




Însemnările unui guvernator



Serghei Dmitrievici UrUSov (1862-1937), descendent dintr-o familie 

princiară, a fost unul din reprezentanţii de vază ai curentului liberal mo-

derat rus de la intersecţia secolelor XIX şi XX. Absolvent al Universităţii 

din Moscova, specialitatea Istorie (1885), a activat în sistemul adminis-

traţiei publice la nivel local, apoi, după ce inteligenţa şi capacităţile sale 

organizatorice au fost remarcate de guvern, i s-au oferit importante funcţii 

la nivel central. A fost viceguvernator de Tambov (1902-1903), guvernator 

al Basarabiei (1903-1904) şi de Tver (1904-1905). În 1905 devine vicemi-

nistru de Interne, dar demisionează la câteva luni, fiind în dezacord cu 

politica tot mai reacţionară a guvernului. Devine deputat al primei Dume 

ruse (1906), continuând să fie critic la adresa guvernului ţarist, iar pentru 

că a semnat, alături de alţi deputaţi, „Declaraţia de la vâborg”, este acuzat 

şi condamnat la închisoare, fiindu-i interzisă orice funcţie publică până la 

revoluţia din 1917. După preluarea puterii de către bolşevici este hărţuit de 

regim, fiind ţinut în detenţie timp de aproape un an, pentru simplul motiv 

că făcea parte din aristocraţia rusă. În ultima parte a vieţii este margina-

lizat, ducând lipsuri materiale. Memorialistica sa contribuie la o mai bună 

înţelegere a societăţii ruse din primele decenii ale secolului XX.

Traducătorul, vsevolod CIorNEI (14 septembrie 1955, s. Lipnic,  

ocniţa, rM), scriitor român. După absolvirea Facultăţii de Jurnalistică a 

Universităţii de Stat din Chişinău (1981), a fost redactor la revista pentru 

tineret „orizontul”, la ziarele „Tinerimea Moldovei”, „Cuvântul”, „Mo-

mentul” şi la hebdomadarele „Glasul”, „Literatura şi arta”, „vocea popo-

rului” şi „Săptămâna”. Colaborări cu diverse posturi de radio şi Tv. 

A debutat cu articole critice în volumul colectiv Dintre sute de catarge, 

Editura Literatura Artistică, 1984. Cărţi publicate: Cuvinte şi tăceri, Edi-

tura Literatura Artistică, 1989; Istoria geloasă, Editura Hyperion, 1990; 

Cuvintele dintre tăceri, Editura Cartier, 2002; Cuvinte şi tăceri, antologie 

scoasă la Editura Cartier, în 2015. 

Semnează traducerea romanului Maestrul şi Margarita de Mihail Bul-

gakov, Editura Cartier, 2004, volumul de nuvele Visătorul de pe gazon al 

lui valeriu reniță, Editura Cartier, 2016, şi cartea Toți oamenii Kremlinu

lui de Mihail Zâgar, Editura Cartier, 2017.
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un prinț liberal la cârma Basarabiei

Aristocrat şi liberal, înalt funcţionar şi mason, administrator ex-
celent şi intelectual, luptător aprig cu corupţia şi legist, pentru el pro-
blemele drepturilor şi libertăţilor individuale, ale supremaţiei legilor 
şi principiului statului de drept nu erau simple abstracţii declarative, 
dar valori pentru care a avut de plătit atât în timpul regimului ţarist, 
cât şi al celui sovietic (pentru convingerile sale declarate a făcut puş-
cărie atât sub unii, cât şi sub alţii). Această latură l-a caracterizat şi în 
timpul scurtei sale aflări în funcţia de guvernator al Basarabiei într-o 
perioadă extrem de dificilă, marcată de pogromul evreiesc din 1903.

Serghei Dmitrievici Urusov s-a născut pe data de 7 (19) martie 
1862, în satul Spasskoe, gubernia Iaroslavl. Face parte din nobilimea 
titulară rusă, ale cărei rădăcini coboară către unul din conducătorii 
Hoardei de Aur, Edigai (1352-1419), generalul favorit al lui Timur 
Lenk. Fondatorul propriu-zis al dinastiei este considerat prințul de 
Nogai Urus-murza, care a intrat în slujba lui Ivan cel Groaznic (1580). 
Linia rusească a dinastiei porneşte de la nepotul acestuia, Kasim-mur-
za, în botez, Andrei Satîevici Urusov (cca 1585-1647). Pe parcursul 
secolelor XvII-XvIII devine una dintre dinastiile cele mai influente 
ale rusiei, iar în 1801, familia Urusov a fost introdusă în Armorialul 

general al nobilimii din Imperiul Rus, cu titlul de „principi” (князья)1.
ramura de Iaroslavl a dinastiei, din care face parte Serghei Uru-

sov, avea şi ea reprezentanţi de vază, bunicul său, Semion Nikitici, 

1 Н.Б. Хайлова, Князь Сергей Дмитриевич Урусов от «образцового губерна

тора» до «образца советского работника», în С.Д. Урусов, Записки. Три года 

государственной службы, Новое литературное обозрение, Москва, 2009, 
p. 5-6; Д.Ф. Кобеко, Шереметевы и князья Урусовы, С.-Петербургъ. Лешту-
ковская Паровая Скоропечатня П.О. Яблонскаго, 1900.
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era consilier, senator, iar tatăl, Dmitri Semionovici (1830-1903), a 
fost unul din promotorii emancipării ţărănimii ruse şi ai reforme-
lor promovate de Alexandru al II-lea în regiunea sa2. Unchiul său, 
Serghei Semionovici, erou al apărării Sevastopolului, prieten cu Lev 
Tolstoi, a servit drept prototip pentru personajul principal din cele-
bra povestire „Părintele Serghie”3.

Primeşte o educaţie aleasă, iniţial domestică, apoi liceală şi uni-
versitară. A absolvit Facultatea de Istorie şi Filologie a Universității 
din Moscova, unde şi-a luat licența în istorie, audiind cursurile a doi 
mari istorici liberali ruşi: vasili Kliucevski şi vladimir Gerie4. În 
anul absolvirii facultăţii (1885) se căsătoreşte cu fiica judecătorului 
regional din Moscova, Sofia vladimirovna Lavrova, cu care va avea 
trei copii: fiul Dmitri şi două fete, Sofia şi vera. 

După absolvire, pleacă la ţară şi se stabileşte la moşia soţiei sale, 
rosva, de lângă Kaluga. raţiunea de a fi a unui aristocrat rus, pe lân-
gă serviciul public, o constituia legătura „funciară” cu domeniul său. 
Serghei Urusov s-a ocupat aproape trei decenii de agricultură şi admi-
nistrarea moşiei, considerând acest lucru una din obligaţiile sale soci-
ale5. Graţie abilităţilor şi capacităţilor sale administrative a reuşit să-şi 
transforme domeniul în una dintre cele mai performante gospodării 
din regiune, cu recolte bogate şi rezultate bune în mai multe domenii6. 
Pentru a obţine experienţă, a mers în vizite de studii la Moscova şi 
Berlin, unde s-a consultat cu specialişti în domeniile ce-l interesau, 
devenind expert în domeniul agriculturii, zootehniei şi contabilităţii. 

2 Afară de aceasta, a fost unul dintre cei mai buni şahişti europeni ai vremii, 
numele său purtându-l chiar unul dintre debuturi (Gambitul Urusov).

3 С.Д. Урусов, Записки. Три года государственной службы, вступ. ст., подгот. 
текста, сост. и комент. Н.Б. Хайловой, Новое литературное обозрение, 
Москва, 2009, p. 38-39.

4 Ibidem, p. 138-140.
5 Seymour Becker, Nobility and Privilege in Late Imperial Russia, Northern Illi-

nois University Press, Dekalb, Illinois, 1985; Dominic Lieven, The Aristocracy 

in Europe, 19151914, Columbia University Press, New York, 1992.
6 С.Д. Урусов, Записки. Три года государственной службы, p. 178-195. 
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Era un moşier-model şi nu se temea de introducerea unor tehnici şi 
procedee noi, mai ales în utilizarea îngrăşămintelor. Perioada în care 
a activat a fost una de tranziţie, în care gospodăriile moşiereşti treceau 
de la obligaţiile în muncă ale ţăranilor, specifice regimului feudal, la 
cele capitaliste, bazate pe munca liberă şi angajări. Și deoarece bani 
pentru angajări nu ajungeau, aristocratul pursânge, prinţul Urusov, 
era deseori văzut pe câmp trăgând la coarnele plugului. Uneori, entu-
ziasmul său putea deveni obiect al unor glume amicale: «Ce parfum 
preferă prințul Urusov? Pe cel de balegă»7. A practicat agricultura, cu 
intermitenţe, până în 1917, iar în memoriile sale dedicate Basarabiei, a 
rezervat câteva pagini bune despre agricultura locului.

Dar nu doar agricultura constituie pilonul vieţii unui aristocrat. 
obligaţiile sociale, raporturile dintre proprietar şi obştea sătească 
sunt alt element constituent al obligaţiilor nobiliare. Urusov a fost în 
permanenţă conectat la viaţa comunităţii, nu s-a eschivat de la nicio 
sarcină obştească şi le îndeplinea din „onoare” şi nu pentru remune-
rare8. A slujit ca inspector financiar (1885), apoi ca mareşal judeţean 
al nobilimii (1886)9. A fost un adept convins al sistemului de autogu-
vernare locală, fiind ales în mai multe rânduri preşedinte al zemstvei 
guberniale natale. S-a distins prin mai multe iniţiative importante, a 
organizat finanţele locale, a îndeplinit numeroase sarcini importante, 
cum ar fi lupta cu holera şi foametea ce a bântuit gubernia în 189110.

Cu toate succesele obţinute, decide să nu-şi mai depună candida-
tura pe un alt termen (1894), în special din cauza nemulţumirii sale 
faţă de cursul reacţionar al lui Alexandru al III-lea de a reduce din 
autonomia zemstvelor, şi aici iese în evidenţă o altă calitate a lui Uru-
sov, specifică, după el, celor mai buni reprezentanţi ai aristocraţiei 

7 Нина Хайлова, Сергей Дмитриевич Урусов – «Реформировать власть не 

прибегая к мерам революционного характера…», în „Российский либера-
лизм: идеи и люди», том II (под ред. проф. А.А. Кара-Мурзы), Москва, 
Новое издательство, 2018, p. 245.

8 С.Д. Урусов, op. cit., p. 318.
9 Ibidem, p. 156-177.
10 Нина Хайлова, op. cit., p. 245. 
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ruse – independenţa opiniilor şi părerilor, dar şi lipsa „slugărniciei 
în faţa puterii supreme”11. 

Pleacă din nou la ţară, apoi, după ce fiul lor a trebuit să meargă la 
liceu, se mută cu familia la Moscova, unde iarăşi este implicat în ser-
viciul public. Și-a câştigat un renume, fiind considerat unul dintre 
cei mai capabili administratori, căruia i se puteau încredinţa sarcini 
dificile, fapt care a atras atenţia elitelor guvernamentale. 

o întâlnire „întâmplătoare” la gara din Petergof cu ministrul de 
interne v.K. Plehve în iulie 1902 schimbă traiectoria vieţii lui Serghei 
Urusov. Demnitarul l-a recunoscut şi în aceeaşi seară i-a propus pos-
tul de viceguvernator în Tambov12. Sarcina lui era să medieze conflic-
tul dintre gruparea liberală din zemstvă cu cea conservatoare, unde 
Urusov a arătat că ştie să manevreze cu abilitate între cele două tabere 
rivale, detensionând situaţia. Clivajul în societatea rusă dintre „libe-
rali” şi „conservatori”, dintre „stânga” şi „dreapta” la acea vreme înce-
pea să fie tot mai vizibil, generând tensiunile care ulterior vor duce la 
declanşarea primei revoluţii. Guvernul ţarist încerca din răsputeri să 
ţină sub control procesele de radicalizare a opiniei publice, generate 
de acumularea tensiunilor interne de ordin social-economic şi politic, 
dublate de incertitudinea pe scară internaţională. o făcea din ce în ce 
mai greu, iar valul de teroare, catalizat de mişcările revoluţionare (ex-
celau mai ales eserii), ascensiunea xenofobiei şi, mai ales, a antisemi-
tismului, putea să erupă în orice moment şi în orice colţ al Imperiului. 
Întâmplarea a făcut ca erupţia să se producă în cel mai neaşteptat loc, 
într-un oraş paşnic şi semipatriarhal: Chişinău… 

Despre pogromul din Chişinău s-au scris numeroase lucrări13 şi, 
chiar dacă istoriografia noastră nu a fost suficient de deschisă în acest 

11 Ibidem, p. 246.
12 С.Д. Урусов, op. cit., p. 317-320. Cu ceva timp înainte, Bulanin îi vorbise lui 

Plehve despre Urusov şi capacităţile sale administrative, recomandându-l pen-
tru cele mai dificile funcţii. 

13 Edward Judge, Easter in Kishinev: Anatomy of a Pogrom, NYUPress, 1992; Stephen 
J. Zipperstein, Pogrom: Kishinev and the tilt of history, NYUPress, 1995. 
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subiect sensibil14 şi extrem de politizat15, nu este cazul să reluăm dis-
cuţiile aici. Prințul Urusov a fost trimis la Chişinău, deja în calitate de 
gubernator, tocmai pentru a restabili ordinea şi a calma situaţia, care 
a avut un ecou internaţional negativ pentru guvernul ţarist. 

ordinul de numire i-a venit din senin, fără discuţii de această 
dată, semnat de Plehve, la sfârşitul lunii mai 190316. Pe 13 iunie este 
chemat la Petergof, unde i s-a stabilit o audienţă la ţar. În prima ediţie 
a „Însemnărilor unui guvernator” (1907), pasajul cu întâlnirea la îm-
părat a fost omis, cel mai probabil din considerente de cenzură; acesta 
nu există nici în ediţia de faţă, de aceea, o vom reproduce aici în tradu-
cerea noastră, din manuscrisul editat de cercetătoarea Nina Hailova:

„La începutul orei unu am intrat în cabinetul ţarului şi m-am 
oprit nu departe de uşă. Împăratul a făcut câţiva paşi în întâmpina-
rea mea în timp ce eu am pronunţat fraza obişnuită: „Am fericirea 
să mă prezint Majestăţii voastre Imperiale, guvernatorul Basarabiei, 
prințul Urusov”. Până atunci nu am mai văzut niciodată vreun ţar 
rus, de aceea am încercat să-l privesc mai bine pe Nicolae al II-lea, 
dar şi să cercetez cu atenţie camera în care ne aflam. Cabinetul im-
perial se situa într-o cameră alungită de dimensiuni nu prea mari, 
mai aproape de ferestre se afla o masă mică de scris; ca impresie 
generală, cabinetul se asocia cu simplitatea. Suveranul era îmbrăcat 
într-o tunică albă, expresia feţei era plăcută, iar ochii, îndreptaţi di-
rect în ochii interlocutorului, priveau încrezător şi blând. În el nu era 
acea inhibare şi forţare pe care am observat-o la marele duce Serghei 

14 A se vedea şi observaţiile pertinente ale istoricului italian Alberto Basciani, 
La difficile unione. La Bessarabia e la Grande Romania (19181940), roma, Ed. 
Aracne, 20015, p. 60 (ed. română, Alberto Basciani, Dificila Unire. Basarabia şi 

România Mare (19181940), Chişinău, Ed. Cartier, 2018); v. şi recenzia noastră 
în „Pontes. review of South East European Studies”, vol. III-Iv (2009), Chişi-
nău, p. 312.

15 Igor Caşu, Istoriografia, politicul şi chestiunea Holocaustului: cazul Republi

cii Moldova, în „Pontes. review of South East European Studies”, vol. III-Iv 
(2009), p. 277-291.

16 С.Д. Урусов, op. cit., p. 341.
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Aleksandrovici, căruia m-am prezentat în calitatea lui de guvernator 
general al Moscovei. Suveranul arăta mai simplu şi mai firesc, chiar 
dacă trecerile de la un subiect la altul le făcea cu anumite pauze, în 
timpul cărora parcă ar fi căutat teme noi de continuare a discuţiei. 
observând aceasta, începeam să vorbesc eu, atunci când el se oprea, 
şi graţie acestui fapt tensiunea creată a dispărut de la sine.

La început, suveranul m-a întrebat de familie, unde am studiat 
şi, aflând că sunt filolog, a observat că acest lucru va prinde bine, 
deoarece limba moldovenească este apropiată de latină, de aceea îmi 
va fi uşor să cunosc graiul locului. Amintind de influenţa romană 
asupra Basarabiei actuale, despre „valul lui Traian”, suveranul a spus 
că mă aşteaptă o misiune dificilă, aceea de a întări în regiune legalita-
tea şi ordinea. „Acest fapt este foarte important, a spus el, trebuie să 
cereţi ca fiecare să-şi îndeplinească obligaţiile conform legii şi atunci 
lucrurile vor merge aşa cum trebuie”. Am început să vorbesc despre 
pogromul de la Chişinău, dar mi-am dat seama că această temă îl 
stânjeneşte pe împărat. M-a întrerupt, spunându-mi că-i pare rău de 
predecesorul meu, generalul raaben, care a adus servicii mari arma-
tei ruse în timpul războiului ruso-Turc, povestind destul de detaliat 
despre o manevră efectuată de trupele ruseşti, după planul lui raa-
ben, lângă o localitate, al cărei nume nu l-am memorizat. După aceea 
iarăşi s-a instaurat liniştea, iar eu, după ce am fost anunţat că trebuie 
să mă închin doar după ce suveranul singur îmi va face semn că audi-
enţa este încheiată, am început să vorbesc, exprimându-mi speranţa 
că voi reuşi să îndeplinesc misiunea care mi-a fost încredinţată, de-
oarece sunt animat de cea mai sinceră dorinţă să mă dedic în totali-
tate îndeplinirii înaltei voinţe ş.a.m.d, cu alte cuvinte, rosteam acele 
fraze pe care, probabil, toţi sunt nevoiţi să le spună. Brusc, suveranul 
s-a înviorat, de parcă şi-a amintit de ceva interesant şi, arătând spre 
masa de scris, a spus: «Mă ocup aici de o problemă care este legată de 
dumneavoastră în mod direct; intenţionez să extind împuternicirile 
guvernatorilor şi doresc ca aceştia să-i poată demite pe şefii de zem-
stve; cum credeţi, va fi bine?». M-am decis să răspund că o asemenea 
subordonare nemijlocită a conducerii zemstvelor poate avea urmări 
nedorite, şi anume slăbirea componenţei acestora; cel mai probabil că 
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moşierii locali nu vor dori să se facă dependenţi de capriciile guver-
natorilor şi vor prefera să plece decât să fie concediaţi în urma vreu-
nui denunţ, a unei plângeri neîntemeiate sau din cauza deosebirilor 
de opinii cu şefii lor. Suveranul a replicat, nu fără o doză de nemulţu-
mire, că guvernatorii vor concedia doar în cazuri foarte rare condu-
cerea zemstvelor şi nu din capriciu, dar ca rezultat al unor fapte in-
corecte, în schimb, datorită acestui drept, disciplina se va întări peste 
tot. «Deloc nu doresc, a spus împăratul, ca în realitate guvernatorii să 
demită conducerea zemstvelor, doar să poată spune fiecăruia din ei: 
«Nu sunteţi buni de nimic, de aceea nu puteţi sluji în gubernia mea», 
şi atunci şeful de zemstvă va trebui să-şi caute de lucru în altă parte, 
în altă gubernie». Am înţeles că discuţia respectivă ia o turnură nedo-
rită şi m-am grăbit să spun că mi-am exprimat primul gând venit în 
minte, dar, în realitate, problema respectivă necesită o dezbatere mult 
mai amplă. Expunându-şi dorinţa ca eu să plec în Basarabia cât mai 
repede, suveranul mi-a dat drumul, urându-mi succes»17. 

Din această discuţie înţelegem care au fost sarcinile puse în faţa 
guvernatorului de către autoritatea centrală – reinstaurarea ordinii şi 
readucerea provinciei în albia legalităţii ca unică soluţie pentru depă-
şirea crizei în care a fost atrasă după pogrom. Aici competenţele sale 
de bun administrator şi organizator au fost decisive, mai ales că încă 
de la începutul carierei sale Urusov şi-a propus să-şi îndeplinească 
sarcinile publice, în orice condiţii, în strictă conformitate cu legea 
(действовать всегда по закону)18. Misiunea supremă a unui guver-
nator o vedea ca pe cea a unui „organ de supraveghere a legitimităţii 
acţiunilor tuturor instituţiilor şi persoanelor din domeniul adminis-
trativ al guberniei” sau, cu alte cuvinte, de a fi „custode şi ocrotitor 
al legii”. Poziţionarea strictă pe făgaşul legalităţii, gest curajos într-o 
provincie încă puternic ancorată în tradiţiile ei balcanice19 de atitu-

17 Ibidem, p. 344-345.
18 Н.Б. Хайлова, op. cit., p. 251.
19 Wayne S. vucinich, The Ottoman Empire: Its Record and Legacy, Princeton, N.J., 

Toronto, London, Melbourne, 1965, p. 120-121, vorbeşte despre starea de letargie, 
indiferenţă şi supunere (yavashlik) a populaţiilor din societăţile balcanice, chiar 
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dine sceptic-rezervată faţă de lege în general şi agenţi ai statului în 
particular, l-a făcut să fie ferm în soluţionarea unor probleme dificile 
(„răscoala” de la Cornova, evitarea violenţelor în perioada pascală 
1904, combaterea corupţiei în administraţie etc.). Totodată, s-a arătat 
ca un bun comunicator, extrem de flexibil şi un adept al compromi-
surilor rezonabile, abilitate de care a dat dovadă şi în alte funcţii.

Problema centrală cu care trebuia să se confrunte, una foarte sen-
sibilă, a fost aceea de depăşire a efectelor pogromului din aprilie 1903. 
Numărul mare de morţi a generat un scandal internaţional uriaş, iar 
guvernul rus era pe cale să încheie o alianţă strategică cu Franţa şi 
Anglia (Antanta) şi era extrem de interesat de diminuarea acestuia.

Nu întâmplător, mai mult de jumătate din toată informaţia din 
carte a fost dedicată acestei comunităţi în detrimentul populaţiei lo-
cale, fapt pentru care a fost criticat de N. Iorga20 şi Gh. Bezviconi21. 
Fiind obligat să combată consecinţele pogromului, Urusov încearcă 
să înţeleagă cauzele acestuia şi motivaţiile pogromiştilor. El între-
prinde o analiză detaşată, pertinentă a evenimentului ce a avut loc 
în zilele de Paşti, unde chiar dacă absolvă guvernul central de insti-
gare deschisă la violenţă, dezminţind că acest lucru ar fi fost posibil, 
totuşi, evidenţiază că guvernul central poartă răspundere morală 
pentru acele evenimente tragice. După Urusov, încurajarea mişcări-
lor naţionaliste exclusiviste ar fi fost una din cauzele pogromului. Se 
referea aici mai ales la instigările lui Kruşevan şi Pronin. În opinia 
sa, motivul principal al pogromiştilor nu a fost ura sau răzbunarea22, 
ci efectuarea unor acţiuni care, după părerea protagoniştilor, ar fi 

şi după dispariţia Imperiului otoman (Basarabia făcea parte din sistem), dublate 
de atitudini sceptice faţă de noile stăpâniri, fie naţionale, fie imperiale, văzute ca 
un „corp” străin. De aici şi tendinţa de a trişa, de a înşela şi a fura guvernul, dar 
şi de a eluda legile, cât permitea situaţia.

20 N. Iorga, Pagini despre Basarabia de astăzi, vălenii de Munte, 1912, p. 50-56.
21 Gh. Bezviconi, Din trecutul nostru. Patruzeci de ani din viaţa Basarabiei (1877

1917), Chişinău, 1939, p. 57-66.
22 După Leon Poliakov, Urusov ar fi negat existenţa unui antisemitism popular 

rus, v. Léon Poliakov, Histoire de l’antisémitisme, vol. Iv, Ed. Calmann-Lévy, 
Paris, 1977, p. 138.
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fost pe placul autorităţilor. După unii, spune Urusov, ar fi existat 
chiar un ordin de la ţar, care ar fi permis pogromul. La bariera Scu-
leni, poliţiştii au oprit un grup de ţărani din suburbii, care veneau 
„cuminţi” să îndeplinească porunca ţarului de a-i „bate de jidani”. 
Lipsa de reacţie a autorităţilor şi, mai ales, a poliţiei a fost interpre-
tată de pogromişti drept „blagoslovire” indirectă la acţiune. Escala-
darea graduală a violenţelor a dus la un număr mare de morţi (49 de 
morţi şi 586 de răniţi), inedit până la acea vreme23, iar atunci când 
informaţia despre proporţiile dezastrului a ajuns la Petersburg, doar 
ordinul expres al lui Plehve de a o opri dezordinile prin utilizarea 
forţei a pus capăt măcelului. La primele focuri trase de trupele gene-
ralului B(eckman), pogromiştii s-au făcut nevăzuţi. Urusov, trimis 
pentru a-l înlocui pe ineficientul raaben, trebuia să medieze con-
flictul dintre populaţia evreiască, care număra mai mult de jumă-
tate din populaţia Chişinăului (131 000), şi ceilalţi. El îi convoacă pe 
liderii comunităţii mozaice şi le propune revenirea treptată la viaţa 
normală, garantând securitatea acestora. Ca semn de bună-credinţă, 
el convine organizarea unei procesiuni de proporţii, care a implicat 
participarea a peste 30 000 de evrei – îngroparea Torei. Și-a asumat 
răspunderea personală, a ţinut actul în secret până ce s-a convins că 
acţiunea a avut loc fără excese şi paşnic, dar după aceasta şi-a câştigat 
încrederea comunităţii ebraice, fiindu-i întărită eticheta de „iudofil”, 
dar şi mânia ministrului de Interne, care nu a apreciat un asemenea 
risc. După mărturiile sale, în relaţiile lui cu comunitatea mozaică 
a încercat să fie echidistant, să impună legea înainte de toate, chiar 
dacă aceasta în mare parte era defavorabilă evreilor, spiritul de to-
leranţă, de respect pentru drepturile inalienabile ale omului ce l-au 

23 Termenul „pogrom” provine de la rusescul „громить” a distruge, a sparge şi 
a fost legat iniţial de acţiunile antisemite din anii 1881-1882 din rusia de Sud 
(odesa, Herson, Basarabia de Sud, Cernigov, Kiev ş.a.), pe fundalul destabiliză-
rii situaţiei, urmată de asasinarea lui Alexandru al II-lea, care se soldau, de obi-
cei, cu distrugerea bunurilor, un număr mare de răniţi şi, foarte rar, omucideri. 
Termenul se generalizează şi intră în vocabularul tuturor limbilor europene 
tocmai după „pogromul” din Chişinău.
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caracterizat24, i-a adus o mare faimă printre evreii din Basarabia. Ba 
mai mult, putem spune că a fost chiar la un moment dat adulat de că-
tre ei. În memoriile sale, fiica acestuia, Sofia, îşi amintea că mult mai 
târziu, la începutul anilor ’30, când pentru nişte chestiuni de serviciu 
nu putea intra într-una din uzinele din Moscova cu regim „închis”, 
paznicul, un evreu bătrân, aflând că este fiica „acelui” Urusov, i-ar 
fi zis: „Dacă era în puterile mele, eu nu doar la orice uzină, ci chiar şi 
în rai v-aş fi lăsat să treceți”25.

Atitudinea faţă de românii basarabeni, în marea lor majoritate 
ţărani, în general era una paternalist-indulgentă. Serghei Urusov re-
cunoştea de la bun început că, la momentul numirii sale în funcţie, 
cunoştea despre Basarabia cam tot atâtea cât şi despre Noua Zeelan-
dă, poate şi mai puţin. În memoriile sale, publicate la trei ani după 
evenimente (1907)26, a lăsat câteva descrieri personale despre Basa-
rabia şi locuitorii săi. Bunăoară, analizând activitatea predecesoru-
lui său în funcţia de guvernator, mărturisea: „În afară de aceasta, 
raaben se potrivea cum nu se poate mai bine cu caracterul general 
al ţinutului, în care în sânul naturii bogate domnea lenea şi lipsa de 
griji. Populaţia agrară subdezvoltată, neinstruită, înstărită şi linişti-
tă, moşierii uşuratici, plini de viață, amatori de petreceri; societatea 
îngăduitoare cu slăbiciunile proprii şi ale altora, predispusă la strălu-
cirea exterioară şi înclinând spre reprezentanţii puterii; puţină mun-
că şi puţin caracter, multă ospitalitate blajină şi o anumită depravare 

24 N. Iorga scria despre Urusov că pentru el secolul al XIX-lea (secolul naţiona-
lismelor) parcă nici nu ar fi existat şi a rămas un aristocrat de factura secolu-
lui al XvIII-lea, contemporan al „enciclopediştilor”: „Evreu sau creştin, rus, 
moldovean, armean, jidan, nobil, preot, om de rând, toţi sunt reprezentanţii, 
asemenea între ei, ai speciei umane, frământată de patimi şi înşelată de gânduri 
pentru care filosoful are un uşor zâmbet de boier mare, bine-crescut”. N. Iorga, 
op. cit., p. 49-50.

25 Н.Б. Хайлова, Князь Сергей Дмитриевич Урусов от «образцового губерна

тора» до «образца советского работника», p. 65.
26 Кн. С.Д. Урусов, Записки губернатора, Кишинев 19031904, Москва, Изд. 

Саблина, 1907. Ediţia franceză a ieşit la lumină în 1908 cu titlul Prince ouro-
ussoff, Mémoires d'un gouverneur, Paris, Ed. Juven.
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a moravurilor – aceasta este în linii mari Basarabia şi trebuie să re-
cunoaştem că ea constituia un cadru cât se poate de potrivit pentru 
guvernatorul ei”. În altă parte, descrierile sale consună cumva cu ale 
altui prinț, Dimitrie Cantemir, atunci când scrie că: „Moldovenii, 
mai ales locuitorii de la sate, sunt un popor extrem de plăcut, bun la 
inimă şi docil. Dar le place să fie tratați cu politețe, ascultă cu plăcere 
complimentele şi nu le este străină o anumită lăudăroşenie naivă”. 
Iar când vorbea despre corupţie şi combaterea acesteia, scria în mod 
direct: „Este incredibil de uşor să-l despoi pe moldovean: el însuşi 
vine în întâmpinarea plăților ilicite şi pare să fie mulțumit când 
reuşeşte să le înmâneze sume importante escrocilor care îl pândesc 
la toate colțurile”.

În octombrie 1904, cu puţin timp înainte de a părăsi postul de 
guvernator, Urusov întreprindea, la invitaţia părţii române, o călăto-
rie oficială la Iaşi, cu ocazia sărbătorilor dedicate lui Ștefan cel Mare 
şi a vizitei lui Carol I şi familiei regale (era o sărbătoare în sine pen-
tru ieşeni!). Într-un capitol special autorul descrie impresiile de pe 
urma acestei vizite şi personajele cu care a discutat. Presa ieşeană şi 
cea bucureşteană din epocă au descris cu lux de amănunte persoana 
prințului Urusov. Bunăoară, într-un articol din „Adevărul”, autorul 
afirmă că «…în tot timpul şederii sale la Iaşi, prinţul a fost obiectul 
celei mai vii simpatii, fiind de mai înainte cunoscute sentimentele 
sale democratice»27.

Dacă este să vorbim despre bilanţurile activităţii lui Urusov ca 
guvernator în Basarabia, părerile au fost, evident, împărţite. Fire mo-
destă, fără pretenţii exagerate de la viaţă, nu a cheltuit mult pentru 
sine, chiar dacă, în virtutea funcţiei, avea mereu la dispoziţie sume 
mari şi încerca să fie extrem de corect28, Urusov a reuşit, în general, să 

27 Adevărul, 17, nr. 5453, 8 octombrie 1904, p. 2.
28 În această ordine de idei există în cartea prefaţată (cap. III) un episod unde 

prințul mărturiseşte că, mergând în una din primele sale vizite prin Basarabia, 
a depistat o «schemă» în care ţăranii erau puşi să plătească un impozit ilicit 
pentru transportul funcţionarilor de diferite ranguri, care se întâmplau prin 
regiunea lor cu deplasări de serviciu. «Iar când eu am dispus să plătesc călăto-
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câştige inimile chişinăuienilor şi basarabenilor. Constantin Cazimir, 
într-un interviu acordat presei timpului (1906), recunoştea că acestui 
guvernator: „…i-a fost greu de două ori. A fost nevoit să pacifice o 
regiune, până peste măsură răscolită, dar şi să ridice prestigiul unei 
puteri aflate în criză de autoritate. Prințul Urusov a îndeplinit această 
sarcină cu mare tact, cu abilităţi şi un simţ al dreptăţii faţă de oameni, 
specific numai lui. Fără îndoială că a stârnit nemulţumirea faţă de iu-
dofobii locali, care nu s-au sinchisit să scornească zvonul că guverna-
torul ar fi fost cumpărat de „jidovi”, dar partea societăţii bine inten-
ţionată a respins cu stupoare asemenea zvonuri mârşave”29. vorbind 
despre momentul când îşi lua rămas-bun de la chişinăuieni, Urusov 
scria: „Toți colegii de serviciu, toată lumea bună a Chişinăului mi-au 
acordat mie şi familiei mele cele mai înduioşătoare semne de atenție. 
Adresele de felicitare minunate, alcătuite cu căldură, pe care le-am 
primit şi le păstrez, ospitalitatea cordială cu care am fost petrecuți 
îmi vor rămâne întotdeauna în memorie, iar relațiile de prietenie cu 
unele familii basarabene care s-au păstrat până în prezent neschim-
bate îmi oferă prilejul să-mi închei memoriile despre Basarabia cu un 
salut trimis cu gândul la adresa lor.” Pe de altă parte, Gh. Bezviconi 
nu-l „miluia” pe acela care a fost reprezentantul ţarismului în Basa-
rabia, afirmând că administraţia acestuia nu prezintă interes, părere 
împărtăşită, în linii generale, şi de N. Iorga30. 

Pe baza experienţei de guvernator al Basarabiei, Urusov a publi-
cat nişte memorii (1907), traduse la puţin timp în franceză. Lucrarea 

ria pentru caleaşca mea cu patru cai, toţi au fost cuprinşi de uimire, inclusiv 
patronul poştei, pe care funcţionarul meu l-a obligat cu de-a sila să ia de la 
mine banii pentru drumul parcurs». Ne putem imagina şocul bietului func-
ţionar poştal când a fost obligat să ia banii, cu forţa, de la însuşi guvernatorul 
guberniei, pentru un serviciu pe care orice dregător amărât îl considera achitat 
din vistieria statului!

29 Н.Б. Хайлова, Совместимы ли мораль и политика (опыт либерал-центри-
ста кн. С.Д. Урусова), în vol. Нравственные аспекты политической дея

тельности в теории, програматике, партийной практике и законотвор

честве российского либерализма, Орел, 2016, p. 175.
30 N. Iorga, loc. cit., Gh. Bezviconi, loc. cit. 
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a provocat scandal, mai ales din partea lui Gheorghi Pronin şi Pavel 
Kruşevan, pe care i-a învinuit ca fiind răspunzători pentru pogro-
mul din 1903. În 1913 Pronin îl dă în judecată pentru „lezarea dem-
nităţii”, iar în urma procesului, Urusov a fost condamnat şi nevoit să 
stea patru luni în închisoarea de la Kaluga31.

În noiembrie 1904, Serghei Urusov este mutat ca guvernator la 
Tver, unde trebuia să soluţioneze o altă problemă dificilă pentru gu-
vern, legată de radicalizarea zemstvelor, în condiţiile în care autocra-
ţia a încercat să le limiteze drepturile. Urusov pleacă la Petersburg, se 
întâlneşte cu ţarul şi obţine anularea restricţiilor pentru gubernia sa32. 
Ca rezultat, guvernatorul numeşte în cele mai importante funcţii ale 
zemstvei reprezentanţi ai curentului liberal. Tot acolo, Urusov prinde 
începutul primei revoluţii ruse, iar provincia sa, aflată între cele două 
capitale revoluţionare, intră în epicentrul mişcării protestatare33. 

Anul 1905 este considerat crucial în viaţa lui Urusov, anul unor 
decizii majore. Înfrângerea în războiul japonez (1904-1905) şi mai 
ales maniera în care a reacţionat ţarismul la evenimente l-au făcut 
să-şi schimbe atitudinea loială faţă de regim. Numirea generalului 
Trepov în funcţia de ministru de Interne, cu drepturi lărgite şi sar-
cina de a combate mişcările protestare, l-a făcut pe Urusov să-şi dea 
demisia din funcţia de guvernator34.

Dar desfăşurarea evenimentelor, promisiunea făcută de ţar de a 
introduce forma constituţională de guvernare şi convocarea primu-
lui parlament rus, schimbarea guvernului, au dus la rechemarea sa 
în viaţa politică. Pe 30 octombrie 1905, noul prim-ministru S. vitte 
îi propune postul de viceministru de Interne în noul său guvern. 
Acceptă cu speranţa că va reuşi să fie util. Sub conducerea sa a fost 
elaborat proiectul reformei administraţiei locale, dar şi proiectul de 

31 Н.Б. Хайлова, Князь Сергей Дмитриевич Урусов от «образцового губер

натора» до «образцы советского работника».
32 С.Д. Урусов, Записки, p. 491-492.
33 A se vedea orlando Figes, Revoluţia rusă. 18911924. Tragedia unui popor, Iaşi, 

Ed. Polirom, 2016.
34 С.Д. Урусов, Записки, p. 543-544.
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a anula toate limitările pentru profesarea liberă a creştinilor de rit 
vechi (lipovenilor), ale căror probleme le-a simţit când servea în Ba-
sarabia. Dar toate aceste iniţiative au fost ignorate de către conduce-
re, fiind considerate prea radicale, prea „democratice”35. De aceea, în 
martie 1906 îşi dă demisia, acceptată de ţar. A fost o demisie răsu-
nătoare, deoarece în rusia nu exista tradiţia plecării benevole a unor 
funcţionari de asemenea rang înalt. 

Decide să candideze pentru prima Dumă rusă în provincia natală 
şi este ales primul, graţie sprijinului acordat ţărănimii. A fost singu-
rul reprezentat al înaltei administraţii de stat ales prin vot popular. 
A fost preşedintele comisiei parlamentare pentru elaborarea legilor 
privind egalităţile cetăţeneşti. Urusov nu a fost niciodată membru de 
partid, dar fiind un liberal moderat, care considera că reformele ne-
cesare pentru ţară nu trebuie să fie radicale, ci să ţină cont de speci-
ficul naţional, de aceea s-a apropiat în Dumă de Partidul reformelor 
Democratice36. De la tribuna Dumei a vorbit doar o singură dată, dar 
această alocuţiune, în care înfiera politica reacţionară a Ministerului 
de Interne condus de Stolâpin şi metodele sale grobiene de combate-
re a mişcărilor populare, a avut, conform contemporanilor, „efectul 
unei bombe” şi o rezonanţă pe scară internaţională37.

Prima Dumă nu a reuşit să găsească un compromis rezonabil cu 
guvernul şi în iulie 1906 a fost dizolvată. reacţia opoziţiei la acest 
gest a fost Proclamaţia de la vâborg, în care deputaţii se adresau po-
pulaţiei să întreprindă acţiuni de nesupunere civică. Urusov, care 
iniţial nu ştia de întocmirea acestuia, deoarece se afla într-o călăto-
rie, nu era de acord cu caracterul său prea radical, considerându-l o 
îndepărtare de la principiile legalităţii constituţionale. Totuşi, la pu-
ţin timp, se alătură colegilor de partid, chiar dacă formal putea să nu 
o facă, acceptând să-şi pună semnătura sub Proclamaţie, explicând 

35 Н.Б. Хайлова, Сергей Дмитриевич Урусов, p. 256.
36 Ibidem, p. 257.
37 Despre acest faimos discurs a scris şi Constantin Stere, în corespondenţa sa des-

pre Basarabia, v. Viaţa Romînească: revistă literară şi ştiinţifică, 01, volumul 
002, nr. 05, mai 1906, p. 295.
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că acţionează aşa în conformitate cu un principiu «vechi», pe care l-a 
adoptat încă din liceu, care interzicea să se distingă sau să se eschi-
veze de la responsabilitatea pentru acţiuni, care au fost asumate de 
către tovarăşii săi38. Ca rezultat al acestei temerare acţiuni, Urusov a 
fost judecat de instanţă şi condamnat la trei luni de închisoare (mai-
iunie 1906), având interdicția de a deține funcții de stat şi publice39.

După evenimentele din 1907, opoziţia rusă a încercat să se unifi-
ce prin intermediul masoneriei, un mai vechi adversar al vechiului 
regim40. Urusov, scos din viaţa publică prin decizia de judecată, intră 
în loja masonică moscovită, mai ales graţie cercului său de prieteni şi 
camarazi de idei şi încearcă să contribuie la crearea unei alternative po-
litice, chiar dacă-şi dădea seama că este una iluzorie. Într-o discuţie în 
familie, ce a avut loc pe la 1908, prințul avuse o premoniţie: „Cred că 
vom avea o revoluţie. Și foarte curând”41… Într-adevăr, aceste recon-
figurări nu au dus la nimic, alte forţe au intrat puternic în acţiune, iar 
Primul război Mondial a schimbat iremediabil cursul istoriei ruse. 

În martie 1917, după ce monarhia cade, Urusov este chemat prin-
tr-o telegramă la Petersburg, cu invitaţia să facă parte din guvernul 
provizoriu, fiindu-i acordată funcţia de ministru adjunct de Interne, 
fără portofoliu. A redactat proiectul legii privind „Miliţia populară”, 
dar înţelege că guvernul provizoriu nu are niciun proiect palpabil de 
viitor şi nici viitor. Îşi dă demisia în iulie şi se retrage la ţară42.

Lovitura de stat bolşevică a pus capăt unei lumi vechi, din care 
făcea parte prinţul Serghei Urusov. Aristocraţia rusă a devenit „duş-
manul de clasă” al noii ordini, reprezentanţii nobilimii, cu tot cu fa-
milii au devenit „foştii” (бывшие) şi trebuiau să fie eliminaţi43. Nu 
conta faptul că această aristocraţie era extrem de eterogenă şi diver-

38 С.Д. Урусов, Записки, p. 620.
39 Ibidem, p. 621
40 Nina Berberova, Les francsmassons russes du XXe siècle: des hommes et des 

loges, Les Editions noir sur blanc, Paris, 1990, p. 168.
41 Н.Б. Хайлова, Совместимы ли мораль и политика, p. 179. 
42 Ibidem.
43 Douglas Smith, Former People: The Final Days of the Russian Aristcoracy, Far-

rar, Straus and Giroux, 2012.
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să, chiar fostul guvernator al Basarabiei nefiind un admirator al mo-
narhiei, considerând că forma de guvernare republicană este mult 
mai potrivită unei rusii noi, din perspectiva noii ideologii, această 
aristocraţie trebuia să fie spulberată.

Menţionam că în timpul alegerilor pentru Adunarea Constituan-
tă din rusia pentru Basarabia din noiembrie 1917, pe locul 1 al listei 
Partidului Poporului (nr. 5) a fost prezent prințul Serghei Urusov44. 
Nu a mai ajuns să fie implicat, fiindcă evenimentele au luat o cu totul 
altă turnură.

Din noiembrie 1917 Urusovii au pierdut dreptul de proprietate 
asupra moşiei de la rosva, iar singura sursă de venit a familiei a 
dispărut. războiul civil şi problemele de alimentaţie, dificultatea de 
a se integra în noua societate şi chiar de a-şi găsi un loc de muncă 
pentru a obţine mijloace de supravieţuire caracterizau viaţa celor 
ostracizaţi, iar perspectivele deveneau tot mai sumbre. Fiica sa Sofia 
îşi amintea de acele zile, scriind: „…am suportat foame, frig şi frică” 
(…было голодно, холодно и страшно)45. 

Maşina de represiune a început să funcționeze şi ea la turaţii ma-
xime, intrând în fiecare familie a „foştilor”. Nu a făcut excepţie nici 
cea a prințului Urusov. Între 1918 şi 1920 fostul guvernator a stat în 
închisorile bolşevice per total vreo 10 luni de zile. În vara lui 1918 
este închis la Butârka, celebra închisoare moscovită, fără a i se adu-
ce vreo învinuire anume, unde este chestionat despre activitatea sa 
politică de pe timpul ţarului şi guvernului provizoriu. Eliberat pes-
te trei luni şi jumătate, în octombrie 1918 fiica sa îl descrie ca fiind 
foarte slab, chinuit fizic, dar mai ales moral46. La 30 august 1919 este 
din nou arestat. Conform materialului anchetei, Urusov a refuzat să 
se poziţioneze din punct de vedere politic ca susţinător al „puterii 
sovietice”, pledând pentru un „regim democratic în rusia”. Cu toate 
acestea, este nevoit să recunoască „puterea sovietică”, pornind de la 

44 Gh. Bezviconi, op. cit., p. 59.
45 Н.Б. Хайлова, Князь Сергей Дмитриевич Урусов от «образцового губерна

тора» до «образцы советского работника», p. 13.
46 Ibidem, p. 14.
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faptul că la acea vreme, anii 1919-1920, devenea clar că în rusia nu 
exista alternativă reală la regimul bolşevic. Urusov îi întreba pe an-
chetatori de ce este ţinut în arest fără a i se aduce vreo învinuire şi, 
dacă este culpabil, să i se aducă la cunoştinţă acest lucru47.

În toamna lui 1919, câteva societăţi evreieşti cu pondere au în-
ceput să pledeze pentru eliberarea lui Urusov din închisoare, avân-
du-se în vedere contribuţia sa în apărarea drepturilor evreilor din 
trecut, dar şi starea precară a sănătăţii prințului. Personalităţi mar-
cante, Bonci-Bruevici, Lunacearski i-au scris lui Dzerjinski şi chiar 
lui Lenin cu rugămintea să se ţină cont de faptul că ancheta nu a 
putut stabili participarea lui Urusov la vreuna din mişcările contra-
revoluţionare, iar faptul că pentru activitatea sa a făcut puşcărie şi 
pe timpul vechiului regim îl creditează ca fiind un „liberal nobil, în 
cel mai bun sens al cuvântului… care a avut curajul să se ridice în 
apărarea celor persecutaţi, jertfind pentru aceasta cariera şi bunăsta-
rea proprie”48. La 15 decembrie 1919 este eliberat, iar deja la sfârşitul 
lunii este înrolat în serviciul militar, în calitate de contabil pe lângă 
Statul-Major al Flotei. 

Dar la 13 februarie 1920 în casa Urusovilor din nou vin agenţii 
poliţiei secrete (vCK) şi sunt arestaţi atât Serghei Urusov, cât şi fiul 
acestuia, Dmitri. Fostului guvernator al Basarabiei de data aceasta i 
s-a incriminat participarea la acțiunile unor organizaţii contrarevo-
luţionare, cum ar fi Uniunea Proprietarilor sau Uniunea Activiştilor 
Civici, care ar fi făcut parte din aşa-numitul Centru Tactic. Această 
organizaţie, fondată în aprilie 1919, a menţinut relaţii strânse cu re-
prezentanţii lui Kolceak, Iudenici sau Denikin. În vara lui 1919 po-
liţia secretă a produs primul val de arestări, în urma cărora au fost 
împuşcaţi 67 de oameni, dar în februarie 1920 au fost operate ares-
tări noi, printre care a nimerit şi Urusov, acesta fiind învinuit că ar 
fi participat la câteva întruniri secrete, unde se punea problema unui 
complot împotriva Puterii Sovietice. Bătrânul prinț nu a negat că a 
participat la câteva întruniri cu foştii săi colegi, dar a insistat mai 

47 Ibidem, p. 15.
48 Ibidem, p. 14-15.
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mult pe caracterul informativ al acestora, unde participanţii făceau 
schimb de informaţii între ei despre ceea ce se întâmplă în ţară, mai 
ales în condiţiile lipsei unei prese credibile. Urusov a negat că aceste 
întruniri, absolut informale, puteau fi caracterizate drept activităţi 
contrarevoluţionare, iar loialitatea faţă de noul regim a demonstra-
t-o prin angajarea sa în serviciul militar. La 19 mai 1920 a fost elibe-
rat, iar în august achitat în timpul unui proces49.

Dar încercările pentru Urusov nu s-au terminat aici. În august 
1920 moare de tifos fiica sa vera, iar peste şase zile şi soţia sa, bătrâ-
nul prinț fiind obligat să întreţină cele două nepoţele minore, rămase 
în custodia lui. După terminarea războiului civil este nevoit să se 
angajeze în serviciul public, noua putere, nemaiavând concurenţi, a 
început să accepte contribuţia vechilor specialişti la refacerea ţării. 
Între 1921 şi 1925 lucrează ca administrator pe lângă o comisie de 
stat ce exploata minele de la Kursk, iar pentru meritele sale, în 1923 i 
se decernează chiar ordinul „Drapelul roşu de Muncă”50.

Cu toate acestea, la sfârşitul anilor ’20 prințul Urusov a avut de 
suferit din cauza originii sale sociale „nesănătoase”, el fiind privat 
de drepturi civile. Chiar dacă a lucrat în mai multe instituţii de stat, 
având şi o distincţie de stat, atunci când în mai 1929, după ce a fost 
trecut la rezervă, a încercat să obţină o pensie, aceasta i s-a refuzat pe 
motiv că „până la revoluţie a fost prinț”51.

Dar Urusov nu s-a lăsat bătut, încercând să fie repus în drepturi. 
Scrie o plângere instituţiilor de resort, cerând să i se acorde o pensie. 
Fiind profund indignat că a fost refuzat din cauza faptului că a avut 
cândva titlu princiar, scria: „titlul menţionat nu dădea purtătorilor 
acestuia niciun fel de privilegii şi superioritate faţă de alţii şi, timp de 
mai bine de 200 de ani, de la Petru I, nu era altceva decât un prefix la 
nume, care cu vremea şi-a pierdut orice semnificaţie reală şi este păs-
trat tot aşa cum este păstrată şi orice altă denumire (Ter-Grigorianz, 
von Wiesen etc.). Acest titlu nu m-a protejat de două detenţii în peri-

49 Ibidem, p. 19-20.
50 Ibidem, p. 21.
51 Ibidem, p. 21. 
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oada ţaristă şi de pierderea, în urma unui dosar politic, a dreptului de 
a ocupa vreo funcţie publică între 1906 şi 1917. Pe de altă parte, acest 
titlu nu m-a împiedicat să ocup funcţii şi pentru serviciul militar în 
cadrul Marinei roşii şi nu m-a împiedicat să devin membru al sin-
dicatelor şi chiar să primesc o distincţie de stat (ordinul „Drapelul 
roşu de Muncă” acordat colectivului pe care-l conduceam)”52.

Din cauza „originilor nesănătoase” avea probleme de angajare în 
serviciu. În 1931, află că la Biblioteca „Lenin” din Moscova este cău-
tat un specialist în problema zemstvelor pentru o cercetare ştiinţifică 
şi îşi propune serviciile nu doar din postura de istoric şi filolog, dar şi 
ca participant activ la mişcarea de zemstve, el fiind chiar preşedin-
te al Administrației guberniale Kaluga. Dar conducerea bibliotecii 
l-a refuzat pe motivul că era „prinț”. Într-o scrisoare adresată fiului 
său, Dmitri, menţiona cu tristeţe că toate încercările sale sincere de 
a contribui cu experienţa sa la o cauză nobilă „s-au stins la atingerea 
de năluca acelui tătar, care cu câteva secole în urmă a trecut în servi-
ciul Moscovei cu titlul de prinț”53.

A continuat să activeze ca specialist în finanţe şi contabilitate în 
diverse instituţii sovietice, iar în ultimii ani de viaţă şi-a găsit un loc 
pe lângă biblioteca Uniunii Scriitorilor.

Se stinge din viaţă pe 5 septembrie 1937, fiind înmormântat la 
Cimitirul Danilov din Moscova.

virgil PâSLArIUC

52 Ibidem, p. 22.
53 Ibidem.
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Prefață

Preconizatele însemnări despre trecut cuprind perioada 1872-
1906. Ele sunt divizate în patru părți: I. Liceul; universitatea. II. Sa-
tul, gospodăria; viața satului, județului şi guberniei; serviciul la ale-
geri; Moscova. III. Tambov; Basarabia; Tver. Iv. Petersburg, serviciul 
în ministerul contelui Witte; Duma de Stat de legislatura întâi.

Cititorii viitori ai acestor însemnări apăreau în imaginaţia auto-
rului doar ca urmaşii generaţiei căreia i-a fost sortit, pe de o parte, 
să-şi asume o parte a răspunderii pentru toate aspectele negative ale 
vieţii statale ruseşti din ultimele decenii, iar pe de alta, să depună 
eforturi pentru instalarea acesteia pe principii noi.

Dar mersul furtunos al evenimentelor trăite de rusia a impus 
schimbarea presupunerilor iniţiale. reformele ulterioare trebuie să 
cuprindă toată orânduirea rusiei şi, probabil, după libertatea cetă-
ţenească nimic nu este mai de neamânat în acest sens decât reorga-
nizarea administraţiei locale şi anularea restricţiilor în drepturi ale 
unor părţi ale populaţiei imperiului. De aceea tot ce poate aduce fie 
şi cea mai neînsemnată lumină în aceste domenii rămase până acum 
puţin accesibile vederii publice nu ar trebui, se pare, să fie ținut sub 
obroc. Dând publicităţii o parte a amintirilor sale din perioada în 
care se afla la conducerea Basarabiei, autorul ar vrea, cât îi stă în 
putere, să contribuie la dezvăluirea acelor detalii ale practicii admi-
nistrative despre care există, deopotrivă cu cele evident exagerate, şi 
imagini cu totul inexacte. Abţinându-se, pe cât e posibil, de la reflec-
ţiile cu caracter general, autorul a păstrat intactă forma amintirilor 
personale, considerând că adevărul, oricare ar fi el, nu poate fi lezat 
de modalitatea de expunere.
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Prințul Serghei Dmitrievici Urusov


