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Daniel Cain (n. 1972) 

 
Este cercetător la Institutul de Studii 
Sud-Est Europene al Academiei 
Române.  
A studiat la Bucureşti şi la Sofia; este 
doctor în istorie cu o teză despre 
relaţiile diplomatice româno-bulgare la 
începutul secolului XX. Cadru didactic 
asociat la Universitatea din Bucureşti, 
unde ţine un curs de istorie a 
Balcanilor (secolele XIX-XXI).  
Autor şi editor al unor volume şi studii 
despre realităţile din spaţiul sud-est 
european de la începutul secolului 
trecut.  
În ultimii ani, preocupările sale sunt 
legate de studierea societăţii 
româneşti în preajma Marelui Război. 
Publicații A. Cărți de autor (monografii, 
ediții) Diplomaţi şi diplomaţie în Sud-Estul 
european. Relaţiile româno-bulgare la 1900, 
Editura Academiei Române, Bucureşti, 2012, 
234 p. Un trimis al Majestăţii Sale: Nicolae 
Mişu, Editura Anima, Bucureşti, 2007, 184 p. 
B. Cărți în colaborare (monografii, ediții) 
Daniel Cain, Armand Goșu, Cornel Sigmirean, 
Annemarie Sorescu-Marinković, Românii de 
lângă noi, Editura Corint Junior, Bucureşti, 
2013, 207 p. P. Pavlov, I. Ianev, D. Cain, 
Istoria Bulgariei, Editura Corint, Bucureşti, 
2002, 192 p. 
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Ioan Dragu (1889-1977), născut Ionel Drăgescu, a 
fost ziarist, scriitor şi diplomat. Locuieşte cu 
familia mai întâi la Constanţa, apoi la Craiova, unde 
absolvă liceul. Studiază câţiva ani la Institutul 
Medico-Militar şi la Facultatea de Filozofie Litere a 
Universităţii din Bucureşti, dar în paralel Îşi 
descoperă vocaţia de ziarist. Până la izbucnirea 
Primului Război Mondial, scrie deja la Viaţa 
românească, Noua revistă română, Ra-muri, 
Rampa, Universul literar, La Politique, Le Journal 
des Balkans. La intrarea României în război, 
sublocotenentul Ionel Drăgescu luptă pe Valea 
Jiului, apoi pe frontul de pe Siret; în Moldova se 
îmbolnăveşte de tifos exantematic, la începutul 
anului 1917. În ianuarie 1918 face parte din 
rândurile armatei române care va intra în 
Basarabia, alungând trupele ruse bolşevizate. 
Întreaga experienţă a războiului, a bolii şi a 
perioadei petrecute dincolo de Prut este relatată în 
cele trei volume publicate în vara-toamna anului 
1918: Moartea albă, Pe urmele bolșevicilor 
Drumuri de sânge. Demobilizat în primăvara lui 
1918, revine în Bucureşti, unde se căsătoreşte, cu 
dispensă, cu verişoara sa Angela, cu care va avea 
doi copii. În perioada interbelică lucrează în mai 
multe redacţii, e ataşat de presă la Legaţia 
României de la Varşovia, apoi la Geneva, şef în 
cadrul Direcţiei Generale a Presei şi Propagandei 
(1931-1936), consilier de presă la Atena şi Ankara. 
La începutul celui de-al Doilea Război Mondial se 
află în fruntea Serviciului de presă al Ambasadei 
României din Paris, apoi, după ocupaţia germană, 
al Legaţiei din Vichy. Din august 1944 cariera sa 
profesională e pusă sub semnul întrebării din 
cauza schimbării de regim din România şi a 
refuzului lui Ionel Drăgescu de a se ralia politic. 
Reu-şeşte să-şi schimbe oficial numele în Ionel 
Dragu. Imediat după obţinerea paşaportului, în 
1947, pleacă definitiv din ţară. Se stabileşte în 
Franţa, unde trăieşte modest şi se implică în 
organizaţiile de ajutorare a refugiaţilor români; 
este preşedinte al Asociaţiei Ziariştilor Români, 
membru al Serviciului de Informaţii al Militarilor 
Români din Exil şi ziarist al publicaţiei La Nation 
roumaine. Activitatea din exil îi va aduce un dosar 
de urmărire la Securitate. Moare la Paris, pe 29 
octombrie 1977.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


