 461, nota 80: Lactantius e doar unul dintre autorii care se referă la moartea lui Maximin Daia, scriind că acesta s-a otrăvit; există, însă, multe alte păreri printre scriitori păgâni şi creştini în legătură cu decesul împăratului; de exemplu, la î...
	p. 464, nota 90: Culcianus, pomenit în IX, 11, 4, a fost praefectus Aegypti între 303-306, nu „303-305” – cf. PLRE, I, p. 233-234, Clodius Culcianus.
	p. 469, nota 14: în X, 2, 2, Eusebius nu se referă la „legiuirile prin care Bisericii i s-au acordat o serie de privilegii bine cunoscute (sic!)”, ci la colecţia de texte legislative pe care le va reproduce în X, 5, 1-24.
	p. 475, nota 52: în X, 4, 16, Eusebius are în vedere mai degrabă statuia şi inscripţia menţionate în IX, 9, 10-11 (p. 455-456) decât „Arcul de triumf al lui Constantin”.
	p. 491, nota 135: „cuvintele acestea aparţin lui Licinius”, cu referire la X, 5, 3: „Dar, întrucât în acest rescript părea clar că ar fi fost adăugate numeroase şi variate condiţii”. Cum au presupus specialiştii şi editorii, aceste „adăugiri” trebuie ...
	p. 492, nota 137: în X, 5, 4, textul aşa-zisului Edict de la Mediolanum ar fi conţinut „aceleaşi condiţii restrictive din edictul lui Galerius”; acest act normativ nu prevedea „condiţii restrictive”, ci, în conformitate cu gândirea antică, doar pre...
	p. 497, nota 152: la sfârşitul lui 312-începutul lui 313, de când, foarte probabil, datează scrisoarea din X, 6 (p. 497-498), dioceza Africa avea şapte provincii, nu şase, cum se afirmă în notă, pentru că, între 303-314, Numidia, pomenită în X, 6, 1 (...
	p. 501-502, nota 162: Licinius nu fusese recunoscut ca Augustus din „307” de către Diocleţian, Maximin (sic!) (Maximian, cum apare corect în nota 77 de la p. 428) şi Galerius, ci din 11 noiembrie 308, în urma aşa-numitei „conferinţe” de la Carnuntum (...
	p. 503, nota 170: nu Aurelius Victor indică vârsta de 60 de ani pe care o avea Licinius la moarte, ci Pseudo-Aurelius Victor, Epitome de Caesaribus, XLI, 8: Hic Licinius… vitae proxime sexagesimum occidit.
	p. 503, nota 173: „mânia” lui Licinius nu avea la bază „invidia”, ci teama îndreptăţită de „uneltire” – aşadar, de o conspiraţie împotriva sa.
	p. 504, nota 175: înfrângerile suferite de Licinius la „Adrianopol”, respectiv „Hrisopolis”, au avut loc în 324, nu 323 (acelaşi an în nota 162 de la p. 500-501).
	Unele intervenţii ale lui Tudor Teoteoi sunt eronate sau discutabile:
	p. 96, nota 58: Irod Agrippa nu se numea Herodes Iulius Agrippas, ci fiul său este cunoscut astfel; el trebuie desemnat ca Herod (Irod) Agrippa, Herodes (Irod) II sau Agrippa I; s-a născut în 11 sau 10/9 î.H – cf. G. Pilara, Agrippa I, în NDPAC, I,...
	p. 98, nota 73: Constantin a redat vechiul nume de Ierusalim în loc de Aelia Capitolina; la data când scria Eusebius, se numea tot Aelia Capitolina, aşa cum se vede şi din VI, 20, 1 (p. 311), din canonul 7 Nicaea (325) şi din Onomastikon-ul aceluia...
	p. 298, nota 57: „primul an al domniei lui Caracalla, adică… 212”; Caracalla şi-a început domnia la 4 februarie 211.
	Zefirin a fost episcop al Romei între 198-217 (cf. A. Di Berardino, Zefirino papa, în NDPAC, III, col. 5704), nu între 198/200-217, cum afirmă Bodogae (p. 303, nota 81), sau între 198-218, cum se deduce din adăugirea lui Tudor Teoteoi de la nota 117, ...
	Revizorul are dreptate când scrie în nota 120 (adăugită la ediţia originală) de la p. 312 şi în completarea notei 171 de la p. 324 că Alexander (nu Alexandru, cum apare acolo) Severus a domnit între 222-235, dar la p. 317, nota 143, a uitat să revizui...
	p. 329, nota 192, aparţinând revizorului: termenul paides din text (VI, 40, 3) i-ar desemna pe „servitorii” episcopului Dionisie, „neexistând nicio dovadă că Dionisie ar fi avut copii, deşi lucrul nu e deloc imposibil”; dar Timotei, menţionat în VI, 4...
	p. 357, nota 49: ca şi Macrianus senior şi Macrianus iunior, Quietus a fost ucis în 261 (Dietmar Kienast, Werner Eck, Matthäus Heil, op. cit., p. 216-217), nu în 262, cum scrie revizorul.
	p. 420, nota 50: după traducerea necorespunzătoare a lui Rufin (HE, VIII, 11, 2), Bardy (Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres VIII-X et Les Martyrs de Palestine, Paris, 1958 (SC 55), p. 23, nota 2) şi, după el, revizorul Teoteoi, afirmă ...
	p. 440, nota 4: adăugirea conform căreia „curatorii oraşelor” „proveneau din ordinul senatorial sau din cel ecvestru” se bazează pe o confuzie, anume cu acei curatores civitatium din vremea Imperiului clasic, a căror provenienţă din ordinul senatoria...
	p. 447, nota 26: ideea că monoteismul creştin şi-ar fi pus „amprenta considerabilă” asupra naşterii conceptului de divinitate supremă în „politeismul păgân” şi în filosofia tradiţională e cu totul forţată. Fenomenul era rodul evoluţiei fireşti a te...
	p. 456, nota 59: nota preia cuvânt cu cuvânt pe cea cu nr. 21 de la p. 64 a lui Gustave Bardy din Eusèbe de Césarée, Histoire ecclésiastique. Livres VIII-X et Les Martyrs de Palestine, Paris, 1958 (SC 55); aici se afirmă, în contradicţie totală cu cee...
	p. 498, nota 157: adăugirea lui Teoteoi copie aproape cuvânt cu cuvânt nota 5 de la p. 111 a lui Gustave Bardy din SC 55.
	p. 496, nota 148: sinodul de la Arelate (Arles), în Gallia, din august 314 n-a fost „primul sinod convocat de autoritatea statului roman”; primul sinod convocat de Constantin a fost cel de la Roma (Lateran) din 2-4 octombrie 313, cum se citeşte foart...
	Un lucru care nu trebuie să mire, pentru că, probabil, n-a existat vreun interes ca să se procedeze în acest mod, dar un istoric cu spirit critic ca Tudor Teoteoi ar fi trebuit să treacă peste anumite limite impuse de instituţia patronatoare şi cea e...
	Un alt exemplu: după cum rezultă din X, 4, 16, în 315, când Eusebius vorbea la Tyr, Licinius ar fi fost creştin, începând, precum Constantin, „să-i scuipe în faţă pe idolii cei fără de viaţă şi să calce în picioare obiceiurile nelegiuite ale demonilor...
	Al treilea exemplu: s-a folosit consecvent expresia, foarte corectă din punct de vedere traductologic, „Biserica universală”, evitându-se „Biserica catolică”; despre aceste sintagme sinonime a scris câteva cuvinte revizorul în nota 139 de la p. 494....
	Spre deosebire de ediţia din PSB 13, cea de faţă nu mai conţine o altă operă eusebiană cu care, de obicei, face corp comun, anume Martirii din Palestina. În schimb, are o Bibliografie cu autor necunoscut (p. 507-525), aşa cum neştiut este şi cel car...
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