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Grigore Procopiu, Parlamentul în pribegie. 1916-1918. Amintiri. Note. Impresii,
ediție și studiu introductiv de Daniel Cain, București: Editura Humanitas, 2018, 267 p.

Memorialistica reprezintă una dintre cele apreciate 
genuri scriitoricești, atât în rândul specialiștilor, care 
o folosesc ca sursă, cât și în rândul publicului cititor. 
Fiind în anul Centenarului Marii Unirii și cel de evo-
care a Marelui Război, orice apariție editorială, în acest 
sens, este binevenită. Parlamentul în pribegie. 1916-1918. 
Amintiri. Note. Impresii, ediție și studiu introductiv de 
Daniel Cain, îndeamnă la o lectură atentă și emoțio-
nantă despre una dintre cele mai dramatice perioa-
de din istoria românească. În Cuvânt înainte, scris de 
Grigore Procopiu, în 15 iulie 1918, acesta mărturisește 
că a dorit, cu bună credință, să se numere printre mul-
tele mărturii autentice, despre Marele Război, mai pre-
cis despre puțin cunoscutele împrejurări ale refugiu-
lui și prizonieratului parlamentarilor români. Grigore 
Procopiu a fost unul dintre acei parlamentari, care a 
trăit și a povestit suita de evenimente dramatice, care au bulversat soarta țării: invazia 
germană, retragerea autorităților la Iași, difi cultățile politice ale țării, impactul revolu-
ției bolșevice etc. Gr. Procopiu insistă pe reconstituirea adevărată a faptelor, în calitate 
de martor ocular, în ciuda unor evocări, pe care nu le-a putut dezlipi de propria emo-
ție, sensibilitate, întrucât faptele prin care a trecut au fost impresionante. 

Grigore Procopiu s-a născut la Râmnicu Vâlcea, în 1861 și, pasionat de domeniul 
juridic, a studiat dreptul, la București. A fost, pe rând, institutor, avocat, procuror, 
judecător, deputat, inclusiv primar, pentru câteva luni, al orașului Rm. Vâlcea. Ca ori-
entare politică a fost liberal, iar în această calitate, a ocupat mandate de deputat sau 
senator. În studiul introductiv, intitulat „Un senator în vreme de război”, Daniel Cain ne 
oferă un profi l elogios al omului și politicianului Gr. Procopiu, un spirit cultivat, onest, 
modest, interesat de problemele țării și ale națiunii, fără a fi  un exaltat. A polemizat 
cu oamenii politici ai epocii sale, în special, cu Constantin Argentoianu, a participat 
la grelele negocieri, privind implicarea României în Marele Război. Cuprinsul cărții 
ne dezvăluie, pas cu pas, etapele destinului lui Procopiu, în vremea Războiului, care 
începe ca un calvar, din cauza pribegiei. „Spre calvarul pribegiei se referă la dezastrul 
de la Turtucaia, la soarta sa personală, legată de rănirea gravă a fi ului său, la deruta în 
fața inevitabilei invazii inamice. Mulțimea detaliilor, oferite de Grigore Procopiu, este 
relevantă în înțelegerea stărilor de spirit din 1917, an în care s-a trăit o agitată atmo-
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sferă parlamentară la Iași și tot atunci a trăit atmosfera creată de izbucnirea revoluției 
bolșevice în Rusia. La situația din Rusia și la experiențele sale tulburătoare se referă 
autorul amintirilor, în cel mai lung capitol, „Evacuarea”. În condițiile stării, deseori in-
certe, ale frontului românesc, la începutul anului 1917, o parte dintre parlamentarii ro-
mâni au plecat în Rusia, oprindu-se mai întâi la Odessa, după care la Herson. Procopiu 
se afl a acolo în momentul izbucnirii Revoluției bolșevice ruse, din februarie 1917. În 
acest timp, pe lângă gravele probleme diplomatice, Parlamentul trebuia să ia decizii 
urgente, în privința celor două reforme fundamentale inițiate, încă din 1914: votul uni-
versal și expropierea marilor proprietăți rurale. De aceea, Grigore Procopiu sa întors 
la Iași, lăsându-și familia în Rusia. Însemnările despre atmosfera politică a acelor ani 
sunt pline de detalii despre mizele, de care era preocupată elita politică românească. 
„Ajuns la Iași, scrie Procopiu, constat că aceeași opinie publică, pe care cu drept cu-
vânt, în discursul ce ținusem la senat, în ultima sesiune înainte de război, o califi casem 
ca anonimă și nerecunoscătoare, care îndemnase la război, cu orice preț și cât mai ne-
întârziat, cerea acum socoteală guvernului Brătianu, așa cum prevăzusem, pentru ce a 
intrat în război. Mulți, foarte mulți erau aceia care, uitând ceea ce susținuseră înaintea 
războiului, sau trecând peste ele, acuzau guvernul Brătianu, spunând că el era dator 
să n-asculte de o opinie publică rătăcită, care nu era în măsură să cunoască nici pregă-
tirea noastră diplomatică, nici pe cea militară; ci să facă așa cum constata el, care era 
în curent cu toate, că este interesul țării. Desigur că era în această pretenție ceva exact, 
anume că un guvern nu trebuie să se pună la adăpostul presiunii opiniei publice, pen-
tru a justifi ca acțiunea sa într-o chestiune care interesează soarta însăși a poporului, pe 
care-l guvernează”. Aceste rânduri trădează sensibilitatea autorului mărturiilor, stilul 
narațiunii fi ind simplu și explicativ. În ciuda polemicilor politice Procopiu s-a simțit 
obligat să ia apărarea deciziilor liberale. Ultimul capitol al cărții se încheie, de fapt, cu 
o întâlnire cu fostul ministru liberal I.G. Duca și cu Gh. Mârzescu. În acea atmosferă 
„înăbușitoare” speranța senatorului pribeag era victoria aliaților. Ultimele rânduri din 
amintirile lui Grigore Procopiu sunt o expresie a simțămintelor sale, legate de Marea 
Unire: Fie ca aceste suferințe să ne servească de purifi care sufl etească, pentru noi și de învăță-
mânt pentru urmașii noștri pe viitor. Iată, o carte, care consemnează în paginile sale, am-
bianța unei lumi care a trăit, deopotrivă, înfrângeri și victorii, deznădejdi și speranțe.
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