CRIZA ORIENTALĂ ŞI RELAŢIILE ROMÂNO-FRANCEZE
( 1875-1878)
MARIUS ALEXANDRU ISTINA
"Chestiunea orientală", căreia "îi erau subsumate - după expresia lui Leonid Boicu 1
tot atâtea «chestiuni» câte entită� naţionale centrifuge existau" în Imperiul Otoman , a
reprezentat, de-a lungul timpului, o adevărată piatră de încercare a relaţiilor interna�onale, o
"cutie a Pandorei" care - odată deschisă - punea în faţa factorilor politici internaţionali
probleme deosebit de grave şi aproape insurmontabile. Acest fapt este evident pe parcursul
întregii epoci moderne, astfel încât aserţiunea lui Talleyrand cum că "le centre de gravite du
monde n'est ni sur I'Eibe, ni sur la l'Adige, il est la-bas aux frontieres de !'Europe, sur le
2
Danube" nu ne apare a fi deloc exagerată sau pretenţioasă.
Congresul de pace de la Paris şi Tratatul încheiat aici în martie 1856 nu rezolvaseră
3
problemele na�onale din teritoriile aflate sub suzeranitate otomană , problemele română, sârbă,
bulgară, grecească (chiar dacă Grecia era independentă din 1 830) rămânând în suspensie. Că
aceasta este realitatea ne dovedesc numeroasele tentative ale popula�ilor sud-dunărene de
rezolvare a problemelor naţionale proprii după 1856 .
Un moment important în evoluţia "chestiunii orientale" l-a constituit redeschiderea
acesteia în 1 875, atunci când marile puteri sunt puse din nou faţă în faţă cu problemele
naţionale din sud-estul Europe� cu aspiraţiile naţionale ale popoarelor aflate sub dominaţia
otomană. Alfred Lajusan aprecia că "sistemul politic european a fost puternic influenţat între
•

1 875-1878 de evenimentele balcanice şi urmările lor. Evenimentele sunt rezultatul, în acelaşi
timp, a unor fenomene politice europene: eclipsa Franţei a permis o nouă activitate Rusiei şi
Austriei; un fenomen de politică internă turcă - o agravare a «decadenţei» statului otoman; în
"'
fine o mişcare na�onală printre populaţiile balcanice' . Iar după cum afirma şi N. Ciachir,
"crini orientală din anii 1 875-1 878 a fost punctul culminant al evoluţiei problemei orientale din
sec. al XIX-lea, punctul culminant al mişcărilor de eliberare naţională"5 .
În acest context se reliefează şi o nouă etapă în rezolvarea "chestiunii române", ce face
6
parte integrantă din cea orientală, dar se şi distinge prin trăsături proprii , etapa dobândirii
independenţei de stat a României În mod cert, acest deziderat nu putea fi atins decât într-un
moment favorabil pe plan internaţional, ţinându-se cont de contradicţiile dintre marile puteri şi
cu sprijinul unora dintre acestea. Redeschiderea crizei orientale în 1 875 "a creat cadrul
1 L Boicu, Geneza "chestiunii române" ca problemA internaţionali, laş� 1975, p. 13.
2 apud Acte şi documente relative la renascerea Românie� voi. VII, Bucureşti, 1 892, p. 25 1 .
3 N. Ciachir, Rolul României în lupta de eliberare a popoarelor din sud-estul Europei în anii
1875-1878, în Anale, 27, 3, 1 98 1 , p. 9 1 .

4 H . Hauser (coord.),

Manuel de politique europeennes. Histoire diplomatique de !'Europe

(1871-1914), Paris, 1 929, p. 1 19.
5 N. Ciachir, Criza balcanici din an ii 1875-1878 şi poziţia României, în MN, IV, 1978, p. 138.
6 A se vedea în acest sens L Boicu, op.ciL, passim.
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intema�onal favorabil cuceririi independenţei statului modem român"7, fapt demonstrat de
altfel de evolu�a evenimentelor. În mediul politic românesc s-a sperat că una dintre puterile
favorabile unei asemenea idei ar putea fi Franţa, faţă de care românii aveau o mare simpatie şi
care fusese principala sprijinitoare a românilor in epoca luptei pentru unire .. Din păcate însă,
pentru români, evoluţia evenimentelor va dovedi că acest fapt nu a mai fost posibil în perioada
luptei României pentru cucerirea independenţei de stat,. poziţia Franţei faţă de români
schimbându-se, unul din motive fiind şi situaţia internaţională dificilă in care se afla cea de-a
treia Republică franceză.
"Chestiunea orientală" în perioada la care ne referim s-a bucurat, până acum, de o
atenţie deosebită in istoriografia românească. Pentru a ne face o idee despre numărul mare de
lucrări tratând diverse aspecte ale acestei probleme, este suficient să specificăm doar faptul că
bibliografia referitoare la lupta pentru independenţă a românilor in perioada de referinţă,
publicată în 1 97i, cuprinde câteva sute de titluri. Şi acesta nu este decât un singur aspect al
întregii "chestiuni orientale", iar spaţiul unei lucrări de natura celei de faţă nu ne pennite o
prezentare, nici măcar foarte sumară, a bibliografiei referitoare la totalitatea acestei probleme.
Ne vom rezuma la a nota că, in ceea ce priveşte problema poziţiei Franţei faţă de "chestiunea
orientală" în perioada de referinţă - sau de unele aspecte particulare ale acesteia - , in
istoriografia românească, cel puţin din ceea ce cunoaştem noi, nu există nici o lucrare specială
dedicată acestui subiect
Pornind de la această situaţie, în lucrarea de faţă ne propunem să prezentăm câteva
consideraţii privind poziţia Franţei faţă de "chestiunea orientală" in perioada 1 875-1 878 şi, mai
ales, asupra raporturilor româno-franceze in această perioadă în care România face eforturi
pentru obţinerea independenţei, eforturi. încununate de succes prin proclamarea independenţei
la 9 mai 1 877 şi recunoaşterea noului său statut in cadrul Congresului de pace de la Berlin.
Deşi aflată intr-o situaţie dificilă după 1 870 (asupra acestui subiect vom reveni mai jos), Franţa
rămâne totuşi un element important in relaţiile internaţionale, încercând - la fel ca după 1 8 1 5 să recâştige o poziţie de prim rang în Europa, să reocupe poziţia pe care se situase anterior
anului 1870. Ori, un moment de criză internaţională ca cel la care ne referim putea duce la o
reevaluare a raporturilor dintre marile puteri. Tocmai din acest punct de vedere ne interesează
poziţia şi acţiunile Franţei, dar facem precizarea că lucrarea noastră nu va incerca - pe baza
informaţiilor la care am avut acces până acum - să acopere intreaga paletă a problematicii atât
de dificile a "chestiunii orientale", sau să trateze poziţia Franţei faţă de ansamblul crizei
declanşate in 1 875, încercând să punem accentul doar asupra raporturilor franco-române in
timpul crizei din 1 875-1 878. Motivul unei asemenea tratări, oarecum parţiale şi subiective, îl
reprezintă atât o anumită continuitate in preocupările noastre, cât şi limitele materialului
bibliografic şi documentar la care am avut acces până in prezent.
Trebuie să specificăm incă de la început că, fără a fi - după cum o consideră unii autori9
-, o linie de cezură, o modificare de esenţă în ceea ce priveşte evoluţia relaţiilor internaţionale,
războiul franco-prusac incheiat cu căderea celui de-al doilea Imperiul francez şi proclamarea
Reich-ului german, în chiar inima Franţei, a adus modificări importante pentru Franţa Învinsă,

7 Ştefan Ştefănescu, La Romaoite facteur d'indentite d d'int.egration du peuple roumain dam la
civilisation europeenne, în voi. In Honorem emeritae Ugiae Bârzu. Timpul Istoriei. L Memorie şi
temps de l'histoire. L Memoire tt patrimoine, Bucureşti, 1 997, p. 3 1 9.
Independenţa României. Bibliografie, Bucureşti, 1977.
9 A se vedea în :Jcest St' llS H. Hauser, op.cit., p. 3-4. 22.
-
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obligată Ia plata unei imense despăgubiri de război (5 miliarde de franci ce vor fi plăti� într-un
timp foarte scurt), izolată pe plan internaţional, Franţa pierde primatul în Europa vremii,
devenind practic o putere secundară. De aceea, ţinând cont de această situa�e, este explicabilă
şi credibilă pozi�a adoptată de noii oficiali ai celei de-a treia Republici franceze, ilustrată de
spusele lui Jules Favre din 2 decembrie 1 870. Astfel, ministrul de externe francez afirma că
10
"Franţa este prea preocupată de problemele �le, pentru a se amesteca în cele ale Europei"
Ş� dacă ne gândim că această poziţie era adoptată în preajma Conferinţei de Ia Londra, care lua
în discu�e elemente ale problemei orientale, am putea considera că era vorba despre o retragere
a Franţei, despre o totală lipsă de interes în această chestiune. Că nu aşa stăteau lucrurile ne-o
dovedesc numeroasele documente, dintre care cităm doar un comentariu apărut în ziarul IA
France din 1 3 decembrie 1877. În această publica�e se specifica faptul că Franţa "are în Turcia
11
interese comerciale, maritime, politice - chiar religioase - atât de mari şi de numeroase" •
Aceste interese "mari şi numeroase" nu puteau să nu îşi pună amprenta asupra pozi�ei Franţei
în problema orientală în perioada de referinţă. De altfel, considerăm că poziţia şi ac�unile
Franţei in Orient nu pot fi înţelese decât privind din prisma acestor interese şi a situa�ei
internaţionale a celei de-a treia Republici franceze.
Un prim aspect îl constituie interesele politico-strategice ale Franţei în zonă, dar şi în
general în Europa. Ultima parte a afirmaţiei noastre, deşi poate părea oarecum surprinzătoare,
este totuşi firească. În această perioada există o întrepătrundere a problemelor de pe continentul
european, o continentalizare a acestora, uneori ele depăşind chiar graniţele Europei. De aceea,
zonele de interes se întrepătrund, nu se mai poate vorbi de interese limitate la o anumită regiune
şi, în acelaşi timp, analiza asupra unei probleme este îngreunată, devine mai dificilă decelarea
ac�unilor în cadrul relaţiilor internaţionale.
Spaţiul mediteranean şi Imperiul otoman, zonă vizată de mai multe puteri, reprezenta o
regiune de o importanţă deosebită pentru Franţa. În primul rând, Imperiul otoman controla
Strâmtorile şi estul Mediteranei - inclusiv, nominal cel pu�. Egiptul - şi, începând cu sîarşitul
secolului al XVIII-lea, datorită campaniei lui Napoleon Bonaparte în Egipt, devenise foarte clar
rolul deosebit pe care de�erea controlului în această zonă îl juca pentru dominaţia colonială.
Era practic vorba de dominaţia asupra drumurilor spre colonii ş� în contextul concurenţei
dintre Anglia şi Franţa, controlul asupra lor era foarte important. Acest fapt este demonstrat,
pentru a ne rezuma Ia un singur exemplu - edificator după părerea noastră - de problema
12
Suezului, rezolvată parţial în 1 875 printr-un compromis franco-englez • Acetaşi interes pentru
Imperiul otoman din partea factorilor de decizie francezi era legat şi de problemele din zona
13
Mării de Marmara, Siria sau Tunisia
Domina�a, chiar şi numai nominală, în zonă a
otomani lor, controlul acestora asupra principalelor căi de comunica�e - căi care erau necesare
Franţei, era favorabilă acesteia deoarece Imperiul otoman era un stat slab, asupra căruia, prin
diverse pârghii, se putea exercita o anumită influenţă. Cum Rusia sau Austro-Ungaria, care
urmăreau dezmembrarea Imperiului otoman şi extinderea spre Strâmtori, puteau să pericliteze
pozi�a Franţei în zonă şi interesele acesteia, Republica a treia se va orienta spre menţinerea
integrităţii statului otoman, care nu putea rezista fără susţinerea unor mari puteri, în special a
10

Ibidem, p. 34.

11 Independenţa României. Documente, Bucureşti, 1977, III, doc. 144, p. 223.

12

Gh.

Ciiveti, România şi puterile garante, laş� 1 988, p. 200.

13 D. Berlescu, O pagini din istoria contemporani a României. Recunoaşterea Independenţei.

Comunicare, în SCŞ!aşi, 4, 1953, 1 4, p. 533-534.
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Franţei şi a Angliei. Chiar dacă înfrângerea în războiul cu Prusia bismarckiană dusese la
slăbirea influenţei franceze în Orient - fapt dovedit şi de Conferinţa de la Londra, unde Rusia
obţine anularea unor prevederi ale Tratatului de la Paris din 1 856 - Franţa păstra încă
importante pârghii în zonă. Mai mult, Franţa va fi permanent interesată în recâştigarea
influenţei şi poziţiei avute anterior în răsăritul bazinului mediteranean, sau cel puţin în păstrarea
status-quo-ului, ceea ce i-ar fi dat posibilitatea să-şi refacă poziţiile în vestul continentului 1 4•
Nu numai Strâmtorile sau estul Mării Mediterane erau importante pentru francezi.
Aceeaşi importanţă o aveau şi spaţiul Mării Negre, ca şi bazinul Dunări� atât ca poziţii
strategice, cât şi ca debuşee economice. Oacă până în 1 871 anglo-francezii impuseseră (prin
Tratatul de la Paris) regimul Mării Negre şi Dunării, îndepărtând Rusia de Dunăre prin
retrocedarea celor trei judeţe din sudul Basarabiei către Moldova, în acelaşi timp cu
neutralizarea Mării Negre, după 1 871 poziţia Franţei este mai dificilă. Acest fapt se datorează
izolării sale pe plan internaţional, astfel încât ea nu participă decât la finalul Conferinţei de la
Londra din 1 871, ceea ce favorizează Rusia, care redobândeşte poziţiile pierdute anterior. Şi
acest fapt va duce la dorinţa Franţei de păstrare a status-q�o-ului, cu modificările survenite la
Londra şi care marcau practic falimentul politicii lui Napoleon al III-lea în chestiunea Mării
Negre şi a Dunării1 5 .
O importanţă la fel de mare pentru acţiunea diplomatică franceză au avut-o şi
evenimentele din centrul şi vestul Europe� interesele pe care Franţa le avea aici. Dacă până
spre finalul domniei lui Napoleon al III-lea Franţa avusese practic preponderenta pe continent 
ocupând o poziţie de primus inter pares ea va fi pusă după 1 870 în dificultate datorită
relaţiilor cu Imperiul german, a politicii de izolare dusă de Otto von Bismarck. Mai mult,
izolarea sa este accentuată din 1 873, datorită încheierii Alianţei celor trei împăraţi
(Dreikaiserbund-ul) în urma eforturilor depuse de "cancelarul de fier", alianţă "care redusese
foarte mult capacitatea de manevră a puterilor occidentale" 16• De altfel, în istoriografia noastră
se consideră că la Schlinbrun convenţia "iscălită de cei trei monarhi le corela acţiunile în sud
estul Europei, cât şi în alte părţi nevralgice ale lumii şi marca izolarea Franţei" 1 7 • La aceasta
trebuie adăugată şi imposibilitatea unei apropieri franco-engleze, fie datorită faptului că Franţa
era mai preocupată de relaţiile ei cu Germania1 8, fie datorită divergenţelor dintre englezi şi
francezi în diverse probleme, în special în problema Suezului 19 De aceea, singura soluţie
viabilă - în viziunea factorilor politici &ancezi - era o apropiere de Rusia, fapt ce avea atât
avantajul ieşirii din izolare, cât şi a dislocării Alianţei celor trei împăraţi. Astfe� prin
instrucţiunile primite în iunie 1 87 1 de ambasadorul francez la Peter..burg, generalul Le Flo, se
face o primă încercare în acest sens, considerându-se că nu exista nici un impediment în calea
unei concordii ruso-franceze20 Şi mai târziu Franţa va merge pe aceeaşi linie, încercând să-şi
apropie Imperiul ţarist, dar, în ciuda unor declaraţii ca aceea a lui Gorceakov care considera
-

-

14 Independenţa României. Documente, voi. II, doc. 41, p. 98-101; voi. ill, doc. 3, p. 6; doc. 183, p. 286.
1 5 Traian Ionescu, Diplomaţia franceză şi problema MArii Negre (1856-1878), în Revlst, 33,
I l , p. 2134.
1 6 Dan A. Lăzărescu, Lord Salisbury, 1830-1902, în Diplomaţi iluştr� voi. IV, Bucureşti, 1983, p. 1 1 7.
1 7 N. Ciachir, Marile Puteri şi România (1856-1947), Bucureşti, 1996, p. 67; Corneliu-Mihail Lungu.
Transilvania în raporturile româno-austro-ungare (1876-1886), Bucureşti, 1999, p. 67.
1 8 România în relaţiile internaţionale, laş� 1 980, p. 257.
19 Gh. Cii veti, op.dt., p. 200.
20
Ibidem, p. 1 94, not.il90.
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că o Franţă puternică era necesară echilibrului de forţe în Europa21 - a dorinţei opiniei publice,
sau chiar a unor înrudiri între demnitarii ruşi şi francezi (a se vedea cazul lui Jomini şi
Decazes22), nu se vor realiza paşi concreţi în această direc�e în perioada de referinţă. Singura
ac�une palpabilă a Rusiei în favoarea Franţei republicane se va petrece în primăvara anului
1 875, atunci când Germania ameninţa cu un război preventiv împotriva Franţei, diploma�a
ţaristă intervenind pentru a linişti susceptibilităţile dintre francezi şi germani23 Trebuie, totuşi,
să remarcăm faptul că în perioada 1 875-1 878 Franţa va încerca mult timp să se apropie de
Rusia, sprijinind - direct sau indirect - pozi�a acesteia din urmă.
O problemă interesantă în explicarea pozi�ei Franţei în Orient o reprezintă interesele
sale economico-fmanciare. După cum se ştie, Imperiul otoman se afla în secolul al XIX-lea
într-o fază de declin accentuat, fază pe care nici măcar reformele Tanzimatului nu o vor putea
depăşi. Acest fapt favoriza intrarea masivă a capitalurilor şi produselor străine, mai ales a celor
franceze şi engleze. În fapt, Imperiul otoman devenise practic un debuşeu economic pentru cele
două mari puteri, aproape o colonie, englezii şi francezii dominând piaţa acestui imperiu24,
opunându-se oricărei modificări a situaţiei existente, în ciuda divergenţelor ce îşi fac loc în
rela�ile dintre ele. Această poziţie este explicabilă atât prin faptul că dominau vasta piaţă
otomană, dar şi, în acelaşi timp, că ei se bucurau de largi concesii comerciale şi vamale în
Imperiul otoman25 . Astfel, francezii (alături de englezi) impuseseră taxe vamale foarte scăzute
pentru mărfurile importante, taxe care în 1 860 fuseseră stabilite în valoare de doar opt la sută
din valoarea importurilor26
De aceleaşi avantaje economice de care se bucurau în Imperiul otoman beneficiau
francezii şi în România Ţara noastră reprezenta şi ea o piaţă tentantă pentru francezi, aşa că
este explicabil interesul pe care-I dovedeau aceştia pentru spa�ul românesc, interes favorizat şi
de faptul că "chiar dacă România nu era obligată de înţelegerile intervenite între Imperiul
otoman şi statele occidentale în domeniul taxelor vamale, ea nu putea să depăşească nivelul
acestora în relaţiile sale externe"27• Faptul că, până în preajma proclamării independenţei de stat
a României, Franţa era pe locul al treilea în ceea ce priveşte exporturile ţării noastre şi pe al
patrulea în ceea ce priveşte importurile făcute de români (după Imperiul otoman şi Austro
Ungaria, respectiv Imperiul otoman, Austro-Ungaria şi Anglia 8, dar şi politica liber
schimbistă a guvernelor din România explică pozi�a Franţei de păstrare a situaţiei existente. De
aceea, diplomaţia franceză va privi iniţial cu ostilitate, iar apoi cu rezervă, ideea încheierii unei

i

2 1 H. Hauser, op.ciL, p. 89.
22 Ibidem, p. 88.
23 1bidem, p. 104-108.
24 Gh. Oiveti, România şi conflictul franco-german (1870-1871), în AIW, X.XIV/2, 1987, p. 157-180;
idem, România şi crizele internaţionale, 1853-1913, Iaşi, 1997, passim. De alrtet, în 1 869 valoarea
comertului otomano-fi-ancez era de 223 milioane franci, el păstrându-se ridicat şi în perioada ulterioară (a
se vedea în acest sens C. Velichi, Curs de istoria modernă a Bulgariei, Bucureşti, 1974, p. 1 13).
25 N. Adăniloaie, Cucerirea independenţei naţionale - încununare a aspiraţiilor seculare de libertate
ale poporului român, în Revlst, 30, 1 977, 4, p. 588; N. Corivan, Lupta diplomaticii pentru cucerirea
independenţei României, Bucureşti, 1 977, p. 20.
26 N. Corivan, Lupta diplomaticii , p. 25.
27 C. CăzAnişteanu, M.E. Ionescu, Rlzboiul neatârnării României. Î mprejurări diplomatice şi operaţii
militare. 1877-1878, Bucureşti, 1 977, p. 55.
28
Istoria României, voi. IV, Bucureşti, 1964, p. 479; Radu-Dan Vlad, Consideraţii asupra structurii
capitalului în România, 1864-1878, în Revlst, s.n., 4, 34, 1993, p. 303.
...
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Convenţii comerciale cu România29, văzând în acest act, pe lângă afirmarea unei poziţii
independente a României şi un pericol pentru status-quo-ul în Balcani, şi un eventual pericol în
ceea ce priveşte poziţia sa economică în zonă, extrem de favorabilă în acel moment, chiar dacă
puterile centrale dominau piaţa românească.
Alături de domeniul comercial, francezii se arătau interesaţi, în egală măsură, şi de alte
domenii economice. Unul dintre acestea era cel feroviar, atât în Imperiul otoman, cât şi în
România. Astfel, bancheri parizieni sau reprezentanţi ai companiilor de căi ferate franceze sunt
prezenţi în societăţi care concesionaseră construcţia de căi ferate în Imperiul otoman (ca de
exemplu calea ferată ce urmărea să unească Constantinopolul cu Bosnia), iar în fruntea Căilor
Ferate Române s-a aflat Ia un moment dat un director francez, a cărui demitere în 1 878 a
produs nemulţumiri şi chiar proteste din partea diplomaţiei franceze30. Poate fi amintită aici şi
disponibilitatea arătată de către Banque de Paris et de Pays Bas de a participa Ia acţiunea de
răscumpărare a căilor ferate româneşti de la consorţiu) Strousberg-Bieichroder în 1 87831• De
asemenea, partea franceză se arăta interesată şi de domeniul fmanţelor, de investiţiile de capital
în Imperiul otoman şi în România, un exemplu în acest sens fiind chiar întemeierea Băncii
Naţionale Otomane cu capital anglo-francez, împrumuturile acordate Imperiului otoman, sau
funcţionarea în România a unor bănci cu capital francez - Bank of Roumania, Banca de
Bucureşte2 - şi înfiinţarea unor fabrici (de zahăr la Sascut şi Chitila, de săpun şi lumânări la
Galaţi etc.)33•
Faptul că, alături de englezi, francezii dominau practic din punct de vedere economic
sud-estul european ("mţelegând aici, practic, Imperiul otoman şi teritoriile aflate sub
suzeranitatea sa), îi făcea pe aceştia reticenţi la ideea dezmembrării Imperiului otoman sau fuţă
de schimbările în zonă, mai ales după 1 870- 1 87 1 . În ciuda faptului că această regiune începuse
să piardă din importanţa economică avută anterior ca urmare a mutării centrului de greutate în
zona atlantică, ea rămâne o poziţie economică foarte disputată, în care concurenţa între marile
puteri era acerbă, ceea ce explică de altfel şi poziţia Franţei de apărătoare a Imperiului otoman,
văzut ca un paravan pentru interesele sale economice-financiare, dar şi politice-strategice.
Apărarea poziţiei economice va duce, însă, uneori, la adevărate conflicte de interese pentru cea
de-a treia republică. Acest fapt este vizibil, în perioada 1 875-1 878, în rezervele Franţei în ceea
ce priveşte susţinerea punctului de vedere rusesc în soluţionarea crizei orientale. Deşi dorea
ieşirea din izolarea politică în care se afla, partea franceză nu putea acce ta modificări în
p
status-quo-ul balcanic, tocmai pentru a nu-şi periclita poziţiile economice3 Tot pentru a-şi
apăra interesele economice şi a face faţă concurenţei, Franţa va accepta tratativele cu România

29 Iosif 1. Adam, Premisele economice ale cuceririi independenţei de stat a României, în MN, IV,
1978, p. 155.

Independenţa României. Documente, voi. Il/2, doc. 142, p. 243.
3 1 Gh. Platon, V. Russu, Gh. Iacob, V. Cristian, 1. Agrigoroaie, Cum s-a înfllptuit România modernă. O
strategie asupra dezvoltllrii, laşi, 1993, p. 227.
32 Istoria României, p. 471 472; C. Velichi, op.dL, p. 1 15. Între 1 854-1875 Imperiul otoman a
împrumutat din Anglia, Franţa, Austria şi de Ia Banca Naţională Otomană sume extrem de mari, astfel
încât în 1 875 datoriile statului otoman se ridicau Ia impresionanta cifră de cinci miliarde de franci
(C. Velichi, România şi renaşterea bulgară, Bucureşti, 1980, p. 188-1 89), din care mare parte era capital
francez.
33 Radu-Dan Vlad, op.ciL, p. 294-295.
34 N. Ciachir, RAzboiul pentru independenţa României în contextul european (1875-1878), Bucureşti,
1977, p. 44.
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privind o eventuală încheiere a wtei convenţii comerciale româno-franceze35, chiar dacă
recwtoaşterea acestui drept însemna în fapt şi recwtoaşterea wtui pas spre independenţa
României.
Un loc destul de important au ocupat în politica orientală a Franţei problemele
religioase, poziţia Franţei fiind influenţată, în wtele privinţe, de situaţia creştinilor din Imperiul
otoman sau de statutul evreilor. Acest fapt este explicabil prin aceea că, mult timp, Franţa a
pozat în apărătoare a creştinilor, mai ales a catolicilor, din spaţiul dominat de otomani şi în
protectoare a locurilor sfinte de la Ierusalim. De altfel, Franţa reuşise în perioada anterioară,
datorită influenţei sale politice şi a folosirii wtor pârghii economica-financiare, profitând şi de
ajutorul wtor viziri progresişti, să imprime o linie mai puţin defavorabilă creştinilor, astfel încât,
până la 1870 s-a încercat modernizarea vechilor privilegii recunoscute de regimul otoman
naţionalităţilor creştine. În acest sens pot fi amintite noul statut al comwtităţii greceşti (1 862),
36
constituţia armenilor (1 863) şi chiar întemeierea exarhatului bulgar. Acest fapt nu a uşurat
prea mult situaţia creştinilor din Imperiul otoman, aşa cum nu va reuşi nici Constituţia din
7 zilhidje 1 293 (1 1/23 decembrie 1 876) care, în articolul 8, prevedea că: "Toţi supuşii
Imperiului se numesc fără deosebire otomani, oricare ar fi religia pe care o împărtăşesc"37, fără
însă să se şteargă deosebirile sociale şi economice dintre musulmani şi nemusulmani şi fără a
îmbwtătăţi practic soarta acestora din urmă. De altfel, situaţia inferioară în care se aflau creştinii
din Imperiul otoman reprezintă unul din principalele motive ale reizbucnirii crizei orientale în
1 875, iar continuarea acesteia şi după 1 876 arată şi faptul că problema creştinilor nu era
rezolvată prin actul legislativ amintit.
Franţa va încerca să impwtă şi în perioada la care ne referim, ca şi în epoca anterioară,
unele reforme în favoarea creştinilor, dar fără prea mare succes. Chiar atunci când acestea
reuşeau să fie adoptate, ele se vor dovedi a fi doar simple paleative, încercări ale Porţii de a
stăpâni evenimentele sau de a pune în dificultate marile puteri. Unul dintre demersurile făcute
de Franţa în favoarea creştinilor din Imperiul otoman are loc în cadrul Conferinţei de la
Constantinopol, deschisă în decembrie 1 876. În viziunea ministrului de externe francez această
reuniune avea ca scop ameliorarea situaţiei creştinilor din Imperiul otoman, iar
plenipotenţiarilor Franţei De Bourving şi de Candordy - li se recomanda să acţioneze în
această direcţie38 Chiar şi la Congresul de la Berlin Franţa a susţinut îmbwtătăţirea poziţiei
creştinilor, propunând un articol adiţional privind libertatea cultului pentru călugării şi episcopii
catolici din Rumelia39. De altfel şi în opinia publică franceză se manifesta un curent favorabil
creştinilor din Imperiul otoman. Astfel, Pierre Guerraz aprecia că doar "egalitatea civilă şi
politică a tuturor supuşilor Imperiului otoman", alături de o emigraţie europeană masivă,
puteau duce la redresarea unui stat aflat într-o criză profund!\, aşa·cum era în acel moment
statul otoman40
Situaţia evreilor, atât în sudul Dunării, cât şi în România, era una destul de dificilă
datorită faptului că aceştia nu aveau asigurate drepturi politice, sau dupt\, cum4!lfirma Carol
-

35 Independenţa României. Documente, voi. Wl, cioc. 44, p. 108-109; doc. 6 1 , p. 152-1 54.
36 H. Hauser, op.cit, p. 121.
37 Independenţa României. Documente, voi. III, doc. 8, p . 1 8-19.
38 N. Ciachir, op. Cit., p. 140-141.
39 D. Ber1escu, op.cit., p. 528.
40 Independenţa României. Documente, voi. III, doc. 1, p. 1-2.
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Iancu, staMul lor era de excludere din viaţa politică şi socială41 • Franţa sprijinise şi în perioada
anterioară emanciparea evreilor din Imperiul otoman şi din teritoriile aflate sub suz.eranitatea
Porţii, fără însă a avea un succes palpabil. În condiţiile reizbucnirii crizei orientale asociaţiile
evreieşti din vest, şi mai ales Alianţa israelită universală - condusă de fostul ministru francez
din timpul revoluţiei de la 1 848, Adolphe Cremieux -, vor acţiona foarte prompt, făcând
demersuri pe lângă guvernele occidentale în favoarea comunităţilor evreieşti. Un exemplu în
acest sens îl reprezintă memoriul adresat în decembrie 1 876 marilor puteri, cerând "completa
egalitate civilă, politică şi religioasă a tuturor ne-musulmanilor din provinciile Turciei, a căror
stare este supusă deliberărilor conferinţei (de la Constantinopol - n.n.), precum şi în Principatul
Serbia; să se revizuiască şi să se completeze Convenţia de la Paris din 1 858 în ceea ce îi
priveşte pe evreii din România, astfel încât să se asigure israeliţilor posibilitatea de a se bucura
deplin de drepturi civile şi politice'"'2• Deşi situaţia evreilor nu a fost luată în discuţia
Conferinţei de la Constantinopol, fiind considerată de marile puteri doar o chestiune de ordin
secundar şi susţinută doar în măsura în care acestea aveau interesul să o facă, Franţa, prin
Decazes, îşi exprima la 29 decembrie 1 876 sprijinul faţă de situaţia evreilor din sud-estul
Europei43• Sprijinul francez pentru comunităţile evreieşti din Balcani şi România va rămâne
constant în întreaga perioada la care ne referim. dar abia Congresul de la Berlin va rezolva,
parţial totuşi - cel puţin în viziunea evreilor -, situaţia acestor comunităţi. Trebuie să arătăm că
tocmai poziţia Franţei şi mai ales a primului plenipotenţiar al acesteia, Waddington, va duce Ia
inserarea în Tratatul de pace a principiului egalităţii în drepturi indiferent de religie a tuturor
cetăţenilor din Bulgaria, Serbia şi România44•
Un ultim aspect care a influenţat, dar în mai mică măsură după părerea noastră, poziţia
Franţei în timpul crizei dintre 1875-1 878 l-a reprezentat opinia publică. Spre deosebire de
oamenii politici şi chiar de diplomaţii francezi acreditaţi în Orient, care se arătau nefavorabili
ideii emancipării popoarelor aflate sub dominaţie otomană, opinia publică franceză se arăta, în
genera� favorabilă acestei idei. Pentru a ne opri doar la exemplul României, trebuie să arătăm
că presa franceză - cea mai palpabilă şi credibilă oglindă a opiniei publice - prin informaţiile
publicate despre români, comentariile legate de poziţia internaţională a României sau
aprecierile elogioase la adresa armatei române a fhcut servicii deosebite cauzei naţionale
româneşti. Remarcăm numai un fragment din Le Memorial diplomatique, publicat în 20
ianuarie 1 877, fragment ce ni se pare semnificativ în ceea ce priveşte modul în care era văzută
ţara noastră: "România! Ce exemplu înălţător de probitate naţională dă acest principat
putemicilor săi vecini! Ea nu-şi plăteşte datoria externă în hârtie-monedă, ci în bani gheaţă, cu
toată povara enormă ce apasă pe umerii ei de când cu agitaţia panslavistă în Orient Cât priveşte
independenţa ei, neutralitatea ei, ridicarea ei la rangul de regat, ele ar fi prea avantajoase
Sublimei Porţi pentru că aceasta să le refuze şi ar constitui răsplata binemeritată pentru o
lealitate şi o corectitudine care au fhcut faţă tuturor încercărilor'"'5
41

Carol Iancu, Evreii din România (1866-1919). De la exdudere la emancipare, Bucureşti, 1996,

r:assim.
2 Ibidem, p. 1 3 1 .

43 Ibidem, p. 132, nota 1 .
44 D . Berlescu, op.ciL, p. 530; Carol lancu, op.ciL, p. 1 80- 1 8 1 .
45 Independenţa României. Documente, voi. IIL doc . 25, p. 86.
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Deşi în presa franceză au apărut şi afirmaţii ofensatoare, aşa cum se întâmplă în unele
articole din La Republique Frm!faise - căreia C.A. Rosetti îi face unele reproşuri46 -, sau unele
atacuri contra României, ca cele apărute în Les Debats şi împotriva cărora Mihail
Kogălniceanu - pe atunci ministrul afacerilor străine român - a luat chiar poziţie oficială47,
acestea au fost doar accidentale. Aşa se şi explică faptul că atitudinea presei franceze a fost
apreciată pozitiv de către oamenii politici români. Astfel, C.A. Rosetti, într-o scrisoare adresată
corespondentului de presă C. Farcy, îi mulţumeşte ziaristului francez pentru un articol favorabil
românilor48• O asemenea poziţie ca cea adoptată de presa franceză - care a protestat şi
împotriva masacrelor otomane de la sud de Dunăre - nu putea fi neglijată de oficialităţile
Republicii a treia, mai ales că situaţia politică din Franţa era una destul de nesigură,
instabilitatea guvernamentală fiind o caracteristică, iar rolul presei în aceste condiţii era destul
de important.
interesele Franţei în zonă îşi vor pune amprenta asupra poziţiei ei din perioada de
referinţă. Redeschiderea problemei orientale în vara anului 1 875 prin răscoala populaţiei
creştine din Herţegovina, răscoală extinsă apoi şi în Bosnia, nu a fost un fapt neaşteptat sau
swprinzător pentru Europa, încă de la sîarşitul anului anterior existând elemente care lăsau să
se întrevadă o mişcare social-naţională a populaţiei creştine de aici împotriva moşierimii
musulmane49• De altfel, nerezolvarea problemelor din zonă la Congresul de la Paris din 1 856
dăduse loc şi în perioada anterioară anului 1 875 la numeroase tentative ale populaţiilor din
teritoriile dominate de Imperiul otoman de rezolvare în favoarea lor a problemelor naţionale de
aici. Nicolae Ciachir considera că în zonă existau numeroase contradicţii "între Imperiul
otoman şi statele şi popoarele din sud-estul Europei", între "Imperiul otoman şi o mare parte
dintre marile puteri, care doreau să ocupe o serie de posesiuni cheie din Turcia europeană",
"între marile puteri", "între popoarele balcanice, deşi urmăreau acelaşi ţel: înlăturarea
dominaţiei otomane", ""mtre marile puteri şi statele din sud-estul Europei" şi chiar "contradicţii
deosebit de puternice frământau însăşi societate turcă"50 Toate aceste contradicţii au favorizat
redeschiderea şi amplificarea crizei orientale, răscoalei din Bosnia şi Herţegovina urmându-i, în
toamna aceluiaşi an o ridicare a bulgarilor. Mai mult, problematica crizei este complicată şi de
poziţia statelor din zonă aflate sub dominaţie otomană, state care aşteptau momentul prielnic
pentru a se emancipa. De altfel, în vara anului 1 875 Hristo Botev, lider al Comitetului Central
Revoluţionar Bulgar ce-şi des�ura activitatea la Bucureşti, prezenta, oarecum exagerat,
situaţia din Balcani în ziarul său Zname astfel: "Herţegovina se bate, Muntenegru . . . vine să-i
dea ajutor, Serbia este gata, Grecia va declara război, România nu va rămâne neutră . . . "51 Şi
chiar dacă Botev nu a apreciat corect poziţia pe care o vor adopta statele din zonă, ridicarea
bosniecilor şi a celor din Herţegovina a dus la un conflict de proporţii.
După cum am afirmat deja, redeschiderea "chestiunii orientale" în vara anului 1 875 a
reprezentat momentul aşteptat de toate statele din Balcani pentru rezolvarea problemelor
naţionale, pentru emanciparea de sub dominaţia otomană. De altfel, încă din 3 iulie 1 875, A.
Cantacuzino arăta de la Belgrad că "cei care doresc răzvrătire serioasă împotriva stăpânirii

46 1bidem, voi. I, cioc. 290, p. 343-344.
47 1bidem, doc. 40, p. 67.

48 1bidem, doc. 290, p. 343-344.
49 N. Corivan, Lupta diplomatică . . , p. 24.
50 N. Ciachir, Criza balcanici din anii 1875-1878 , p. 138-140; idem, Rolul României
5 1 C. Velichi, România şi renaşterea bulgari , p. 253.
.
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turceşti, nădăjduiesc că de data aceasta mişcarea se va întinde în Bosnia şi că foarte curând
răscoala va fi sus�nută, pe de o parte, de Muntenegru şi, pe de altă parte, de către Serbia52.
Referindu-se la aceeaşi problemă şi fiind influenţat de evolu�a evenimentelor, principele Carol
al României nota şi el, Ia 2 1 august/3 septembrie, că "Orientul creştin s-a săturat de proasta
administra�e otomană" şi adăuga că ''înalta diploma�e era chemată să dezlege chestiunea
orientală, chiar pe câmpul de bătălie, cu concursul popoarelor direct interesate"53
Un exemplu în sensul celor de mai sus îl oferă bulgarii. Astfel, încă din toamna anului
1 875, profitând de situaţia creată de răscoala din Bosnia şi Herţegovina, ca şi de greutăţile prin
care trecea Imperiul otoman, Comitetul Revolu�onar bulgar, condus de către Botev, încearcă
ridicarea la luptă a Bulgariei. Din păcate însă. trădarea ciorbagiilor, ca şi insuficienta pregătire a
mişcării, au permis otomanilor înfrângerea rapidă a mişcării de la Stara-Zagora54 Cu toate
acestea, conducătorii luptei naţionale a bulgarilor nu dezarmează şi, în ciuda unor divergenţe
datorate luptei pentru şefie în sânul Comitetului Revolu�onar, declanşează o nouă răscoală în
aprilie 1876, folosind România ca bază de plecare, având şi ajutorul tacit al autorită�lor de aici.
Deşi înfrântă şi de această dată, dar mult mai greu şi numai după ce trupele otomane s-au dedat
la atrocită� (circa 30.000 de persoane ucise, 80 de sate arse total, 200 de sate jefuite, 1 0.000 de
persoane arestate55), răscoala bulgară dădea un nou impuls luptei na�onale din Balcani,
complicând situa�a de aici.
Nici Serbia şi Muntenegru nu au rămas în afara crizei. Încă din august 1 875 micul
principat muntenegrean se implica în conflict, acordând asistenţă militară răscula�lor din
Bosnia şi Herţegovina, răscula� ce vor fi ajuta� şi de voluntari sârbi. Mai mult, Serbia se afla în
plină fierbere, exaltarea na�onală atingând apogeul ş� după cum informa agentul diplomatic al
României la Belgrad, Alexandru Sturdza, guvernul avea de ales ''între război şi revolu�e"56•
Oficialii de la Belgrad vor opta pentru război, alătwi de cei din Cetinje, intrând în conflict în
iunie 1 876. În ciuda efortului militar al celor două principate - Serbia şi Muntenegru - Imperiul
otoman, preluând ini�ativa, va reuşi să-şi adjudece victoria şi doar medierea rusă va salva
Serbia (Ji Muntenegru) de la un dezastru iminenf7
In ceea ce priveşte Grecia şi Albania, şi aici redeschiderea crizei orientale în vara anului
1 875 va fi privită cu multă speranţă pentru rezolvarea problemelor na�onale. Cu toate acestea,
Grecia, stat deja independent, din considerente proprii, va prefera să nu se angajeze în conflict,
păstrând o strictă neutralitate, pozi�e ce a fost apreciată de cercurile politice din acea perioadă
ca fiind o ''politică de bun simţ şi pare'58 • În Albania în schimb au loc nesupuneri Ia recrutări şi
chiar unele răscoale antiturceşti, ceea ce îl făcea pe consulul rus din Shkodra, Shpeyer, să
noteze în 1 876 că "Europa va avea în curând o nouă problemă de rezolvat: problema
albaneză"59
52 Cf. România în relaţiile internaţionale, p. 256.
53 Miodrag Milin, Relaţiile româno-sârbe în epoca modernă, Bucureşti, 1992, p. 99.
54 C. Velichi, op.ciL, p. 253.

55 1bidem, p. 268; a se vedea şi idem, România în sud-estul Europei (1800-1912), în voi. România în
sud-estul Europei , Bucureşti, l 979, p. 1 10-1 1 1.
56 Miodrag Milin, op.cit., p. 99.
57 A se vedea, pentru războiul turco-sârbo-muntenegrean din 1876, Ibidem, p. 99-106.
58 Apud România în relaţiile internaţionale, p. 256.
59 Apud Gelcu Maksutovici, Albania, în voi. Afirmarea statelor naţionale naţionale unitare din
.-entrul şi sud-estul Eu.-upei (182 1-1923), Ducun..--şti, 1 979. p. 1 32.
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Şi România, "care nu este o adevărată ţară balcanică"60, a perceput repunerea pe tapet a
"chestiunii orientale" prin răscoala din Bosnia şi Herţegovina ca pe un moment favorabil
realizării dezideratului naţional - independenţa de stat -, deziderat urmărit de întreaga clasă
politică românească, indiferent de culoarea politică sau de modul în care oamenii politici
români vedeau rezolvată această chestiune. De altfe� după cum arăta şi Dan Berindei, după
unirea Principatelor "dobândirea deplinei independenţe de stat nu mai prezenta decât o
problemă de timp, o chestiune de însemnătate majoră ce se cerea rezolvată într-un viitor ce nu
mai putea întârzia'.6 1 Şi diplomaţii străini erau conştienţi de dorinţa românilor de a-şi dobândi
independenţa. Consulul Franţei Ia Bucureşti, baronul des Michels, arăta Ia 13 noiembrie 1 875
că însuşi prinţul Carol era "atât de interesat în obţinerea independenţei încât ar concepe la
retrocedarea sudului B asarabiei către Rusia". El adăuga că opinia publică şi clasa politică
românească considerau că "România trebuie să se folosească de aceste împrejurări
(redeschiderea crizei orientale - n.n.) pentru a-şi urma destinul ei", înţelegându-se prin aceasta
"aspiraţiile la indPzendenţă care de câteva Juni au tacut în această ţară, trebuie să recunoaştem,
un mare progres' 2 O asemenea poziţie nu putea însă conveni marilor puteri, şi nici Franţei ţară care, după cum am arătat deja, era una dintre principalele susţinătoare ale status-quo-ului
în sud-estul Europei. De aceea România se va plasa, încă de la început pe o poziţie de
neutralitate. Astfel, încă din 9/21 august 1 875 Vasile Boierescu asigura Poarta că, deşi era
interesată de evoluţia situaţiei din Balcani, România rămâne pasivă "atâta vreme cât vom păstra
credinţa statornică ce avem că putem realiza năzuinţele noastre şi întări existenl;'- noastră
naţională, iară zguduiri, iară tulburări, în perfectă înţelegere cu Sublima Poartă" 3 Practic
Boierescu se plasa pe aceeaşi poziţie din perioada anterioară, când militase pentru dobândirea
independenţei pe cale diplomatică în coloanele ziarului Presa, având însă grijă să aducă şi o
anumită umbră de ameninţare. Punctul de vedere al lui V. Boierescu va fi susţinut ulterior şi de
Parlamentul român.
Poziţia României de neutralitate nu reprezenta o renunţare la lupta pentru independenţă,
care rămânea obiectivul diplomaţiei româneşti. Era vorba doar de pragmatism politic, de o
apreciere lucidă a situaţiei internaţionale, defavorabilă românilor în acel moment. Încă nu
venise momentul unei rupturi deschise şi în forţă faţă de Poartă, iar documentele de epocă ne
dovedesc că aceasta era optica clasei politice româneşti. De altfel, suntem în momentul în care
conservatorii domină viaţa politică, iar aceştia erau adepţii dobândirii independenţei în mod
gradat, prin obţinerea recunoaşterii unor noi atribute caracteristice unui stat suveran, pe calea
tratativelor diplomatice duse fie direct cu Poarta, fie cu puterile garante. Cu toate acestea
românii luau deja în calcul posibilitatea intrării în conflict. Astfel, încă de la sfârşitul lunii
august/începutul lunii septembrie 1 875, prinţul Carol aprecia că "România trebuie să se
fortifice economic şi militar, pentru a putea face faţă oricărei eventualităţi"64• Tot din
pragmatism politic mediile oficiale româneşti vor renunţa la intrarea în conflict în vara anului
1 876, deşi se considerase, Ia un moment dat, că venise momentul părăsirii politicii de
neutralitate. Dar, după cum apreciază şi Gh. Cliveti, intrarea României în 1 876 în acţiune era,
60
61

H. Hauser, op.cit., p. 120.
D. Berindei, Unirea Principatelor- preludiu al independenţei de stat depline a României, în Anale,

�1, 3, l 975, p. 48.

62 C. CăzAnişteanu, M.E. Ionescu, op.cit., p. 64.
63 N. Corivan, Lupta diplomatici p. 27.
64 Miodrag Milin, op.cit., p. 99.
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practic, exclusă datorită lipsei sprij inului extern, toate marile puteri recomandând păstrarea
neutralită�i, evitând însă să ofere şi garan�i privind neutralitatea şi integritatea ţării noastre65
Chiar dacă România se declarase neutră faţă de evenimentele de Ia sud Dunăre, ea va
sprij ini lupta popoarelor din Balcani în măsura în care îi permitea statutul neutralită�i, şi de
asemeni va continua să afume dorinţele de emancipare ale românilor. Un exemplu în acest
sens îl oferă "sondajul Catargiu". Este vorba de nota circulară adresată de Lascăr Catargiu,
prim-ministru şi ministru ad-interim de externe, agen�lor români acredita� în străinătate, notă
în care după, ce releva stricta neutralitate a României şi justifica pregătirile militare ale ţării
noastre, oficialul român sublinia că România, "separată de Turcia şi nethcând în nici un fel
parte integrantă din Imperiul otoman", n-a renunţat niciodată Ia suveranitate sa. În acelaşi timp,
Catargiu îşi exprima regretul că marile puteri n-au oferit României "toate condiţiile
indispensabile pentru a alcătui Ia porţile Orientului un stat puternic şi complet independent'.66,
afumând în acelaşi timp dorinţa românilor de a deveni independenţi şi hotărârea lor de a-şi
apăra integritatea teritorială a ţării chiar prin forţa armelor.
Şi mai relevante pentru poziţia adoptată de România în cadrul desfăşurării crizei
orientale considerăm că sunt notele şi memoriul adresate de Mihail Kogălniceanu, devenit
ministru de externe la 28 aprilie 1 876, agenţilor diplomatici ai României la 16/28 iunie acelaşi
an şi al căror conţinut este reluat cu mici diferenţe în nota adresată lui Savfet paşa, ministrul
otoman al afacerilor externe, Ia 25 iunien iulie. În esenţă, după ce scoate în evidenţă poziţia de
neutralitate adoptată de România faţă de conflictul din Balcani, poziţie menţinută cu sacrificii
deosebite, Kogălniceanu cerea: "1. Recunoaşterea individualităţii statului român şi a numelui
său istoric; IL Admiterea reprezentantului României în corpul diplomatic; III . Reglementarea
situaţiei supuşilor români stabiliţi în Turcia în aceleaşi condiţii ca şi a celorlalţi supuşi străini şi
recunoaşterea jurisdicţiei agenţilor României asupra conaţionalilor lor; IV. Inviolabilitatea
teritoriului român şi delimitarea insulelor de pe Dunăre; V. Încheierea cu Turcia a unor
convenţii de comerţ şi extrădare; VI. Recunoaşterea paşaportului român şi abţinerea consulilor
turci de a se amesteca în treburile românilor aflaţi în străinătate; VII. Fixarea frontierei între
România şi Turcia la gurile Dunării"67• Fiind deosebit de bine argumentată de memoriul anexat
notei şi fhră a fi o adevărată declara�e de independenţă, nota lui Kogălniceanu are o valoare
deosebită. Practic, acceptarea doleanţelor româneşti de către Poartă ar fi dus la un statut de
independenţă de facto al României, legăturile ce ar mai fi existat între aceasta şi
Constantinopol după aceea rămânând pur simbolice. Ar fi fost practic încununarea eforturilor
&ute de români de întărire a autonomiei interne şi de afumare a unor atribute ale suveranităţii
de stat, eforturi începute încă din timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. De altfel, aceasta
este interpretarea dată "sondajului Kogălniceanu" în întreaga noastră istoriografie68, ca de altfel
şi sensul dat de diplomaţia europeană cerinţelor româneşti.
Dacă ''nota Kogălniceanu" şi cererile cuprinse în aceasta nu au sensibilizat diplomaţia
marilor puteri, care au refuzat luarea acestora în discuţie, o altă iniţiativă a diplomaţiei
65
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româneşti a fost însă, deşi cu greu, acceptată. Este vorba de�re neutralizarea Dunării între
Negotin şi Vârciorova, cerută în condiţiile des�urării războiului sârbo-otoman, neutralizare ce

avea drept scop oprirea oricărei tentative turceşti de a-i ataca pe sârbi din această direcţie. Acest
fapt a fost reuşit doar în unna unei intense activităţi diplomatice româneşti, concretizată în

numeroase note adresate fie ministrului de externe otoman, fie agenţilor români din

străinătate69• Astfel, deşi iniţial Poarta refuzase cererea românilor în această direcţie, ulterior ea
va accepta neutralizarea Dunării şi prin nota din 28 iunie

1 876 Savfet paşa anunţa că Poarta se

angaja să respecte neutralizarea sectorului Negotin-Vârciorova în schimbul angajamentului

românilor de a nu permite transporturile de arme spre sârbi şi de a aproviziona garnizoana
otomană din Insula Ada-Kaleh70

Poziţia adoptată de România şi menţinută apoi până în a doua jumătate a anului

1 876 a

fost apreciată diferit de marile puteri. Astfel, neutralitatea ţării noastre era bine văzută în

mediile politice europene, care
naţionale a popoarelor

însă vor protesta împotriva sprijinului acordat de români luptei
din Balcani. În acelaşi timp, puterile europene nu vor accepta să

garanteze această neutralitate şi nici integritatea teritorială a României. În ceea ce priveşte

neutralizarea Dunării, ea a fost, în general, acceptată, căci marile puteri erau interesate în
menţinerea libertăţii de navigaţie pe acest fluviu, libertate ce era pusă în pericol de

redeschiderea crizei orientale şi de utilizarea Dunării în scopuri militare de către Imperiul
otoman7 1 • Independenţa de stat a României a suscitat însă opoziţia marilor puteri, care nu voiau

şi nu puteau, datorită intereselor proprii şi complicaţiilor pe care le prevedeau în zonă, să

accepte un asemenea act. Pe o astfel de poziţie se va plasa, după cum am afirmat deja, şi
Franţa.

Redeschiderea problemei orientale va crea dificultăţi Franţei, care avea nevoie de linişte

pentru a-şi reface poziţiile pierdute în unna războiului din

1 870- 1 87 1 .

Mai mult chiar,

considerăm că Franţa a fost luată oarecum prin surprindere de izbucnirea conflictului din
deşi ridicarea popoarelor din Balcani era previzibilă şi chiar aşteptată În iarna anului

1 875,
1 874

ducele Decazes, ministrul afacerilor externe francez, aprecia că situaţia europeană era calmă şi

că în caz de pericol Franţa nu putea rămâne izolată De asemenea, ministrul francez considera
că "fiecare zi care trecea contribuia la a fortifica" poziţia internaţională a guvernului francez,

bucurându-se de "liniştea relativă şi de perioada de calm care se anunţa pentru Franţa"72•

Aceeaşi impresie de linişte şi calm o avea şi reprezentantul Franţei la Bucureşti, baronul des
Michels. Diplomatul francez, referindu-se în primul rând la situaţia din România, arăta într-un

raport trimis ministrului Decazes că "nimic nu mă face să prevăd un pericol apropiat pentru
pacea Orientului"73

Deşi luată oarecum prin surprindere, Franţa va lua rapid poziţie faţă de noua situaţie de

conflict apărută în Balcani. Mai mult chiar, Franţa a fost una dintre marile puteri - alături de

Rusia şi Austro-Ungaria - care au încercat să iniţieze acţiuni în vederea soluţionării rapide, pe

cale diplomatică, a stării conflictuale apărută între popoarele creştine din Balcani şi Sublima

A se vedea în acest sens Mihail KogAlniceanu. Documente diplomatice, doc. 3 1 , p. 101-102; cioc. 39,
p. 1 15-1 16; doc. 40, p. 1 16- 1 17; doc. 4 1 , p. 1 17; doc. 42, p. 1 1 8; doc. 43, p. 1 18- 1 19; doc. 44, p. 1 19;
doc. 5 I , p. 126- 127; doc. 53, p. 127-128; doc. 60, p. 1 33-136.
70 N. Adăniloaie, Independenţa naţionali a Românie� Bucureşti, 1986, p. 128.
71 Traian Ionescu, op.dL. p. 2138.
12
H. Hauser, op.dt., p. 89.
73 Independenţa României. Documente, voi. 1111 , doc. 41, p. 100.
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74
Poartă • Această atitudine a Franţei este reliefată şi de către ducele Decaz.es Ia 20 august 1 875,
într-o corespondenţă adresată generalului Le Flo - ambasadorul francez la Petersburg.
lnvocând angajamentele şi garan�ile colective ale marilor puteri faţă de Imperiul otoman,
ministrul francez de externe arăta că "Franta devansează Puterile în această politică de
liniştire", dar cu toate acestea, lăsa Rusiei iniţiativa unei ac�uni diplomatice ce se va concretiza
în propunerea lui Gorceakov privind o misiune a delegaţiilor puterilor europene în zona
75
răsculată, misiune eşuată însă • Atitudinea Franţei de a lăsa Rusia să ac�oneze şi de a seconda
ini�ativele acesteia, dar şi a altor puteri interesate în zonă, pentru rezolvarea pe cale diplomatică
a crizei va fi o caracteristică a diploma�ei franceze în această perioadă. Ea era dictată, aşa cum
am afirmat deja, de interesele proprii şi de dorinţa ieşirii din izolarea la care o obligase
abilitatea diplomatică a cancelarului Reich-ului german, Otto von Bismarck, după 1 87 1 .
În ceea ce priveşte poziţia faţă de România şi de tendinţele acesteia de dobândire a
independenţei sau, cel puţin, de obţinere a unor modificări în statutul ţării noastre, de afmnare a
unor noi atribute ale suveranităţii sale, ea se menţine - la fel ca şi în perioada anterioară nefavorabilă românilor. De altfel, încă de la sffirşitul anului 1 874 se dovedea că dorinţa
României de a obţine un sprijin eficient din partea Franţei în acest sens era lipsită de orice şansă
de punere în practică Ion Strat, trimis în misiune la Paris pentru a obţine acordul unor tratative
în vederea încheierii unui acord comercial româno-:francez, comunica la Bucureşti că factorii
politici francezi sunt totali indiferenţi Ia orice tentativă de dobândire a independenţei popoarelor
76
din sud-estul european şi, implicit, dorinţelor de emancipare na�onală a românilor. Franţa era
împotriva independenţei României, ca şi împotriva altor deziderate româneşti - înlăturarea
jurisdicţiei consulare, încheierea de acorduri comerciale, folosirea ca denumire oficială a
statului a numelui de România etc. - fapt demonstrat şi de raportul lui des Michels din
25 decembrie 1 874/6 ianuarie 1 875. În acest raport diplomatul francez acreditat la Bucureşti
aprecia cererile românilor ca fiind drept ''pretenţii excesive" care puteau aduce "inconveniente
şi pericole". Mai mult, referindu-se la problema acordurilor comerciale, des Michels considera
că atitudinea românilor era "imprudentă", iar guvernanţii din România aveau "idei
preconcepute". El recunoştea în acelaşi timp că românii ''profită de scindările şi resentimentele
dintre puteri pentru a se elibera, puţin câte puţin, de toate obligaţiile lor, pentru a lua cu forţa
drepturile pe care le pretind, pentru a ajunge, de fapt, la situaţia pe care şi-au propus-o ca
obiectiv şi care, dacă nu este independenţa declarată, seamănă cel puţin foarte mult cu
77
aceasta"
Poziţia de neutralitate adoptată de către România în vara anului 1 875 a fost apreciată
favorabil de către Franţa. De altfel, Parisul - ca şi Londra - care nu privea favorabil tendinţele
de emancipare naţională ale româriilor, va sfătui pe tot parcursul desfăşurării crizei orientale pe
conducătorii români să se abţină de la orice acţiune şi să păstreze o atitudine de strictă
78 Î
n acelaşi timp, Franţa încerca să evite să se angajeze faţă de români, să ia o
neutralitate
poziţie fermă faţă de dorinţele lor. Ducele Decazes aprecia, într-o telegramă adresată baronului
des Michels la 12/24 februarie 1 876, că "neliniştea românilor îi va face să înţeleagă, probabil,
74
Gh. Ciiveti, România şi puterile p. 212.
75 Idem, România şi crizele , p. 218-219.
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că, din clipa în care legăturile care-i ataşează de Turcia slăbesc, securitatea care rezultă pentru
ei din tratate slăbeşte în aceeaşi măsură. Ei au cel mai mare interes să nu mărească dificultăţile
care există în Orient şi să vadă pacea întărindu-se. Noi înşine o dorim cu toată puterea şi
acţionăm în înţelegere cu celelalte mari puteri, ca să punem capăt tulburărilor din
Herţegovina"79• Era astfel sintetizată viziunea diplomaţiei franceze în ceea ce priveşte modul în
care trebuiau să acţioneze, sau mai bine zis să nu acţioneze, românii. Practic, ministrul francez
considera că România trebuie să-şi păstreze neutralitatea şi poziţia de stat aflat sub suzeranitate
otomană şi garanţia marilor puteri, să aştepte ca marile puteri să rezolve problemele ridicate de
evoluţia evenimentelor din Orient şi să restabilească status-quo-ul în Balcani.
Această poziţie era cunoscută şi de către Mihail Kogălniceanu care în nota din
1 6/28 iunie 1 876 adresată lui Callimachi-Catargi, în care erau prezentate cele şapte ''probleme
a căror rezolvare interesează într-un înalt grad România în relaţiile sale cu Sublima Poartă",
arăta că România a ''urmat sfaturile date de guvernul francez, respectând, Ia insistenţele sale, o
politică paşnică şi leală faţă de Poartă, căreia i-am acoperit şi o lungă porţiune de frontieră
pentru a împiedica să se întindă insurecţia bulgară"80 La rândul său în noiembrie 1 876
ministrul de externe francez, ducele Decazes, va nota că Franţa "a manifestat o vie simpatie
pentru România, a aprobat total politica ei neutră"81 .
N u aceeaşi poziţie a adoptat Franţa ş i în problema garantării n�utralităţii ş i integrităţii
României. La fel ca şi celelalte mari puteri, Franţa va refuza să garanteze neutralitatea şi
integritatea, garanţie cerută cu insistenţă de români mai ales din momeptul în care se întrevedea
posibilitatea unui conflict ruso-turc. Decazes aprecia, de altfel, în octombrie 1 876, "Că nici o
putere nu dorea să se angajeze oficial faţă de guvernul român cu formularea unui angajament
decât în cazul când ar fi obligată de împrejurări"82• La rândul sau Fred Debains, consul al
Franţei la Bucureşti, aprecia că nici o putere europeană nu va acorda garanţii de neutralitate
României decât atunci cât interesele proprii vor impune o asemenea soluţie. De aceea, urmând
cu fidelitate instrucţiunile primite de la ministrul de externe al ţării sale, agentul francez a fost
permanent echivoc în ceea ce priveşte garantarea neutralităţii României şi "a evitat cu mare
grijă să intre în examinarea diferitelor ipoteze ce i se supuneau"83
Tot pe o poziţie nefavorabilă românilor se va situa Franţa şi în ceea ce priveşte
tentativele fhcute de guvernanţii români de dobândire a independenţei pe cale diplomatică.
Astfel, Franţa va aprecia negativ "sondajul Catargiu", considerând că România trebuie să-şi
păstreze legăturile cu Poarta. Nici cererile din memoriul lui Kogălniceanu nu vor avea o soartă
mai bună, deşi ministrul român, în nota adresată lui Callimachi-Catargi ce însoţea memoriu� îşi
exprima speranţa că guvernul francez va acorda României ''puternicul său sprijin în scopul
adoptării de către miniştrii sultanului a unei politici mai drepte faţă de România şi mai
conformă cu interesele ambelor ţări"84• Cu toate acestea Franţa, prin persoana ducelui Decazes
va califica cererile româneşti ca fiind ''periculoase şi supărătoare" şi, în acelaşi timp, ca fiind
·
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inoportune şi primejdioase, văzând în memoriul lui Kogălniceanu o manevră a Germaniei.
Această pozi�e, total nefavorabilă românilor, adoptată de ministrul francez va fi comunicată de
Callimachi-Catargi Ia Bucureşti la 4/16 iulie 1 87685 şi va atrage regretul ministrului român de
externe care considera că "Pe cât de moderate şi legitime sunt cererile noastre, pe atât de
neîntemeiate sunt aprecierile ministrului francei'. Kogălniceanu adăuga apoi că "Ar fi perubil
pentru noi să găsim în altă parte sprijinul pe care-I aşteptăm de la Franţa"86• De altfel,
Kogălniceanu era nemulţumit în general de pozi�a adoptată de diplomaţia franceză faţă de
români. EI reproşa guvernului francez atitudinea adoptată în problema neutralizării Dunări� a
încheierii unei convenţii comerciale între cele două părţi, a neutilizării numelui de România în
actele diplomatice etc., apreciind chiar că politica franceză era lipsită de generozitate şi
corectitudine faţă de români şi că ducele Decazes ''ne refuză tot"87 Nemulţumirea lui
Kogălniceanu, fost important luptător unionist şi prim-ministru în timpul domniei lui Cuza,
într-o perioadă în care rela�ile româno-franceze erau dintre cele mai cordiale, ne apare ca
întemeiată mai ales dacă ne gândim Ia speranţele pe care românii şi le puneau în Franţa.
În condiţiile în care evenimentele din Balcani evoluau totuşi în direcţia agravării
situaţiei, în ciuda eforturilor marilor puteri de a rezolva criza, Franţa se va dovedi, în anumite
cazuri, ceva mai maleabilă. Am arătat deja că, pentru a-şi proteja interesele economice în zonă,
Franţa îşi va schimba în timp pozi�a faţă de problema încheierii unei conven�i comerciale cu
România. Astfel, în 1 874, după cum arăta consulul general al Rusiei Ia Bucureşti, propunerile
româneşti în această problemă erau primite de partea franceză "cu rigiditate", deoarece ducele
Decazes era "stăpânit de teama de a compromite bunele rela�i care există între Poartă şi
Franţa" şi considera că "regimul comercial în vigoare în principate nu va putea fi modificat
decât cu asentimentul guvernului otoman"88 • Spre sfărşitul anului următor însă, Franţa va
accepta '"'m principiu, pretenţia guvernului român de a-şi face propriile aranjamente comerciale
cu puterile străine"89• Cu toate acestea, chiar dacă se va ajunge Ia un acord comercial încheiat
pe o perioadă de nouă luni, tratativele cu Franţa în această problemă nu vor înainta prea mult,
convenţia comercială româno-franceză neputându-se încheia în această perioadă. De altfel, nici
Ia sfărşitul anului 1 877 problema semnării convenţiei comerciale româno-franceze nu era
rezolvată, Franţa preferând să ceară prelungirea regimului vamal provizoriu şi a acordului
existent pe încă nouă Iuni90• Acceptarea de către partea franceză a principiului libe�i
României de a-şi reglementa singură, în mod liber şi f&ă intruziunea Porţii rela�ile comerciale
cu alte state reprezenta totuşi un pas înainte în direcţia dorită de români.
Şi în ceea ce priveşte problema neutralizării Dunării guvernul francez, interesat în
păstrarea libertăţii de navigaţie pe fluviu, va sprij ini poziţia României. În urma cererilor
formulate de Kogălniceanu prin care se urmărea ob�erea bunelor oficii ale Franţei în această
problemă, diplomaţia franceză va interveni pe lângă Sublima Poartă pentru soluţionarea ei în
sensul dorit de români, deşi ducele Decazes considera că rezolvarea unei asemenea probleme
era de competenţa unei conferinţe a puterilor. Sprijinul francez este relevat de nota adresată de
Mihail Kogălniceanu agentului român Ia Paris, datată 20 iulie/1 august 1 876, după ce între
85 N. Cori van, Lupta diplomatică.

p. 43.
86 Mihail Kogălniceanu. Documente diplomatice, doc. 55, p. 130.
87 1bidem, doc. 42, p. 1 18; doc. 48, p. 125; doc. 54, p. 129; doc. 55, p. 1 30; doc. 57, p. 131.
88 Independenta României. Documente, voi. W1 , doc. 34, p. 73.
89 1bi.dem, duc. 44, p. 108; doc. 6 1 , p. 152).
\10
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Mihail K�iilniceanu. Documente diplomatice, doc. 120, p. 2 1 0.
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Bucureşti şi Constantinopol intervenise deja, în urma negocierilor bilaterale, acordul de
neutralizare a Dunării între Gura Timocului şi Vârciorova.

În această notă ministrul de externe

român arăta că ''negocierile începute în acest scop la Constantinopol au fost puternic sprij inite

prin bunele oficii ale guvernului pe lângă care sunteţi acredita"91 , ceea ce a şi dus la
solu�onarea problemei.

Lipsa de eficacitate a marilor puteri în solu�onarea crizei, datorată urmăririi unor

interese divergente, va duce la agravarea acesteia în cursul anului

1 876.

Deşi Rusia şi Austria,

puterile cele mai interesate în expansiunea spre Balcani, secondate şi sprijinite de Germania,
vor încerca să-şi concerteze acţiunile încă de la începutul răscoalei din Bosnia şi Herţegovina,
acţiune ce a continuat în

1 876

prin întâlnirile de la Reichstadt şi Berlin, ele nu vor reuşi să

depăşească contradicţiile de interese dintre ele. Aşa se face că toate tentativele diplomatice de
remediere a situa�ei din Balcani - propunerea lui Gorceakov din august

din decembrie acelaşi an, memorandumul de la Berlin din mai

1 875, planul Andrassy
1 876 sau Convenţia de la

Reichstadt - vor rămâne, practic, fără efecte palpabile92. De aceea Rusia, sesizând momentul

prielnic pentru un conflict c� Poarta, va manevra, cu abilitate şi prudentă, astfel încât să înceapă
lupta dar, pentru a evita Sl.llPrize ca cele din

1 853-1 856,

va urmări să apară ca mandatată de

marile puteri.

În aceste condi�i România se va orienta tot mai mult spre intrarea în conflict, urmărind

în acelaşi timp să-şi atragă sprijinul cel puţin al unei mari puteri. Cum Anglia şi Franţa se situau

pe o pozi�e nefavorabilă României, iar din întâlnirea de la Reichstadt se putea întrevede o
concertare a pozi�ilor Rusiei şi Austriei, diploma�a română se orientează spre tatonarea
poziţiei acestora în cadrul întâlnirii dintre Francisc Iosif şi I.C. Brătianu de
unei delegatii române la Livadia. Mai mult, spre sfârşitul anului

�

1 876,

la Sibiu şi a vizitei

în urma contactelor

româno-ruse şi a vizitei la Bucureşti a lui Nelidov, se va ajun e la stabilirea principiilor unei
convenţii ruso-române, fără a fi însă încheiată în acest momenr

În

acelaşi timp însă continuă şi contactele pentru ob�erea independenţei pe cale

diplomatică.

În acest scop sunt trimişi în Occident C.A.

Rosetti şi Ion Ghica, misiunea acestora

fiind de a sonda pozi�a marilor puteri în ceea ce priveşte ''neutralitatea absolută şi garantarea

specială a acesteia". Tot în această direc�e se îndreptau şi eforturile lui N. Ionescu, noul

ministru de externe,

care cerea agenţilor români în străinătate să sondeze poziţia guvernelor pe

lângă care erau acreditaţi în privinţa garantării neutralităţii în eventualitatea unui război între

Turcia şi o altă mare putere94, cea vizată fiind în mod evident Rusia

Rezultatele acestor încercări nu au fost însă mulţumitoare. Am arătat deja mai sus că

Franţa nu voia garantarea neutralită�i. Ducele Decazes aprecia că "aţi devenit o naţiune, aţi
ştiut să vă faceţi necesari Europei şi ea nu poate să nu vă men�ă şi să nu vă garanteze
existenţa. Nu pute� pieri decât cu distrugerea echilibrului european, ceea ce nu este admisibil,
nici

astăzi nici mâine. De fapt sunte� independen�, aveţi toate prerogativele unui stat suveran;

înăuntru faceţi cum vreţi şi ce vre�, în afară încheia� tratate cu puterile Europei. . . nu aveţi a vă
teme de nimic pe cât timp ve� păstra neutralitatea"95 Deşi aceasta era practic o afirmare a

9 1 Ibidem, doc. 60, p. 133.

92 A se vedea România în relaţiile internaţionale, p. 257-261 .
93 Ibidem, p. 266-267.

94 N. Adăniloaie, Independenţa naţionalli p. 134-135.
9s Dan Berindei, De Ia Unirea Principatelor la Independenţa României, în voi. Independenţa
Românid, Bucureşti, 1977, p. 1 3 1 ; N. Adăniloaie, Independenţa naţionalli , p. 1 34-135.
. . •,
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drepturilor românilor la emanciparea politică, o recunoaştere a independenţei de facto a
României, afirmaţia lui Decazes nu angaja cu nimic Franţa în favoarea Românie� nu garanta în
nici un fel neutralitatea acesteia De altfel, nici promisiunea făcută de Franţa potrivit careia
cererile românilor cuprinse în notele lui N. Ionescu vor fi sprijinite de francezi la Conferinţa de
la Constantinopol nu angajau diplomaţia Republicii a III-a în mod concret
Acest fapt va reieşi cu claritate în evidenţă tocmai în timpul conferinţei. Deşi anterior
promisese sprijinul său în favoarea cerinţelor românilor, Franţa nu va susţine demersurile
acestora efectuate prin intermediul lui Dimitrie Brătianu, trimisul extraordinar al României la
Constantinopol, şi generalul Iancu Ghica De altfel, poziţia Franţei pare a fi una duplicitară faţă
de români deoarece, deşi pe de o parte Decazes că cererea unei neutralităţi speciale a României
va fi susţinută de către Franta, pe de alta acelaşi ministru francez afirma într-o notă trimisă lui
Debains la I l decembrie că "românii trebuie să înţeleagă că ar fi o lipsă de prudentă dacă ar
pune înainte un proiect ca al cela al unei neutralităţi speciale ca neutralitatea Belgie� care nu ar
putea avea aprobarea Puterilor limitrofe ca şi a Puterii suzerane"96• Chiar şi agentului
diplomatic al României la Paris, Şt. Şendrea, ducele Decazes îi declara că deoarece românii
doreau ca sub masca neut:ralitAţii să obţină practic independenta, guvernele marilor puteri nu
puteau să sprijine o asemenea iniţiatiw97
Prin întreaga atitudine a oamenilor politici francezi se putea astfel observa, dacă nu o
lipsă de înţelegere a acestora, cel puţin o lipsă de interes faţă de cerinţele românilor. Francezii
vor prezenta aceeaşi indiferenţă şi faţă de problema includerii României printre ''provinciile
privilegiate ale Imperiului" în interpretarea turcă a articolului 7 din Constituţia Imperiului
otoman promulgată chiar în timpul Conferinţei de la Londra. Chiar dacă presa franceză, ca de
exemplu Le Memoriol diplomatique, aprecia ca inoportun! includerea României între
provinciile privilegiate, având ca rezultat orientarea ţării noastre spre Rusia şi declararea
independenţei98, diplomaţii francezi vor trata superficial şi acest aspect. Astfel, consulul francez
la Bucureşti Fred Debains considera reacţiile românilor la prevederile Constituţiei otomane,
reacţii care de altfel au fost foarte promte şi energice, ca fiind e�erate, iar atitudinea
guvernului român era caracterizată de acelaşi diplomat drept "stângăcie"
Eşecul Conferinţei de la Constantinopo� poziţia inflexibil! a Turciei şi apoi respingerea
de către guvernul otoman a Protocolului de la Londra vor închide, practic, orice posibilitate de
rezolvare diplomatică a crizei. Rusia, manevrând abi� va reuşi să obţină mână liberă în direcţia
rezolvlirii situaţiei pe calea armelor, ea fiind practic mandatată pentru aceasta prin semnarea de
către toate puterile garante a protocolului din 19/3 1 martie 1 877. În aceste condiţii şi România
se va orienta tot mai mult faţă de încheierea convenţiei cu Rusia, act ce va fi semnat la
4/16 aprilie 1 877 la Bucureşti. Încheiată ca un document internaţional între două state egale,
convenţia stipula garantarea integrităţii statului român şi respectarea drepturilor politice ale
acestuia (articolul Il), în schimbul asigurării liberei treceri a armatei ruse spre Balcani

96 N. Corivan, Lupta diplomatici

. • •,

p. 59, nota 160.
. . , p. 137.

97 N. Adliniloaie, Independenţa naţionali .

98 Independenţa României. Documente, voi. lll, doc. 29, p. 92.
99 1bidem, voi. U/1, doc. 96, p. 250-25 1 .
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(articolul 1) 100 Prin acest act România lua o opţiune clară de rezolvare a problemei
independenţei de stat printr-o acţiune în forţă.
Franţa, care îndemnase permanent România la pasivitate s-a exprimat încă de la
sfărşitul anului 1 876 împotriva unei alianţe româno-ruse, iar Debains îl sfătuia pe Carol 1 să nu
încheie aranjamente cu alte ţări cât timp exista concertul european101 . În acest fel, consulul
francez se plasa pe poziţia pe care o adoptase şi ministrul său de externe în septembrie 1 876.
Acesta îşi exprima dezinteresul faţă de problema unei posibile acţiuni singulare ruseşti,
declarându-i lui C.A. Rosetti că doar atunci când România se va afla în faţa unei cereri de
trecere a trupelor ruse "să se adreseze puterilor garante pentru a le expune situaţia"102• Chiar şi
cu puţin timp înainte de semnarea convenţiei Franţa se păstrează pe o poziţie rezervată, chiar
ostilă alianţei ruso-române. Astfel, la 1/13 şi 3/15 aprilie Debains raporta de la Bucureşti că el
sfătuise pe guvernanţii români să nu încheie nici o alianţă, să rămână neutri în continuare şi să
nu devină parte beligerantă, fie sprijinind Rusia, fie opunându-se acesteia103 • Nici după intrarea
trupelor ruseşti în România partea franceză nu iese din rezerva sa, dar Debains aprecia că
România a făcut o greşeală abandonând politica de neutralitate, considerând în acelaşi timp că
România va pierde cele trei judeţe din sudul Basarabiei. El făcea aceste aprecieri chiar dacă
primise recomandări ferme să rămână doar un observator al situaţiei deoarece Franţa nu dorea
să se implice104•
Cu toate acestea, Kogălniceanu spera încă în sprijinul Franţei, astfel încât la
10/22 aprilie 1 877, printr-o notă oficială adresată ducelui Decazes, solicita bunele oficii ale
Franţei şi "tot sprijinul de care are nevoie pentru a străbate aceste triste împrejurări", sperând că
situaţia dificilă a României va găsi în Franţa "cele mai vii simpatii"105• Sprijinul francez era cu
atât mai necesar cu cât, după încheierea Convenţiei româno-ruse, exista pericolul transformării
României în teatru de război, Turcia ameninţând România cu o invazie. Ori, deşi acceptase
trecerea liberă a armatelor ruse prin ţară, guvernul român nu dorea să se implice încă în conflict
şi încerca să evite desfăşurarea operaţiunilor militare pe teritoriul românesc. În acest scop era
nevoie de intervenţii ale marilor puteri la Constantinopol, românii solicitând chiar trimiterea d�
nave militare ale puterilor garante pe Dunăre.
În ciuda rezervelor arătate până atunci de Franţa, ca şi a situaţiei dificile a acesteia,
Decazes va face demersuri pe lângă guvernele austro-ungar şi englez pentru a se asocia celui
făcut deja de Kogălniceanu, deşi considera că există puţine speranţe de succes. În acelaşi timp,
Franţa încearcă să obţină cruţarea oraşelor Bucureşti, Brăila şi Galaţi în cazul unei intervenţii
otomane106 Toate acestea îl vor face pe Kogălniceanu să considera că Decazes aproba în
totalitate poziţia României, interpretând greşit atitudinea ministrului francez şi opiniile
particulare ale acestuia. Deşi Callimachi-Catargi îi notificase că în cadrul unei intrevederi
particulare Decazes îşi exprimase, ca opinie particulară, admiraţia pentru români şi că "din

100 I. Ionaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României în documente
(1368-1900), Bucureşti, 197 1 , doc. 68, p. 399-40 1 ; a se vedea şi Al. Porţeanu, Preludii diplomatice ale
independenţei, în MN, IV, 1978, p. 173.
101 N. Corivan, Lupta diplomaticA , p. 64.
102 C. Căzănişteanu, M.E. Ionescu, op.cit., p. 74.
103 Independenţa României. Documente, voi. D/1, doc. 123, p. 301 ; doc. 127, p. 307.
104 Ibidem, doc. 138, p. 329-330; a se vedea şi N. Corivan, Lupta diplomaticA ... , p. 90-91.
105 Mihail Kogălniceanu. Documente diplomatice, doc. 76, p. 161.
1 06
N. Cori van, Lupta diplomatică . . , p. 73.
..•
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ansamblul cuvintelor sale s-ar părea că are indicii favorabile în favoarea noastră",

Kogălniceanu va afirma în cercurile politice de la Bucureşti că Franţa sprijină România Acest
fapt, adus la cunoştinţa lui Decazes de către Debains, a produs o impresie total nefavorabilă la
Paris i07
Evoluţia evenimentelor va duce la o radicalizare a poziţiei României. Faptul că marile
puteri nu au asigurat sprijinul cerut de români pentru păstrarea neutralităţii, neacceptând nici
convenţia româno-rusă, poziţia Porţii care - după ce ameninţase cu invazia - deschisese focul
împotriva malului românesc al Dunării, declararea - oarecum precipitată, pentru a împiedica
eventualele încercări de mediere ale marilor puteri - a războiului de către Imperiul ţarist, vor
plasa România într-o poziţie foarte dificilă. De aceea se va ajunge ca la 30 aprilie să fie
declarată oficial existenţa stării de război între ţara noastră şi puterea suzerană, şi, practic, se va
intra într-o nouă fază a relaţiilor româno-otomane, cea a unui conflict direct. Deşi era previzibil
încă dinainte de 30 aprilie că România îşi va proclama independenţa, după această dată acest
fapt devenise practic o certitudine, fiind aşteptat de toate puterile.
De aceasta erau conştiente şi oficialităţile franceze. Astfel, încă din 23 aprilie/5 mai
Fred Debains arăta că românii doresc să proclame independenţa ''în ciuda tuturor sfaturilor
înţelepte". Consulul francez, plasându-se pe o poziţie contrară dorinţelor românilor, considera
că "să �roclami independenta când eşti obligat să suporţi o ocupaţie străină este o hotărâre
amară" 08
, în ciuda faptului că aceasta era dorinţa majorităţii românilor. Nici ministrul de
exi:eme francez nu putea accepta o asemenea soluţie, păstrând aceeaşi atitudine rezervată. Spre
sfărşitul lunii aprilie Decazes, aflând de iminenta proclamare a independenţei Românie�
aprecia că acest fapt ar lovi în primul rând interesele Austro-Ungariei. De aceea el considera că
Franţa trebuia să-şi orienteze atitudinea după cea a Vienei care, la 1 mai, prin persoana lui
Andrassy aprecia că proclamarea independenţei României ar fi o modificare de facto care,
pentru a deveni şi una de jure, avea nevoie de o recunoaştere ulterioară a marilor puteri 109. În
aceste condiţii putem considera că şi Franţa privea în acelaşi mod problema proclamării
independenţei de către România, iar evoluţia evenimentelor vor demonstra acest fapt
La 9!21 mai 1 877 Camera Deputaţilor votează în unanimitate moţiunea prin care
"Camera, satisBcută de explicaţiile guvernului în legătură cu urmarea dată votului din
29 aprilie, ia act de războiul între România şi Turcia, ruperea legăturilor noastre cu Poarta şi
independenta absolută a României şi-au primit consacrarea oficială". O moţiune asemănătoare
este votată şi de Senat care "consideră statul român independent şi invită guvernul să acţioneze
în aşa fel încât să obţină recunoaşterea şi garantarea independenţei noastre de către marile
puteri europene" 1 10. Era practic ''un nou act de energie naţională, ce avea ţinuta unui mare fapt
Împlinit. «Ordinea garantată>> în privinţa părţii române va fi complet eludată. Pentru a mai
conferi vreo raţiune dăinuirii calităţii lor de garante, puterile ar fi trebuit să consacre în colectiv
independenta României" 1 1 1 . Acest fapt nu se va petrece, chiar aliatul Românie� Imperiul ţarist,
plasându-se pe o poziţie nefavorabilă românilor, ca de altfel şi celelalte puteri, doar opinia
publică europeana apreciind în mod favorabil actul de voinţă al românilor.
107 1bidem, p. 74.

108 Independenţa României. Documente, voi. ll/1, doc. 158, p. 361.
109 N. Adăniloaie, Independenţa naţionali ... , p. 173.
1 10 Mihail KogAlniceanu. D�umente diplomatice, doc. 87, p. 1 72.
1 1 1 Gh. Ciiveti.

RomAnia şi puterile. . .•

p. 223.
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În aceste condiţii nu trebuie să ne mire faptul că şi în această privinţă Franţa continuă să
unneze aceeaşi linie de conduită faţă de români, aceea a unei rezerve excesive. Astfel, într-o
telegramă adresată de ducele Decazes consulului francez Ia Bucureşti, ministrul de externe al
Franţei considera că "votul Camerelor şi proclamaţia principelui Carol, prin care declară
independenţa României n-ar putea schimba situaţia de drept, creată României prin tratate şi
singurul său efect ar putea fi de a i se ridica acesteia, când va fi cazu� garanţiile internaţionale
care o ocroteau". În continuarea documentului Decazes îşi exprima regretul faţă de "acest
12
demers imprudent" 1 care putea avea consecinţe destul de grave.
Şi corespondentul ministrului francez, Fred Debains, va aprecia nefavorabil
proclamarea independenţei. Astfel, într-unul dintre rapoartele acestuia actele Parlamentului
român din 9 mai sunt caracterizate ca fiind "grave rezoluţii" 1 13 , iar într-un altul aprecia că
"declaraţia de independenţă a României nu este unul din acele acte serios gândite" 114•
Interesant este şi un alt document în care consulul francez se întreba dacă românii vor reuşi să
pună Europa în faţa unui nou fapt împlinit, asemănător cu cele din perioada anterioară. El
aprecia că "în marile chestiuni, ca şi în cele mici, românii în mod constant au ştiut să treacă
peste voinţa puterilor garante", dar că speranţa românilor în ceea ce priveşte recunoaşterea
independenţei şi garantarea neutralităţii de către puterile europene ar fi "o prea mare
îndrăzneaJă" 115
Poziţia Franţei a surprins neplăcut şi chiar a decepţionat fuctorii politici români. Astfel,
Callimachi-Catargi arătând că "a fost prost primit" de către ducele Decazes, care 1-a şi evitat
mai multe zile, scoate în evidenţă faptul că ministrul francez a afirmat că proclamarea
independenţei a redat "libertatea" de mişcare marilor puteri, eliberându-le de obligaţiile de
puteri garante faţă de România. Agentul român la Paris considera că poziţia Franţei poate fi
explicată nu numai prin rezerva permanentă a guvernului acesteia de a se exprima în chestiuni
externe, ci şi printr-un "acord intervenit între cea mai mare parte a puterilor relative la noua
noastră situaţie", considerând totuşi că Franţa va sprijini Ia momentul oportun România1 1 6• Şi
ministrul de externe român a fost profund decepţionat de atitudinea Franţei şi a lui Decazes.
Astfe� într-o telegramă adresată lui Callimachi-Catargi, Kogălniceanu îşi exprima regretul fuţă
de faptul că "ducele Decazes a făcut excepţie între ceilalţi miniştri ai afacerilor externe ai
Puterilor Garante" şi nu a primit personal nota sa referitoare la independenţa ţării noastre.
Ministrul de externe român conchidea ''Ne-am aşteptat la mai multă bunăvoinţă din partea
l 17
guvernului francez"
Chiar şi participarea României la războiul din sudul Dunări� apreciată de presa
franceză ca fiind extrem de importantă şi meritorie, a întâmpinat rezerve din partea guvernului
francez. Faptul că Franţa era împotriva participării României Ia luptele din Balcani este dovedit
de rapoartele lui Debains. În acelaşi timp, această afrrmaţie este probată şi de faptul că guvernul
francez transmitea, Ia 8/20 iunie, că Parisul speră că românii nu vor trece Dunărea. Pe de altă
parte, agentul român Ia Paris comunica la 27 iunie/9 iulie că oficialii francezi nu erau de acord
1 12 Independenţa României. Documente, voi. Il/2, doc. 8, p. 7; a se vedea şi Gr. Chiriţă, Atitudinea

�uterilor europene faţă de proclamarea independenţei României, în Revlst, 30, 4, 1977, p. 679.
13

Independenţa României. Documente, voi. 1112, doc. 5, p. 6.

1 14 Gr. Chiriţă, op.ciL, p. 679.

1 15 Beatrice
Marinescu, Şerban Rădulescu-Zoner, op.cit., p. 836.
1 1 6 Gr. Chiriţă, op.cit., p. 679-680.

117 Independenţa României. Documente, voi. 1, doc. 91, p. 128; vezi şi Gr. Chiriţă, op.cit., p. 680.
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cu dorinţa românilor de a lua parte activă la războiul ruso-turc, infonnându-1 în acelaşi timp pe

Kogălniceanu că Franţa se manifesta tot mai lipsită de bunăvoinţă, iar Decazes evita să-I
întâlnească pentru a nu da explicaţii şi a nu fi nevoit să-şi ia angajamente1 18 •
După căderea Plevnei, Rusia a t&:ut cunoscute Gennaniei şi Austro-Ungariei condiţiile
pe care dorea să le impună Imperiului otoman. Anglia se va declara şi ea pentru pace, dar nu
dorea ocuparea Constantinopolului şi a Adrianopolului de către ruşi. Şi noul ministru de
externe france� William Henry Waddington, dorind şi el încheierea războiului şi o apropiere
de Anglia, va adopta o poziţie asemănătoare. În condiţiile în care România îşi vedea periclitată
integritatea teritorială de cererea Rusiei privind retrocedarea sudului Basarabiei (în ciuda
prevederilor Convenţiei din 4/16 aprilie 1 877), diplomaţia românească va acţiona pe de o parte
pentru a fi primită la semnarea armistiţiului şi a păcii ş� pe de alta, pentru obţinerea ajutorului
unor puteri în favoarea integrităţii teritoriale.
Deşi încă din noiembrie 1 877 Callimachi-Catargi raporta că poziţia Franţei ne este
defavorabilă, Kogălniceanu va încerca totuşi să obţină sprijinul acesteia Convins ca
Waddington nu se va menţine într-o asemenea atitudine, ministrul român îi cerea agentului
nostru la Paris să acţioneze energic pentru influenţarea Franţei şi să afle în ce măsură se poate
conta pe sprijinul acesteia în favoarea menţinerii frontierelor existente. În acelaşi timp prin
intennediul lui Debains se încerca obţinerea ajutorului francez pentru a fi convinsă Poarta să ia
iniţiativa recunoaşterii imediate a independenţei României. Din păcate însă în răspunsul său
Waddington considera că un asemenea demers era inutil şi că poziţia rezervată a guvernului
francez nu-i permitea un asemenea demers 1 1 9• Se dovedea astfel că deşi se schimbase persoana
ministrului francez de externe poziţia Franţei faţă de România nu suferise modificări.
Încheierea tratatului de pace de la San Stefano, prin care se prevedea cedarea celor trei
judeţe din sudul Bmbiei în schimbul Dobrogei şi recunoaşterea independenţei ţării noastre, a
provocat nemulţumiri atât României, cât şi marilor puteri. Cum încă din ianuarie se prefigura
ideea unei conferinţţ sau a unui congres european, susţinut chiar şi de Rusia - după cum o
dovedeşte mesajul ttansmis de ambasadorul rus la Paris lui Waddington 1 20, Kogălniceanu va
încerca să obţină spljjinul marilor puteri pentru ca România să fie reprezentată la congres şi să
şi poată apăra interesele. În acelaşi timp, el încearcă să obţină şi recunoaşterea de către Poartă a
independenţei înainte de întnmirea congresului, sperând că astfel România va fi mai bine
tratată de marile puteri.
La încercările lui Kogălniceanu, Franţa se va arăta, din nou, rezervată. De altfel încă de
la începutul anului 1 878 Waddington dădea asigurari privind simpatiile Franţei pentru
România şi a fapn.dui că problema recunoaşterii independenţei "era rezolvată din punctul său
de vedere, după cum credea, de altfel că la fel gândeau şi celelalte Puteri", dar nu putea să dea
un răspuns privind participarea României la conferinţă121 Pe aceeaşi poziţie se va plasa
ministrul francez şi faţă de nota circulară din 3/1 5 februarie în care românii solicitau, din nou,
recunoaşterea independenţei şi participarea României la viitoarea conferinţă europeană122•
Reiterând asigurările privind rezolvarea problemei independenţe� Waddington, deşi o

1 1 8 N. Corivan, Lupta diplomatici. . , p. 1 3 1 .
1 19 1bidem, p . 154.
1 20 Gh. Platon ş.a, Cum s-a întlptuit România modemli, p. 232.
12 1 România in relaţiile internaţionale, p. 285.
1 22 A se vedea textul note� datată însă 4/16 februarie 1878, în Mihail KogAlniceanu. Documente
.

diplomatia:, doc. 133, p. 225-226.
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apreciazA ca justificată, nu doreşte să se pronunţe asupra unui punct pe care-I considera de
competenţa tuturor puterilor. În acelaşi timp, pretextând din nou că Franţa a adoptat un rol
pasiv în evoluţia crizei orientale, oficialul francez nu se angaja în nici un fel nici în ceea ce
privea luarea iniţiativei pentru participarea României la conferinlă sau pentru recunoaşterea
imediată şi formală a independenţei12 • Era o atitudine pe care Franţa nu o va părăsi până la
Congresul de Ia Berlin şi ea se datora, printre altele, faptului că, după cum o dovedeşte un
document din 9/2 1 martie, marile puteri considerau că "România fiind o ţară dunăreană, numai
Austro-Ungaria este interesată în această problemă şi că ea are calitatea de a interveni în
favoarea noastră"124 De altfel, aceasta a şi fost explicaţia oferită românilor de către partea
franceză în ceea ce priveşte abţinerea de Ia a lua iniţiativa în problema reprezentării României
Ia Congresul de Ia Berlin.
În cadrul Congresului de la Berlin România încerca, tocându-şi cunoscute cererile prin
intermediul lui I.C. Brătianu şi Kogălniceanu, să obţină anularea clauzelor nefavorabile din
textul Tratatului de Ia San Stefano. Acest fapt era însă destul de dificil de realizat, căci marile
puteri îşi urmăreau propriile interese, neţinând cont de cele ale lării noastre. De altfel,
Waddington îi avertiza pe cei doi oameni politici români, care insistau să fie ascultaţi în cadrul
Congresului, "să nu sperăm mai mult decât trebuie", după cum arăta Kogălniceanu1 25 •
Franţa, prin persoana lui Waddington, va sprijini ideea recunoaşterii independenţei
României. Cu toate acestea, mergând pe linia adoptată de delegaţia franceză în privinţa
Bulgariei şi a Serbiei, primul plenipotenţiar francez va fi cel care va propune condiţionarea
recunoaşterii independenţei de problema libertăţii şiegalităţii religioase, datorându-i-se practic
impunerea articolului 44 din Tratatul de pace, articol ce prevedea egalitatea civilă şi politică a
cetăţenilor, indiferent de credinţa religioasă1 26• Deşi ministrul francez susţinea că propunerea cu
privire la completa egalitate în drepturi a locuitorilor din Bulgaria, şi implicit şi din România, a
reprezentat o iniţiativă a plenipotenţiarilor francezi, D. Berlescu consideră că aceasta putea
reprezenta rezultatul unei înţele eri anterioare între Bismarck şi Waddington, fiecare din părţi
urmărindu-şi propriile interese12R O asemenea afirmaţie poate fi argumentată şi prin faptul că
Waddington, pe lângă încercarea de apropiere de Anglia, încerca să câştige şi încrederea lui
Bismarck128, iar acesta din urmă avea nevoie de un instrument de presiune împotriva românilor
pentru a rezolva în favoarea acţionarilor germani problema concesiunii Strousberg.
Trebuie să amintim că tot Waddington este cel care a propus, iar Congresul a acceptat,
şi extinderea spre sud, din raţiuni demografice, a frontierei de sud a Dobrogei. Astfel, teritoriul
ce urma să revină României cuprindea, pe lângă Dobrogea până Ia linia Rasova-Mangalia, şi
zona cuprinsă în triunghiul Rasova-Silistra-Mangalia129•
Odată cu Congresul de la Berlin (urmat în 1 880 de recunoaşterea oficială a
independenţei de către partea franceză) se încheia o etapă a relaţiilor româno-franceze, cea în
care un stat aflat sub suzeranitatea unei mari puteri încercase să trateze şi să-şi apropie o mare
putere aflată însă în declin. Independenţa României fusese cucerită şi apoi recunoscută, chiar
•

·

Gh. Platon ş.a, op.ciL, p. 233.
1 24 Mihail KogAlniceanu. Documente diplomatice, doc. 140, p. 233.
1 25 Ibidem, doc. 145, p. 244.
126
Carol Iancu, op.cit., p. 181-182.
127 J?. Berlescu, op.cit., p. 531 .
1 28 N. Ciachir, Marile puteri şi România, p. 98.
129 D. Berlescu, op.cit., p. 53 1 ; Gh. Platon ş.a, op.cit., p. 241 .
123
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dacă condiţionat, de către marile puteri, inclusiv de către Franţa. Aceasta s-a dovedit în
perioada de referinţă a fi rezervată şi chiar ostilă în anumite momente, atât datorită poziţiei sale
internaţionale, cât şi dorinţei sale de a-şi apăra interesele ameninţate de atitudinea Germanie�
Austro-Ungariei sau Rusiei.
Cucerirea independenţei a reprezentat un eveniment deosebit de important pentru
România, deschizând noi perspective în dezvoltarea societăţii româneşti. Din păcate însă
pentru români, spre deosebire de perioada luptei pentru unire, Franţa nu mai era o putere de
prim rang, astfel încât ea nu mai sprijină dezideratele româneşti. Cu toate că oamenii politici
români au fost dezamăgiţi de poziţia Franţei, aceasta nu a Bcut decât să ducă o politică
pragmatică, care să-i permită revenirea în prim planul european. De altfel, şi partea românâ,
deşi apropiată sentimental de Franţa, se va orienta tot pragmatic, în fimcţie de propriile aspiraţii
şi interese, încheind în 1 876 Convenţia cu Rusia, iar în perioada de după cucerirea
independenţei orientându-se spre puterile centrale.

La crise orientale et les relations ro�fran� (1875-1878)

Resume
Dans cet article l'auteur, marchant sur la ligne des autres preocupations plus vieilles,
essai e de surprendre l 'evolution des rapports roumaino-�s pendant la periode 1 875-1 878.
La periode en discusion, marquee du deroulement d'un nouveau episod de la question
orientale, ou "le point culminant" de ce probleme, represente une etape nefaste des relations
roumaino-�ais. Trouvee dans une epoque de recul sur le plan international, isolee des
actions politiques et diplomatiques d'Otto von Bismarkc, la France ne peut plus etre une
protection des desirs nationals roumains, comme dans l'epoque de l'union. En outre, siuvant le
maintien du status-quo, la France se place sur une position defavorable, meme hostile, pour
Roumanie.
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