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FLOTA ROMANĂ ÎN LUMINA RAPOARTELOR
CONSULARE FRANCEZE DE LA SFÂRŞITUL
SECOLULUI TRECUT
Statutul de independen ţă ob ţinut de România după războiu l din
1877-1 878 şi modificârile teritoriale generate de acesta, a u determnat, în
u l timele decenii ale secolului al XIX-iea, o creştere a interesului statelor din
zonă fa ţă de politica militară româneasc.1 .
Evoluţia flotilei române d e rc'izboi şi progresele înregistrate d e aceas
ta ca urmare a obţinerii ieşirii Ia mare, s-au a flat, aşa cu m era şi firesc, în
an tenţia puteri lor străine interesa te din multiple motive de locu l şi poziţia
tinerei marine române în plan european . Aceasta, prin reprezen tan ţii lor
d iploma tici, au reuşit, ca în toată această perioadă să fie la curent cu prob
lemele mil itare ale sta tului român, în speţă ale marinei, aspect ce va fi evi
denţiat în continuare. Informaţia documen tară provine, din rapoarte con
sulare franceze sau al Legaţiei Franţei în România, adresate Ministerului
Afacerilor Străine francez. Asemenea surse documen tare este de presupus a
avea un grad de cred ibilitate apreciabil, dacă avem în vedere obiectivita tea
observatorului stră in şi aprecierile realiste, uneori critice ale acestuia.
De notat este faptul că acest gen de corespondenţă, acoperii o la rgă
paletă de probleme ale flotei române de război începând cu cele privind
dotarea, efectivele, activită ţile specifice, pregătirea de luptă, şi încheind cu
informa ţii diverse din marină, care sun t menite a crea o imagine completă
asupra stadiului de dezvol tare şi capacităţi de luptă acestei arme.
Desigur, o primă problemă de interes pentru a na liştii străini din
domeniul militar, a reprezentat-o potenţialul flotei de război. Sub aspectul
dotării cu unită ţi de război. Sub a spectul dotă ri i cu unită ţi de luptă şi al
înzestrării acestora, rapoartele referi toare la aceastc'i problemă datează din
perioada imediat următoare dobândirii independenţei naţionale. Aşa de
exemplu, la 27 februarie 1 883, Lega ţia Fran tei din România transmi tea printr
o ad resă ministrului francez al afacerilor străin o listă a comenzilor de ma te
ria l şi muniţii de război, făcu t de guvernul român în Anglia, încă din anul
1882. Î n această listă pe lângă piesele de artilerie cu muniţia aferentă erau
men ţiona te şi navele comandate şantierelor engleze, dintre care una
măsurând 1 1 8 picioare Iungme, una cu elice d ublă în lungime de 75 picioare,
2 şalupe port-torpile de 62 picioare, 2 şalupe destinate poli ţiei portuare şi 3
şalupe de 55 picioare prevăzute cu motoare e 1 00 C.P.
Î n acelaşi an, 1 883, consulul Franţei la Gala ti, Gaston Wiet, au tor al
majorităţii rapoartelor consu lare referitoare la flotila română, transm itea
ministrului francez a l afacerilor străine o listă a navelor de rc'izboi ale marinei
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române, pentru a oferi o imagine completă asu pra poten ţialului de lup t.1 c1 l
acestei a rme. D a r nu numai numă rul unită ţi lor n<tvale de care dispunea floti
la română trezea interesul observa torilor străinL În aceeaşi măsură ei erau
in teresaţi de a tragerea comenzilor de nave şi tehnică de luptă în şantierele
proprii. Acest aspect al intereseului manifesta t din pu nct de vedere con
curenţial se relevă în tr-o serie de rapoarte referitoare la dotări cu armament
specific sau la comenzi de noi nave. Un raport din 23 august 1 886 redactat de
acelaşi Gaston Wiet oferea informa tii despre modul de procurare al torpilelor
în flota română. „ Este de remarca t faptul - se spunea în raport - că torpilele
care sunt folosite numai la experienţe sun t fabricate de secţia de pirotehnie
a taşată marinei de război româneşt; câ t priveşte torpilele de război od inioară
ele erau coma nda te la arsena lul din Fiume iar în prezent sun t furnizate de
industria germană".
Câ teva luni mai târziu, la 14 octombrie, printr-un alt raport, Gaston
Wiet venea cu informaţii suplimentare, privind numărul torpilelor folosite în
marna româ nă: „Trei sute de torpile defensive, provenind de la arsena lul din
Fiume sun t pregă ti te cu toate accesorile şi s-a dat ord inul să se comande încă
trei sute pentru apărare şi şaptezeci pentru a tac". Acelaşi raport făcea referiri
şi la o serie de ameninţări efectuate la Gala ţi menite a facilita serviciul în
marină, precum erau portul exca vat la Ţiglina apăra t de un spargeval plu ti
tor, cinci cazărmi, depozite, un hanga r pentru adăpostirea a 1 50 de bărci pon
toane .
În anul urmă tor, 1 887, un raport al consu lului francez, din 1 1 mai,
anunţâ nd obţinerea comenzi a trei torpiloare pentru flota română de că tre
firma „ Societe des Forges et Chan tiers de la Medi terrannee" aprecia succesul
demersurilor părţii franceze în următorii termeni: „ Important petru firma
noastră era de a se clasa printre furnizorii marinei de război a ţării reşedinţei
mele". Oferind detalii tehnice amănunţite asupra celor trei torpiloare
comandate, raportul informa totodată despre livrarea căre marina română de
că tre firma „Clapa rcde" din Na ntes, a n'avei „Constanţa " destinată serviciului de supraveghere şi de remorcaj de-a lungul coastei maritime.
Printr-un a l l raport din 1 octombrie 1 887, Gaston Wiet revenea
asupra problemei torpilelor, anunţând că inspectorul şd al flotilei romcine a
dat ordin agentului său Caranfil, să plece în Franţa şi Anglia, cu misiu nea de
a cumpăra pa tru su te de torpile fixe a 450 franci buca ta .
În anul următor, 1 888, printr-un raport d in 1 1 mai, acelaşi consul
francez informa despre constituirea unei comisii compusă din col. Murgescu,
mr. lsvoranu şi cpt. Coandă, care urma să se deplaseze în Franţa şi Anglia
pentru a se interesa de navele şi torpilele comandate in urmă cu un an şi de
a face noi comenzi de torpile, posibil firemelor din Paris şi St. Chamond .
Revenind asupra problemei torpilelor, un raport al consulului
francez din 27 mai 1 893 informa că a rsena lul din Fiume furniza multe torpile
marnei române, iar un a l tul dn 5 octombrie acelaşi an se referea la sporirea
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unită ţilor de luptă a le flotilei de război cu 5 şalupe de poliţie fluvială, con
struite în şantierul din Hamburg.
O altă serie de . rapoarte consulare vizează aspecte privind activită ţile
specifice flotei, precum pregă tirea de luptă, pregătirea marină rească în şcoli,
voiajele efectuate de navele militare, chestiuni organizatorice. aşa de pildă,
un raport a l consul u lui francez de la Gala ţi, datat 6 septembrie 1 883 informa
depre voiajul din acest an al bricului „Mircea " care vizitase porturile con
stantinopol, Sinope, Trebizonda şi Od esa „Se poate spune - afirma a u torul
raportu lui - că aceasta este prima încercare de na vigaţie efectivă pe care
marina română a făcu t-o pe Marea Neagră, încercare care a dat rezu l ta te
excelen te".
În continuare, diplomatul francez aprecia fa vorabil a ti tudinea guver
nului romăn fa ţă de probleme legate de marină, subliniind că acesta „acordă
întreaga sa a tenţie perfecţionării acestei arme care, la un moemnt dat, ar
pu tea să aducă servicii serioase pe Dunăre" .
Doi ani mai tărziu, în 1 885, un raport din 1 9 mai al aceluiaşi Gaston
Wiet furniza informa ţii despre un nou voiaj al bricului „ Mi rcea " şi sublinia
din nou importanţa pe care au torită hle române o acordau flotei militare,
afrimând că „guvernul nu conteneşte să-şi arate grija pentru dezvolta rea
marinei sale de război" .
În acelaşi raport se făceau aprecieri laudative şi la ad resa personalu
lui marinăresc: „Ofiţerii şi trupa au o ţinută excelentă şi dovedesc în munca
lor un zel şi o a tenţie care merită să fie scoase în eviden ţă ".
Un alt raport din 24 septembrie 1 886, semna t de această dată de vice
consulul „ Mircea " care tocmai intrase în portul maritim, întorcându-se d intr
o cursă de pa tru luni în Marea Neagră şi Arhipelag. „ Acest bric - spune
autorul raportului - va pleca din nou, peste că teva zile, la Galaţi, unde elevii
vor relua cursurile teoretice car au loc din luna octombrie până în luna mai
„Mircea " primeşte la bord elevi care şi-au terminat cu succes studiile primare
şi le dă instrucţia necesară pentru a-i face buni ma teloţi. Elevii sunt
întreţinuţi şi instruiţi pe cheltuiala sta tului" .
La 1 4 octombrie 1 886, Gaston Wiet furniza ministrului afacerilor
străine francez, da te despre o alttt navă d in dotarea flotilei de război române:
„Canoniera română „Fulgerul " se află în prezent în cursă între Brăila şi
Giurgiu. Această navă de fier, cu pinten, construită de „ Forges et Chantiers
de la Medi terranee" este considerată cea mai rapidă navă din flotilă " .
Un alt raport provenit dn aceeaşi sursă, data t 1 octombrie 1 887,
aducea informaţii despre „un nou voiaj a l bricului „ Mircea", care tocmai
ancorase la Gala ţi, întorcându-se din tr-o lungă croaziertt care i-a permis să
viziteze principa lele porturi ale Mării Negre şi ale Mării Egee" .
Noi informaţii în legătură cu activi tatea navelor flotilei sunt consem
nate într-un raport al consulului francez din 25 septembrie 1 89 1 : „ Flotila
română îşi continuă manevrele în Mara Neagră „Mircea " a plecat la Pireu
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unde a fost primită cu căldură, fapt pe care ii relevă presa locală; acest bric
de război, având la bord pe elevii Şcolii de muşi din Galaţi, trebuie să se
în toarcă la Constanţa. Cele trei canoniere, „Oltul", „Siretu l " şi „ Bistriţa "
evoluează în rada Sulinei; crucişătorul „Elisabeta " cu res tul flotilei, li se va
a lă tura, curănd " . Acelaşi raport conţine şi d a te in teresa n te despre
învăţământu l de marină românesc. Menţionând fa ptul că Şcoala copiilor de
marină de la Galaţi fusese desfiinţată, autorul raportului oferea informaţii în
legă tură cu înfinţarea unei şcoli navale de aplicaţii în locul celei de muşi, ale
cărei cursuri urmau să înceapă în anul viitor. „ Noii elevi - subliniează rapor
tul - vor veni de la şcolile militare din ţară; la încheierea stagiului de doi ani,
ei vor ieşi sublocotenenţi de marină, iar cei mai capabili vor, merge să-şi com
pleteze studiile în Fran ţa sau I ta lia " .
Trimiterea la studii de specialitate în străinătate a tinerilor ofiţeri de
marină români a sta t de asemenea in aten ţia diplomaţilor francezi. Un exem
plu în acest sens îl constitie raportu l din 1 4 decembrie 1 892 al consulului
francez care informa că : 11La 10 octombrie trecut, trei sublocotenenţi din floti
la română au pleca t la Şcoala de marină din Lovorno. Aceasta pare să fie
preferată în prezent; prin tre motive aş indica doar aprecierea şi costul mai
scăzut al învă ţământului. Conform regulamentului, elevii disponibili sunt
trimişi şcolilor de la Brest şi Livorno în număr ega l " .
Un raport din 1 7 mai 1 893 provenind din aceeaşi sursă, după ce
a nunţă apropiatul voiaj în Marea Neagră al celor două nave maritime
româneşti, „ Mircea " şi „Elisabeta " şi avansarea colonelului Murgescu la
gradul de general de brigadă, se lansează în tr-o serie de aprecieri laudative
la adresa personlului marinăresc şi a l gradului atins în dezvoltarea de flotila
română. 110fiţerii - spune raportul - sunt binecrescu ţi şi sunt animaţi de o
reală emulaţie; ei sunt antrenaţi continuu prin cursuri de trageri, de torpile şi
de electricitate (iarna se face teoria şi vara practica pe Dunăre şi pc mare).
M a ri narii sunt de asemenea instruiţi în vederea formării cad relor de caporali
şi de subofiţeri " .
Referindu-se l a evoluţia marinei române ş i constatând progresele
serioase ale acesteia, autorul sublinia că „ flotila română este în stare să
manevreze pe Dunăre, su periorita tea sa rămânând incon testabilă fată de alte
state riverane" .
Aceeaşi idee, a superiorităţii flotei fluviale române, va fi subliniată
de consu lul francez într-un raport din 5 martie, care comenta temerile ruşilor
legate de dezvolta rea marinei de război române, exprimate într-un articol
publicat de gazeta „Novoia Vrem ia ". Constatând farta crescâ ndă a flotei de
război române autorul articolului din publicaţia rusă punea în trebarea:
„acum zece ani cine ar fi putu t presupune că astăzi în Marea Neagră ar pu tea
exista şi o flotă romană în afară de u na rusă şi una turcă ? " Răspunzând aces
tei întrebări, consulul francez arăta că forţele maritime româneşti „sunt
departe de a inspira temeri ruseşti din M area Neagră " . În schimb, spunea
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acesta „în mod incontestabil, România deţine acum primul loc pe flu viu,
pentru că Bulgaria cu un iaht, pa tru vapoare, şase şalupe, două şalupe-torpi
loare şi un velier, Serbia fără a avea vrea şalupă de război, în sfârşit Austro
Ungaria cu cele pa tru monitoare fluviale ale sale, n-ar pu tea . intra la
socoteală . Căt despre Rusia, ea nu dispune în mod permanent pe Dunăre şi
pe bratul Chilia de nici o navă de război; doa r o goeletă, având 2 sau 4 tunuri,
soseşte în fiecare primăvară din Nicolaiev pentru a staţiona în aceste locuri
până în toamnă ".
Î n acelaşi an, la 26 mai, Gaston Wiet furniza noi date despre activi
tatea flotei: „Crucişătorul Elisabeta " sub comanda lt. col . Koslinski şi bricul
„Mircea " sub coma nda maiorului Eustaţiu formează o divizie navală, la care
se vor adăuga torpiloarele şi care va fi pusă sub comanda col. Urseanu.
Aceste două nave vor pleca de aici şi vor efectua o croazieră pe Marea
Neagră „. O mare activitate se desfăşoară în vederea dotării cu armament şi
a construcţiei de şalupe canoniere" .
După ce prin t-run raport din 29 m<1rtie 1 895 consulul frn ncez comu
nica iminenta deplasare spre Kiel a celor două M ve maritime de război
româneşti şi itinerariul pe care acesta urmau s<i-1 parcurgă, la 4 m<1i acel<1şi
an, într-un nou raport în<1intat ministrului Hanotaux, Gaston Wiet comenta
în termeni critici necorelarea de program a celor două nave în voiajul spre
Kiel: „ Desigur nu este de aşteptat o riguroasă regul<1rita te de itinerar a tu nci
cănd este vorba de navele flotilei române; că aceasta a făcut progrese enorme,
sunt primul care s-o atest, dar îi ma i rămân multe de făcut pentru a fi la
înălţimea navelor de război srăine. La începutul fiec<irei călă torii, marinarii în
parte cel puţin - nu au ma i văzu t marea şi su feră mul t înainte de a se
obişnui" .
Întoarcerea navelor de la Kiel avea să-i prilejuiască diploma tului
francez ocazia trimiteri unui nou raport, la 19 iunie 1 895 în care nota :
„Informaţiile primite asupra deplasării care tocmai s-a încheiat, a navelor
„Elisabeta " şi „ Mircea " în drum spre Kiel, au produs la cartierul general o
impresie foarte bună „ . Mi-aş permite să subliniez că de câţiva ani guvernul
român caută mereu să-şi arate pa vilionul în străinătate" .
Activitatea flotei române de război în a nul 1 896 este de asemenea
reflectată pe larg, de rapoartele consulare franceze, începând cu manevrele
Diviziei de Mare descrise în tr-un raport din 10 iulie, continuând cu legea de
organizare a flotilei promulgată prin Decretul dn 26 februarie, prezentată în
acelaşi raport, completată cu efectivul de nave al Diviziei de Mare şi a l
Diviziei d e Dunăre şi c u prezentarea ofiţerilor superiori comandanţi, şi
încheind cu pregă tirea na velor pentru iernat. Î n urma ma nevrelor
desfăşurate pe mare în zilele de 1 2 şi 13 octombrie, la 20 octombrie 1 896, con
sulul francez trimitea un nou raport la Paris, în care comenta pe larg aceste
manevre şi rezul tatele lor. Concluzia raportului, care poate servi ca încheiere
a subiectului tratat, vorbeşte de la sine despre impresia favorabilii pe care
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reprezentanţa consulară franceză şi-a forma t-o asupra evoluţiei flotei române
în primele d ecenii ale României independen te, care a reieşit din rapoartele
consulare folosite pentru exemplificări. Această impresie este la fel de preg
nantă şi în acest u l tim raport, conţinând paragraful de mai jos: „Indiscutabil
marina de război romnă a făcut progrese serioase, dacă vorbim de d isciplina
şi instruirea oamenilor din echipaje ... Câ t d espre nave ele sunt în prezen t în
stare foarte bună. Puterea navală a României este prima pe Dunăre" .

Romanian fleet reflected by the french consular reports
from late 19-th century

- Abstract The development of the Roumanian Navy in late 1 9-th century, when
l�omania became a ma ritime country, was a na tional problem. bu t in the
sa me time, an in teresting matter for European diplomacy. From this point of
view, the author brings ou t the informations conceming the endowment, the
effectives, the specific activities of the Roumanian Navy, coming from the
French consulm reports of tha t time, which represen t an important docu
mentary source for the researcher of these days.
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