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Sabina Cantacuzino, Ştefan Constantinescu, Din viața familiei I. C. Brătianu. Războiul 1914-1919, 
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Cartea Sabinei Cantacuzino a fost retipărită de 
Editura Tipo Moldova alături de alte 99 de cărți, care 
refl ectă problematica Marii Uniri sau tratează eveni-
mente din acea perioadă, cu ocazia sărbătoririi a 100 
de ani de la acest eveniment defi nitoriu pentru țara 
noastră.

Sabina Cantacuzino (1863-1944) a fost fi ica cea 
mare a lui Ion C. Brătianu, unul dintre cei mai im-
portanți oameni politici ai României, prim ministru 
în timpul Războiului de Independență, și sora lui Ion 
I. C. Brătianu, un alt important om politic care a fost 
președinte al Consiliului de Miniștri în momentul 
intrării României în Primul Război Mondial. Sabina 
Cantacuzino a fost o iubitoare a artelor plastice, mu-
zicii și teatrului și s-a implicat și în diverse activități 
caritabile. Ea a organizat un cămin de copii bazat pe sistemul Montessori și a condus 
Spitalul nr. 108 pentru răniți de război în timpul Primului Război Mondial, până la 
internarea sa de către autoritățile germane de ocupație la Mânăstirea Pasărea, a lucrat 
la Așezământul Regina Maria pentru bătrâni și săraci și a fost președintă a Asociației 
pentru Profi laxia Tuberculozei. De-a lungul vieții s-a remarcat și prin diverse donații 
de opere de artă sau bani, în folosul instituțiilor culturale române.

Cartea de față este o parte a memoriilor sale, pe care a început să le scrie în 1921, 
când se împlineau 100 de ani de la nașterea lui Ion C. Brătianu. Aceste memorii au 
apărut în două volume la Editura Universul din București: primul în 1933 iar al doilea, 
cel de față, în 1937.

Cartea începe cu evenimentele din 1914 care au dus la izbucnirea Primului Război 
Mondial. Aceste evenimente sunt narate din perspectiva unui observator margi-
nal, afl at departe de factorii decizionali. Soțul autoarei era doctorul Constantin 
Cantacuzino, iar Sabina Cantacuzino era implicată și ea în activități de voluntariat și 
de caritate, care au devenit tot mai necesare, odată cu trecerea timpului. Chiar dacă 
Sabina Cantacuzino era sora președintelui Consiliului de Miniștri, în această perioadă 
zbuciumată contactele cu fratele său sunt puține, iar opiniile politice provin din întâl-
nirile cu alte personaje politice importante, printre care se numără și politicieni conser-
vatori sau ambasadori străini. Perioada dinaintea intrării României în război ocupă un 
spațiu mic din aceste memorii. 



263

Majoritatea lucrării este dedicată descrierii evenimentelor, care au urmat intrării 
României în Război și, în special, perioadei de ocupație germană. Acestea sunt na-
rate cu patimă și cu candoare de către autoarea care este însufl ețită de patriotism și 
antipatie față de germani și este marcată de tragismul situației. Memoriile Sabinei 
Cantacuzino ne oferă o perspectivă diferită de cea cu care suntem obișnuiți, cea a so-
țiilor și mamelor rămase acasă, în timp ce bărbații sunt plecați pe front. Personajele 
pe care le întâlnim cel mai des în paginile acestor memorii se împart în trei categorii: 
femeile rămase acasă în timpul ocupației germane, cadrele militare germane și oame-
nii politici germanofi li, care au rămas în România și au colaborat, din diverse motive, 
cu ocupanții. Opiniile acestor personaje sunt expuse și analizate critic, din perspectiva 
unei persoane pentru care reîntregirea patriei și unirea cu Transilvania și Basarabia 
reprezintă un deziderat, care nu trebuie abandonat în fața nici unei greutăți.

Comportamentul ocupanților germani este o sursă continuă de indignare pentru 
autoare, care descrie detaliat excesele acestora: rechiziții abuzive, instalarea în diverse 
locuințe fără a avea dreptul și devastarea lor, insulte aduse populației etc. Eforturile 
diverșilor ofi țeri superiori germani de a iniția relații de amiciție sau de a-și dovedi 
bunăvoința față de rudele românilor combatanți sunt respinse de obicei cu ostilitate 
iar personajele care acceptă să intre în cercul celor afl ați la putere sunt ostracizate de 
Sabina și de celelalte femei din înalta societate. Atitudinile oamenilor politici german-
ofi li sunt o sursă constantă de observații critice și fi ecare concesie este sancționată ime-
diat cu scoaterea persoanei respective din cercul de prieteni ai autoarei. După cum era 
de așteptat una dintre preocupările cele mai importante ale celor afl ați sub ocupație 
este cea de procurare a alimentelor, care sunt rechiziționate de germani. Aceste difi cul-
tăți precum și cele legate de procurarea unor bunuri necesare constituie o preocupare 
constantă, pentru cetățenii Capitalei. Memoriile descriu nu numai viața persoanelor 
înstărite, ci și cea a oamenilor obișnuiți, suferințele, lipsurile prin care au trecut și opi-
niile pe care le au aceștia cu ocazia fi ecărui eveniment important. 

Ostilitatea față de ocupanți a fost sancționată de germani cu arestări de scurtă du-
rată, percheziții și alte forme de șicanare și hărțuire. În cele din urmă, persoanele im-
portante, care nu au colaborat cu germanii au fost pedepsite cu arest la domiciliu sau 
cu expulzarea din capitală. Sabina Cantacuzino care, prin faptul că era sora președin-
telui Consiliului de Miniștri afl at la Iași, era considerată ca fi ind o posibilă sursă de 
revoltă, a fost expulzată din București și internată la Mânăstirea Pasărea, de unde nu 
avea posibilitatea de a lua contactul nici măcar cu soțul ei, rămas la locul de muncă în 
Capitală. 

Deși inițial surghiunul a fost așteptat cu teroare și anxietate el nu s-a dovedit atât 
de rău precum credea autoarea. Condițiile din mănăstire erau jalnice, mâncarea era 
puțină și de proastă calitate, iar femeile exilate erau însoțite peste tot de soldați care 
trebuiau să le păzească și să le supravegheze. Cu toate acestea, viața era mult mai paș-
nică și lipsa persecuțiilor zilnice la care era supusă în Capitală fac suportabile lipsurile. 
În această perioadă autoarea citește, face studii folclorice sau încearcă să ajute pe cei 
din satul învecinat. Perioada Armistițiului și a păcii prilejuiește contactul cu soldați 



264

veniți de pe front și cu persoane care aduc știri din Moldova. Atitudinea oamenilor 
simpli cu care se întâlnea autoarea este descrisă amănunțit și cu ocazia fi ecărui contact 
ea încearcă să-i convingă că Puterile Centrale vor pierde în cele din urmă războiul.

Armistițiul și pacea fac posibilă întoarcerea Sabinei Cantacuzino la București, unde 
va fi  martoră a degringoladei politice din ultimele luni de război. Autoarea descrie 
cu satisfacție, iar uneori cu dezgust, încercările celor care colaboraseră cu dușmanul 
de a-și justifi ca poziția și de a recupera capitalul politic pierdut. Cartea se sfârșește 
cu relatarea întoarcerii guvernului și a familiei regale în București și cu încercările de 
reorganizare a vieții și de revenire la normal într-o țară afectată de război și ocupație.

Lectura memoriilor Sabinei Cantacuzino ne oferă o altfel de perspectivă decât cea 
cu care suntem obișnuiți, atunci când ne gândim la perioada Primului Război Mondial. 
Cartea este un tablou al vieții cotidiene, o cronică a suferințelor și micilor eroisme a 
celor afl ați de obicei în umbra marilor evenimente și care sunt trecuți cu vederea în 
marile tratate de istorie.
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