REPERE IN DIPLOMA'fiA UNIRII (1848-1859)
de DUMITRU VITCU

Admirabil sugerate în cuprinsul unei pagini de antologica confesiune
patriotica apartinînd ,bardului" de la Mirce�ti 1, eforturile generatiei
patruzecioptista, în primul deceniu postrevolutionar, s-au circumscris
prioritar obiectivului national fundamental al revolutiei, constînd în ma
terializarea îndraznetului vis, devenit imperativ istoric la mijlocul vea
cului, Unirea.
Ratiuni de oportunitate politica impusera românilor - în vremea
revolutiei - o anume reticenta vadita în deliberata formulare voalata a
acestui obiectiv în ansamblul programului oficial, dupa cum, acelea�i ra
tiuni, izvorînd din profunda cunoa�tere �?i corelare a conditiilor istorice
obiective �?i subiective au determinat etapizarea eforturilor în cadrul pro
cesului de formare a statului national român. Transformarile de structura
în societatea româneasca initiate, dirijate ori nu.mai proiectate, de revo
lutie implicau uria�?e forte externe, încît N. Golescu, Cr. Tell �?i I. H.
Radulescu nu gre�?eau afirmînd ca ,solutia chestiunii române depinde
de împrejurarile Europei" 2 ; pentru ca, într-adevar statutul juridic in
ternational al Principatelor se oferea ca pretext ingerintelor externe.
Astfel motivata �?i în viziunea lui H. Desprez, ,intentia valahilor [ ... ] era
de a lua chestiunea sub aspectul ei diplomatie" :�, rationament �?i procedeu
corecte în conditiile în care o eventuala confruntare de forta cu imperiile
autocratice din preajma ar fi avut consecinte catastrofale pentru români.
De aici �?i prodigioasa activitate a românilor pe plan extern, care a avut
drept rezultat ca numai în doi ani, 1 848 �?i 1 849, Europa a vorbit si a
seris despre Principate mai mult decît o facuse decenii în �?ir 4.
1 Vezi Aug. R. Clavel, Vasile A lecsandri. Mirce$ti. Schite $i impresiuni, 1890,
p. 12-13.
2 Ion Ghica, Amintiri din pribegia dupa 1848, vol. III, Craiova, s. a., p. 169.
3 Hippolyte Desprez, L a revolution dans l'Europe Orientale, Paris, 1848, p. D.
4 Leonid Boicu, Geneza ,chestiunii române" ca problemèi internationalèi, Ia�i, Ed.
Junimea, 1975, p. 104.
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Revolutia, în cursul careia ,românii - potrivit expresiei lui .T.
Michelet - au pus natiunea lor în calendarul lumii" 5, a inaugurat ast
fel o etapa noua, distincta, in istoria diplomatiei române�ti, punînd bazele
unei neîntrerupte �i unitare activitati diplomatice în sens modern 6, ale
carei teluri majore �i principii generale aveau sa calauzeasca ampla des
fa$Urare de forte pe tarim national, în a doua jumatate a secolului trecut,
încununata succesiv prin înfaptuirea Unirii Principatelor, prin dobîndi
rea independentei de stat �i prin desavîqirea unificarii statului national
român.
Este cunoscut faptul ca organul politic executiv al revolutiei muntene
trimise agenti oficio�i în diferite capitale europene (Ion Ghica la Istanbul,
Al. G. Golescu la Viena �i Paris, Ion Maiorescu la Frankfurt), ace�tia
reprezentînd �i aparînd interesele întregului popor român ; memorii $i
proteste în apararea revolutiei $i a dreptului de emancipare social-natio
nala au fost adresate ,Europei întregi", ca $i puterilor în parte, cerîn
du-se, printre altele, trecerea românilor sub protectia marilor puteri,
solutie menita sa fereasca tara de o decizie violenta, unilaterala, în ma
sura sa puna Europa in fata faptului implinit.
Evident, revendicarea $i lupta deschisa pentru unire �i independenta
ar fi avut putini sorti de izbînda in împrejurarile în care nu se ajunsese
în fapt la o alianta a tuturor fortelor revolution.are europene, cind disen
siunile nationale se adînceau, iar fortele reactiunii se regrupau sub
privirile neputincioase, în unele cazuri condescendente, ale democratiilor
burgheze apusene guvernante. Ocupatia armata turco-14rjsta a Princi
patelor n-a facut decît sa întareasca îndemnul spre cautarea unor cai
indirecte de atingere a obiectivelor supreme nationale, cai care conduceau
nemijlocit $i la internationalizarea ,chestiunii române", mai întîi prin
recunoa�terea formala a existentei ei.
Infrîngerea revolutiei române n-a avut consecintele pronosticate de
unii dintre publici$tii francezi ai epocii, dupa cum n-a fost urmata de o
diminuare a actiunilor externe vizînd constituirea statului national ro
mân, ci dimpotriva. Calauzita de acel spirit rector numit N. Bâlcescu, care
a elaborat cu rigurozitate �tiintifica progr.amul implinirii unitatii natio
nale, fixînd punctele �i argumentele viitoarelor negocieri dupa un temei
nic studiu politic $i istoric, emig.ratia revolution.ara româna a devenit
purtatoare legitima a aspiratiilor noastre nationale, desfa�urînd o neobo
sita activitate de natura diplomatica 8 în sensul imperativ al apelului
lansat de marele revolutionar-democrat, în martie 1 849 : ,.Unirea natio
nala este singurul principiu de viata, singurul principiu de multumire
5 C. A. Rosetti, Note intime. 1R48-1859, vol. II, Bucure!?ti, 1903, p. 23.
6 Dan Berindei , Di n începuturile diplomatiei române$ti moderne, Bucure!?ti, Erl.
politicâ, 1965, p. 75.
7 L. Boicu, op. cit., p. 104-105.
8 Pentru amànunte, vezi îndeosebi N. Corivan, Din activitatea emigrantilor ro
mâni în Apus (1853-1 857). Bucure!?ti. 1931, passim; Cornelia Bodea, Lupta pen
tJ·u unire a revolutionarilor exilati de la 1 848, in vol. Studii privind Unirea
Principatelor, Bucure!?ti, Ed. Academiei, 1960, p. 125-166 ; Dan Berindei, o p.
cit., p. 76 !?i urm.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

REPERE IN DIPLOMATIA UNIRII

9

pentru noi [ ... ]. Astâzi dall' e wemea ca moldovenii �i muntenii sâ ne
aducem aminte câ sîntem români, sâ ne strîngem împreunâ inimâ lîngâ
inima, sa ne organizâm, sa ne concentrâm toate puterile, toate vointele
într-o singurâ putere, într-o singura vointa [...]. Sâ ne unim fraWor, sa
ne unim ca sa mîntuim patria comuna .. " 9• Fii ai revolutiei patruzeciop
tiste, în care î�i formaserâ virtuti de propagandi�ti, oratori �?i agitatori
ai maselor, râspînditi din pricina epilogului nedorit al acesteia în toata
Europa, pribegii români au contactat pretutindeni legâturi profitabile
cauzei române�ti, pe c;:ue au r:acordat-o cu oportunitate �?i lucid �ca
rilor de regenerare nationala ale altor popoare. Preocupati deopotrivâ de
asigurarea unei fluente �?i exacte informari, pe de o parte, a opiniei pu
bliee internationale asupra specificitatii problemelor române�ti în context
universal �?i, pe de alta, a compatriotilor din tara, despre evolutia eveni
mentelor politice pe plan european, ei au activat farâ râgaz pe tarîmul
politicii externe ca autentici reprezentanti ai aspiratiilor nationale.
De�?i lipsiti de statutul diplomatilor oficiali �?i de girul plenipotentei,
reprezentînd interesele unui stat despârtit inca prin hotare nefire�?ti, ne
dispunînd nici de mijloacele materiale �?i de comunicare necesare, nici de
aparatul de reprezentare corespunzator, frunta�?ii generatiei pa�optiste au
actionat cu deosebita vigoare, în consens �i metodic, anticipînd toatc
formele unei diplomatii organizate cu toate metodele unei politici externe
constituite �i cu actiunile unor institutii structurate 10, preparînd astfel
pe plan international, ceea ce pe plan intern devenise un imperativ ·
Unirea.
Prin scrisori si memorii destinate, fie unor personalitati sau cercuri
politice, fie unor cotidiene de mare tiraj, prin bro�uri tiparite, prin audi
ente, întrevederi �i demersuri staruitoare în marile capitale europene,
solii oficio�i ai poporului român au izbutit sa neutralizeze adversitatile
întîlnite la tot pasul �i sa acrediteze în con�?tiinta factorilor politici dP
decizie �i a opiniei publiee internationale ,chestiunea românâ" �i strin
genta rezolvârii ei . Practic n-a existat cabinet politic, n-a existat persona
litate de vaza a diplomatiei europene în deceniul VI al secolului trecut,
care sâ nu fi fost abordate, direct sau indirect, cu sperante mai mult
sau mai putin îndreptatite, de catre ambasadorii cauzei române�ti. Cre
dinta nestramutata în izbînda �i târia deciziei de a lupta; exprimata !api
dar de unul dintre combatanti cînd greul abia începea - ,noi întoarcP.m
cerul si pamîntul pentru a ajunge la telul nostru" 11 - au întârit necon
tenit frontul de actiune româneasca desfa�uratâ vreme de aproape un
deceniu' cu toiagul saraciei în mînâ �i cu gr.aiul adevâruului pe buze".
,Sentinele ale poporului" , cum îi numea Bâlcescu pe emigrantii-di
plomati, ei au cautat sâ patrunda dintr-un început în strategia tarilor
influente, sâ înteleaga manevrele �i intentiile politico-diplomatice, sâ
.

9 N. Bâlcescu, Opere, IV, Corespondentii, Bucure�ti, Ed. Academiei, 1962, p. 135136.
10 Mircca Malita, Diplomatii Unirii �i opera lor, in ,Lumea" nr. 5, 1967, p. 16.
11 George Fotino, Din vremea rena�terii nationale a Tiirii Române�ti. Boierii
Go le�ti, Il, Bucurc�ti, 1939, p. 221.
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sesize :;;i sâ exploateze oportunitâtile ivite pe e:;;chierul european, izbutind
sâ se strecoare abil printre marile primejdii :;; i momente de încercare,
adaptîndu-:;;i tactica :;;i mijloacele de actiune in functie de pulsul cabine
telor în momentele de tensionare a vietii politice internationale. 12 Fire�te,
nu au lipsit momentele de confuzie sau dezacord survenite în alegerea
mijloacelor diplomatice corespunzâtoare împrejurârilor politice men�u
schimbâtoare, momente generate de prudenta exageratâ a unora, sau de
entuziasmul nejustificat al altora, de încrederea nemârginitâ a ,tinerilor",
ori de defetismul ,bâtrînilor". Nimic neobi:;;n uit in toate acestea, de vreme
ce combatantii erau diferiti ca formatie, însu�iri :;; i temperamente :
Bâlcescu, hotârît �?i clarvâzâtor, se dovedise radical în convingeri �?i energie
în actiuni ; Ion Ghica afi:;; a moderatia :;; i înclinarea spre negocierea râbdâ
toare �?i tenace, partizan al tehnicii diplomatice, deseori al initiativelor
personale ; Gole�?tii, ca �?i Tell �?i Heliade Râdulescu, erau entuzia:;;t i pro
motori ai unor procedee noi în care stâruint;a diplomaticâ trebuia preluata
de luptâtorii politici ; Bratenii, rationali:;;t i :;; i subtili, întrezâreau izbînda
prin îmbinarea câilor revolutionarâ :;; i diplomaticâ cu accente pe cointere
sarea politica :;; i economicâ a cabinetelor europene în jurul cauzei române ;
�?i exemplele pot continua. Dar, elementul liant al atîtor însu�?iri particu
lare pe cîte identitâti am invocat sau le-am invocat 1-a constituit, neîn�
doielnic, dragostea fierbinte pentru tara �?i neam. Idealul comun aJ
Unirii, a anulat deosebirile personale, chiar atunci cînd acestea se
arâtau pronuntate, însufletind efortul continuu desfa:;;urat în d irectia
nationala, unanim acceptata de purtâtorii :;;i apârâtorii aceleia:;;i cauze. ,Sa
ne pregati.m din vreme - glâsuia un sugestiv îndemn lansat la începutul
anului 1853, preconizînd revizuirea tacticii de lupta - �?i sa cautam
puterea în noi în:;;i ne, sâ o concentrâm în noi [ ... ] lucrînd pentru o unitate
posibilâ �?i sacra pentru noi, câci sîntem unul sau zece milioane de români
a câror cugetare trebuie sâ fie una :;; i aceea:;; i , :;; i cînd va suna ora inde
pendentei noastre, atunci, a:;;a pregâtiti, putem fi siguri câ vom fi ascul
tati :;; i respectati" 1:1• Acea ,orâ a independentei", a descâtu:;; ârii Princtpa
telor de sub suzeranitatea Portii :;;i protectoratului tarist, deopotriva de
apâsâtoare, pârea sâ fi sunat pentru cei mai multi dintre militantH politici
români odatâ cu declan:;;area ostilitâtilor annate în Orient, în vara anului
1853.
Izbucnirea râzboiului Crimeii, ocupatia armatâ strâinâ a Principaie
lor, e:;; uarea tentativei de repatriere a emigrantilor politici :;;i de insurec
tionare a românilor, încheierea conventiei turco-austriece de la Boyadjy
Keuy, toate laolaltâ :;; i fiecare în parte au impus intensificarea cu precâ
dere a activitatii de propagandâ pe lînga cabinetele politice europene 1'1
12 Vczi D. Vitcu, Diplomatii Unirii, Ed. Academiei, Bucure�?ti, 1979, p. 11 !?i urm.
13 C. D. Aricescu, Corespondenta secretii $Ï alte acte inedite ale capilor revolutiei
române de la 1848, III, Bucure�?ti, 1875, p. 46.
14 Vezi Al. Cretzianu, Din arhiva lui Dumitru Briitianu, 1, Bucure�?ti, 1933, p. 336337 ; G. Fotino, op. cit., IV, p. 41-44 ; N. Corivan, op. cit., p. 30 �?i urm. ; L.
Boicu, op. cit., p. 127-129.
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�i coordonaœa acesteia cu actiunile patriotllor aflati in �ara. Actiunile
de protest ori de informare a cercurilor politice 1?i a opiniei publiee vor
precumpani, din toamna anului 1854, celor subsumate intereselor revo
lutiei europene (revolutie pe care multi o vazura ca iminenta cu un an
mai înainte), diplomatia revolutionara mentinîndu-se doar ca solutie
subsidiara de actiune.
Firescul revenirii în zona negocierilor rabdatoare 1?i a diplomatiei
oficiale decurgea, pentru exilati, d in pozitia tot mai avansata rezervata
problemelor române1?ti în cadrul relatiilor politice internationale, îndP.o
sebi în sud-estul Europei, unde ipotezele diplomatice grupate în j urul
reechilibrarii raportului de forte înscriau constant 1?i soarta Principatelor.
Situatia acestora, care, potrivit notatiilor lui L. Thouvenel, ,era cît pe CP
sa reaprinda razboiul a doua zi dupa expeditia din Crimeea, dar între
beligeranti" l!'i, interesa acum în cel mai înalt grad 1?i diplomatia engleza 16,
ca �i pe cea austriaca 17, ca sa nu mai vorbim de -puterile inca suzerane
�i protectoare, conferind invariabil primului punct din programul de
pace formulat î·;ca d in iunie 1854 (constînd în înlocuirea protectoratului
tarist asupra Principatelor cu o garantie a marilor puteri europene) o
valoare continentalâ. Noua opticâ a diplomatiei europene în privinta
viitorului statut international al Principatelor, chiar dacâ nu atingea
esenta lucrurilor - constituirea unui stat national independent - marca,
concomitent, revirimentul unei activitati nationale române1?ti desfâ�urata,
în maniera 1?i prin procedee diplomatice, de frunta�ii emigratiei revolu
tionare.
Bilantul sintetic comunicat de exilati celor din tara, la sfî�itul anulut
1855, consemna, între altele : ,Ne siliram a arata importanta Principa
telor, demonstrînd cà ele reprezenteazâ in realitate o natie de capetenie
care intereseazâ Europa intreagâ. Indata ce s-a ivit chestiunea Orientu
lui [ . . . ], unul din noi fu însarcinat ca sa se puie în relatii cu ministerul
trebilor din afara al Frantei �i sâ-1 asigure de dispozitiile românilor.
�titi, asemenea, ca s-au dat memoruri �i necontenit aici, la Londra �i la
Constantinopol, trimetînd în fiecare din aceste din urma �i cîte unul �i
doi dintre noi. Dar, de1?i furâm siliti a -ne pu ne pe tarîmul guvernelor
actuale [ ... ], le-am dovedit ca constituarea unui stat român între Marea
Neagrii, Nistru, Carpati 1?i Dunare, stat care prin pozitia topografica �i
prin omogenitatea populatiilor ce ne împrejura devine mai tare decît
ar ierta întinderea lui, este singura întocmire a Orientului care poate des
chide Occidentului Marea Neagra 1?i-i da o preponderenta sigura pentru
totdeauna" 111• Constatarile �i observatiile prilejuite de acest remarcabil
bilant al activitatii exilatHor evidentieaza cu pregnanta justetea tacticii
.13 L. ThouvEnel, Pages de l'histoire du second empire d'après les papiers de m.
Thcmvenel, ancien ministre des affaires étrangères (1854-1866), Paris, 1903, p. 23.
16 August Craven, Lord Palmerston. Sa correspondance intime pour servir a
!"histoire diplomatique de l'Europe de 1830 à 1865, II, Paris, 1878, p. 478.
17 L, Boicu, op. cit., p. 130-131 ; idem, Austria �i Principatele române în vremea
ràzboiului Crimeii ( 1 853-1856), Bucure!jti, Ed. Academiei, 1971, passim.
18 C. Fotino, op. cit., IV, p. 124-133.
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adoptate �i realismul demersurilor lor, dupa cum releva obiectivele ur
mârite �i pozitiile avansate pe care se situau in acest neîntrerupt travaliu.
Important este faptul cà din conjugarea diversitâtii de interese
politice europene cu actiunile energice ale patriotilor români, atît în tarà,
cît �i în strâinâtate, a rezultat o decizie de circumstantà, nefinità, a fo
rumului diplomatie european întrunit la Paris, dupa pertractârîle vie
neze 19, decizie care asigura doar premisele unor viitoare dezbateri consa
crate problemelor prioritare române�ti, consfintite astfel la nivel conti
nental. Cele doua protocoale diplomatice 20 încheiate succesiv la Viena
�i, respectiv, Constantinopol, la începutul anului 1856 �i, apoi, actele
Congresului de la Paris au avut ,meritul" revitalizârii spiritelor în inte
rior �i în afarâ, demonstrînd, pînâ �i la nivelul administratiilor în fiintâ,
cà tutela puterilor nu mai era acceptatà cu supu�enia de odinioarâ.
Neîndoielnic, hotârîrea privitoare la consultarea dorintelor Principa
telor - caz mai rar, dacâ nu chiar premierà în practica diplomaticâ 21 justüicâ asertiunea potrivjt câreia tratatul de la Paris a facilitat lupta
românilor pentru Unire ; dar, judecate în ansamblu, hotarîrile forumului
diplomatie european nu pot fi apreciate ca dâtâtoare de viatâ unei natiuni
autonome, ,practic independentâ", ce s-ar fi ,nâscut" din congresul de la
Paris. 22 Pentru ca, a sustine a�a ceva înseamnâ a da uitàrii ca chestiunea
românâ, unul din fac.torii care au despàJi;it congresul în tabere �i au gràbit
ruperea aliantelor din vremea râzboiului, nu a fost solutionatâ la Paris,
ci în Principate �i în urma unei lupte dîrze purtatâ de români cu hotàrîre,
abilitate �i curaj.
Tintuiti în afara fruntariilor patriei mai bine de un an dupa semnarea
tratatului de pace, membrii emigratiei revolutionare române în apus n-au
încetat o clipâ demersurile de naturâ diplomaticâ pe lîngâ cabinetele �i
personalitâtile politice europene, asociind cererii de repatriere ideea,
atît de des vehiculatâ �i pînâ atunci, a Unirii sub un print apartinînd
uneia dintre familiile suveranilor din Occident. Separat de efortul pro
pagandistic pilduitor efectuat prin intermediul bro�urilor ori al editiei
franceze a ,Stelei Dunârii", numeroase corespondente provenite din
Principate, dar �i din Constantinopol, Viena, Berlin, Londra sau Paris
�i inserate în ziarele occidentale, au întretinut �i sporit interesul pentru
problemele române�ti, abordîndu-le, apreciindu-le, schitînd judecâti de
valoare �i oferind solutii in raport cu interesele generale sau cele parti
culare ale diverselor puteri 23• Situatia disperatâ la un moment dat a
exilatilor, cârora uneltirile austriace cu largul concurs al caimacamilor
19 N. Corivan, Renseignements sur la Conférence de Vienne (1 855), in "Revue
historique du sud-est européene", nr. 1-3, 1931, p.
20 Acte �i documente relative la istoria rena�terii României, Il, p. 917-921 ; L.
Thouvenel, op. cit., p. 219.
2 1 L. Boicu, Diplomatia europeand �i triumful cauzei române, Ed. Junimea, Iasi .
1978, p. 1 1 7.
22 J. B. Duroselle, L'Europe de 1 8 1 5 à nos jours. Vie politique et relations inter
nationales, Paris, 1964, p. 1 14.
23 Gh. Platon, Lupta românilor pentru unitate nationald. Ecouri in presa euro
peand (1855-1859), Ed. Junimea, Ia�i, 1974, p. 34, 158.
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antiunioni�ti pârea sâ le fi compromis :;;ansa repatrieri, în timp util spre
a participa efectiv la infâptuirea marelui deziderat national2", i�i afla
unica mîngîiere in amploarea fârâ precedent pe care o câpâtase mi�carea
pentru unire in tara, unde fusese transferat centrul de greutate al tuturor
actiunilor patriotice. Dirijate cu tactul �i autoritatea unui Kogâlniceanu,
Alecsandri, Negri, R:1llet ori Mâlinescu în Moldova, a unui Grigore lo
ra nu, I. I. Filipescu, Al. G. Golescu-Negru ori Grigore Serrurie (repa
triati în cursul anului 1 856) in 'fara Româneascâ, eforturile metodice �i
tenace ale unioni�tilor români, inspirind - prin comparatie - consulului
Godel Lannoy imaginea unei ,anumite situatii italiene" 25, au preparat
terenul împlinirii telului comun prin realizâri preliminare.
Dep�ind divergentele f1re�ti dintre grupârile ce o compuneau �i pe care
acestea le reprezentau, m�carea unionistâ s-a impus printr-o unitate
aproape perfectâ in privinta telurilor fundamentale. Adunârile ad-hoc dupâ ce, în prealabil, acee�i unitate de convingere fundamentalâ a re
prezentat factorul hotârîtor in determinarea anulârii alegerilor falsificate
în Moldova - au constituit cea mai convingâtoare demonstratie a acestui
ad�vâr. 2G Unanimitatea voturilor exprimate în favoarea Unirii, atît in
'fara Româneascâ (unde revenirea exilatïlor pa�opti�ti in vara lui 1 857
asigurase radicalizarea conducerii mi:;;cârii unioniste), cît �i in Moldova, a
demomtrat cu prisosintâ in fata Europei câ natiunea românâ, in ansam
blul ei, prin purtâtorii ei de cuvînt, vedea în Unire calea sigurâ a unei
temeinice �i profunde reorganizari a Principatelor. Adoptarea motiunilor
unioniste a constituit, a�adar, primul fapt implinit de care Europa a
trebuit sa ia cuno�tintâ 2ï.
Raportul c:omisarilor europeni trimi�i la Bucure�ti 28, incheiat in
martie 1858 �i prezentat Conferintei ce urma sâ se întruneascâ la Paris
în conformitate cu hotârîrea Congresului din 1 856, semnifica dovada
materialâ - rezultatâ din oontactul direct al oficialilor cu realitâtïle ro
mâne$ti - a faptului ca Principatele incetaserâ de a mai fi un simplu
cîmp de experientâ, unde puterile i�i puteau aplica ,solutiile", ca repre
zentau un organism viu, decis nu numai sâ-�i exprime ci sa-�i �i sustinâ
propriile revendicâri. Totu�i, noua Conferiniâ diplomaticâ, ignorînd nâzu
intele majore ale celor prealabil consultati, a elaborat, dupa îndelungi
pertractâri, un statut voit fundamental privind organizarea ,definitivâ"
a Principatelor, în conformitate cu interesele politice ale statelor repre
zentate. Conven\ia din 7/ 1 9 august, act diplomatie heteroclit, intârea sau
dezvolta articolele din tratatul din 1 856 referitoare la Moldova �i Tara
Româneascâ, adoptind �i unele stipulatii noi 29, insâ fârâ a da cuvenita �i
24 Vezi M. Reeleanu, 0 scrisoare necunoscuta de la Gh. Magheru, in ,Revist.a
arhivelor", an. VII (1964), nr. 2, p. 258.
25 Do cumente privind Unirea Principatelor, vol. I I, Bucure�ti, Ed. Academiei,
1959, p. 17.
26 Vezi Dan Berindei, Locul istoric al Adunarilor ad-hoc, in ,Studii", XIX (1966),
nr. 1, p. 23-32.
27 Idem, Constituirea .çtatului national român fn contextul european, in vol. Cuza
Voda. In memoriam, Ia�i, 1973, p. 1 19.
28 Acte �i documente... , VI'), p. 541 �i urm.
29 Ibidem, VII, p. 306-314.
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a!?teptata dezlegare. Sperantele întemeiate pe logica �i justetea cererilor
formulate anterior de Adunâri, au fost daca nu îru;;elate, cel putin înca
odata amînate. ,Noi am cerut Unirea - nota atunci unul dintre patriotii
moldavi în coloanele ziarului ,L'Independance Belge" - pentru a râs
punde apelului Europei [ ... ], am cerut un principe strain pentru a avea in
fruntea noului stat un om care sâ se situeze deasupra intrigilor interne,
independent de influentele din tara �i de exigentele uneia sau alteia d\.Q
tre puteri [ ... ]. Dacâ putem întelege eventualitatea unor dificultâti in
privin� alegerii domnitorului, în privinta Unirii nu vedem nici una,
deoareœ toate puterile s-au angajat la aceasta prin protocoalele tratatului
din 30 martie, în fata lumii �i a dreptâtii eterne" 311• $i totu�i ceea ce
semnatarului acelor rînduri i se parea, atunci, a fi un sacrilegiu, pentru
diplomatia europeana a însemnat formula convenabila de exprimare a
acelei diversitâti de interese, în fata aceleia�i lumi �i a aceleia�i eterne
justitii.
Lunile care au u.rmat dupa încheierea Conventiei de la Paris au
demonstrat plenar capacitatile politice lili tactul diplomatie al românilor,
cu atît mai stralucite cu cît prevederile electorale ,fabricate" de diplo
matia europeana erau departe de a constitui un cadru propice. Preluînd
!?i dezvoltînd in directia propriilor aspiratii stipulatiile favorizante clin
Conventie - acea jumatate de Unire, cum o numea Xenopol31 - pa
triotii moldo-valahi au perseverat în limitele posibilitâtilor �i mijloacelor
ce li s-au oferit, fara a brusca lucrurile, fârâ a provoca ingerinte externe,
mai .ales ca problema Principatelor continua sa ramîna o chestiune euro
peana, deci nu în afara controlului puterilor. Condulili cu vigoare !;ii înte
lepciune de cei ce reprezentasera !?i la 1 848 avangarda mi�carii de rege
rare nationalâ �i progres social, ei au aplicat litera Conventiei pentru
triumful sipritului national. Rezultatul concret al acestei situatii, in fapt
rodul unor îndelungate �i eroice eforturi ,ale întregului popor, a fost
dubla alegere a colonelului Alexandru Ioan Cuza ca domn al Principatelor
Unite, în urma voturilor exprimate de cele doua Adunari elective, la 5
�i, respectiv, 24 ianuarie 1 859.
Realizarea prin forte proprii a acestei nazuinte seculare procura nu
numai satisfactia izbînzii, înca minate de serioase adversitati, ci !?Ï cre
dinta în temeinicia �i durabilitatea ei. Atitudinea rezervata sau ostila a
unora dintre puteri, explicabilâ lili explicata de altfel, n-a putut împiedica
evolutia fireasca, logica !?i legicâ, a unui proces ce depa�ise stadiul acu
mularilor cantitative, numim astfel procesul constituirii statului national
român modern. Neputindu-i abate directia, nici contesta obiectivul final
al acestui proces, inamicii ca �i amicii nesinceri ai poporului român s-au
straduit din rasputeri sa amine la nesfir�it legalizarea actului istoric faptuit
la Ia�i �i Bucur�ti, sa intirzie prin aceasta ocuparea locului pe care
natiunea româna îl binemerita in rîndul celorlalte natiuni. Astfel, de�i
chestiunea Principatelor Î!?i aflase în interior adevarata solutionare, ea
n-a parâsit nici dupa 24 ianuarie 1 859 sfera de preocupari a diplomatiei
30 Gh. Platon, op. cit., p. 321.
31 A. D. Xenopol, Domnia hd Cuza Voda, vol. 1, Ia�i, 1903, p. 7.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

REPERE IN DIPLOMATIA UNIRII

15

:;;i cabinetelor politice europene, in pofida ·numeroaselor :;; i complexelor
probleme cu care acestea erau confruntate in diverse zone ale lumii.
Caracteristic pentru noua etapa este faptul di, de asta data, apara
rea intereselor române:;;ti a revenit statului român insu�i, exponentul
politicii sale externe fiind, in primul rlnd, domnitorul, care simboliza
însa�i ideea unitatH. Faza manifestarilor publiee, spontane, a ac�iunilor
de propaganda externa initiate de patrio�ii români afla�i in exil, a me
moriilor neoficiale :;;i a interven�iilor de aceea:;;i natura pe linga cabinetele
politice, diplomatice, ori cercuri influente din jurul lor, era de acum
depa:;;ita, o etapa noua, superio.ara, luîndu-i locul. Este etapa diplomatiei
române�ti unitare, oficiale :;;i neîntrerupte, reprezentata de misiunile spe
ciale :;;i de agentii acreditati în strainatate (Constantinopol, Paris, Belgrad),
sub egida principalului diriguitor al politicii externe a Principatelor
Unite, domnitorul, ajutat de cancelaria sa diplomatica :;;i de sfetnicii
apropiati.
De:;;i aflate înca sub suzeranitatea' Por�ii �i sub regimul garantiei
colective a celor :;;apte puteri, Principatele Unite au cutezat :;;i izbutit sa-:;;i
afirme pe cale diplomatica :;;i în rela�iile lor cu statele deplin suverane o
politica externa de sine statatoare, activa, plina de curaj, dar :;;i de
mâ.<;urà :12. Practicatâ de acei oameni ,noi" èeru�i de Kogâlniceanu in
memorabilul sau diseurs rostit cu prilejul înscaunarii lui Cuza la Ia:;;i,
p:-Jlitica externa a Principatelor Unite a purtat mereu pecetea demnitatii
na�ionale, servind exemplar obiectivelor impuse de insa:;;i sensul firesc
al evolutiei societa�ii române:;;ti pe faga:;; modern : desavir:;;irea Unirii
prin ,,legalizarea", în prima faza, a dublei alegeri �i apoi prin infiiptuirea
Unirii administrative, apararea ferma a autonomiei Principatelor :;;i, in
perspectiva, asigurarea premiselor pentru dobîndirea independen�ei na
�ionale �i pentru realizarea unita�ii întregului popor român.
Prezenta vie în contextul politicii europene în perioada impunerii
:;;i desavîr�irii faptului înmplinit din Principate, tînara diplomatie româ
neasca, calita în �coala aspra a exilului postpa�optist, a sus�inut admi
rabil interesele legitime ale noului organism na�ional, cautînd sa-1 des
p.rinda de vechile tipare ale pozi�iei interna�ionale a Moldovei :;;i Tarii
Române:;;ti :;;i sà-1 impuna ca o realitate de sine stâtâtoare. Sprijinta con
stant prin lupta întregului popor, dornic de a vedea desâvîr:;;ita pe toate
planurile unitatea celor doua �ari, :;;i dominata de spiritului de echipa
indispensabil infaptuirii generosului program de emancipare na�ionala
afi�at de primul domnitor al Principatelor Unite, ac�iunea diplomatiei
române:;;ti din perioada formarii :;;i organizarii statului na�ional a fost
încununatâ de sucees. Izbînda n-a fost însa deloc facilâ :;;i imediata, ci a
presupus din partea celor desemna�i sa reprezinte interesele Unirii în
fa�a versatei diploma�ii europene, un patriotism fierbinte, dublat de inte
ligentii sclipitoare �i judecata lucidà, demnitate �i curaj, spirit de ini�ia32

Vezi G. G. Florescu, Unele aspecte ale pozitiei internationale a 'J.'iirilor Ro
mâne in perioada Unirii, in ,Studii �i cercetàri juridice", IV, 1959, nr. 1, p
155-178.

http://www.cimec.ro / http://cmiabc.ro

16

DUMITRU VITCU

tivâ �i stâpinire de sine, adicâ tocmai insu!?irile indispensabile bunului
diplomat. 33
Confirmind sperantele !iii increderea cu care au fost investiti, nu de
domn ci de tarâ, in conditiile cu totul particulare ale debutului organi
zârii aparatului de stat pe temeiuri moderne, cei dintii misionari (V.
Alecsandri, L. Steege, D. Brâtianu, I. Bâlâceanu, St. Golescu) ori agenti
diplomatici (C. Negri, I. Alecsandri, Th. Callimachi) ai Principatelor Unite
in capitalele europene !?i-au asociat perfect stâruitoarele lor eforturi celor
consumate cu acel�i zel de fortele progresului in interior, fundamentind
astfel adevârul axiomatic exprimat de unul dintre ,arhitectH" României
moderne : ,Unirea este actul energie al intregii natiuni române".

REPERS DANS LA DIPLOMATIE DE L'UNION DES PRINCIPAUTll':S
ROUMAINES
R é s u me>

L'Union des Principautés Roumaines la Moldavie et la Valachie, réalisée le
24 janvier 1859, a été le résultat de longues efforts du peuple roumain tout entier,
constitué en nation dans la deuxième moitié du siècle passé. Ces efforts ont
augmenté en intensité et ampleur durant les dix années antérieures, â la réalisation
de l'Union. La révolution de 1848 a inauguré une nouvelle étape, particulière, dans
l'histoire de la diplomatie roumaine en mettant les fondements d'une activité
diplomatique unitaire ininterrompue, dans le sens moderne, dont ses objectives
majeures et ses principes générales devront conduire l'entier développement des
forces nationales dans la deuxième moitié du siècle passé. Les chefs de la révolu
tion roumaine, obligés de quitter le pays après la répression de la révolte, sont
devenus les porteurs légitimes des aspirations nationales roumaines.
Bien que dépourvus du statut des diplomats officièls et de la garantie des
plenipotentiaires en representant les intérêts d'un état divisé encore, par les
frontiers artificielles, ne possedant même, des môyens matérielles nécessaires, ni
même l'appareil de représentation correspondantes, les messagers officiaux du peuple
roumain ont actionné avec vigueure, en consensus et méthodiquement en anticipa•t
tout les formes d'une diplomatie organisée, avec toute les méthodes d'une politique
externe constituée, en préparant ainsi, sur le plan international, l'Union. Par des
lettres et des mémoires, par des brochures imprimées, par des audiences. éntrevues
et des demarches pertinants dans les grandes capitales de l'Europe ils ont reussi
d'attirer l'attention de l'opinion publique internationale sur la ,question roumaine"
et la nécessité impérieuse de sa résolution. L'action des messagers roumains,
raccrochée aux mouvements de la libération nationale des autres peuples (italien,
polonais. hongrois), s'est développée dans une ininterrompu et étroit liaison avec
les dirigents de la lutte pour le progrès dans notre pays. Le présent article essaie
de ressoudre les principales actions et mouvements de la lutte politico-diplomatique
soutenu par les anciens révolutionaires de 1848 en vue de la constitution de l'État
national roumain moderne.
33 Harold Nicolson. Arta diplomaticèi, Bucuresti, Ed. politicâ, 1966, p. 54.
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