CRUCIADĂ ÎN EU}\OPA MODERNĂ. "A TREIA ROMĂ" ŞI
PRINCIPATELE DUNĂRENE (1768-1773)
LAURENŢIU STROE
Criza internă din Imperiul Otoman, declanşată încă de la stărşitul secolului al XVI-lea.
reculul definitiv al puterii musulmane, marcat oficial prin pacea de la Karlowitz, din anul

1699,

deplasarea centrului politicii europene spre răsărit, în urma expansiunii celei de-"a Treia
Rome", Rusia, iată elemente defmitorii ale competiţiei dintre marile puteri europene, în a doua
jumătate a secolului al XVIII-lea. pentru adjudecarea moştenirii "omului bolnav al Europei".
Politica orientală a Rusiei, al cărui cadru fusese schiţat de Petru cel Mare, a fost reluată cu
impetuozitate de Ecaterina a

IT-a, sub masca unei cruciade, cu nobila misiune de a elibera

popoarele ortodoxe, din sud-estul Europei, de sub jugul mahomedan.
Agenţii ruşi, cu misiunea expresă de a intemaţionaliza agitaţiilc interne din imperiul
sultanilor, au acţionat inclusiv în Principatele Române, situate între marile imperii implicate în
soluţionarea Chestiunii Orientale, intrată într-o nouă

fază, mai ales după intervenţia în forţă a

Rusiei în problemele interne ale Poloniei în 1764 1 •
Deoarece slăbirea Poloniei ameninţa grav poziţiile Imperiului Otoman în Europa, se
prefigura un conflict de proporţii între "A Treia Romă" şi Semilună. Factorii de decizie de Ia
Petersburg au acţionat încă din

1 765 pentru a determina pe sultan să declare Rusiei război,

pentru a nu da ocazia celorlalte puteri implicate în succesiunea orientală să acuze Rusia de
agresiune şi chiar să se coalizeze împotriva acesteia, pentru a împiedica rezolvarea unilaterală,
în favoarea Rusiei, a Problemei Orientale. Destinul politic al Principatelor Române era ataşat
peremptoriu dezvoltării celor două probleme capitale din zonă, poloneză şi otomană, cu toate
că, pentru acel moment, ţinta cea mai apropiată şi mai importantă a Rusiei rămânea Crimeea.,
poarta nordică a Mării Negre, de unde tătarii loveau cu regularitate în flanc avansul Rusiei în
2
sud-estul Europei

În anul 1 767 un grup de călugări ruşi a acţionat sistematic în Moldova, încercând a
atrage de partea Rusiei populaţia, ceea ce a provocat protestele Porţii. Tensiunea ruso-turcă s-a
amplificat în momentul când Petersburgul a susţinut că fugarii moldoveni se puteau include
printre numeroşii creştini care, din toate colţurile imperiului sultanilor, aspirau să se sustragă
3
"vexaţiunilor prinţilor şi guvernatorilor impuşi de Poartă"
·

Peste un an, Ia Iaşi, era spânzurat un ofiţer rus acuzat de spionaj, în a cărui

corespondenţă fusese descoperită o scrisoare a unor magnaţi ruşi, în care boierimea din
4
Moldova era chemată să se răscoale contra dominaţiei otomane •

Unii dintre nobilii polonezi refugiaţi în Moldova avertizau Poarta că, după ce se vor
consolida în Polonia, moscoviţii vor pătrunde, pas cu pas, în Principatele Române, ''urmând a
5
ataca şi alte părţi din Imperiu Otoman"

1 Venimin Ciobanu, Tratatul de la Kuciuk-Kainargi (1774) în viziunea diplomaţiei suedeze, în CI,
XVll/2, 1998, p. 178.

2 G.S. Grosu, Dunaiskie kneajestva v russko-tureţkih diplomaticeskih vzaimootnoşeniah
(1783-1787), in Balkanskii istoricescii sbomik, III, Kişinev, 1973, p. 269.

3 Hamrner, Histoire de l'Empire OUomane, 1, T. XVI, Paris, 1839, p. 174-176.

4 1bidem, p. 177.
5 Cronici turceşti privind Ţllrile RomAne. Extrase, III, Bucureşti, 1980, p. 421 .
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Evenimentele din Polonia, corelate cu cele din alte regiuni, aflate sub control otoman,
ca şi manevrele diplomatice ale Franţei, Rusiei şi Suediei, 'au pregătit terenul declaraţiei de
rnzboi făcute Rusiei de către Poartă în 17686•
Suspiciunile puterii suzerane au determinat decapitarea domnitorului Moldovei,
Grigore Callimachi, acuzat de o deturnare a fondurilor destinate aprovizionării armatei
otomane7, în timp ce forţe speciale turceşti primeau în anul 1769 misiunea "de a lichida toate
raialele" care întreţineau legături cu Rusia8.
Cu toate eforturile, otomanii nu putuseră contracara, în Ţara Româneasă, acţiunea
agentului special rus Nazar Carazin, trimis încă din ajunul declanşării războiului cu misiune de
spionaj şi de organizare a colaborării militare şi politice cu Rusia, agentul obţinând concursul
unor vârfuri ecleziastice şi boiereşti, cum ar fi fraţii Mihai şi Pârvu Cantacuzino9•
La începutul războiului ruso-turc din anii 1 768-1774 statutul politico-juridic al
raporturilor dintre Rusia şi cele două Principate autonome a preocupat în mod deosebit
Petersburgul, deoarece o anexare a acestora ar fi pus Rusia în faţa marilor puteri, preocupate de
menţinerea echilibrului de forţe. Diplomaţia ţaristă s-a fixat asupra unui obiectiv minimal, prin
a cărui realizare Rusia urma să stăpânească Principatele 25 de ani, în contul indemnizaţiilor de
rnzboi, existând şi un obiectiv maximal, independenţa Principatelor, ceea ce ar fi presupus
graniţa otomană la Dunăre şi intrarea celor două Principate Române sub influenţa evidentă a
celei de-"A Treia Rome"10•
Rusia, pentru a camufla intenţiile sale anexioniste, a încercat să genereze şi să dirijeze
unele tendinţe de "alipire" a Principatelor, prezentându-le ca venind din partea românilor. După
ce, în toamna anului 1 769, ţarina se intitula ''noua stăpână a Moldovei"1 1 , prin "cartea de
jurământ'' răspândită de autorităţile de ocupaţie cu ajutorul preoţilor se cerea pământenilor să
jure că vor păstra de "bună voie datoria cea credincioasă a supunerii faţă de Rusia"12
Rusia persista în a se prezenta Europei ca eliberatoarea creştinilor ortodocşi de sub
dominaţia otomană, aspect reflectat de corespondenţa dintre Ecaterina a Il-a şi Pârvu
Cantacuzino, acestuia cerându-i-se mobilizarea tuturor creştinilor în lupta antiotomană, apel
întărit în ianuarie 1 769 de manifestul imperial către toţi creştinii din Muntenia, Moldova,
Bulgaria, Muntenegru, Bosnia, Herţegovina, Albania şi "alte ţinuturi ruseşti", promiţându-se
reconstituirea "vechilor patrii slobode şi nesupuse", dar sub "acoperământul" Rusiei1 3 •
În fapt, trupele ţariste se aflau pe teritoriul Principatelor Române, considerate ''teritorii
cucerite", în care se produsese o substituire de suzeranitate mascată, fără statut clar, în
condiţiile în care războiul victorios permitea Rusiei instituirea controlului asupra administraţiei
şi pregătirea condiţiilor wtei anexiuni viitoare. Acest act depindea, printre altele, şi de atitudinea
puterilor europene, despre care ţarina scria lui Voltaire: "Europa îmi va accepta proiectele
numai în caz de succes. . . "14
6 Venimin Ciobanu, op.cit., p. 179.
7 Leonid Boicu, Principatele române în raporturile politice internaţionale (sec. XVIII), Iaşi, 1 986,
r. 1 62.

Hammer, op.cit., p. 237.

9 L Boicu, op.cit., p. 163; N. Iorga, Genealogia Cantacuzinilor, Bucureşti, 1 902, p. 1 54 şi unn.
10 E.I. Drujinina, Kuciuk-Kainardgiskii mir 1774 goda, Moskva, 1955, p. 123.

1 1 S.M. Soloviov, Istoria Rossiiu s drevneişih vremea, kniga XIV, Moskva, 1965, p. 292.
12
Arhiva Românească, tom I, laş� 1841, p. 1 75.
13 L Boicu, op.cit., p. 1 65.
14 S.M Soloviov, op.cit., p. 358.

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

Cruciadă în Europa modernă

203

Cât priveşte starea de spirit a românilor, războiul adusese majorităţii populaţiei greutăţi

mai mari faţă de anii premergători, ceea ce umbrise speranţa generală '"'mtr-un viitor mai bun",

creştineşte ocrotit de Rusia. Cu toate acestea, o parte a boierimii autohtone incerca, prin

Trâmbiţa românească, manifest public, patriotic şi revoluţionar, compus in �ersuri şi tipărit in
1 769, să provoace "deşteptarea românilor", in numele măreţiei de altă dată. Intr-un asemenea
context putem integra "marea credinţă şi ajutorul" dat ruşilor de Cantacuzini in Ţara
Românească, ca şi aportul voluntarilor din cele două Principate dunărene la unele succese

militare ruseşti15
Ambasadorii Prusiei şi Franţei raportau superiorilor lor de la Berlin şi de la Versailles,
că la

1 O şi la 13 aprilie 1 770 "deputăţiile" din cele două Principate solicitau Rusiei să intre sub

stăpânirea acesteia, diplomatul francez Sabatier folosind pentru aceste cereri termenul de
"protecţie", in timp ce colegul lui considera că este vorba despre o solicitare de "anexiune".
Cererile au fost considerate de inspiraţie rusească, cu un conţinut oarecum diferit, pentru că
moldovenii tindeau spre menţinerea autonomiei, in timp ce unii dintre boierii munteni ar fi
6
înclinat spre o incorporare totală la Rusia1 .

Dacă Iorga considera că respectivele cereri prevedeau o detaşare completă de Poartă,
urmată de protecţia Rusiei in sens "creştinesc", o bună parte a istoriografiei ruse este depărere
că scopul comun al cererilor era "adăugirea teritoriului Principatelor la cel al Rusiei"17• In acel
moment Rusia era singura putere ceştină beligerantă, trupele sale se găseau în Principate,

administraţia acestora se afla sub control ţarist, iată de ce pare firesc că revendicările românilor
au luat preferenţial ,drumul Petersburgului şi anumite solicitări par a purta amprenta rusească.

Acceptând varianta că delegaţii celor două Principate ar fi cerut anexarea acestora la Rusia, nu

trebuie omis faptul că deputăţiile nu puteau pretinde o totală împuternicire din partea clasei
politice din Principatele Române, în contextul in care, de spaima războiului, o mare parte a

boierirnii muntene se refugiase in "ţara neamţului", iar delegaţii Moldovei s-au prezentat puţini
la număr, având şi ranguri secundare. Actul cu revendicările, "de obşte", ale Moldovei era
8
iscălit de mitropolit şi doar de 9 clerici şi 25 de boieri1 .

Din analiza documentelor prezentate la Petersburg, este indubitabilă dorinţa românilor
din Moldova şi Ţara Românească de abolire totală a dominaţiei otomane, intr-un limbaj care se
inscrie in termenii obişnuiţi ai relaţiei suzeran-vasal. Moldovenii solicitau protecţia
"acoperământului cel puternic" al Rusiei, in timp ce in Muntenia exista o grupare de mari

boieri care ar fi vrut ca legile Rusiei să fie extinse asupra principatului, pentru includerea
acestuia în graniţele imperiului19, după război ţara urmând "să rămână sub stăpânirea Rusiei,
bucurându-se de deplină slobozie"20•

În notele critice la studiul lui G. Severeanu, Bucureştii sub răzmeriţa din 1769,
I.C. Filitti scria: "Încorporarea Munteniei la Rusia, cerută la acea vreme de unii boieri, n-avea
înţelesul ce atât de uşuratic îi atribuie dl. Severeanu. Avea acelaşi scop ca şi în tratatul de altă

dată al lui Dimitrie Cantemir: autonomia ţării sub scutul Rusiei, a cărei stăpânire părea
preferabilă celei turceşti. Dar aceasta nu era decât soluţia cea din urmă, pentru cazul când nu se
putea obţine alta mai bună . . . ". După Filitti, în anii

1 770- 1 774 "au fost plăsmuite capitulaţiile, a

fost revendicată autonomia (Principatelor Române - n.a) sub garanţia Rusiei, Austriei şi

15 L Boicu, op.cit., p. 167.

A.D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia traianA, IX, Bucureşti, 1927, p. 129 şi urrn.
17 E.l. Drujinina, op.dt., p. 123.
18
Arhiva Românească, tom 1, Iaşi, 1841, p. 204-212.
19
L Boicu, op.cit., p. 168.
20 N. Iorga, op.dt., p. 456457.
16
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Prusie� fiind revendicat un domn naţional (prin varianta fonnării unui stat românesc ca tampon
între Rusia, Austria şi Imperiul Otoman - n.L.S.)"21 •
Chiar dacă, după ce annatele marelui vizir au fost spulberate de ruşi la Cabul, în august
1 770, turcii nu mai erau în stare să dispute real ruşilor Principatele, ţarina ştia că "este dificil
să-ţi faci iertate marile cuceriri şi că în asemenea cazuri amicii sunt cei care se arată cel mai
puţin indulgenţi", opinie confirmată de acţiunile Prusiei la Constantinopo� de contactele
diplomatice austro-prusiene şi de conduita Suedid2, toate acestea provocând Petersburgului
justificate îngrijorări care au obligat, în fmal, Rusia să accepte bunele oficii ale Austriei şi
Prusiei şi medierea respectivelor puteri23
Principatele Române, aflate sub suzeranitatea Porţii, plasate între Polonia şi Imperiul
Otoman, nu numai că deveniseră teatrul principal al operaţiunilor militare, dar concentrau şi o
bună parte din manevrele diplomatice ale marilor puteri, soarta lor neatâmând numai de Rusia
şi de Poartă, ci şi de grija celorlalte puteri pentru conservarea echilibrului de forţe, din care nu
erau excluse jocurile unor compensaţii teritoriale. La 1 5 martie 177 1 , von Solms scria din
Petersburg lui Frederic II că proiectul ''nobilei despăgubiri", prin care urmau a fi satisfăcute
interesele Rusiei, Austriei şi Prusiei, fusese acceptat de părţile interesate, fiecare dintre acestea
urmând să ia provinciile pe care le dorea din Polonia, iar aceasta să fie "despăgubită" cu
Moldova şi Valahia, "pedepsind astfel Poarta că a început războiul"24 •
Introducerea Principatelor Române în jocul de compensaţii teritoriale s-a făcut
recunoscându-Ii-se acestora o individualitate specifică, care nu se confunda în lumea
diplomaţiei europene nici cu cea poloneză, nici cu cea otomană. Principatele, în cazul
încorporării Ia Polonia, nu ar fi fost tratate ca simple bunuri ale coroanei poloneze, ele unnând
să fie conduse de doi prinţi, naţionali ori străini, feudatari Polonie� după modelul Curlande�
ceea ce ar fi satifăcut în primul rând Rusia, deoarece ar fi provocat slăbirea prin de1Jllembrnre
parţială a Imperiului Otoman, creând premisele viitoarei anexiuni a Principatelor în condiţiile
dezagregării Poloniei, ca să nu mai insistăm asupra faptului că Austria s-ar fi convins că Rusia
5
nu dorea să intre în stăpânirea Principatelo�
Evoluţia evenimentelor a făcut ca semnarea convenţiei de împărţire a Poloniei să nu
mai includă "nobila despăgubire", în situaţia în care Rusia era dispusă la concesii pentru a avea
câştig de cauză "în problema Mării Negre"26 , iar toate celelalte puteri angajate în conflictul
declanşat în 1 768 (fie ca beligerante, fie în mediere) urmăreau încheierea păcii, cu rezultate cât
mai apropiate de obiectivele propuse.
De teama pestei, care �cuse ravagii Ia Bucureşt� cancelarul Rusiei, Panin, a propus
desfăşurarea congresului de pace la Focşani.
În timpul tratativelor, turcii au acceptat în privinţa celor două Principate doar "iertarea
vinovăţiei şi păcatelor locuitorilor", ceea ce a nemulţumit total Rusia, care îşi vedea toate
proiectele sale spulberate, de la "puterea intennediară" Ia retrocedarea Principatelor către turci,
cu toate drepturile şi privilegiile cu care se "închinaseră" către aceştia Consiliul imperial din
data de 1 septembrie 1772 a decis să ceară turcilor să reia convorbirile de pace şi să se facă o
21

I.C. Filitti, Recenzii şi note critice la lucrArile altora, Bucureşt� 1937, p. 49.
Albert Sorei, La question d'Orient au XVlli siirle, Paris, 1889, p. 97-98.
23 L. Boicu, op.ciL, p. 1 70.
24 N. Iorga, Acte şi fragmente cu privire la istoria României culese din arhivele Veneţiei, voi. IL
Bucureşti, 1896, p. 36.
25 Venimin Ciobanu, capitolul 1699-1815 în România în relaţiile internaţionale 1699-1939, laş� 1 980,
J'). 40.

22

26 E.: . ...r uj inim� (.lp.di'•. t"•- i 4 1
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demonstraţie de forţă la sud de Dunăre, pentru a-i "convinge" să accepte cerinţele Rusiei27
"Dacă toate acestea nu vor duce la pace, . . . , e necesar să se recurgă la măsura extremă propusă
de mine", iată punctul de vedere exprimat de Panin. "Măsura extremă" avea în vedere
distrugerea Principatelor şi împingerea populaţiei acestora în interiorul graniţelor Rusiei.
Anterior, o delegaţie de boieri din Ţara Românească se adresase în scris prinţului Orlov,
amintind acestuia că ţarina "a făgăduit să scuture jugul nostru", Principatele urmând a rămâne
"slobode", cu domnitori ortodocşi, ocrotite fiind de Rusia, Austria şi Prusia28, urmând să se
plătească Porţii "suma" din vechime, "pe care urma să o primească din mâna ocrotitorilor
noştri de la Constantinopol". Citind memoriul, gândurile prinţului Orlov s-au îndreptat
obligatoriu spre evenimentele din urmă cu un an, când negociase în secret la Viena anumite
condiţii privind încheierea păcii cu Imperiul Otoman.
Atunc� ca ultimă variantă în problema Principatelor, instrucţiunile de la Petersburg
prevedeau posibilitatea renunţării Rusiei la transformarea lor într-o "putere intermediară", cu
domnitori naţionali şi sistem de apărare propriu, doar în cazul retrocedării către Poartă "cu
recunoaşterea drepturilor şi obiceiurilor cu care ele (Principatele Române - n.L.S.) s-au supus
acesteia"29
Ruperea negocierilor de la Focşani, noi victorii militare ruseşti şi manevrele
diplomatice austro-prusiene au impus reluarea tratativelor la Bucureşti, în noimebrie 1772,
conducătorul delegaţiei ruse, Obreskov, primind ordin să nu cedeze în faţa încercărilor
otomane de a minimaliza avantajul Rusiee0•
Chiar de la începutul lucrărilor, Obreskov a cerut recunoaşterea independenţei
Principatelor şi alipirea acestora la Rusia, în schimbul renunţării acesteia la despăgubirile de
război. Rusia era dispusă să renunţe la despăgubiri şi dacă Poarta ar fi acceptat şi o altă
variantă, cum ar fi fost o stăpânire rusească asupra Principatelor pe timp de 30 de ani. Factorii
politici din Principate, mai exact anumite grupări boiereşti, au înţeles, urmărind evoluţia
evenimentelor, că datorită opoziţiei marilor puteri, planurile Rusiei în privinţa soartei Moldovei
şi Ţării Româneşti nu se vor realiza, acestea urmând să fie retrocedate Porţii. Ca urmare,
accentul preocupărilor româneşti s-a deplasat asupra condiţiilor retrocedării, sugerându-se
marilor puteri formula statului românesc tampon. Lui Obreskov i s-a prezentat o broşură,
Histoire de Moldavie, care reprezenta o variantă lărgită a capitulaţiilor, depuse la congresul de
la Focşani, precizându-se că Principatele se închinaseră turcilor de bună voie, în condiţiile
respectării legilor creştineşti, alegerii domnitorului pe viaţă de 'ţară neamestecului otomanilor
în viaţa internă a celor două ţări.
Boierii propuneau chiar ca ''ţările noastre să slujească totodată şi ca hotar între toţi, fiind
ocrotite de toţi, pentru a lipsi cu desăvârşire orice scandal întâmplător". S-a ajuns până la
acreditarea unui agent special pe lângă Obresko; 1 , urmată de încercări de a obţine sprijinul
diplomaţilor străini, întruniţi la Bucureşti, prin diferite oferte fmaciare. Din păcate pentru
planurile românilor, negocierile de la Bucureşti nu au avut nici un rezultat, urmarea fiind
cunoscută, reluarea luptelor, noi victorii ale ruşilor şi tratatul de la Kuciuk-Kainargi. Observând
cu atenţie lumea românească, cu precădere clasa politică din cele două Principate dunărene,
sesizăm începutul unor transformări calitative în spiritul epocii moderne, dovedite de existenţa
şi acţiunile unor grupări boiereşti care, desGiftând real politica marilor puteri, se străduiau să
'

",

27 S.M. Soloviov, op.cit., p. 549.
28 N. Iorga, Genealogia p. 493-494.
29 E.l. Drujinina, op.cit., p. 132.
• • ••

30

L. Boicu, op.cit., p. 198.
31 N. Iorga, op.dt., p. 5 12-514.
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transforme ''chestiunea română" într-o problemă internaţională, care să primească soluţii în
sens naţional. Considerăm că în acei ani s-a creat nucleul acelei grupări care, sub numele de
Partida Naţională, avea să acţioneze pentru naşterea şi consolidarea României moderne.

Croisade dans l'epoque moderne.

''La Troisieme Rome" et les Principaute danubiennes (1768-1773)

Resume

La crise interne de I'Empire ottoman a ouvert la lutte entre Ies grands pouvoirs pour Ia
succesion de "L'homme malade de !'Europe".
Les Principautes danubiennes situees au milieu des grands empires impliquees
dans la probleme orientale ont devenu theâtre et sujet pour les negociations
diplomatiques. Ainsi "Ia question roumaine" devienne elle aussi, un probleme
international sur le scene politique europeene.
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