PRINCIPATELE ROMÂN E ÎN POLITICA
RUSIEI LA CUMPĂNA SECOLELOR
AL XVI I I-LEA SI AL XIX-LEA.
CONSECI NTE ALE
HATISERIFVLVI DIN 1802
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1
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de Cristian Ploscaru
Î n cuprinsul luptei românilor din Principate pentru emancipare naţională şi auto
nomie politică, anul 1 802 este marcat distinct de prezenţa "hatişerifurilor de la
Gi.i li1ane", acte considerate de istoriografia românească "adevărate constituţii care vor
sta la baza organizării Principatelor şi c �·�porturilor cu Poarta otomană in perioada
u.rm�toare" 1 . Acestea au captat atenţia cercetătorilor cu precădere in anii postbelici,
lucru dealtfel justificat, de vreme ce, comparativ cu celelalte acte de privilegii, cele
din 1 802 prezintă un conţinut îmbogăţit in domeniul privilegiilor recunoscute şi
prevederilor vizând autonomia Principatelor, in cadrul relaţiilor cu Poarta. Adăugiri le
semnificative pe care le conţin in sectorul materializării faptice a obligaţiilor Prin ·
cipatelor, a drepturilor acestora de autoguvemare economică, financiară, politică
indreptăţesc constatarea potrivit căreia maniera in care sunt stabilite raporturile ro
mâno-otomane la inceputul secolului al XIX-lea pune in lumină personalitatea dis
tinctă de drept internaţional a Principatelor.
Câştigurile succesive in sfera privilegiilor având conotaţie "internă" şi a autono
miei, întemeiată pe dreptul istoric, pe "capitulaţii", sunt incontestabile şi au slujit
r.onservării statalităţii şi emancipării graduale in domeniul economic. Î n acest ultim
sector, de la 1 774 la 1 829 s-a parcurs un traseu lung şi anevoios care a condus in cele
din urmă pe măsura acumulărilor treptate la înlăturarea monopolului economic al
suzeranului otoman2 . Nu trebuie uitat însă, şi asupra acestui aspect ţinem să ne
îndreptăm atenţia, că in domeniul politic, aici in primul rând, binomului româno-oto
man, unul încă având caracter "intern", dar cu tendinţa să se "intemaţionalizeze", i
s-a alăturat factorul ţarist, a cărui pondere in influenţarea raporturilor între suzeran şi
(1 )
(2)

Gabriel Bădărău, Consideraţii privind raporturile româna-otomane între 1 774 şi 1802
(Il), în AIW, XXI, 1 984, p. 1 99.
Andrei Oţetea, Pătrunderea comerţului românesc în circuitul internaţional; Bucureşti,
Ed. Academiei, 1 977, p. 20-25.
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vasal a crescut în aşa manieră încât, a devenit capabil să le modeleze in funcţie de
interesele proprii. Când, în ce grad şi prin ce mijloace Rusia a izbutit să transforme
relaţiile româna-otomane în instrumente ale politicii sale vis-a-vis de Imperiul Oto
man sunt întrebări ale căror răspunsuri fac obiectul studiului nostru. Care încearcă să
limpezească pe cât mai deplin, în baza surselor existente, reflectarea trinomului
protectorat, suzcranitatc, autonomie in cuprinsul hatişerifi.Jlui de la 1 802 şi să-i des
luşească, de asemenea, consecinţele.
Î n perioada istorică ulterioară anului 1 768, Rusia a devenit, parafrazându-1 pc
Hammer, ciacolul dcsfăşurărilor orientale şi un factor corelat permanent la istoria
naţium ;i: r _.>J,!d-est europene. Impactul ci asupra istoriei moderne a românilor, mereu
prezent, uneori benefic, deseori pcrturbator, a suscitat atenţia istoriografiei şi, toto
dată, a di scursului politic. Segmentată mai mereu între filorusism şi antiţarism, elita
politică românească a trebuit să ţină seama în calculele sale de marele vecin răsăritean,
pc care aria geografică şi orizontul istoric comun I-au asociat devenirii noastre istorice.
Având "de triumfat împotriva unei rase şi de distrus o rcligic"3 , puterea "pravo
slavnică" a \arilor a răsturnat întreg eşichierul "chestiunii orientale", principiul echi
librului de forţe, ridicând înaintea diplomaţiei europene "problema posibilităţilor şi a
mijloacelor care puteau rezulta pentru echilibrul european din slăbirea Porţii şi din
puterea Rusiei"4 . Din punctul de vedere al Rusiei, atât timp cât a existat Imperiul
Otoman, "de la campaniile Ecatcrinci a II-a la războaiele orientale din secolul al
XIX-1 'ta cauza conflictului a fost întotdeauna acccaşi"5 . Şi anu �1e chestiunea Strâmto
rilor şi a Constantinopolului, accesul neîngrădit în Marca Neagră şi Marea Egcc. Î n
altă formulare, din perspectivă europeană, hegemonia rusă avansa în rândul preo
cupărilor şi temerilor cabinetelor diplomatice pe măsură ce ascendenta politică, mili
tară şi morală ţaristă între popoarele creştine din Imperiul turcesc creştea în aşa
manieră încât Rusia se socotea îndreptăţită să refuze celorlalte puteri europene ames
tecul în diferendele sale cu Poarta. Deci o dispută între puterile europene şi Rusia,
desfăşurată pe teren otoman.
Teatru de război în confruntările ruso-turce, Principatele au deţinut un loc distinct
îr. planurile politice ruseşti, mai ales că dezvoltarea puterii ruse coliziona inevitabil
' statele româneşti, avamposturi ale stăpânirii otomane6 . De altfel, curtea de la Pe
tersburg a fost prima care constata existenţa unei "chestiuni române", bineînţeles nu
(3)

Vezi idem, Contribzrf{e la chestiunea orientalci. în Scrieri istorice alese, prefaţă de

David Prodan, note şi studiu introductiv de florin Constantiniu şi Şerban Papacostea,
Cluj-Napoca. Ed. Dacia. 1 980, p. 77: ''Crcdinla lor religioasă s-a confundat cu
natriotismul lor şi a dat naştere acestui mesianism războinic care se 'i;vrdă minunat cu
proiectele de cucerire şi de dominaţie ale tarilor".
Chr. Wurm, Diplomatische Geschichte de orientalischen h-age, Leipzig, 1 858, p. 1 ;
apud. Andrei Oţetea, op. cit. , p . 70.
Gheorghe Drătianu, La commerce genois dans la Mer Noir au Xilf siecle, Paris, 1 92 9
p. 286-287: "Pentru Rusia întreaga chestiune orientală se rezumă în aceste cuvinte: de
care autoritate depind strâmtorile Bosforului şi Dardanelelor? Cine e deţinătorul lor?",
p. 287.
Cih. l'laton, Gene=a revolztfiei române de la 1848, Iaşi, Ed. Junimea, 1980, p. 1 7 .
'

(4)
(5)

( 6)

•

http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

,

Principatele române în politica Rusiei. Consecintele hatişerifului din

1 802

383

în sens naţional, ci subsumată obiectivelor sale strategice şi în contingenţă cu Imperiul
Otoman7 . Statalitatea românilor, element singular în sud-estul Europei, percepută de
Rusia în dimensiunile sale otomane şi internaţionale a devenit un instrument preţios
de care s-a uzat ca atare. Susţinerea de care revendicările româneşti s-au bucurat la
Petersburg nu trebuie să mire, deoarece "ajutorul dat (de Rusia n.n.) popoarelor
balcanire era accesoriu" 8 , un canal intermediar care alimenta interese ascunse.
Principatele interesau diplomaţia ţaristă cu predilecţie sub aspectul afirmării pro
priei influenţe, fiind preocupată de identificarea celor mai facile şi eficiente instru
mente cu care să şi le aservească, subminând totodată capacitatea de rezistenţă a Porţii.
Prevederile tratatelor şi convenţiilor ruso-turce, cele de la Kuciuk-Kainardji ( 1 774),
Ainalî Kavak ( 1 779), laşi ( 1792) aveau valoare practică doar acompaniate de dislocări
în elita politică din Principate, apte să permită constituir�a unor partide filoruse cât
mai numeroase şi influente. Coordonate într-un fel sau altul de la Petersburg, acestea
puteau perturba ordinea fanariotă şi stabilitatea regimului, furnizând pretexte de
intervenţie la Constantinopol. Aşa cum garantarea Constituţiei poloneze şi a liberum
veto-ului înlesnise intervenţiile ţariste în Polonia9 , identic dreptul de a "vorbi" la
Poartă 1 0 în numele Principatelor se putea exercita cu succes dacă exprima nemulţumi
rea "raialelor".
Iniţial, Rusia a utilizat mijloace intermediare pentru coagUlarea unei opoziţii con
stante şi ferme la adresa abuzurilor Porţii . S-a străduit să transforme domnii fanarioţi
în purtători de cuvânt ai nemulţumirilor ţării şi, de bună seamli, ai intereselor sale.
Ecaterina a II-a iniţia asemenea politică atunci când solicita ambasadorului rus la
Constantinopol, Repnin, să intervină la Poartă în favoarea Principatelor numai când
acestea acţionează unite, "adică unite cu domnul lor", evitând plângerile neîntemeia
te 1 1 , cele care purtau numai girul boierilor şi erau ostile domniei. Î n viziunea ţarinei,
domnul, pion al intereselor ruseşti, trebuia să devină reprezentantul de drept al ţlirii
în faţa Porţii, unanim recunoscut de boieri. Intuind pericolul, puţerea suzerană a
interzis domnilor şi chapuchehaialelor acestora, în 1 776, să întreţ' :lă legături politice
cu noul ambasador rus la Constantinopol, Stahiev 12 . MrsJri:e de precauţie s-au
dovedit ineficiente pentru anihilarea ingerinţelor ţariste, care bcn�ficiau de canale
Leonid Boicu, Geneza "chestiunii române " ca problemă internaţională, Iaşi, Ed.
Junimea, 1 975, p. 30.
(8) Democratie lliadou, Les Balkansjouet de la politique des Puissances europeenes
pendant les XVIJ{-XJJf siecles, în "Balkan Studies", XVI, 1 975, nr. 2, p. 1 34.
(9) Albert Sorei, La question d 'Orient au XVIIf-siecle, Paris, 1 889, p. 263, 272.
( 1 0) O modificare importantă în această privinţă esre înregistrată în textul convenţiei de la.
Ainalî Kavak unde formular�a existentă în tratatul de la Kuciuk-Kainardji, "parter en
leur faveur" a fost înlocuită cu "droit d'ihtercession", justificând oarecum dreptul de
inspecţie pe care-I revendica Rusia asbixa numirii şi depunerii domnilor. Vezi textul
convenţiei în Documente privind istoria românilor (în continuare Hurmuzaki,
Documente), colecţia Eudoxiu de Hurmuzaki, serie nouă, voi. I, Bucureşti, 1 962, p. 1 43.
( 1 1 ) Al. V ianu, Aplicarea tratatului de la Kuciuk-Kainardji cu privire la Moldova şi Ţara
Românească, în '�Studii. Revista de istorie" nr. 6, 1 960, p. 73.
( 1 2) ibidem, p. 77.

(7)

·
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suplimentare pentru acţiune după ce consulii ruşi s-au instalat la Iaşi şi Bucureşti. Pe
măsură ce politica faţă de Principate s-a sincronizat strategiilor politicii orientale ruse
şi instrumentele de imixtiune s-au perfecţionat, favorizate de alternanţa perioadelor
de război cu cele de pace, ambele benefice Rusiei, curtea de Ia Petersburg "s-a socotit
îndreptăţită să refuze celorlalte puteri europene amestecul în problemele româneşti,
ceea ce i-ar fi înlesnit confiscarea lor pe calea mărginirii, la un diferend cu Poarta" 1 3 .
Evoluţia realităţilor internaţionale de la răspântia secolelor al XVIII-lea şi al
XIX-lea a constrâns diplomaţia ţaristă să procedeze la modificări în politica faţă de
Imperiul Otoman. Iniţial retuşate timid, aceste mutaţii vor fi de natură să conducă la
reorientarea treptată şi semnificativă a obiectivelor vizând Imperiul Otoman, expresie
şi a noului spirit care Î11cepea să guverneze politica ţaristă, unul mai nuanţat şi adaptat
realităţilor în permanenţă schimbare. Contele Nikita Petrovici Panin, unul din princi
palii protagonişti ai noii orientări, sintetiza în cuvinte edificatoare schimbarea de
accente şi obiective a Rusiei: "Noi trebuie să susţinem Turcia ... , În privinţa raportu
rilor acesteia (ale Porţii n.n.) cu Franţa trebuie să intervenim ferm în favoarea Porţii
otomane" 1 4 . Proaspătul ţar Alexandru 1 a renunţat la ideea împărţirii Imperiului
Otoman, reflex îndreptăţit al supremaţiei curentului anglofil la curtea imperială,
orientând ]Jolitica sud-est europeană a Rusiei după alţi parametri. Se impuneau stopa
rea penetraţiei franceze în Orient şi valorificarea oricărui moment favorabil pentru un
condominium anglo-rus pe seama Porţii Otomane.
Ameninţată de imperialismul francez, trecând fără succes printr-o serie de reforme
iniţiate de sultanul Selim al III-lea, Turcia s-a văzut nevoită să accepte reglementarea
într-un cadru general a relaţiilor sale cu Rusia, în condiţiile impuse de agravarea şi
multiplicarea pericolelor externe, primejdioase pentru un stat atât de slăbit în interior.
Poarta a preferat să subscrie ofertei ţariste de ajutor şi bună vecinătate, la sugestia
Angliei şi cu riscurile inerente unei asemenea opţiuni. La 23 august 1 798 se încheia
un tratat de alianţă pe 8 ani care asigura Rusiei circulaţia flotei militare prin Strâmtori
şi introducea în subsidiar forme de "protectorat" asupra Porţii, având consimţământul
Angliei, şi cu rezerva garantării inviolabilităţii şi integrităţii teritoriului otoman 1 5 .
Încheierea tratatului, incontestabil reper în evoluţia politicii orientale ţariste, dădea
câştig de cauză celor care susţineau avantajele conservării unui Imperiu Otoman slăbit
şi dependent politic de Rusia, deoarece "nu-s vecini mai prielnici decât turcii", un
imperiu "slab şi Iiniştit" 16 •
( 1 3) Leonid Boicu, op. cit. , p. 29.
( 14) Vezi Marian Stroia, Promulgarea de către Poartă a hatişerifurilor din septembrie 1802
şi acţiunea Rusiei, in "Revista istorică", s.n., 5, 1994, nr. 7-8, p. 7 1 8.
( 1 5) Hurrnuzaki, Documente, supl. l, Bucureşti, 1 885, p. 197.
( 1 6) Ion Jarcuţchi, Vladimir Mischevca, Pacea de la Bucureşti, Chişinău, 1 993, p. 30; "de
când Rusia a a�andonat intenţia de a-şi extinde frontierele in detrimentul posesiunilor
otomane, imperiul turc, slăbit de succesele precedente ale armatelor noastre şi de
tulburările interne, a devenit vecinul care convine cel mai bine Rusiei ( ... ) nu numai că el
nu va manifesta nici un act de ostilitate faţă de noi, dar, dimpotrivă, el aşteaptă de la noi
salvarea" (Voronţov către Alexandru 1, 24 noiembrie 1 803); vezi Andrei Oţetea, op. cit. ,
în Scrieri istorice alese, p. 160.
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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Conotaţia tratatului în cauză, a noului tip de relaţie pe care-I inaugura în raporturile
bilaterale ruso-otomane, inclusiv în chestiunea Principate ior nu a fost îndeajuns
subliniată, credem, în contribuţiile istoriografice existente. Conexarea sus-amintitului
act internaţional la noul curs asimilat de politica ţaristă în Principate, curs care avea
să conducă, în particular, la geneza hatişerifului din 1 802 şi, în cele din urmă, la
instaurarea protectoratului ţarist, nu s-a făcut cu limpezime. În studiile existente pe
această temă 17 s-au accentuat specificul relaţiilor internaţionale din anii 1 80 1 - 1 802,
18
caracterizaţi drept "o fază de acalmie" şi evoluţia provocată în Ţara Românească de
incursiunile prădalnice ale paşei Pasvantoglu 19 şi de fuga domnului Mihai Şuţu şi a
boierilor in Transilvania20 . Consideraţiile menţionate au jucat, fireşte, un rol im
portant în escaladarea crizei din Principate şi, de asemenea, în iniţierea acţiunilor
diplomaţiei ţariste la Constantinopol care vor conduce, împreună, la elaborarea ha
tişerifurilor. Trebuie, însă, avută mai mult în vedere, credem, noua natură a raportu
rilor ruso-turce care a permis această reglementare, sensibil diferită din punct de
vedere politic de actele de privilegii anterioare.
Hatişerifurile din 1 774, hatihumaiumurile din 1 776, senedul din 1 783 ş.a. au
confirmat autonomia internă 'şi statutul politica-juridic internaţional al Principatelor.
Ele au introdus acumulări importante în domeniul autonomiei economice şi adminis
trative2 1 , a sistemului de privilegii de care se bucurau Principatele. Tributare Porţii
otomane, acestea şi-au conservat libertatea condiţionată, progresiv ştirbită, limitată la
un statut juridic internaţional specific, menţinut peste abuzurile suzeranului şi inge
rinţele "protectorului", căci "se întemeia pe autonomia internă, decurgând din capitu
laţiile riguros observate in toate timpurile"22 . Pătrunse gradual în dreptul publ i c
internaţional, recunoscute tacit ca atare de Marile Puteri, "capitulaţiile" nu permiteau
nici încorporarea deplină a Principatelor Turciei 23 , nici cedarea lor Rusiei.
( 1 7) Contribuţiile ale căror subiect îl constituie actele de privjlegii, hatişeriful din 1 802 în
special, cu toate că nu sunt foarte numeroase, se disting, majoritatea acestora, prin
temeinica abordare ştiinţifică şi recursul la noi surse documentare, cu precădere din
arhivele ruseşti. Le amintim în ordinea editării: Traian Ionescu, Hatişeriful din 1802 şi
Începutul luptei pentru asigurarea pieţei interne a Principatelor dunărene, în ''Studii şi
articole de istorie", 1, Bucureşti, 1 956, p. 37-78; G.G. Florescu, L 'aspectjuridique des

khatticherifs. Contribution a 1 'etude des relations de 1 'Empire ottoman avec les
Principautes Roumains în "Studia et Acta Orientalia", 1, 1 957, p. 1 2 1 - 1 48; M.M.
Alexandrescu-Dersca, Rolul hatişerifurilor de privilegii În limitarea obligaţiilor către
Poartă (1 774-1802), în "Studii. Rev�ta de istorie", XI, 1 958, nr. 6; Al. Vianu, Geneza
sene du lui din 1 783, în "Revista arhivelor", an III, 1960, nr. 1 , p. 223-239; Gabriel
Bădărău, Consideraţii privind raporturile româna-otomane Între 1 774 şi 1802 (/), în
AIIA!, XX, 1 983, p. 1 37- 1 53 şi /1, idem, XXI, 1984, p. 1 93-202; Marian Stroia, op. cit. ,

în "Revista istorică", V, 1 994, nr. 7-8, p. 7 1 1 -727.
Marian Stroia, op. cit., în "Revista istorică", V, 1 994, nr. 7-8, p. 7 1 2.
Hurmuzaki, Documente, supl 12, p. 22 1 .
Ibidem, XI.X2, Cernăuţi, 1 938, p. 1 20.
În această direcţie a excelat prin rigoarea prevederilor senedul din 1 783; vezi pe larg Al.
Vianu, Geneza senedului din 1 783, în "Revista arhivelor", an III, 1 960, nr. 1 , p. 223-239.
(22) România În relaţiile internaţionale 1699-1939, laşi, Ed. Junimea, 1 980, p. 7.

( 1 8)
( 1 9)
(20)
(2 1 )
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Atributele autonomiei, cuprinse în aceste texte24 şi exprimate de Poartă în formula
privilegiilor, compuneau în exercitarea lor autonomia reală, conformă, deopotrivă
dreptului istoric şi tratatelor. Utilizarea acestora în deplină libertate, dincolo de
ingerinţcle externe şi interesele particulare ale reprezentanţilor şi clientelei regimului
fanariot, putea conduce la implantarea autonomiei reale, exprimată prin dreptul ne
îngrădit la autoguvernare, în limita tratatelor. Operaţiune dificilă care tntâmpina
oprclişti insurmontabile de vreme ce disputa pentru controlul instituţiei domneşti
aduna trei competitori: Rusia, Turcia şi elita românească. Ultima, ea însăşi supusă încă
sciziunilor şi influenţei factorilor externi, cu un program politic în curs de clarificare
şi adaptare la realităţile prea puţin prielnice tranformărilor radicale pe linie naţională,
se mcnţinca la începutul secolului al XIX-lea în cadrele politicii specifice celei de-a
doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea, în care câştigurile mici, graduale erau urmările
cu asiduitate şi de pc poziţii tot mai distinct naţionale. "Se ştie că după fiecare război
dintre ruşi şi turci unna o întărire de privilegii pentru Principate - nota Nicolae Iorga.
Dar se ştie mai putin că ele nu ne cădeau cu desăvârşire mură-n gură, ca o pomană
pravoslavnică, că ele erau pregătite şi îmbogăţi te măcar, dacă nu câştigate, de stăruinţi
la Constantinopol ale boierilor moldoveni şi munteni. Aceste stăruinţi costau bani şi
dovedesc, din partea celor care le făceau, inimă, dibăcie şi sentimente patriotice"25 .
Furnizând noi perspective strădaniilor elitei politice româneşti în lupta pentru
dobândirea autonomiei reale, potrivit tratatelor, aceste prevederi n-au înlăturat abuzu
rile Porţii, vexaţiunile regimului fanariot. Ele au oferit în schimb motivaţii şi argu
mente demersurilor politice ale boierimii, cumulând dreptul istoric şi natural cu cel
decurgând din tratate26 . S-au închegat mai profund compartimentele "alternativei
naţionale" la regimul fanariot, revendicările de autonomie au crescut în substanţă şi
compatibilitate cu realităţile internaţionale şi regionale. Şi-a întărit audienţa ideea
(23) "Teoria capitulaţiilor a fost principalul argument al statutu lui ţării, ce era simultan vasală
(într-un fel special izvorât din capitulaţii şi dreptul public otoman) şi liberă. Ţările se
găseau în legătură de fidelitate fată de împărat, dar în separaţie deplină faţă de imperiu.
Principatele s-au închinat benevol susţinea teoria capitulaţiilor. cu tratate care prevedeau
doar obligaţia plăţii tributului şi ajutor militar ca răscumpărare a păcii şi preţ al
protecţiei otoman·· (Vlad Georgescu, Istoria ideilor politice româneşti (1369-1878),
MUnchen, Ed. Jan Verlog, 1 987, p. 285).
(24) Actele de privilegii au reglemcntat prin stipulaţii succesive sistemul monopolului
comercial otoman, statutul Principatelor de cheler al Porţii, obligaţiile băneşti către
suzeran (tributul şi cele două daruri, de bairam şi pentru scara imperială), statutul
domniei, au încurajat participarea boierimii pământene la treburile publice şi menţinerea
unui echilibru politic şi administrativ între pământeni şi clienţii greci ai domnilor. (Vezi
pe larg Traian Ionescu, op. cit. . în "Studii şi articole de istoric", I, 1 956, p. 37-78).
( 2 5) Nicolae I orga, Acte şifi'agmente cu privire la istoria românilor (în continuare Nicolae
Iorga, Acte şifragmente), Il. Bucureşti, 1 896, p. 29-30.
(26) În acest sens excelează memoriul lui Ioan Cantacuzino înaintat delegaţilor Congresului
de pace de la Ş istov la 1 O mai 1 790 (Nicolae Iorga, Viata unui mitropolit de altădată, in
;;Convorbiri literare 1 L 1901, p. 1 129- 1 1 3 1 ) şi cel numit Plan sau o formă de
oblăduire republicească aristo-democrăticească (Th. Codrescu, Uricariul, IV, Iaşi,
1 857, p. 281-300).
",
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garantiilor colective, austro-ruse-turce sau chiar mai largi, care să permită neutraliza
rea Principatelor, deoarece acestea "prin aşezarea lor, devin de fiecare dată teatru de
război"27 . Toate acestea il îndreptăţeau pe consulul austriac Timoni să afirme într-un
raport din 1 9 noiembrie 1 802 că "les Boyards, a moins que quelques'uns n'eussent
l'idcc de vivrc en republiqucs ils ne souhaitcnt ni ne veulent un changement de
domination, par la raison qu'il n'y auraint rien a gagner, mais beaucoup a perdre"28 .
Acestor revendicări 1 i s-au adăugat cele referitoare la autoguvernare în concordanţă
cu supm1ul naţional şi "spiritul veacului"29 . Sunt acestea reflexe ale maturizării
politice a boierimii, dar şi ale modificării situaţiei internaţionale şi temerilor pe care
le inspira Rusia, astfel încât partizanii ideii menţinerii suzeranităţii turceşti nu mai
sunt etichetaţi drept trădători de ţară; ascultaţi, ci se bucură de o audienţă în creştere.
Mutaţii importante avuseseră loc în gândirea politică a diverselor grupări boiereşti, a
celei fi loturcc, dar, de asemenea, şi a celei pro-franceze, aflată în curs de constituire.
Între componcnţii acestor grupări se distinge prin ostilitatea faţă de Rusia, una bazată
pe neîncredere, Enăchiţă Văcărcscu, şeful pm1idci filoturce din Tara Românească.
Acesta socotea Imperiul Otoman un scut în calea integrării Principatelor în Imperiul
ţarist, iar autonomia în raport cu Rusia, vehiculată de unii boieri ca alternativă, drept
o iluzie30 .
Î n anii de tranziţie dintre cele două secole se va produce orientarea masivă în
memorii către problema autonomiei, reflex al refuzului de a schimba suzeranul o
toman cu un altul a cărui dominaţie putea fi şi mai apăsătoare. Aceasta permite
dezvoltarea argumentaţiei dccurgând din dreptul istoric (conform "capitulaţiilor") şi
sistcmatizarca revendicărilor formulate pc terenul concretizării autonomiei reale:
domnie pământcană cu respectarea dreptului "ţări i" de a-şi alege domnul ("alegerea"
dintr-o problemă între domn şi boieri devine, o chestiune între "ţară" şi Poart;'.),
îngrădirea monopolului comercial otoman (facilităţi la come11ul cu grâne şi liberali
zarea celui cu vite) şi precizarea exactă a obl igaţiilor reciproce între vasal şi suzeran,
armată pământcană, dreptul de sentinţă definitivă pentru domn în procesele dintre
pământeni şi mahomcdani sau străini, retrocedarea raialelor etc ? 1 •
(27)
(28)
(29)
(30)
(3 1 )

Ideea o găsim expusă intr-un memoriu moldovean din 1 802 înaintat Curţii ruse,
semnalat de Nicolae Iorga. Nicolae Iorga, O manifestare de conştiintă a boierilor
moldoveni din vre m ur ile rele. in ··Literatură şi artă română", 1 90 1 , p. 750.
l lurmuzachi. Documente. XLX2• p. 153 (raportul lui Timoni).
Gh. Platon. op. cit.. p. 240.
Te=wll' de monumente istorice. voi IL Bucureşti, 1 863, p. 280-285.
Un alt memoriu moldovean. către Poartă, din Hoiembrie-decembrie 1 802, deci ulterior
emiterii hatişerifului, face din nou apel Ia respectarea "vechiului obiceiu", invocând
însuşi textul hat işerifului, pe temeiul dorinţei de a transpune practic prevederile formale
ale acestuia privind incuviintarea cerută obştii Ia numirea domnilor. Este acesta un ecou
lămurit al nemulţumirilor boierimii moldovene legate de maniera în care suzeranul şi
· 'protectorul" reglementaseră chestiunea desemnării domnului: ''Fiindcă hatişăriful ceri
ca alesul obraz spre domnii să tie intovărăşit cu arhămahzar din partea obştii, să înţălegi
lămurit că i nalta Poartă ceri a ave chezuşie obştii pentru alesul obraz (domnul n.n.).
Chez.ăşuitorii dar intră in toate dreptă(ili de a să sigurepsi pe sineşi pentru alesul obraz,
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro
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S-au mărit străduinţele care-şi propuneau să demonstreze incompatibilitatea dintre
regimul fanariot şi stipulaţiile tratatelor şi actelor de privilegii, contradicţia de fond
pe care o exprimau. Sub incidcnţa unui asemenea demers antifanariotismul mişcării
boiereşti era explicabil şi poate fi atribuit nu doar luptei pentru slujbe şi influenţă
politică, ci unui cadru mai larg de identificare a soluţiilor naţionale apte să răspundă
Ia chestiunea compatibilităţii dintre statutul politico-juridic internaţional al Principa
telor şi regimul instituţiilor statale, al celei domneşti cu precădere. Aceste soluţii
etalate în memoriile boiereşti .se distingeau prin capacitatea de a facilita desprinderea
Principatelor de sistemul politic otoman pe care Rusia, în lumina noii sale politici, nu
dorca să-I înlăture ci să-I pcnctreze. Disocierea de interese şi obiective politice, lecţia
însuşită a perioadclor de ocupaţie rusească nu au diminuat neapărat zelul antiotoman
şi antifanariot sau audienţa Rusiei în Principate. În schimb, iniţiativele ţariste au fost
privite cu mai multă rezervă, iar interesul pentru alternative de sprij in extern a
înregistrat o nouă asccndenţă.
Î n aceste condiţii convertirea boierimii nu s-a produs similar scenariului elaborat
la Petersburg. Contrar aşteptărilor curţii imperiale, aceasta a devenit circumspcctă.
Trecând printr-un proces de maturizare politică, de iniţiere în domeniul dreptului
internaţional, elita românească se arăta preocupată de dezlegarea mcandrclor diplo
maţiei europene, interesată să-i desluşească sensurile. Pragmatismul politic a conta
minat treptat concepţiile şi conduitele sale, pe măsură ce interesele putcrnicilor vecini
îi apăreau ilustrate mai limpede. Diferenţe vizibile pot fi rcmarcate în fi zionomia
diverselor grupări boiereşti, izvorând din curente de politică externă pc care le profe
sau conştient, responsabil. Ideea unei politici de echilibru reînvia, Austria îşi recăpăta
audi :nţa, iar curentul prootoman se întărea cu noi aderenţi. Nuanţări le acestea sunt
confirmate de mărturiile realităţii istorice, asemeni raportului consulului austriac
Timoni, de care am mai amintit. Acesta comunica la Viena că, "boierii din Iaşi . . . unii
sunt de partea ruşilor, alţii de partea turcilor şi o a treia parte pentru o nouă stare de
32
lucruri" .
Conectată intrinsec la prefacerile care definesc dezvoltarea istorică din Principate,
dirccţionând în bună măsură cursul lor de evoluţie, mişcarea naţională căpăta o nouă
33
consistenţă şi aducea semnele tranziţiei de la "conştiinţa ortodoxă" la cea naţionaiă .
Un clement care atrăsese de la început atenţia Rusiei, tentată în continuare să-I
patronezc interesat, cât timp nu devenea ostil şi dăunător proiectelor sale balcanice şi
rămânea neprimej dios structurilor multinaţionale ale Imperiului. Preocuparea pentru
lupta de emancipare a românilor sau sârbilor se justifica în continuare, de vreme ce
'

căci pe socotinţi deopotrivă apoi să rădică iar mij locu şi dreptate de a da, precum şi
dreptate de a lua chezăşie; iar chipul chizăşii rămâne purure în despoziţia primitoriului".
Atrage atenţia capacitatea boierilor de a manevra cu noţiu ni de drept, de a susţine cu
argumente variate "vechiul obiceiu" al alegerii domnului, extins la ideea unei
responsabilităli a acestuia în faţa obştii (Vlad Georgescu, Memoire et projets de reforme
dans les Principautes Roumaines 1 769-1830, Bucureşti, 1 970, anexa 7, p. 46.).
2
(32) Hunn uzachi Documente, XIX , p. 152 ( raportu l lui Timoni).
(33) Alexandru Du1u, Mişcarea iluministă moldoveană de la sfârşitul secolului al XVJJ/-Iea,
în "Studii'', nr. 5, 1966, p. 92 1 .
,
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aceste popoare contau încă pe sprijinul venit de la Petersburg. Audienţa "Marii Idei",
care subsuma proiecte panbalcanice restaurator bizantine şi era destinată mai mult
atingerii obiectivelor hegemonice ţariste decât eliberării popoarelor creştine oprimate
de turci, rămânea de asemenea prezentă în mediul aristocratic grecesc, întinzându-se
prin intermediarul fanariot până în Principate. I-au venit în ajutor, prelungindu-i
supravieţuirea în câmpul ideilor vehiculate de mişcările naţionale balcanice, acestea
totuşi cu mari resurse de radicalizare a mesajului politic, sistemele integratoare pro
movate de Rusia, "bazate pe un ecumenism religios care înlocuia spiritul de cruciadă
cu interpretarea conservatoare a principiilor universale ale iluminismului"34 .
Cu toate acestea dominatia Porţii era în continuare o realitate, cu întreg cortegiul
de nesfârşite abuzuri. Domnia, instituţia supremă, a rămas şi după 1 774 principalul
instrument de susţinere a intereselor otomane în Principate, de implantare a dominaţiei
prin mij locirea agentului fanariot, pe terenul regimului politic existent. Din raţiuni
lesne de înţeles clauza domniei pe viaţă, pe care Rusia a intentionat să o obţină în
favoarea domnilor Grigore al III-lea Ghica şi Alexandru lpsilanti a fost categoric
respinsă35 . Tot Poarta a nesocotit deseori obligaţia de a consulta Petersburgul înaintea
mazilirii domnilor, prevedere inserată între stipulaţiile conventiei lămuritoare de la
Ainalî Karak. Î n 1 783 şi 1 786 au fost depuşi domni fără chestionarea Rusiei, iar atunci
când nu le-au putut dovedi "hainirea", autorităţile otomane au procedat la uciderea
lor, ca în cazul domnilor Grigore al III-lea Ghica, Nicolae Mavrogheni sau Constantin
Hangerli36 .
Odată înregistrate strădaniile Rusiei de tutelare a domnilor fanarioţi, autorităţile
otomane s-au arătat preocupate de menţinerea instituţiei domneşti în orbita propriei
influenţe, racordată la sistemul politic şi administrativ otoman, în condiţiile în care
reglementări suplimentare în materie nu puteau fi introduse fără a declanşa reacţia
boieri mii şi Rusiei. Î n câmpul acţiunilor pe care le avea la îndemână, Poarta a reiterat
periodic, prin intermediul firmanelor, autoritatea şi încrederea cu care investea dom
nii: "iară boierii, dregătorii şi cealaltă raia a Moldovei să-I cunoască de domn al lor
şi să-i dee toată ascultarea . . . săvârşind fără cea mai mică împotrivire poruncile lui ...
luând seama bine ca să nu se arate cineva şi împotrivitor şi neascultător la voinţa şi
porunca lui"37 .
De asemenea, un loc primordial în preocupările otomane 1-a deţinut consolidarea
determinărilor de natură administrativă ale domniei fanariote, care supravietuia ca un
apendice al dominaţiei otomane. Funcţia de mare dragoman s-a impus drept indispen
sabilă aspirantului la domnie, fără ca măsura să fie integrată într-un sistem reglemen
tat, ci consacrată prin repetiţie. Ea a devenit o cutumă ce instaura un soi de cursus
(34) Val. Al. Georgescu, La philosophie de Lumilires et la formation de la consicience
nationale dans le Sud-Ouest de 1 'Europe, in "Association international d'etudes
sud-auest europeenes. Bulletin", Bucureşti, 1 970, p. 29.
(35) Al. Vianu, Aplicarea tratatului de la Kuciuk-Kainardji , in "Studii. Revista de Istorie",
nr. 6, 1 960, p. 72.
(36) V .A. Urechia, Istoria Românilor, I-II, Bucureşti, 1 893, p. 283-286, Ibidem, III,
Bucureşti, 1 892, p. 307-3 10.
(37) Th. Codrescu, Uricariul (in continuare Uricariul), VI, Iaşi, 1 875, p. 448.
...
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honorum care cuprindea treptele de dragoman al Marinci, mare dragoman şi, apoi,
domn într-unul din Prim:ipate. Dintre domnii perioadei 1 774- 1 806 numai doi s-au
sustras "obice i u l u i", acccdând la domnie direct din funcţia de dragoman al Marinci:
Nicolae M av roghe n i şi Constantin Hangcrli.
Semnarea tratatului ruso-turc din 1 798 a deschis, însă, o nouă etapă, disti nctă, in
evoluţia raporturilor de fm1e şi a relaţiilor dintre cele două puteri . Inevitabil, noi le
raporturi ruso-turce, ca �i gradul încă ridicat de încli nare a mişcării pol itice rom âneşti
către sprijinul ţarist s-au reflectat printr-o confirmare lărgită a clauzelor anterioare,
inserând în subsidiar starea de "dependenţă" a Porţ i i . Aceasta scapă întâia oari'i din
mână controlul asupra domniei, pc care Rusia o ataşa riguros propriului drept dL'
interventie. Hatişeriful emis în 1 802 la cererea cxpresă a Rusiei, care a preluat �i
38
dezvol tat în d i recţia intereselor sale solic itările boiereşti în acest sens , a illstmmelltal
ingerinta acesteia, stabilind un compromis plin de semnificaţii privind regimul politic
din Principate: num i re a domnilor pc şapte ani, cu dreptul Porţii de a-i mazi li doar
pentru vină dovedită şi cu acordul obligatoriu şi prealabil al Rusiei. "Oe acum inainte
vremea domniei să fie hotărâtă deplin până la şapte ani şi câtă vreme nu se va arăta
greşeală �cdcrată să nu se facă azlu domniei mai înainte de împlinirea C l' l or şapte
ani"39

Semn ificatia noilor rcglerncnti'iri, asupra cărora nu stăruim aici, poate fi lesne
desprinsă din documentele diplomatice ţariste, da1 şi franceze sau austriece. Punând
în lumină autoritatea crescută a Rusiei in Principate, natura şi obiectivele exerc i tări i
acesteia, un asemenea text, nota explicativă a ambasadorului rus la Constantinopol
V.S. Tamara c ătre consulul general de la Iaşi, A . A . Gcrvais, i lustrează în intreaga
dcs l u ş i rc politica rusă relativă la domnie şi regi mul fanariot. Conform afirmatiilor
autorizate ce aparţin lui V.S. Tamara, interesul tarist pentru statutul domnilor era
deosebit, deoarece "tout nos transactions paraisscnt avoir cn cu vuc de pourvoir i1 !cur
su rct c ă augmentcr !cur considcration vis-a-vis la Porte el par conscqucnt !cur autori te
dans la Pro vince" 40 .
,

Acelaşi raport explica indulgenta Rusiei in urmărirea respectări i clauzelor econo
mice ale actelor de privilegii şi, totodată, interesele sale pol itice legate de perpetuarea
sistemului, a însuşi regimului fanariot: "nous n ' avons jamais parlc cxplic itcmcnl des
(38)

Activitatea pctitionară a boierimii din Principate a fost deosebit de intensă pc parcursul
anului 1 802, Rusia liind un destinatar privilegiat al memoriilor întocmite: memorii ale
boierilor munteni adresate Rusiei au fost expediate la 1 3 mai 1 802 ( cr. l"ellsniaja
polilika Rosij XIX i 11acala XX vel..a. Gos iLdatelistvo politiccskuj li teraturi. Mosha.
1 960. vot. 1, p. 7 1 0, n. 1 36) şi in iunie 1 802 ( l lurmuznki. Documenle. suj>l. l . vot. II.
Bucureşti. 1 8 85. p. 2 2 8 ) in timp ce boierimea moldovcană a înaintat curtii imperiale
pctiliilc sale atât inaintea emiterii hatişcril'u rilor ( Vezi
"

(39)
(40)

Nicolae I orga . OJJ. cii.. în

Li teratură şi artă română". 1 90 1 . p. 749-752) cât şi ulterior.

1 802 (vezi Vlad U �:orgescu, op. cit. , anexa 7, p. 46-47).

în noiemhric-cleccmbri�:

L>.A. Sturza, C. Colcscu-Vartic, Acle şi documente relalive la isloria renascerei
României (în continuare Acte şi documente). 1. Bucuresti, 1 900. p. 263.
Hurmuzaki, Documente,

s.n., IV, Bucureşti,

1 974. p. 450 ( V .S. Tamara către

< iervais, J / 1 3 decembrie 1 802).
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impots que les Hospodars etablissaient dans ces Provinces, des revcnus qu 'i ls per
�oivent, et nous n'avons jamais songe â borner !cur autorite â cet egard"4 1 . Lipsa de
preocupare a Rusiei pentru a impune "limite dărilor după impozitele fixate în 1 7R3
(de senedul din acel an n.n.) şi de a-i forţa (pe domni n.n.) de a se consulta cu
divanurile Principatelor pentru orice suplimentare"42 a dărilor este justificată de autor
în virtutea unor argumente exclusiv politice, între care grija de a nu priva complet
Poarta de "beneficiile" sale, în realitate de exercitarea unor abuzuri, care ar fi nein
spirată din punct de vedere politic, putând trezi reacţii neaşteptate la Constantinopol.
Este socotită preferabilă menţinerea situaţiei existente, oricum favorabilă Rusiei în
urma introducerii noilor prevederi din hatişerifuri, deoarece "en premier lieu lcs agents
des Princcs sont interesses â avertir le ministre de Russie des ordrcs qu 'ils re9oivent
de la Portc touchant les requisitions, et le Prince de son cote est tout aussi intcressc â
faire approuver d'avance toute nouvelle operation de sa part par ceux qui sont ses plus
surs protectcurs, car les intrigues pour les Principautes existeront tuujours ă Constan
tinopole"43 .
Î n această manieră condominiumul pc seama regimului fanariot "armoniza", defa
vorabil Porţii, interesele ambelor puteri dând o grea lovitură mişcării de emancipare
din Principate. Separarea obiectivelor politice ţariste de cele româneşti, exprimată
iniţial prin refuzul Rusiei de a sprijini revcndicarca alegerii unui domn pământean de
către "ţară", după obicei44 , se adâncca profund, schiţând anticipativ regimul protec
toratului oficial de mai târziu.
Considerat o "lege fundamentală"45 , ce caracteriza statutul Principatelor în cadrul
Imperiului Otoman, individualitatea lor statală şi obligaţiile materiale către Poartă,
tipul relaţiilor suzcrano-vasalice ş.a., hatişeriful din 1 802 putea servi stabilităţii inter
ne şi eradicării abuzurilor, primcnirii climatului politic din Principate dacă ar fi fost
respectat. Dorind să afişeze bune intenţii în direcţia solicitărilor ruseşti care, acestea,
aveau la bază revendicările boierimii, dar având în domnii fanarioţi instrumente
eficiente de cxtorcare, încurajate în opera lor, mai mult sau mai puţin, de atitudinea
îngăduitoare a Rusiei, Poarta otomană a perpetuat un sistem vicios şi spoliator care
prin simpla sa existenţă făcea puţin operante reglementările otomane în materie,
hatihumaiumuri, hatişerifuri, seneduri sau firmane.
Pentru a caracteriza actul în cauză mai importantă ni se pare constatarea că regimul
fanariot primea consacrarea oficială a Rusiei, în sensul său restrictiv, antinaţional, de
expresie a dominaţiei otomane. Î n contradicţie flagrantă cu "capitulaţiile", această
reglementare oficială ancora individualitatea statală românească la garanţia unilate
rală ţaristă, reflex al supremaţiei Rusiei în raportul de forte cu suzeranul Principatelor
şi nu al dreptului istoric, recunoscut şi aplicat ca atare. Forţa noii determinări politice
care angaja suplimentar domnia avea să răzbată pregnant în 1 806, cu ocazia crizei
(4 1 )
(42)
(43)
(44)
(45)

lbidem, p. 45 1 .
Ibidem.
Ibidem.
Traian Ionescu, op. cit. , in '"Studii şi articole istorice", l, Bucureşti 1 956, p. 6 1 .
Ibidem, p . 37-39; Gabriel Bădărău, op. cit. , Il, in AIW, XXI, 1 984, p . 1 96-200.
,
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produsă de înlocuirea abuzivă a domnilor de către Poartă, fără respectarea procedurii
şi a drepturilor acordate Rusiei prin hatişerif6 . În acest caz retrospectiva istorică este
edificatoare pentru ilustrarea atuurilor achiziţionate de Rusia. Acestea i-au permis
desfăşurarea unor acţiuni în manieră brutală, ultimativă atât la adresa Porţii, fără a
produce reacţii pe măsură din partea celorlalte puteri4 7 , cât şi faţă de boierimea
Principatelor. Pe aceasta ambasadorul rus la Constantinopol, A. ltalinsky o avertiza
la 2 noiembrie 1 806 să respecte linia politică impusă de Petersburg, să accepte domnii
doriţi de curtea imperială şi să renunţe la intrigi care o fac vinovată faţă de uterea
�
"protectoare" şi, pe linie de consecinţă, considera diplomatul rus, faţă de patrie 8. Este
acesta deja limbajul anilor protectoratului ţarist, extrapolat încă la începutul secolu
lui49 .
În această privinţă consulul rus de la Iaşi, H. Bolcunoff, mai intransigent, transmi
tea un mesaj explicit: "S 'il se trouve par hasard des personnes, ce queje ne crois pas,
qui ignoraissent le droit que vous (mitropolitul Moldovei n. n.) avez de leurfaire cette
declaration, alors vous leur recommanderez de lire le Haticherif emane au mois de
septembre de /802, ou tout les droits de la Cour Imperiale de Russie, concernant les
affaires de Valachie et de Moldavie sont expliques d'une maniere assez precise et
claire "5 0 . Ameninţarea cu aplicarea prevederilor unui act de privilegii nu mai era
îndreptată doar împotriva Porţii, ci şi a însuşi beneficiarilor acestuia, locuitorii Prin
cipatelor. Edificatoare este, în primul rând, renunţarea la mesajul specific întregii
perioade 1 768- 1 802, dominat de "mesianism religios" şi invocarea datoriei supreme
a luptei antiotomane 5 1 , şi adoptarea unui limbaj oficial, invocând stipulaţiile hatişeri(46) Documente turceşti privind istoria României, voi. III ( 1 79 1 - 1 8 1 2), Bucureşti, 1 986, p.

209.
(47) România în relaţiile internaţionale, 1699-1 939, p. 60.
(48) În scrisoarea adresată cu acest prilej boierilor A. ltalinsky era cât se poate de explicit în
această privinţă, înc!ilcând deseori canoanele limbajului diplomatic: "Vous n'aviez
certainement pas besion de cette preuve de l'interet que mon Auguste Souverain met â
faire respectei les privih�ges, dont il vous a garanti lajouissance; mais si des
malveillants ont pu par leurs intrigues determiner dans quelques uns parmi vous une
certaine incertitude pourrait'il en ce moment existe le moindre doute â cet egard. Je dois
meme ne pas cacher que ceuz-lă, qui ont pu â l'epoque de la destitution arbitraire des
deux Princes, se laisser egarer par les manoeuvres des malintentionnes, se sont rendus
coupables envers le Protecteur Puissant de vos privileges et envers leur patrie"
(Hurmuzaki, Documente, supl. I, voi. IV, Bucureşti, 1 89 1 , p. 305-306).
(49) Este cunoscută intransigenţa autorităţilor ţariste în perioada regulamentară relativă la
mişcarea naţională românească şi îndeobşte sintetizată generic în formula atribuită lui
Nesselrode care avertiza că Rusia nu va tolera acţiuni "perturbatoare" în Principate, fiind
oricând gata "a tăia răul din rădăcină" şi a înlătura orice schimbare a status-quo-ului cu
o "severă reprobare" (Vezi Gh. Bibescu, Domnia lui Bibescu. Corespondenţă şi
documente 1843-1 856, t. I, Bucureşti, 1 893, p. 23 1 ).
(50) Hurmuzaki, Documente, supl. 1, voi. IV, p. 305 (H. Bolcunoff către Mitropolitul
Moldovei, 5 octombrie 1 806).
(5 1 ) Chemarea adresată altădată de Ecaterina a II-a creştinilor "de a sluji puterea celor ce
s-au oştit întru numele lui Hristos" îşi pierduse actualitatea ca instrument politic (Acte şt
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fului, drepturile de imixtiune şi control pe care le prevedea în favoarea Rusiei.
Complementaritatea revendicărilor româneşti, cuprinse în memorii, cu proiectele baţ
canice ţariste cunoştea o erodare rapidă, o diseminare a suportului politic comun care
avea să conducă, pe cale de consecinţă, la extinderea sentimentelor ostile Rusiei 52 .
Atitudinea tolerantă a Rusiei relativă la regimul fanariot a neliniştit boierimea
românească, înclinată să perceapă acest sprijin ca un atentat la drepturile sale şi la
autonomia Principatelor. Apelul la retrospectiva istorică ne permite şi în acest caz
evaluarea consecinţelor hatişerifului din acest punct de vedere şi explică tensionarea
relaţiilor dintre boierimea Principatelor şi autorităţile ţariste, pe timpul ocupaţiei ruse
din 1 806- 1 8 1 2. Un memoriu înaintat de o parte a boierimii muntene Curţii de la
Petersburg în 1 8 1 1 oferă îr. întreaga amploare imaginea neliniştitor acesteia şi a
modalităţii în care era percepută autonomia politică. Argumentaţia folosită este o
pledoarie pentru drepturile şi libertăţile ţării, aşa cum reies din "capitulaţii" şi pe care
ocupantul rus are tendinţa să le incalce, "sfărâmând cele mai din vechime căderi ale
patriei noastre" 53 . Pentru a apăra drepturile proprii şi ale "patriei", boierimea respin
gea hotărât iniţiativele ţariste de încurajare a elementului fanariot, înţelegând sensul
lor politic, modul în care interesele Rusiei de dominaţie în Principate solicitau să se
"dea toată puterea şi plirecsuri atât grecilor străini care n-au nici un meriton nici cădere
să ţie nici cea mai mică slujbă ... iar pe pământeni ce jertfesc toate ale lor pentru armiile
împărăteştii sale măriri cu totul i-au depărtat"54 .
Î n această complicată ecuaţie importanţa crescută acordată regimului fanariot
rezidă în transferul centrului de interes al diplomaţiei ţariste din zona susţinerii
individualităţii politice a Principatelor în cea a imixiunii în sistemul administrativ
otoman, prin mijlocirea domnilor fanarioţi. Modificarea de accente şi priorităţi a
politicii ţariste îi includea cu temei şi pe conducătorii Principatelor, atât timp cât
aceştia, mai mult decât reprezentanţi ai unor state individualizate, aparţineau unui
regim administrativ inclus în cel otoman. Ingerinţa rusă în desfăşurarea activităţii lor,
tutela la care îi supunea - destinul lor politic depindea de voinţa Petersburgului pătrundeau prin intermediul lor în însuşi sistemul politic şi administrativ otoman.
Rusia a speculat în dezvoltarea acestei linii politice filorusismul grecilor fanarioţi,
cărora li s-a confirmat prin hatişerif dreptul la dregătorii, unul, e adevărat, mai strict
precizat. Dregătoriile trebuiau să se împartă şi "grecilor, cei cinstiţi şi cu ştiinţă şi
vrednici acestor dregătorii"55 . Reglementarea era motivată de V.S. Tamara în faţa
împăratului pe baza constatării "că nu trebuie să pierdem din vedere serviciul grecilor
localnici, util miniştrilor majestăţii voastre" 56 , chiar dacă abuzurile trebuiau evitate
documente, voi. I, p. 1 16).
(52) Leonid Boicu, op. cit. , p. 72.
(53) Nicolae Iorga, Mişcarea naţională munteană contra mitropolitului grec lgnatie, în
"Biserica Ortodoxă Română", LIV, 1 936, p. 657.
(54) T.G. Bulat, O conspiraţie boierească contra mitropolitului lgnape grecul al
Ungrovlahiei. 181 1 , în "Arhivele Basarabiei", Chişinău, nr. 2-3, 1 936, p. 1 8- 1 9.
(55) Prevederea o găsim cuprinsă în textul hatişerifului, Acte şi documente, I, p. 265.
(56) Vezi Ion Jarcuţchi, Vladimir Mischevca, op. cit., p. 32.
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pentru a nu resuscita animozităţile dintre clientela fanariotă a domnului şi pămân
teni5 7 .
Sprijinul găsit de regimul fanariot la Petersburg a fost pus cu precădere pe seama
respectului de care se bucura civilizaţia greco-bizantină, a sensibilităţii pentru soarta
atât de potrivnică acestui popor. Asemenea considerente nu pot fi neglijate, dar
importanţa lor a fost secundară în detem1inarea politicii ţariste, dominată de pragma
tism şi cu obiective precise. Fanarioţii constantinopolitani, înainte de a reprezenta
Bizanţul sau Grecia, erau legaţi de politica şi administraţia otoll}ană şi nu au văzut cu
ochi buni , la început, creşterea influenţei ţariste în Principate '8 , care dăduse avânt
mişcării rcvcndieativc boiereşti pentru "românizarea" statului şi domn naţional.
Rusia insă le-a căutat colaborarea, i-a atras în sfera intereselor sale şi i-a recunoscut
deseori ca reprezentanţi ai statelor româneşti. A primit memorii din partea lor şi i-a
îndemnat pc boieri să le acorde sprij inul. A urmărit să creeze compatibilităţi între
statutul politico-juridic internaţional al Principatelor şi regimul fanariot, aşa încât
diplomaţi i europeni considerau domnii ca unelte ale politicii ruse. Atraşi spre Pe
tersburg, ajunşi la domnie cu sprij inul puterii rllsăritene, ei erau mai mereu maziliţi
pentru trădare de stăpânul oto!nan, care-i acuza că încalcă rigorile misiunii cu care
fuseseră investiţi în Principate '9 .
Or, hatişcriful din 1 802 elimina disfuncţionalităţile anterioare, ancora mai profund
domnia fanariotă sistemului administrativ otoman pentru a o plasa sub tutela Rusiei,
fără a cărei acord nu putea fi schimbat titularul. Armând suplimentar dreptul de
intervenţie, care acum "este mult extins şi bine precizat", Rusia devenea "garanta
directă a situaţiei politice din Principate"60 . Ea achiziţiona un instrument instituţiona
lizat al ingcrinţclor sale în politica internă a statului otoman pe terenul predilect al
Principatelor române. Î n prelungirea acestor consideraţii, reflex al retrospectivei isto
rice la care am făcut apel, mazilirea domnilor Constantin lpsilanti şi Alexandru Moruzi
în 1 806 nu putea fi doar un pretext, ci o cauză de război, una ·între altele.
Noua stare de fapt a raportului de forţe ruso-otoman în Principate, răsfrângerea sa
asupra situaţiei instituţiei domneşti, maniera în care determinările politice care o
guvernau au alunecat dinspre Constantinopol spre Petersburg, transformări a căror
substanţă ne-am străduit să o reliefăm, sunt reflectate cu limpezime şi de cercurile
diplomatice europene, ilustrate în corespondenţa ambasadorilor francez, austriac sau
prusac la Constantinopol ori în rapoartele consulilor străini din Principate. Trecerea
în revistă a informaţiilor şi comentariilor acestor personalităţi politice ale vremii
prilejuieşte formularea unor importante constatări, chiar dacă acestea sunt, inevitabil,
influenţate de interesele politice momentane sau de durată ale puterilor pe care le
reprezentau.
(57) Vezi pc ace astă temă Hurrnuzaki, Documente, s.n., I V, p. 439 (V.F. Malinovski către Al.
Moruzi, 2 octombrie 1 802); Ibidem, IV, p. 447 (A.A. Gervais către A.R. Voronţov, 1 7
noiembrie 1 802).
(58) Al. Vianu, op. cit . in S tudii . Revista de istorie", nr. 5, 1 960, p. 7 1 .
(59) Traian Ionescu, op. cit. , în St udii ş i articole de istorie", 1, Bucureşti. 1956, p. 58-67.
(60) Gh. Platon op. cit. , p. 16.
.
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De bună seamă că, intre acestea, mesajele ambasadorului prusian la Constantinopol
păstrează un ton moderat, adecvat, dealtfel, amiciţiei care unea Rusia de Prusia. Totuşi
comunicările sale transmiteau la Berlin informaţii din care rezulta importanţa noilor
reglementări şi a numirii lui Constantin Ipsilanti în Tara Românească pentru consoli
darea poziţiilor Rusiei în Principate6 1 , care, în plus, manifesta, conform informaţiilor
ambasadorului prusian, intenţia, în perspectivă, de a acţiona pentru extinderea în
Serbia a pnui "principat asemănător Ţării Româneşti şi Moldovei şi condus de aseme
nea de un prinţ grec"62 .
Opini ile diplomaţiei austriece sunt mai tranşant fonnulate, reflex natural al intere
sului deosebit al Curţii din Viena pentru orice modificare politică susccptibilă a se
produce la g u r i l e Dunării. O altă influenţă, de asemenea logică, izvorăşte din necesi
tatea politi�ii de echilibru între Paris şi Petersburg la care era sil ită Austria în urma
repetatelor înfrângcri suferite în faţa armatelor napoleoniene. Cunoscutul Rapport sur
la Valâchie et la Mo/Javie al diplomatului austriac Reinhard este din acest punct de
vedere un remarcabi l exemplu. Atrage atenţia realismul politic de care dă dovadă
autoru l , preocupat să desluşească resorturile politicii ţariste în Principate şi obiectivele
acest e i a : "La soustraction de la Valachie ct Moldavie n'âte rien de la force de l' Empire
ottoman; il y a vingt ans que ccs dcux soumises ă l'influence russe sont pcrdues pour
l u i ; m a i s . . . le vcritable dcsir de l ' Empcreur (Alexandru n.n.) dans ce moment est que
63
l ' E m p i re ottoman restc dans son intcgrite actuelle" , deoarece, sublinia cu pertinenţă
diplomatul austriac, "ses vra i s intcrets (ale Rusiei n.n.) sont en Crimee et non sur le
Danube, OLI son ambition se scrt des Principautes comme d 'une pretexte d ' immixtion
64
dans l ' Empire turc" . Un alt reprezentant al Austriei, consulul din capitala Moldovei,
conexa ofen s i v a d ip l o m atică ţaristă la Constantinopol din vara anului 1 802 demersu
65
r il or boierilor moldoveni ş i munteni" către Franţa, pentru a-i cere ajutorul" .
Diplomatia franceză excelează prin vchcmcnţa atacurilor la adresa politicii orien
tale ţariste şi, totodată, se arată a fi cea mai îngrijorată de consecinţele pc care aceasta
( 6 1 ) Nicolae Iorga, Acte si jragme11te. l l. p. 3 70 ( Von Knobclsdorf către rege. 27 august
1 802): Ibidem. l i . p. 372 (von Knobelsdorf către rege, 25 septembrie 1 802).
( 62) Ibidem. 1 1 . p. 396-397 (Von Bielfeld către rege, 5 ianuarie 1 805).
(63) Maria l l olban. Rapport sur la l'alâchie et la Moldavie de 1f. Reinhard. în '·Rcvuc
historique d u sud-ouest curopccn"'. V I I . 1 930. nr. 1 0- 1 2. p. 233.
(64) Ibidem. p. 24 1 .
(65) l lunnuzaki. LJvcumente. XlX2• p. 1 52 ( raportul l u i Timoni. 1 9 noiembrie 1 802): în
raportul din 7 decembrie acdaşi Timoni detalia observaţiile anterioare privind amestecul

Rusiei în competiţia pentru domnia Principatelor. în lumina reglementărilor d in hatişerif:

" ' I l parail que dans les conju ncturcs prcsentcs ces deux Princes, donl les prcdecesseurs
ordinairment ayant des vues part iculicres. formaienl des partis opposcs, prcsentemcnt

vont en !out d ' accord. lant pour remedier apparemenl aux elravcs, qui leur metlenl les

Russes dans les impositions deja ctablies par le passc. que se prcmunir contre les

intrigues du parti contraire <;Ies Grecs de Constantinopolc car l ' on m ' assure que les deux

l'rinces regnans avcc le l'rince Mavrocordato et un ccrtain Caragca. n 'en fon t un parti, el
les Suzzo, Calirnachi avec les autres (irccs du lanal l 'autre qui lait de grands efTorts

pour gagner les Russes·· ( Hurmuzaki, Documente, XIX2, p.

1 54).
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le-ar putea avea asupra stabilităţii Imperiului Otoman. Exagerarea pericolelor, vehe
menţa acuzelor, liniile îngroşate cuprinse în rapoartele diplomatice franceze nu trebuie
să surprindă; sunt atitudini specifice unei diplomaţii active, ofensive, care aspiră la
cucerirea de noi poziţii politice la Constantinopol. Î n privinţa Principatelor interesa
cu precădere influenţa pe lângă domn şi boierime, precum şi, deopotrivă, posibilitatea
de a întări greutatea cuvântului Franţei în cauza schimbărilor politice care puteau
surveni în Principate.
Dacă, în general, rapoartele consulilor francezi excelează prin multitudinea şi
acuitatea semnalelorJl rivind cvasidependenţa Porţii şi, în special, a Principatelor de
curtea imperială rusă , memoriul lui Fleury, consulul de la laşi, redactat în septembrie
1 804, merită toată atenţia tocmai datorită relevanţei afirmaţiilor sale, cuprinse într-o
analiză care deconspiră, pe un ton nu întru-totul lipsit de moderaţie, mecanismele
uzitate de Rusia în vederea consolidării influenţei sale: "la Russie a voulu cn!er des
droits sur les deux Principautes, elle afrepare l ' exercise de ces droits, en insinuant
son autorite dans leur administration"6 .
Fără a trece cu vederea maniera în care autorul dimensionează exagerat primejdiile
penetraţiei ruse în Principate, observaţiile cuprinse în memoriu, formulate cu logică,
rămân interesante şi utile, în cele din urmă, privite din perspectiva consideraţiilor
generale cărora se subscriu sunt greu contestabile. Corectând detaliile, dependenţa
instituţiei domneşti de "protectorul" ţarist este o realitate, operantă prin intermediul
68
prevederilor noilor hatişerifuri . Afirmaţiile consulului Fleury legate de potentiala
influenţă a Rusiei în Divanul otoman, mij locită de domnii fanarioţi, preţioşi informa
tori ai Porţii69, depăşesc cad:ul realităţii curente, dar anticipează conjunctura din
(66) Într-un raport din 24 septembrie 1 804 Saint-Luce atrăgea aten�ia ministrului de externe
al Franţei, Talleyrand că "la cour de Russie ... ne prend pas la peine de dissimuler ses
vues, et l'envoi continue! des agents qu'elle fait passer sur tous les points de la Turquie
et qu'elle pretend y maintenir d'autorite, prouve evidement que les derniers stipulations
d'Yassy (Pacea de la laşi - 1 792 n.n.), qui ne lui sont deja que trop favorables, lui
paraissent avoir besion d'extention. Ces stipulation ont, par le fait, etabli provinces
Russes les principautes de Valachie et Moldavie; et a moins d'en avoir lu la teneur, il est
imposible d'imaginer jusqu'a quel point la Sublime Porte s'est mise sous la dependence
Russe" (Hurmuzaki, Documente, XVI, Bucureşti, 1 9 1 2, p. 669).
(67) Ibidem, XVI, p. 665 (memoriul lui Fleury, 5 septembrie 1 804).
(68) Afirmaţiile consulului francez sunt edificatoare în privinţa opiniilor sale relative la acest
subiect: "La prorogation a sept ans de la dun!e de leur regne, a eu pour motif, plutot de
preparer l'independence du pays et d'assurer a la Russie un point d'appui plus fixe et
plus solide, que de procurer a ce pays les avantages d'un gouvemement moins variable.
C 'est par la Russie que les Princes ont ete nommes: c'est par elle qu'ils comptent se
maintenir, contre les efforts de leur competiteurs; c'est encore sur elle qu'ils fondent
leur esperances, c'est dire assez qu'ils ne sont que ses agents; car que lle consideration,
quel sentiment pourraient lutter pour eux contre la puissance de ce pacte tacite, auquel
ils ont grande confiance, sur lequel ils fondent leur securite presente, auquel ils ont
attache l'espoir de l'avenir" (Hum1uzaki, Documente, XVI, p. 665).
(69) "Les deux Gouvemeurs sont en position d'infonner le Ministere Ottoman des
' evenement politiques de !'Europe - preciza autorul memoriului. 11 est aise d 'apercevoir
http://www.muzeu-neamt.ro / http://cimec.ro

Principatele române în politica Rusiei. Consecintele hatişerifului din 1 802

397

Principate ulterioară Păcii de la Bucureşti ( 1 8 1 2) când funcţionarea sistemului intro
dus de hatişerifuri s-a îmbunătăţit, aşa cum probează mărturiile documentare70 . Î n anii
de tranziţie premergători revoluţiei conduse de Tudor Vladimirescu şi instaurării
protectoratului ţarist se dezvăluie un adevărat mecanism de ingerinţă, acţionat de
prevederile hatişerifului. Pe măsura scurgerii timpului şi a derulării unor evenimente
defavorabile Porţii acesta se perfecţionează, adăugând elemente noi, agravante, capa
cităţilor Rusiei de tutelare şi determinare politică în Principate. În linia dreaptă a
consecinţelor "hatişerifului de la Gtilhane" se insinuează în Principate un veritabil
patronaj consular asupra domniei, sesizat şi semnalat de Fleury în fazele sale incipi
ente încă din 1 804 7 1 . Toate aceste elemente, inclusiv puterea acumulată de consulii
ruşi din capitalele Principatelor sunt integrate de autor, cu deplină îndreptăţire, pro
gramului ţarist de confiscare a autonomiei reale a Principatelor, a atributelor politice,
administrative, chiar economice ale acesteia.
Î n încheirea excursu1ui nostru, reiterăm afirmaţia că Rusia a sprijinit mişcarea de
emancipare politică a românilor atât timp cât aceasta a servit intereselor ţariste de
subminare a autorităţii otomane. S-a interpus drept garant al status-quo-ului româno
otoman şi a utilizat dreptul de intervenţie pentru a face respectate clauzele tratatelor
şi actele de privilegii. Î n schimb, ofensiva antifanariotă şi pentru "românizarca"
structurilor statale a fost privită cu suspiciune de protectorul rus şi nu a căpătat un
sprijin activ deoarece facilita dezvoltarea autonomiei reale, politice şi administrative,
limitând domeniile acţiunii dreptului de intervenţie ţarist.
Separarea intereselor politice corcspunzând boicrimii române, respectiv Rusiei s-a
adâncit pc măsură ce, tranformând problema domnului pământean într-o chestiune
între "ţară" şi Poartă în legătură cu principiile autonomiei politice, cu suportul ci
istoric, românii tindeau să-şi însuşcască cel mai important element de conducere şi
reprezentare a statului. Se atingeau prin aceasta într-o manieră primejdioasă interesele
Rusiei, convcrtită în noua situaţie la o politică de susţinere a Imperiului Otoman care
quc les Princes au moyen de cette correspondance et leur intelligence particuliere a
Constantinopole acquierent une int1uence necesaire sur les determinations du Divan"
(ibidem, XVI, p. 666). De referinţă în legătură cu acest subiect este studiul lui Andrei
Oţetea, în care tratează întreaga chestiune sub toate aspectele sale. Vezi pe larg Andrei
Oţetea, Influenţa Moldovei şi Ţării Româneşti asupra politicii Porţii, în Scrieri istorice
alese, Cluj-Napoca, 1 980, p. 195-203.
(70) Armând prin persuasiune politică prerogativele conferite Rusiei de hatişerifuri,
explicitate şi transpuse la noile realităţi internaţionale în urma negocierilor ruso-turce
inaugurale în 1 8 1 6, C<?nsulul Pini smulgea domnului A lexandru Şuţu promisiunea "că în
rapoartele sale către Poartă nu va face nici o menţiune despre obiectele conţinute în
corespondenţa secretă şi relativă la Rusia" (vezi Hurmuzaki, Documente, s.n., II,
Bucureşti, 1 967, p. 593).
( 7 1 ) Astfel, Fleury deplângea faptul că ''le consul general Russe a Yassy est un autre
instrument, dont ce gouvernement se sert pour etendre les liens de sa souveranite; le
consul de Yassy deploie les representations d'un Ministre; et les moyens reels dont il
dispose en font un autorite du pays. Le nombre de ses proteges et de ceux qui participent
a sa protection se monte a pres de quatre miile, dont les nationaux Russe ne forment que
les tres petit nombre" (Hurmuzaki, Documente, XVI, p. 666).
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avea în vedere pt!netrarea structurilor sale politice şi administrative în contextul
menţinerii status-quo-u!ui, inclusiv în Principate. Odată în plus, susţinând domnia
fanariotă, Rusia controla un atribut ..senţial al autonomiei şi, in aceiaşi măsură, situaţia
politică a Principatelor in cadru:, Imperiului Otoman.
Privit î n deru l are a firească a faptelor, cursul deschis de hatişeriful din 1 802 a avut
pentru Rusia sensul unei as�milări progresive a atributelor autonomiei prin intermed iul
pa t ro n ajul u i asupra domniei, supusă tot mai vizibil unui riguros control consular. Î n
virtutea noilor ach j v-1ţii d e intervenţie şi control, Rusia a reuşit să introducă propriul
protectorat în P1 ;ncipate, unul neoficial, sui-generis şi desfăşurat pc canalul relaţiilor
româno-otom'Jne, î n care domnia avea formal toate drepturile de reprezentare. Aşa se
explică şi reacţia agresivă a Rusiei în 1 82 1 , atunci când Poarta anunţa cercurile
diplomatice europene că intenţionează să reintroducă domnia pă mân te ană
.

LES PR INCIPAVTES ROVMAINES DANS LA POLITIQVE
DE LA RVSSIE A LA FIN DV XVI IIe SI EC LE
ET AV DEBUT DV XIXe SIECLE.
LES CONS EQVENCES DV HATTICH ERI F DE 1802
Resume
Le traitc russo-turque de 1 798 a ouvcrt une nouvelle e t ape de l ' evolution des
deux po uvoi r s, fa i t visiblc aussi sur le terrai n des Pri n c i 
pautcs Rou mai nes. Le lwtticlu!r!f em is p a r la S u b l i m e Porte C l l 1 802 a la demande
e\prcssc de la R u s s i c a c o n s a c re 1' i n gc rc nc c de c e l l e-c i , en ctablissant un comprom i s
cn ce q u i concerne le rcgime p o l i t iquc des Principautcs. Considcrce une "Joi fonde
mentale" qui c arac tc r is a it le sta tu t des Pr i n c ip au tcs dans le cadre d e l ' Empire ottoman,
l ' actc c n c ausc i ne lul l a c o n fi rmation offi c i e l l e du regi me ph an a ri o t e par le "protec
teur" tsaristc, dans son sens rcstrictif, antinational, d 'expression de la domination
rapporr. de forces cntre 'les

ottomane.

En vcrtu des nouvelles acqu i s i t i o n s d ' intcrvention ct de c ont r6le, la Russic a rc ussi
dans les P rin c i pau tes son propre protectorat, non officiel, sui generis ou
le rcgne avait fonnellement tous les droits de representation.

d ' introduire
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