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Abstract. Constantin Karadja descends from an old aristocratic family of
Byzantine origines, from Constantinople, which ruled in Vallachia in the
18th and 19th century. He was born up in Stockholm, Sweden and educated
as barrister at law in England. Constantin Karadja married to Marcelle
Carajda and established himself in Romania in 1916. He was naturalized
and joined the diplomatic service in 1920, serving Romania in missions as
consul in Budapest (1921-1922). He was the first general consul representing
Romania in Stockholm (1928-1930) and continued his diplomatic carieer
in Berlin (1936-1941). Constantin Karadja received the distinction of
Righteous among Nations in April, for saving more than 51 000 jews,
according to the archives studied by Ottmar Traºcã and Stelian Obiziuc.
Being a passionate bibliophile and collector, Constantin Karadja founded
one of the most important collections of old and rare books in South-East
Europe, which nowadays can be found partially in the Library of the
Romanian Academy in Bucharest, as well as in the collections of the National
Library in Bucharest. He strongly believed that a country should be
represented by its culture.

Keywords: Constantin Karadja, bibliophile, diplomate, Stockholm, Ottmar
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Un studiu cu privire la complexa personalitate a lui Constantin Karadja a repre-
zentat prima temã de cercetare pe care am desfãºurat-o în cadrul Departamentului
de Relaþii Internaþionale, din Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale,
al Academiei Române în anul 2008. Entuziasmul domnului director, Prof. Ion
Bulei pentru diplomaþia culturalã ºi pentru cercetarea unui reprezentant de clasã
al diplomaþiei interbelice române, m-a stimulat, responsabilizându-mã totodatã.

Constantin I. Karadja este o personalitate deosebit de complexã, cu o activi-
tate intelectualã ramificatã ºi de o excepþionalã diversitate, care ar putea fi anali-
zatã, spre uºurarea demersului de cercetare, prin prisma a douã mari direcþii:
activitatea culturalã, activitatea diplomaticã. Cele douã direcþii sunt delimitate, in-
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ventate de noi pentru a facilita, pe cât posibil, studierea ºtiinþificã a acestei perso-
nalitãþi diplomatice, ancoratã evident, în complexitatea faptelor ºi evenimentelor
istorice ale primei jumãtãþi a secolului XX ºi nu în ultimul rând a mentalului
cultural a douã spaþii geografice atât de diferite, precum Suedia, þara maternã a
lui Constantin I. Karadja ºi România, þara de adopþie, pe care a iubit-o pânã la
sacrificiu.

Constantin Karadja fãcea parte din acea categorie de diplomaþi de carierã,
care considerau cã elementele definitorii pentru o naþiune, ºi implicit cartea ei de
vizitã, sunt istoria ºi cultura, iar prin culturã ar trebui sã fie în primul rând evi-
denþiat ºi exaltat patrimoniul unei þãri. Constantin Karadja s-a ocupat deci de
cultura românã premodernã, pe care a privit-o prin prisma integrãrii elementelor
sale în cultura europeanã.

Studiile sale ºtiinþifice, pe care le-am identificat în biblioteci din Bucureºti au
fost redactate de multe ori, pornind de la elemente de bibliofilie cãutate ºi achizi-
þionate cu mare greutatea de-a lungul vieþii. Valorificând cu deosebitã grijã biblio-
teca familiei de la Grumãzeºti, Constantin Karadja a amplificat-o cu elemente de
o mare valoare ºi totodatã a studiat-o îmbogãþind-o cu studii personale cu privire
la elementele din componenþa sa.

Prin articolul de faþã nu doresc sã prezint atât cercetãrile personale, cât mai ales
felul în care un subiect atât de complex poate fi tratat interdisciplinar, într-un co-
lectiv de cercetãtori, care îºi împãrtãºesc cu generozitate ºi bucurie rezultatele
cercetãrii, contribuind prin eforturi de diferite nuanþe, la revelarea a noi ºi noi
aspecte ale personalitãþii diplomatului Constantin Karadja2. Colectivul despre
care vorbesc este alcãtuit din: dr. Stelian Obiziuc3 (Ministerul de Externe, direc-
torul Arhivelor Diplomatice), dr. Ottmar Traºcã4 (Academia Românã, Institutul
de Istorie „Gheorghe Bariþiu“, Cluj-Napoca), dr. Ovidiu Olar5 ºi dr. Ileana Stãn-
culescu (Academia Românã, Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale,
Bucureºti). Felul în care noi, membrii colectivului citat anterior, ne-am intersectat
existenþele ºi preocupãrile ºtiinþifice legate de personalitate lui Constantin Karadja,
ar putea fi în sine un subiect de cercetare. Nefiind acum vremea pentru a dezvolta
acest argument, aº dori doar sã adresez mulþumiri domnului ªtefan Mãnescu
pentru modul deosebit de elegant, fin ºi totodatã serios prin care ne-a fost alãturi
în eforturile noastre6.

Fiecare dintre noi se ocupã de un segment bine definit al personalitãþii lui
Constantin Karadja ºi anume: problema evreiascã ºi reflectarea ei în documente
(Ottmar Traºcã), reflectarea personalitãþii lui Karadja în documentele Ministe-
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2 Constantin Karadja (24 noiembrie 1889 – 28 decembrie 1950).
3 Stelian Obiziuc, doctor în istorie, director al Arhivelor Diplomatice din cadrul Ministerului de Externe.
4 Ottmar Traºcã, doctor în istorie, CP. III în cadrul Institutului de Istorie alAcademei Române din Cluj-Napoca,

cadru didactic asociat la Facultatea de Istorie „Gheorghe Bariþiu“, Universitatea „Babeº-Bolyai“, Cluj-Napoca.
Vezi: http://www.history-cluj.ro/Istorie/cercet/Trasca.htm.

5 Ovidiu Olar, cercetãtor, Institutul de Istorie al Academiei Române, Nicolae Iorga.
6 Adresez mulþumiri doamnei Irina Mãnescu, pentru sprijinul ºi disponibilitatea deosebitã pe care ne-o

acordã în cercetãrile noastre. Irina Mãnescu, nãscutã Karadja, unul dintre cei trei copii ai lui Ioan Karadja, fiul
lui Constantin Karadja. Pentru arborele genealogic al familiei Karadja, vezi: http://www.ghyka.com/Familles/
Caragea/Caragea_ 01.pdf.



rului de Externe (Stelian Obiziuc), personalitatea culturalã a diplomatului ºi mo-
dalitãþile prin care întreþinea legãturi cu personalitãþi din România ºi alte þãri euro-
pene, precum ºi aspecte legate de activitatea sa de cercetãtor, colecþionar, specia-
list în incunabule ºi carte rarã etc. (Ileana Stãnculescu).

Sursele cercetãrii

Elemente bibliografice identificate în biblioteci din þarã ºi din strãinãtate
Surse digitale7
Fonduri publice de corespondenþã ºi documente:
• identificate în biblioteci ºi arhive din Suedia, ce urmeazã a fi editate în amãnunt.
• identificate în þarã (Arhivele Naþionale ºi Arhivele Minsterului Afacerilor

Externe din Bucureºti (AMAE, fond Problema 33), precum ºi la departamentul de
manuscrise al Bibliotecii Academiei Române ºi Arhiva Academiei Române)

Fonduri de documente din strãinãtate (spre exemplu Arhiva United States
Holocaust Memorial Museum8)

Fonduri private de documente ºi corespondenþã (în mare parte provenite din
rude pe linia maternã a lui Constantin Karadja, dar ºi din alte surse, ce urmeazã
a fi publicate în studiile noastre viitoare).

Fondul public de manuscrise, hãrþi, dar ºi incunabule ºi carte veche din patri-
moniul Bibliotecii Facultãþii de Istorie, a Bibliotecii Academiei, precum ºi al
Bibliotecii Naþionale a României, prin care ne-am strãduit sã recuperãm ºi sã
reconstituim fosta bibliotecã a familiei Karadja (biblioteca de la Grumãzeºti,
care înaintea rãzboiului pare a fi însumat peste 6000 de volume, transferatã ulte-
rior la Bucureºti, evident cu mari pierderi).

Biografie

Constantin Ioan Lars Anthony Demetrius Karadja s-a nãscut pe 24 noiembrie
1889, la Haga ºi a decedat la 28 decembrie 1950, la Bucureºti. Din certificatul
de naºtere (fig. 1)9 aflãm cã pãrinþii sunt principele Ioan Karadja, beylerbey al
Rumeliei — care la acea datã îndeplinea funcþia de trimis extraordinar ºi ministru
plenipotenþiar al Imperiului Otoman pe lângã regii Þãrilor de Jos ºi Suediei —
respectiv Marie-Luisa Smith, cetãþeanã suedezã, provenitã dintr-o familie înstã-
ritã10. Constantin a fost botezat ortodox, confesiunea tatãlui sãu, în sediul Capelei
Legaþiei Imperiale a Rusiei, la Haga.

Plecând cu mama sa în Suedia, în urma decesului timpuriu la tatãlui sãu,
Constantin Karajda va urma liceul particular cu o adâncã rezonanþã în cultura scan-
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7 http://www.academician.ro/article/24452/Constantin-Karadja/1; http://en.wikipedia.org/wiki/Constantin

_Karadja.
8 www.ushmm.org.
9 Arhivele Naþionale, fond familial Karadja, Dosar III 242.
10 Ottmar Traºcã, Stelian Obiziuc, „Diplomatul Constantin I. Karadja ºi situaþia evreilor cetãþeni români

din statele controlate-ocupate de Germania nazistã, în cel de-al doilea rãzboi mondial“, în Anuarul Institutului
de Istorie «George Bariþiu» din Cluj-Napoca, tom XLIX, 2010, p. 2 (în cont.: O. T., S. O., Diplomatul).
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Fig. 1. Certificat de nastere
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Fig. 2. Diploma de absolvire



dinavã — Beskovska skolan, cu sediul pe Engelbrektsgatan în Stockholm,
ºcoalã fondatã la 1867 de teologul ºi omul politic Gustaf Emanuel Beskow11.

A fost de formaþie jurist — în 1909 se
înscrie la Inner Temple, o facultate selectã
de Drept din Londra ºi îºi va lua diploma de
absolvire în 1922 (fig. 2)12; tot atunci de-
vine membru al Baroului de avocaþi brita-
nici (fig. 3) ºi diplomat, cu o carierã deose-
bitã ce se va desfãºura aproape trei decenii.

Activitatea sa diplomaticã începe în
perioada 1910-1913 în cadrul Departamen-
tului Politic al Ministerului de Externe Oto-
man, în calitate de ataºat ºi apoi în calitate
de secretar de legaþie. Demisionat în octombrie
1912 din diplomaþia otomanã, C. I. Karadja
se reîntoarce în Suedia, unde urmãtorii ani
activeazã în cadrul bãncii „Sveriges Privata
Centralbank“ (1914-1915).

În anul 1916 se stabileºte în România,
în urma cãsãtoriei cu domniºoara Elena
Marcela Caradja, fiica lui Aristide Caradja
(etnolog ºi academician român) ºi a Matildei
Caradja (nãscutã Grecianu), iar la data de
21 aprilie 1920, printr-un decret semnat de

regele Ferdinand I, Constantin Karadja primeºte cetãþenia românã13.
În ciuda faptului cã proveneau din douã aripi ale aceleaºi familii, pare cã

viitorii soþi nu erau rude la gradul oprit de lege cum se specificã în actul de
cãsãtorie. Cuplul va avea doi copii (fig. 4): Ion (nãscut la Iaºi, la 8 aprilie 1917)
ºi Marie Nadeja (nãscutã la Grumãzeºti, la 9 ianuarie 1920).

În anul 1920, dupã obþinerea cetãþeniei române este numit consul în cadrul
Ministerului de Externe, moment ce marcheazã debutul carierei sale în diploma-
þia românã, în cadrul cãreia avea sã deþinã funcþii importante: consul la Budapesta
(01.08.1921 – 01.02.1922); director al Direcþiei Politice Internaþionale (iunie-
octombrie 1927); consul general la Stockholm (01.03.1928 – 15.08.1930); consul
general în cadrul Legaþiei române din Berlin (01.02.1932 – 01.08.1936); consul
general la Berlin (01.08.1936 – 15.06.1941); director al Direcþiei Afacerilor Con-
sulare din cadrul Ministerului Afacerilor Strãine (01.07.1941 – 23.08.1944);
însãrcinat cu întocmireaManualului diplomatic ºi consular (10.05.1945 – 01.05.1947).
Cariera sa diplomaticã ia sfârºit în urma deciziei ministeriale nr. 58.378/31

6 CONSTANTIN KARADJA — DIPLOMAT EUROPEAN 33

————————
11 Dintre absolvenþii liceului, menþionãm primii miniºtri de mai târziu Hjalmar Branting ºi Olof Palme,

regele Gustav V, alãturi de fraþii sãi Oscar ºi Carl, precum ºi prinþul Bertil. Totodatã, la aceastã ºcoalã au fost
ºi viitorii academicieni suedezi Sven Hedin (ale cãrui scrisori cãtre Mary Smith, aflate în patrimoniulArhivelor
Naþionale, le vom edita într-un viitor volum de corespondenþã a familiei Karadja), Verner von Heidenstam ºi
Martin Lamm. Enumerarea ar putea continua. A se vedea: http://sv.wikipedia.org/wiki/Beskowska_skolan.

12 Arhivele Ministerului Afacerilor Externe, fond 77/ Dos. pers. K 8, vol. I, nepag.
13 Decretul Regal nr. 5190 din 3 februarie 1920, Document II – 01.

Fig. 3. Constantin Karadja 1922



august 1947, prin care postul sãu de consul general clasa I era suprimat începând
cu data de 1 septembrie 194714.

În mai 1927 participã la Conferinþa Economicã Internaþionalã de la Geneva,
în calitate de expert ºi coordonator al delegaþiei române, datoritã bogatelor sale
cunoºtinþe în domeniul economiei. Printre articolele sale ºtiinþifice, C. Karadja a
publicat ºi o serie de intervenþii pe subiecte de economie de mare actualitate15.

Constantin I. Karadja a avut impor-
tante studii în domeniul economiei, dar
ºi contribuþii remarcabile în domeniul
istoriei ºi culturii române vechi. Unul
dintre meritele sale deosebite a fost
acela de a propaga în bibliografia inter-
naþionalã de specialitate date referitoare
la manuscrise ºi carte rarã de pe terito-
riul Þãrilor Române. De asemenea, a alcã-
tuit instrumente de lucru pentru specia-
liºti, precum primul inventar al incuna-
bulelor de pe teritoriul României16 în
perioada în care a fost consul la Berlin
(1932-1941), în colaborare cu redacþia
Gesamtkatalog der Wiegendrucke, sub
îndrumarea lui Konrad Haebler17. A re-
alizat lista incunabulelor din România,
pe care a predat-o în 1937, redacþiei
Gesamtkatalog der Wiegendrucke18.
Lista cuprinde 1471 incunabule pãstrate
în 37 colecþii publice ºi particulare
(s. n.). Ultima descrisã, Biblioteca Grumazestiana (a lui Constantin Karajda), însu-
meazã 70 de incunabule. Dintre acestea, 34 se aflã în fondurile Bibliotecii Naþio-
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14 O. T., S. O., Diplomatul, p. 3.
15 Enumerãm în ordine cronologicã studiile de economie identificate în bibliotecile din Bucureºti, cu gra-

fia numelui aºa cum apare tipãritã în studiile respective (Caradja ºi Karadja): Constantin I. Caradja, Quelques
considerations sur le service consulaire roumain, Bucureºti, 1923; Constantin I. Caradja, Contribuþiuni la desle-
garea problemelor valutare ºi economice cu o prefaþã de dl. Oscar Kiriacescu, fost ministru ºi director la Banca
Naþionalã a României, Tipografia Monastirei Neamþu, 1925 (p. 71); Constantin I. Caradja, Organizarea
comerþului exterior, Tipografia ºi legãtoria Sfintei Monastiri Neamþu, Neamþ, 1925; Constantin I. Karadja, O
piaþã de desfacere pentru fructele noastre, Tipografia ºi legãtoria Sfintei Monastiri Neamþu, 1925; Constantin
I. Caradja, Informaþiunile comerciale, Institutul economic românesc, Cartea Româneascã s. a., Bucureºti, 1926;
Constantin I. Caradja, Învãþãmintele problemei valutare norvegiene, Institutul economic românesc, Tipografia
Sfintei Monastiri Neamþu, 1926; Constantin I. Caradja, Unele caracteristici ale comerþului mondial de dupã
rãzboi ºi învãþãminte practice pentru noi. Prelegere þinutã la Universitatea Popularã din Vãlenii de Munte în
ziua de 26 iulie 1926, „Analele economice ºi statistice“, nr. 7-8, Bucureºti, 1926, pp. 3-20; Constantin I. Karadja,
Raportul Profesorului Kemmerer asupra valutei poloneze, rezumat de Constantin I. Karadja, „Analele Bãn-
cilor“, Bucureºti, 1927.

16 Lista incunabulelor pãstrate în România (343 p.). Lista lui Karadja cuprinde, dupã cum susþine autorul,
1.345 titluri, din totalul de 1.467 aflate pe teritoriul þãrii noastre, dupã 1945. Numãrul de incunabule s-a mãrit
dupã 1945, prin asimilarea de cãtre bibliotecile de stat a incunabulelor provenite din biblioteci private.

17 http://de.wikipedia.org/wiki/Konrad_Haebler; http://www.treccani.it/enciclopedia/konrad-haebler/.
18 http://www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de/GWEN.xhtml.

Fig. 4. Marcelle Karadja
cu Ioan ºi Marie Nadeja 1921



nale, descrise în prezentul catalog, afirmã în introducerea la catalogul incunabu-
lelor din Biblioteca Naþionalã19, doamna Elena – Maria Schatz. Catalogul este
dedicat memoriei marelui colecþionar ºi bibliolog român, Constantin Karadja.

Pentru meritele sale deosebite în studierea culturii române premoderne, este
primit în Academia Românã ca membru de onoare în 1946 ºi expulzat din
Academie în 194820.

Constantin Karadja a solicitat ºi aprobarea plecãrii definitive din þarã, împre-
unã cu familia, la rudele din Suedia. În cazul acceptãrii emigrãrii sale, Karadja
ar fi propus sã lase în posesia statului român casa din Bucureºti — „care s-ar po-
trivi admirabil pentru locuinþa unui academician sau profesor universitar“; dona
ºi o proprietate de 27 ha în comuna Grumãzeºti — „s-ar potrivi foarte bine pentru
o ºcoalã de agriculturã“; colecþia de cãrþi „vechi ºi rare“ în limbi strãine privind tre-
cutul sud-estului european dorea s-o donezeAcademiei Române (ceea ce s-a ºi întâm-
plat cu anumite volume din bibliotecã), iar celelalte colecþii (obiecte preistorice,
arme vechi, tablouri, obiecte etnografice etc.) urmau sã revinã tot statului român21.

Menþionãm cã un studiu aprofundat al activitãþii diplomatice a lui Constantin
Karadja, din perspectiva documentelor aflate în posesia CNSAS, se aflã în faza
de redactare sub semnãtura colegului Stelian Obiziuc.

Dorim totodatã ca prin cercetãri ulterioare sã putem reconstitui fosta colecþie
a familiei Karadja, care a fost gãzduitã, ca ultimã locaþie, pe strada Mora din
Bucureºti ºi despre care am cules mãrturii orale. Existã încã în viaþã persoane care
îºi amintesc cum casa Karadja, precum alte case din Bucureºti, era deschisã pen-
tru public într-o anumitã zi, într-o formulã creativã de spaþiu muzeal deschis cu
generozitate iubitorilor de obiecte de artã.

Constantin Karadja — diplomat22

Cu o pregãtire solidã de jurist ºi economist, Constantin Karadja va intra în
diplomaþie în al doilea deceniu al secolului XX, fiind reprezentat al României la
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19 Elena-Maria Schatz, Catalogul colecþiei de incunabule, Bucureºti, 1995.
20 „Stimate Domn, Academia Românã, apreciind meritele ce v-aþi câºtigat ca bibliofil, bibliograf ºi

cercetãtor al trecutului neamului românesc, v-a ales, în ºedinþa de la 3 iunie 1946, membru de onoare al ei.
Comunicându-vã acest vot, vã rugãm sã primiþi, Stimate domn, încredinþarea distinsei noastre consideraþiuni“,
este scris în scrisoarea nr. 3451 din 25 iunie 1946, semnatã de preºedintele Academiei Române, Andrei
Rãdulescu ºi de secretarul general, Alexandru Lepãdatu.

Mulþumim doamnei Irina Mãnescu, pentru deosebita amabilitate de a ne transmite o scanare a unei copii
a admiterii în Academia Românã, pãstratã în arhiva familiei. Tot domnia sa ne-a transmis ºi rãspunsul lui C.
Karadja din 6 iunie 1946, din care citãm un fragment: „Domnule Preºedinte, Este cu un sentiment de adâncã
emoþie cã Vã mulþumesc pentru aprecierile D-voastrã atât de binevoitoare asupra modestelor mele lucrãri în
domeniul istoric ºi în legãturã cu profesia mea. Cu adâncã smerenie primesc aceestã chemare a Domniilor
Voastre, cea mai frumoasã ce-mi va fi hãrãzitã în viaþã, de-a figura de acum înainte ca membru de Onoare a
Primei Instituþii Culturale a Þãrii. (…)“. Am solicitat permisiunea de a intra în Arhivele Academiei Române
pentru a cãuta actul de excludere din Academie al lui Constantin Karadja, dar în cursul lunii mai 2010, mi s-a
comunicat, fãrã a avea acces în arhive, cã documentul de excludere al lui Constantin Karadja din Academia
Românã nu se gãseºte în arhivã. Pentru prezenþa lui Constantin Karadja ca membru al Academiei Române,
vezi: http://www.academician.ro/article/24452/Constantin-Karadja/1.

21 Ion Calafeteanu, „Constantin I. Karadja — biografia unui nedreptãþit“, în Magazin istoric, p. 5.
22 Pentru o analizã a activitãþii diplomatice din perspectiva documentelor, vezi: Ottmar Traºcã, Stelian

Obiziuc, „Cetãþeni români din statele controlate/ocupate de Germania nazistã în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial“,



Budapesta (1921-1922) ºi ulterior consul general în Suedia, þara sa maternã, între
1928-1930. Din 1932 pânã în 1936 ocupã funcþia de consul general în cadrul Lega-
þiei române din Berlin, urmatã de funcþia de consul general la Berlin (1936-1941).
Aceastã ultimã misiune diplomaticã se va încheia cu probleme majore, în 1941,
moment în care, la diferite presiuni ce urmeazã a fi elucidate de cercetãrile vii-
toare, Constantin Karadja este rechemat în þarã23.

Activitatea sa diplomaticã se desfãºoarã într-o perioadã istoricã deosebit de
complicatã, având încã multiple puncte neelucidate pe deplin. Parte din docu-
mentele prezente în Arhivele Ministerului Român de Externe (respectiv notele
transmise de Constantin I. Karadja în þarã) au fost editate de colegii mei Ottmar
Traºcã ºi Stelian Obiziuc24. Cercetãrile în aceste sens continuã.

În cãutarea volumelor de carte veche din fosta bibliotecã de la Grumãzeºti, a
familiei Karadja, am observat în fondul Academiei Române, printre dosarele re-
feritoare la Constantin Karadja, un text dactilografiat cu o dedicaþie din partea
autorului: Spre doctrina româneascã a Dreptului internaþional, dãruit Academiei
Române pentru pãstrare în secþia Manuscriselor din partea autorului Constantin
I. Karadja 12/7/194625. De ce pentru pãstrare… vor demonstra anii ce vor fi fost
sã urmeze tragicei depuneri a materialului la care Constantin Karadja a lucrat ani
de zile, material pe care colegii mei Stelian Obiziuc ºi Ottmar Traºcã l-au cerce-
tat cu o trudã ºi o acribie similarã efortului celui care l-a alcãtuit. Materialul ur-
meazã a avea o ediþie integralã ºi o formã tipãritã însoþitã probabil ºi de o difuzare
internaþionalã, precum cea doritã de Constantin Karadja, iatã acum, la 67 de ani de
la însemnarea scrisã de autor pe copia donatã departamentului de manscrise al
Bibliotecii Academei Române26.

Gestul depunerii scrierii în depozitul de manuscrise al Bibliotecii Academiei
Române îl explicã însuºi autorul, prin scrisoarea ataºatã donaþie sale:

Am onoarea a Vã ruga sã binevoiþi a dispune, dacã nu vedeþi nici un inconvenient,
ca alãturatele douã manuscrise sã fie înregistrate ºi pãstrate în arhivele Academiei
Române:

Este vorba despre urmãtoarele texte:
Spre doctrina româneascã a dreptului internaþional (Contribuþia serviciului

diplomatico-consular), manuscris prezentat sub semnãtura Ich Dien pentru premiul
Titulescu, în anul 1945-1946. Manuscrisul este însoþit de anexe.

Serviciul diplomatico-consular în slujba negustorimei române, rezumat al unei con-
ferinþe þinute de subsemnatul la Camera de Comerþ din Bucureºti, în ziua de 9 martie
1946.
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Anuarul Institutului de Istorie «George Bariþiu» din Cluj-Napoca, tom XLIX, 2010, pp. 109-141 (în cont.:
O. T., S. O., Cetãþeni). Versiunea digitalã a articolului: http://www.history-cluj.ro/Istorie/anuare/AnuarBarit
Historica2010/08.pdf; Ottmar Traºcã, Stelian Obiziuc, Un diplomate roumain à la défense des Juifs: Constantin
I. Karadja, „Transylvanian Review“, vol. XIX, nr. 3, 2010, pp. 131-146 (în cont.: O. T., S. O., Un diplomate).

23 O. T., S. O., Cetãþeni, p. 124.
24 O. T., S. O., Cetãþeni, p. 123 º. u.
25 Biblioteca Academiei Române, arhiva Karadja, A 511, document 34/1946.
26 Constantin I. Karadja, Manual diplomatic ºi consular, ediþie îngrijitã de Stelian Obiziuc ºi Ottmar

Traºcã, apãrutã sub egida Ministerului Afacerilor Externe ºi a Institutului de Istorie „Gheorghe Bariþiu“ al
Academiei Române, Cluj Napoca, Editura Argonaut, 2013 (în curs de apariþie).



Motivare:
Motivez aceastã cerere precum urmeazã:
Cu toate cã nu posed talentul necesar pentru a expune cu toatã convingerea nece-

sarã o tezã pentru acceptarea cãreia lucrez încã din anul 1923, când am publicat prima
mea broºurã arãtând insuficienþa serviciului nostru consular, fapt rãmâne totuºi cã rân-
duirea ºi modernizareaMinisteruluiAfacerilor Strãine ºi a serviciilor diplomatice ºi con-
sulare ºi mai ales modificarea spiritului care domneºte în aceste servicii a devenit o
necesitate.

Primenirea cerutã nu se va putea face decât prin stabilirea odatã pentru totdeauna
a regulilor de lucru necesare, sub formã de instrucþiuni amãnunþite de serviciu ºi înzes-
trarea funcþionarilor cu documentaþie juridicã þinutã la zi, care existã bineînþeles în ser-
viciile strãine bine organizate, dar pe care noi le-am socotit de prisos.

Numai când vom fi hotãrâþi singuri cum trebuie sã lucrãm, consecvent însã, va pu-
tea fi vorba sã ne creãm treptat o doctrinã a Ministerului de Externe, sã închidem uºa
abuzului ºi bunului plac (…).

Am totuºi certitudinea cã, cu toate slãbiciunile expunerii prezentate, de care-mi
dau bine seama de altfel, reformele necesare vor veni cu timpul ºi cã vom ajunge într-o
zi la coeziunea care lipseºte între diferitele organe de Stat — mã gândesc în primul
rând la apropierea celor cinci cariere complete, specializate, dezorganizate ºi lucrând
adesea izolat, cariera diplomaticã, consularã, economicã, de presã ºi administrativã,
la care România, singurã, printre State, a ajuns.

Proiectele care alcãtuiesc baza expunerii alãturare vor putea fi utile poate, atunci.
De aceea, solicit ca aceste texte sã fie pãstrate la Academia Românã, pentru a fi ferite
astfel de o distrugere completã, împreunã cu întreaga operã începutã, distrugere inv-
evitabilã în starea actualã a lucrurilor.

Binevoiþi a primi, Vã rog Domnule Preºedinte, încredinþarea prea înaltei mele
consideraþiuni.

Constantin. I. Karadja
Membru de onoare al Academei Române
Membru al Baroului Englez

Gestul de mare profunzime al autorului denotã o componentã realã recupera-
torie a mentalitãþii unei persoane provenitã din spaþiul nordic, centratã pe respectul
instituþiilor statale.

Stadiul cercetãrii

În ultimii ani, s-a încercat, prin diferite mijloace (materiale radio, tv, materi-
ale publicate), aducerea în atenþia publicã a personalitãþii lui Constantin Karadja,
din perspectiva mediului suedez27. Pornind mai ales de la recuperarea documen-
telor ºi a fondurilor de scrisori ºi documente din arhiva rudelor suedeze ale fami-
liei lui Constantin Karadja, doi jurnaliºti ºi scriitori suedezi, Joakim Langer ºi
Pelle Berglund au avut o contribuþie deosebitã la propagarea activitãþii diploma-
tice a lui C. Karadja, printr-un volum de divulgare apãrut în 2009 la editura sue-
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27 Interviu la Televiziunea suedezã cu Joakim Langer despre monografia Constantin Karadja, vezi:

http://www.ur.se/play/155995. Pe site-ul Raul Wallenberg Foundation este menþionat ºi Constantin Karadja:
http://www.raoulwallenberg.net/saviors/diplomats/list/constantin-karadja-566/.



dezã Sivart Förlag28. „Umanitatea acestui personaj m-a îndemnat sã mã apropii
cu atenþie de studierea traseului vieþii sale, susþine Joakim Langer. Nu era un om
care-ºi schimba costumul dupã vremuri, cum se spune în suedezã. Mi se pare
nedrept ºi sunt de-a dreptul uluit cã o þarã care se poate bucura de o asemenea
personalitate nu face nimic pentru memoria sa“, îmi spunea Joakim Langer29,
referindu-se la felul în care a fost tratat spre finele vieþii, atât de Suedia, cât ºi de
guvernul din România.

În bibliografia de limbã românã din perioada interbelicã, Constantin Karadja
este citat ºi evocat în studiile unor personalitãþi culturale ale vremii, specialiºti
în culturã românã premodernã, precum Dan Simonescu, Nicolae Iorga, Ioan Bianu,
Nicolae Cartojan º.a. ce stau mãrturie pentru deosebita preþuire de care se bucura
în anturajul cultural din România, prin preocupãrile foarte serioase pe care le avea
legate de cultura românã premodernã (carte românã veche, incunabule, manu-
scrise, documente istorice etc.)30.

Din perspectiva prezenþei lui Constantin Karadja în instrumentele ºtiinþifice
de lucru, din motive politice, citãrile apar abia dupã 199031.

Fãrã a avea o intrare proprie în Dicþionarul literaturii române de la origini
pânã la 190032, descoperim cã douã articole semnate Constantin Karadja sunt ci-
tate drept surse pentru alte intrãri ale dicþionarului apãrut sub egida Academiei
Române în 197933.

Dinu. G. Giurescu, Rudolf Dinu ºi Laurenþiu Constantiniu au integrat date re-
feritoare la Constantin Karadja în ampla lucrare bogat ilustratã, referitoare la Ser-
viciul diplomatic român— O istorie ilustratã a diplomaþiei româneºti 1862-1947.
Laurenþiu Constantiniu accentueazã rolul deosebit de important pe care l-a avut
C. Karadja în procesul de salvare a cetãþenilor români de origine ebraicã, din Berlin:

„Angajate în efortul de rãzboi alãturi de Germania, autoritãþile române s-au ali-
niat politicii promovate de Reich faþã de minoritatea evreiascã din teritoriile contro-
late de Germania. În Ministerul Afacerilor Strãine al României au existat însã diplo-
maþi, precum Constantin I. Karadja, care au contribuit la salvarea evreilor. În rapoar-
tele trimise în Centralã, Constantin Karadja a subliniat, în repetate rânduri «cã toþi
cetãþenii având drepturi bine stabilite la naþionalitatea românã au drept la protecþia
noastrã, indiferent de originiea lor etnicã sau de religia lor». Atât în perioada cât a de-
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28 Joakim Langer, Pelle Berglund, Constantin Karadja. Bara ett liv till, Sivart Förlag, Estland, 2009.
29 Conversaþie particularã, aprilie 2010 la Bucureºti. Pentru citarea volumul semnat de Joakim Langer ºi

Pelle Berglund, vezi: Corespondenþe de George Farkas: Constantin Karadja — fanariot, suedez ºi salvator de
evrei; http://www.isropress.net/Portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1292%3AFanariot%
2C+suedez+si+salvator+de+evrei&Itemid=152.

30 Vezi: Ileana Stãnculescu, Constantin Karadja: diplomaþie ºi culturã, în „Revista de ªtiinþe Politice ºi
Relaþii Internaþionale“, tom VIII, Nr. 1, 2011, pp. 93-108; Ileana Stãnculescu, O personalitate complexã:
Constantin Karadja — om de culturã ºi diplomat, în „Revista românã de istoria cãrþii“, an 7, nr. 7, 2012, pp.
23-69 (cu bibliografia problemei la zi).

31 Dorina Rusu,Membrii Academiei Române (1866-1999), Bucureºti, EdituraAcademiei, 1999, pp. 102-103.
32 Dicþionarul literaturii române de la origini pânã la 1900, Bucureºti, Editura Academiei Române, 1979.
33 Constantin I. Karadja, Despre lucrul apostolesc al lui Coresi de la 1563, ºedinþa de la 24 octombrie

1924, „Analele Academiei Române“, Memoriile Secþiunii Literare, seria III, tom II, nr. 6, 1924, pp. 545-555;
Constantin I. Karadja: „Incunabule povestind despre cruzimile lui Vlad Þepes“ Cluj, Cartea Româneascã 1931,
în volumul „Închinare lui Nicolae Iorga cu prilejul împlinirii vârstei de 60 ani“, pp. 1-11.



þinut funcþia de consul general al României la Berlin (1 august 1936 – 15 iunie 1941),
cât ºi atunci când, dupã rechemarea în þarã a fost numit director al Direcþiei Afacerilor
Consulare a MAS, Constantin Karadja a depus eforturi susþinute pentru a anula mã-
surile discriminatorii care îi vizau pe cetãþenii români de origine evreiascã aflaþi în
Germania“34.

Simpozioane comemorative

• Manifestare comemorativã la Framlingham College din Londra. Pe data de
6 ianuarie 2009, în capela celebrei instituþii de învãþãmânt absolvitã de Karadja îºi
sãrbãtorea fostul elev, accentuând meritele sale profesionale ºi umane deosebite.

It has been just over 100 years since Prince Constantin Karadja passed through
the doors of Framlingham College as an earnest young student, going on to study at
Cambridge and then in London where he specialised in International Law. During his
lifetime he is documented as having saved over 52,000 Jewish people of Romanian
citizenship, from the clutches of the Nazis against opposition from his own government.
On record it is stated that he was profoundly influenced by the humanistic education
he received in England. On Tuesday 6th January 2009, Framlingham College held a
Commemoration Service in the Chapel to remember and honour this former pupil, an
outstanding man, recognised for his humanitarian achievements by Yad Vashem as
„RighteousAmong the Nations“. Rabbi DrAndrewGoldstein fromNorthwood& Pinner
Liberal Synagogue recited ‘Kaddish’, the Jewish prayer of mourning, during this
service.35

• Forumul internaþional asupra Holocaustului Visas for life (26-28 ianuarie
2000 la Stockholm)36, sub auspiciile Muzeului Holocaustului ºi al Institutului Yad
Vaschem din Ierusalim.

„Numele diplomatului român Constantin I. Karadja (1889-1950) nu este necu-
noscut istoriografiei contemporane preocupate de istoria Holocaustului ºi nici opiniei
publice româneºti ºi strãine. Menþionatã în lucrãrile Forumului internaþional asupra
Holocaustului desfãºurat ºi prezent în cadrul expoziþiei Visas for Life, organizatã cu
acelaºi prilej, în cadrul unui program iniþiat de Muzeul Holocaustului dinWashington
ºi de Institutul Yad Vashem din Ierusalim, personalitatea sa este, cu toate acestea, mai
puþin cunoscutã opiniei publice din România. Analiza documentelor pãstrate
îndeosebi în cadrul Arhivelor Ministerului de Externe, evidenþiazã o serie de aspecte
în majoritatea lor inedite, ale activitãþii desfãºurate de diplomatul Constantin I.
Karadja la Berlin, în calitate de consul general ºi, ulterior, ca director al Direcþiei
Consulare (1941-1944) în vederea salvãrii evreilor cetãþeni români rezidenþi în statele
ocupate-controlate de Germania nazistã în cursul celui de al Doilea Rãzboi Mondial.“37
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34 Dinu G. Giurescu, Rudolf Dinu, Laurenþiu Constantiniu, O istorie ilustratã a diplomaþiei româneºti

1862-1947, Bucureºti, Editura Monitorului Oficial, 2011, p. 283, p. 289 (fotografie Constantin Karadja).
35 http://www.framcollege.co.uk/assets/pdfs/fc/newsletter/fc_spring2009.pdf.
36 http://www.raoulwallenberg.net/especial/visasforlife/indexen.htm.
37 Ottmar Traºcã, Stelian Obiziuc, „Cetãþeni români din statele controlate/ocupate de Germania nazistã

în cel de-al Doilea Rãzboi Mondial“, în Anuarul Institutului de Istorie «George Bariþiu» din Cluj-Napoca, tom
XLIX, 2010, p. 109. http://www.history-cluj.ro/Istorie/anuare/AnuarBaritHistorica2010/08.pdf.



• Seminarul organizat deAmbasada României la Stockholm ºiAcademia Folke
Bernadotte38, intitulat Constantin Karadja, a Romanian Diplomat of Swedish
Descent. Pe data de 9 martie 2011 s-a organizat prima manifestare de recuperare
a memoriei lui C.I. Karadja la care au participat oficial ºi instituþiile din România.
În cadrul seminarului S. Obiziuc ºi O. Traºcã au avut douã intervenþii de un înalt pro-
fesionalism, cu privire la diferite aspecte legate de viaþa ºi activitatea lui C. Karadja
(biografie, diplomaþie, chestiune evreiascã º.a.). Citez din intervenþia lui S. Obiziuc:

Mai întâi aº vrea sã fac douã observaþii preliminare:
1. Menþionãm de la început bogãþia extraordinarã a documentelor provenite de la

Constantin Karadja ºi familia sa existente în arhivele ºi bibliotecile din România.
Astfel, arhiva MAE pãstreazã numeroase documente referitoare la activitatea sa pro-
fesionalã, inclusiv documentele consulare din perioada activitãþii sale la Berlin, în
calitate de consul general. Arhivele Naþionale ale României, Biblioteca Academiei ºi
Biblioteca Naþionalã a României pãstreazã mai multe colecþii ºi fonduri documentare
cu acte, documente, manuscrise, incunabule din perioada secolelor XIII-XX, referi-
toare, în special, la genealogia familiei Karadja, activitatea de bibliofil, bibliograf ºi
istoric, corespondenþa cu diverse personalitãþi din România, Suedia, Germania, Marea
Britanie, Turcia etc.

2. Având în vedere amploarea subiectului ºi a documentelor existente e dificil sã
prezentãm, in extenso, în timpul limitat al acestei comunicãri, biografia, cariera ºi
activitatea diplomaticã ale lui Constantin I. Karadja. Vom face acest lucru în scris, în
perioada urmãtoare, când, împreunã cu dl. dr. Ottmar Traºcã ºi d-na conferenþiar
universitar dr. Ileana Stãnculescu vom publica trei lucrãri speciale dedicate vieþii ºi
activitãþii lui Constantin I. Karadja.

Ottmar Traºcã s-a referit în intervenþia sa la modalitãþile prin care Constantin
Karadja a încercat sã salveze evrei din Europa ocupatã de Germania nazistã. Nu-
mirea lui Constantin I. Karadja în fruntea Direcþiei Afacerilor Consulare din ca-
drul Ministerului de Externe la data de 1 iulie 1941 a marcat începutul unei noi
etape în cadrul carierei sale diplomatice, o etapã ce va sta sub semnul eforturilor
întreprinse — îndeosebi în anii 1942-1944 — în vederea salvãrii de la extermi-
nare a evreilor cu cetãþenie românã din teritoriile controlate/ocupate de Reich.
(…) În încheierea referatului din 17 octombrie 1944, Karadja îºi înainta demisia
din cadrul Ministerului de Externe, anunþând totodatã cã nu intenþiona sã revinã
în diplomaþie „atâta timp cât n-am dovada precisã cã se doreºte o schimbare radi-
calã a unui sistem pe care n-am încetat de ani de zile sã-l stigmatizez ca fiind în
cel mai înalt grad dãunãtor intereselor superioare ale Statului“. Interpelarea con-
stituia un atac frontal la adresa noului titular al departamentului Externelor —
fost colaborator apropiat al lui Mihai Antonescu. Astfel se încheia, prematur, o
carierã diplomaticã remarcabilã ce s-a întins pe durata a aproape 25 de ani, carierã
în cadrul cãreia Constantin I. Karadja a dat dovadã de calitãþi excepþionale, de o
pregãtire intelectualã ºi profesionalã solidã, de onestitate, de devotament faþã de
Statul român ºi de cetãþenii acestuia — indiferent de originea etnicã — ceea ce
a fãcut posibilã salvarea unui numãr considerabil de evrei de la o moarte sigurã.
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În cadrul simpozionului, din partea familiei, ªtefan Nicolae Mãnescu a
mulþumit organizatorilor pentru comemorarea adusã strãbunicului lui ºi a dat citire
rândurilor semnate de mama sa, Irina Mãnescu (nãscutã Caradja)39.

Drept între popoare

Totodatã, numele Constantin Karadja este asociat din data de 18 aprilie 2005,
de organizaþia Yad Vashem40, cu Oskar Schindler sau Raoul Wallenberg, prin
conferirea titlului de Drept între popoare.

Recepþionarea acþiunilor diplomatului Constantin Karadja nu a avut ecoul
real în epocã ºi dupã mai bine de 60 de ani, þãrile occidentale ºi totodatã cercetã-
torii români, încearcã sã îi recupereze memoria. Din reportajul de pe Radio România
Internaþional Pro Memoria. The History of Romanians, citãm:

In the case of diplomat Constantin Karadja, the saying „Fortune surrounds you
with friends, misfortune puts them to the test“ might as well read „Peace surrounds
you with friends, war puts them to the test“. In hard times, for Karadja friendship turned
into a deeper feeling, one of empathy towards his fellow human beings’ predicament.
Consequently, the Romanian diplomat did not stand by and let those people suffer.
Karadja’s endeavours between November 1943 and July 1944 specifically resulted in
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39 I owe my grandparents a happy childhood without worries. The atmosphere at home was quiet, calm

and loving: us towards the grandparents and them towards us, the children. My memories of my grandfather
are related to daily life: I was nine years old when he died ... I never realized the concerns he had or the
difficulties he was passing through, because he always was happy, cheerful, nice and friendly with us and with
all the children in the neighborhood. When they met, he often invited them to the kiosk at the street corner to
buy them an iced-lolly, as it was back then. Very often he said to us grandchildren: „Children, who wants to
go with me?“ And I went with him for a walk with our dog Dacky. It was a yellow-ginger-furred dog and one
day a child asked grandfather if „this dog is made out of gold“ as its hair seemed golden in the sunlight (which
made grandfather laugh and he said, what an angel this child is). In the evening, before bedtime, „extinction
of the lights“ was mandatory at 8 o’clock, my grandfather sat in his armchair, we children climbed on to him
to listen to Andersen’s stories, which he would translate while reading from a Swedish book which was
beautifully illustrated. He also read to us from the Old Testament from a large Bible with illustrations by
Gustave Doré, this time translating from German. Sundays or on major holidays, especially during Christmas,
he went with us to the Saint Vincent de Paul church at the end of our street where there was a beautiful carved
miniature crèche with houses, people and animals of all kinds. Our grandmother read to us mainly from
Wilhelm Busch, she translated „Struwwelpeter“ into Romanian in verses, illustrating it with her drawings in a
notebook (which I still have today). Many times he went with me to the zoological museum „Grigore Antipa“
to see butterflies from the collection of my great-grandfather, Aristide Caradja, and other animals which were
fascinating for us grandchildren. One day, we went together to the „Piaþa Filantropia“ (a market in Bucharest),
where my grandfather bought three red tomatoes. When I asked „why three tomatoes?“ he said, „three
tomatoes for three children!“ Even then I did not realize that he had not enough money to buy more tomatoes...
Additional to his love for history, literature and arts he was also passionate about gardening and took great care
of his flowers (tulips, daffodils, roses etc ..) When a fire broke out in the house no. 34 across the street, my
grandfather was the first person present to help. The people who lived in that house never forgot this. On some
days my grandmother told us: „Children, please be quiet, Grandpapa is working.“, and this happened more and
more often ... Even then, I did not realize what he was going through… (Irina Mãnescu, born Caradja).

40 http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/pdf/virtial_wall/romania.pdf. Dosarul referitor la
Constantin I. Karadja, din arhiva Drept între popoare, Yad Vashem este M. 31. 2/10472. Pentru fiºa lui
Constantin I. Karadja de pe site-ul Yad Vashem, vezi: http://db.yadvashem.org/righteous/righteousName.html?
language=en&itemId=4414591. Pentru înscrierea numelor persoanelor din România ºi alte tãri pe Zidul
comemorativ, vezi: http://db. yadvashem.org/righteous/walls.htm?wall_num=2&width=840&height=640.
Pentru enumerarea persoanelor care au primit aceastã distincþie, vezi: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
Righteous_among_the_Nations_by_country.



the repatriation of 51,000 Romanian-born Jews, men, women and children, young and
old. On account of what he did for those people, the state of Israel granted Karadja the
post-mortem distinction of „Righteous among Nations“41.

În textul alcãtuit de comisia de expertizã, se precizeazã cã datoritã intervenþiei
lui C. Karadja au fost salvaþi peste 51 000 de evrei de la deportarea spreAuschwitz,
din locaþiile Berlin ºi Ilfov42. Ambasada Israelului la Berlin a dat publicitãþii
urmãtorul pasaj, pe date de 15 septembrie 2005, prin care anunþa decernarea titlului
deDrept între popoare lui C. Karadja, premiu înmânat nepoatei sale, IrinaMãnescu43:

C.KaradjawarDiplomat imAuswärtigenDienst des Staates Rumänien und als solcher
von 1931 bis 1941 der rumänische Generalkonsul mit Amtssitz in Berlin. Von 1941 bis
1944 war er der Leiter der Konsularabteilung im rumänischen Außenministerium.
Seinem fast anderthalb Jahrzehnte langen außerordentlichen Einsatz auf diplomatischer
Ebene ist es zu verdanken, dass zigtausende Juden mit rumänischer Staatsbürgerschaft
dem Zugriff ihrer NS-Verfolger entzogen wurden. Insgesamt konnten durch den Einsatz
von Constantin Karadja mehr als 51 000 Juden vor der Deportation nach Auschwitz
gerettet werden. Seine Enkelin, Frau Irina Manescu, die mit ihrer Familie in Deutschland
lebt, wird heute in Berlin die Yad Vashem-Medaille und-Urkunde entgegennehmen.

În raportul întâlnirii subcomisiei desemnatã pentru a se acorda recunoaºterea
deDrept între popoare44, sunt punctate urmãtoarele elemente centrale, dintre care:

„În cursul anilor 1938-1939 a raportat în mod consecvent detalii cu privire la po-
litica antisemiticã desfãºuratã de Partidul Naþional Socialist din Germania, precum ºi
detalii legate de politica de deportare a acestora dincolo de graniþa Germaniei. Printre
alte elemente el (n. tr. Constantin Karadja) accentueazã: „dacã nu vom putea facilita
refugiaþilor de naþionalitate românã o viaþã în România sau într-o altã þarã non-euro-
peanã, atunci ar exista pericolul ca aceºtia sã fie trimiºi cãtre lagãrele de concentrare,
în care mulþi ar putea sã disparã fãrã urme“. De aceea, solicitã ca „evreii de naþionali-
tate românã care solicitã repatrierea, sã fie preluaþi de urgenþã ºi fãrã niciun fel de întâr-
ziere, din motive umanitare“.

Datoritã eforturilor sale, câteva zeci de evrei din Germania (pânã în iulie 1942),
aproximativ 600 din Franþa ºi 51 537 din Ungaria s-au întors între ianuarie ºi mai
1944, adicã doar cu câteva zile înainte ca evreii care au rãmas sã fie trimiºi în
lagãrele de exterminare de la Auschwitz. În toate strãdaniile sale, Karadja argu-
menta cu principiile drepturilor omului ºi ale legislaþiei internaþionale în vigoare.
În plus, nu s-a dat la o parte de la a avertiza pe Ion ºiM.Antonescu, cã dacã România
nu va respecta aceste principii, va fi pusã la judecatã la finele rãzboiului.
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41 Vezi reportajul alcãtuit prin intervenþiile lui Ottmar Traºcã, http://www.rri.ro/art.shtml?lang=1&sec=9

&art=311065.
42 http://db.yadvashem.org/righteous/righteousName.html?language=en&itemId=4414591. Pentru

înregistrarea argumentelor comisiei care a decis acordarea titlului de Drept între popoare, vezi ºi: http://www.
oldframlinghamian.com/images/articles/PRINCECONSTANTINKARADJA1906-08.pdf.

43 http://nlarchiv.israel.de/2005_html/09/Newsletter%20vom%202005-09-15a.htm.
44 Dosarul nr. 10472, comisia întrunitã la Ierusalim, pe data de 18 aprilie 2005. A se vedea materialul sub-

comisiei întrunite la Iersualim, în traducerea lui ªtefan Mãnescu, pentru site-ul: http://www.oldframlinghamian.
com/images/articles/PRINCECONSTANTINKARADJA1906-08.pdf (trad. ªtefan Mãnescu).


