PRINCIPATELE ROMÂNE ŞI PROBLEMA ORIENfALĂ
(1797-1804)
LAURENŢIU STROE
La începutul secolului al XIX-lea, solu�onarea problemelor otomane şi balcanice
era foarte complicată, în condi�ile în care regiunea balcan<Kiunăreană se transformase
'
într-un '•'centru principal al conflictelor dintre marile puten�· , <jestinul regiunii fiind
intim legat de "menţinerea echilibndui de forţe în Europa. Intregdl amalgam de

probleme referitoare la decăderea Imperiului Otoman, revoltele supuşilor şi intervenţia
europenilor au devenit cwwscute sub numele de chestiW'lea orientală Aceasta avea să
devină W'lica şi cea mai importantă cauză a controversei diplomatice dintre Puteri şi să
ducă la izbucnirea singure/ar două războaie ale secolului, de după Congresul de la
Viena. . .'.z.
"Înăsprirea chestiW'lii orientale' 03, provocată, într-o mare măsură, şi de politica

externă, expansionistă4, a Primului Consul, încoronat, în luna decembrie 1 804, împărat,
sub numele de Napoleon 1, a făcut ca "principalii protagonişti care-şi disputau această

sinuoasă chestiW'le, în sud-estul Europei, după anul 1802, săfie Rusia şi Franţd,'j .

Confruntarea dintre cele două puteri, pentru preponderenţă în Imperiul Otoman
se agrava continuu, deoarece pozi�ile Rusiei continuau să prevaleze, în epocă
considerându-se că ". .. instrumentele acestei puteri a ruşilor sunt mqjoritatea marilor

1 Barbara Jelavich, Istoria Balcanilor. Secolele al XVTII-Iea şi al XIX-lea, voi. 1, laş� 2000, p. 173;
Veniamin Ciobanu, capitolul 1699-1815, în voi. România în relaţiile internaţionale 1699- 1939, laş� 1980,
f. 54.
Este vorba de Războiul Crimeii ( 1 853-1 856) şi, desigur, şi de războiul ruso-româno-turc, din anii
1 877-1878. În locul celui de-al doilea eveniment, Barbara Jelavich mentioneazA Primul Război Mondial, cf
Barbara Jelavich, op.cit.
3 Vladimir Mischevca, Periklis Zavitsanos, Principele Constantin Ypsilanti 1760-1816, Chişinău,
1999, p. 64.
4 Moştenind, de la Directorat, o situaţie critică pe plan extern, Primul ConsuL în anul 1800, a forţat Alpii prin
pasul Saint-Bemard şi, după o ofensivă impetuoasă, a înfrânt armatele austriece la Marengo. Pacea de la
Luneville (9 februarie 1801), a adus Franţei Belgia şi malul stâng al Rinulu� impunând Austriei şi cedarea
posesiunilor venetiene, câştigate în 1 797. Regele Neapolelui a fost obligat să cedeze Franţei insula Elba şi
porturile Toscanei; pentru detalii privind evolutia rnporturilor politico-diplomalice şi militare internationale,
din timpul Directorntului şi Consularului, ca şi despre implicaţiile lor asupra spatiului românesc, vezi
Veniamin Ciobanu, Relaţiile politice româno-polone între 1699 şi 1848, Bucureşti, .{980, p. 154- 1 82; idem.
capitolul 1699-1815, în volumul România în relaţiile internaţionale 1699-1939, p. 49-67; C. Şerban,
Aspecte privind ecoul rAzboaielor napoleoniene în ţlrile române, în SAI, IX, 1%7, p. 293-306; idem,
Napoleon dam l'historiographie roumaine, în RRH, 1970, 1, p. 1 77-183; Al. Dutu, Imaginea Franţei în
timpul campaniilor napoleoniene, în voi. Clirţile de înţelepciune în cultura românh, Bucureşti,
1972, p. 137-155; M. Popa, L'image de Napoleon en Tramylvanie a l'epoque des Lwnieres, în voi. La
culture roumaine a l'epoque des Lumilns, Bucmeşti, 1985, p. 159-176; John R Barber, Istoria Europei.
Bucureşti, 1993, p. 145-154; Ed. Driault, La questioo d'Orient depuis ses origines jusqu'a la paix de la
Sevres, Paris, 1923, p. 78; idem, La politique de Ia Napoleon, Paris, 1904, p. 62-67; Andrei Oţetea,
Contribuţii Ia chestiunea orientalA, în voi. Scrieri istorice alese, Ouj-Napoca, 1980, p. 140- 172.
5 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 65; Veniamin Ciobanu, op.cit., p. 54.
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familii greceşti... care işi dispută postul de dragoman al Porţii şi pe cele de voievozi ai
Principalelor Române, prin intennediul cărora Rusia cunoaşte toate secr:etele şi
decretele Sub/imei Porţi, iarfrontierele otomane devin deschise emisari/ar şi armatelor
sale' -�> . Lupta diplomatică, dintre Franţa şi Rusia, s-a amplificat, în special după
încheierea tratatului de pace franco-austriac de la Pressburg (26 decembrie 1805).
Prevederile tratatului marcau începutul unei noi constelaţii geopolitice, în sud�!
Europe� Franţa devenind vecină a Imperiului Otoman. Articolele care au dat o
puternică lovitură poziţiei Rusiei în Balcani se refereau la preluarea de către Franţa a
unor foste domenii habsburgice: Veneţia, Istria, Dalmaţia, cu insulele Mării Adriatice
7
din a.prypierea lor, precum şi regiunea Boca Cotor •
In perioada care a urmat după încheierea păcii şi până la izbucnirea războiului
ruso-turc, din anii 1 806- 1 8 1 2, s-au desfăşurat veritabile bătălii, diplomatice, pentru
consolidarea influenţei asupra Portii, de către marile puteri, ca şi de "întărirea influenţei

lor preponderente în Principatele Române' .a.

Chestiunea orientală intra într-o fază care se anunţa decisivă, în condiţiile în care
Rusia se mobiliza să-şi conserve poziţiile, dobândite prin tratatele precedente, din
perioada 1 774- 1 805, bazându-se r_: partizanii filoruşi, din interiorul Imperiului
Otoman, iar Imperiul napoleonian încerca să anuleze tratatul de alianţă ruso-turc
1
din 23 septembrie 1 805 0 şi să formeze o triplă alianţă, compusă din Franţa, Turcia şi
Persia, orientată împotriva Rusiei.
Napoleon 1 îşi dezvăluia intenţiile, prin conţinutul instrucţiunilor din 20 iunie
1 806, trimise generalului Sebastiani, ambasadorul Franţei la Constantinopol: "... Alianţa

triplă - eu, Poarta şi Persia - împotriva Rusiei... ; eu nicăieri nu voi susţine rebelii... ; de
închis Bosforu/ pentru ruşi, de inchis· toate porturile, reintoarcerea dominaţiei absolute
a Turciei asupra Moldovei şi Ţării Româneşti; eu nu doresc partajul imperiului
Constantinopolului, chiar dacă mi s-ar oferi treipătrimi din el... , doresc consolidarea şi
întărirea acestui mare imperiu şi folosirea lui in această stare... ca o contrabalanţă
.
RUS!el I l
.. .

•

6 Eudox.iu de

Hunnuz.aki, Documente privitoare la

istoria românilor, Suplim:nt 1, voi. U, 1781-1814,

Documente· culese din Arhivele Afilcerilor Străine, din Paris, de Al.

Odobescu, Bucureşti, 1885, p. 280.

7 VI. Mischevca, P. ZavitsaOOs, op.dt., p. 74; Veniamin Ciobanu, op.dt., p.

58.

8 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.dt., p. 74.
9 U1 28 aprilie 1 804, printr-un "SenaJus-consultum", Napoleon Bonaparte

a fost proclamat

Primului Imperiu Francez,.iar încoronarea a avut loc Ia 2 decembrie

împănl1

al

1804, în prezenta papei Paul al VII-lea.
Acest act este considerat doar o simplă schimbare de titula!ură, deoarece Napoleon acaparase puterea deplină
în stat chiar de Ia începutul Consulan.tlui; pe larg vezi: Ouistian Arnbrosi, Europa de 1789 a 1848, Madrid,
1974, p. 142 şi urm
10 ·
Între Rusia şi Imperiul Otoman eXista, încă din 1 798, un tratat de alinaţă defensivă, care expira şi ar fi
trebuit reînnoit, la 8 ani de la senmare.
Peter.burgul a obtinut, în 1805, un succes diplomatic vremelnic, prin reînnoirea trlllatu.lui, deoarece
sultanul Selim al ill-Iea nu 1-a ratificat, îna.uajat fiind de victoria lui Napoleon la Austerlitz; apoi prin
prevederile trnlalului de la Pressburg, Franta a devenit vecină nemijlocită a Imperiului Otoman, cu un credit în
ascensiune la Constantinopo� de natură să diminueze sim�tor influenta Rusiei (Cf L. Boicu, Prioâpatele
Române în raporturile politice iqternaţionale <1792-1821>, Iaşi, 2001, p. 58-59).
I l Edouard Driault, op.df., p. 60.
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De la invadarea Egiptului de către Napoleon, în anul 1 798, şi până la semnarea,
în anul 1 8 12, a tratatului de pace de la Bucureşti, între Rusia şi Imperiul Otoman,
teritoriile aflate sub controlul otoman au simţit din plin "efectele marii confruntări

dintre Franţa şi majoritateaputerilor de pe continentul european"1 2•

Chiar dacă, în secolul XVITI, Franţa a avut interesul să sprijine şi să apere
integritatea teritorială a Imperiului Otoman, acesta făcând parte din sistemul Barierei
Orientale (Barriere de l'Est), care mai includea Suedia şi Polonia, la sfărşitul secolului al
XVITI-lea Parisul şi-a aswnat, pentru o scurtă perio� "neobişnuitul rol de a constitui
principala ameninţare la adresa domeniilor otomane" 1 • Un prim pas în această direcţie
s-a realizat prin tratatul de pace de la Opnpo-Fonnio14, senmat la 17 octombrie 1 797,
Austria fiind obligată să accepte ca Franţa, victorioasă, să anexeze Insulele Ioniene,
inclusiv oraşele de coastă Parga şi Preve� ceea ce făcea ca "graniţele franceze să se
1

învecinţze cu cele ale Imperiului Otomon"

•

Incă de la Campo-Forrnio, când impusese Austriei cedarea Insulelor Ioniene,
Bonaparte se gândea la o posibilă cucerire a Egiptului, valea Nilului fiind o excelentă
bază de operaţii �ntru organizarea unei lovituri împotriva Indiei, punctul cel mai
sensibil al Angliei 6. Prin ocuparea Mării Roşii şi a istmului Suez, s-ar fi tăiat legăturile
directe dintre Anglia şi Orient, existând şi varianta ca E9!ptul, ocupat de francezi, să
devină monedă de schimb în negocierile de pace cu Anglia .
Ocuparea Egiptului, în vara 1 798, de către trupele expediţionare franceze,
comandate de Napoleon Bonaparte, a fost un puternic şoc pentru Imperiul Otoman,
provincia fiind anterior, "din punct de vedere tehnic, sub suzeranitate otomană', iar
8
Constantinopolul "dependent de resursele alimentare primite din Egipt"1 .
Consecinţa imediată a campaniei din Egipt, în dinamica relaţiilor politice
internaţionale, a reprezentat-o "alianta monstruoasă" a Porţii cu Rusia (23 decembrie
1 798), la t::are a aderat şi Anglia, în ianuarie 1 79919. Prin tratatul de alianta ruso-turc,
pentru prima dată "Marea Neagră a fost recunoscută ca închisâ', Rusia se obliga să
fwnizeze Porţii 1 2 nave de război, Poarta acorda flotei ruse dreptul de liberă trecere din
Marea Neagră în Marea Mediterană şi invers, Insulele loniene au fost declarate
Republica celor Şapte Insule, unite şi organizate, ulterior, după modelul Dubrovnikului,
sub protecţia Rusiei şi Turcie� cel puţin pentru cei opt ani de valabilitate a tratatului20.
1 2 B. Jelavich, op.cit., p. 1 14.
13 1bidem.
14 Pe larg, în voi. Europe and The Porte: New Documents on the Eastem Question, 1, Swfdish
Diplomatic Reports, 1795-1797, Edited by Veniamin Ciobanu, laş� Oxford, Portland: The Center for
Romanian Studies, 2001, p. 126, 351, 379, 381, 386 (rn continuare se va cita Europe and The Porte:

New-).
15 B. Jelavich op.cit.
16
Pierre Gaxotte, La revolution � Paris, 1970, p. 491.
1 7 N. Ciachir, Istoria relaţiilor internaţionale de la pacea westfalici (1648) pânli. în contemporaneitate
(1947), Bucureşti, 1998, p. 88.
18
B. Jelavich, op.cit., p. 1 14.
�: Pe 1arg, în � and The Porte: New-, D, p. 126- 127, 131-132, 134-135, 137-138. 143-146.
Serge Goriamow, Le Bosphore et lei Dardanellei, Paris, 1910, p. XIX; Jacques Ancel, Manud
historique de la Question d'Orient (1791,.1923). Paris, 1923, p. 53-54.
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Alianţa ruso-turcă a fost încununarea unei politici noi, a Rusiei, faţă de Imperiul
Otoman, renunţarea la politica de invazie şi substituirea acesteia cu politica de influenţă,
inaugurată, din necesitate, în ultimii ani ai domniei Ecaterinei a 11-a, apoi continuată de
Pavel L care, sub influenţa ministrului său la Poartă, Kociubei, a ridicat la rang de
principiu ceea ce nu fusese, pentru mama sa, decât un experiment, şi anume ideea lui
Montesquieu despre "avantajul unui vecin slab"21 •
Astfel, Rusia a substituit politica de invazie c u cea de influenţă, renunţând să-şi
extindă graniţele, în detrimentul Imperiului Otoman, considerând că turcii erau "vecinii

cei mai comozi, dinpricina slăbiciunii lor"22•

O modificare a atitudinii ţarului Pavel 1 faţă de Imperiului Otoman se prefigma
în perioada 1 iunie 1 800 martie 1 801 , datorită încercărilor Primului Consul de a se
apropia de Rusia, pentru eventuala punere în aplicare, în comun, a unui plan de
schimbare generală a hărţii · Orientului. Bonaparte încerca. o "întreprindere gigantică,
-

destinată să pw1ă capăt dominaţiei engleze în India şi să dea ţarului un imperiu
asiatiC .z3 • Astfel, în varianta de partajare a Imperiului Otoman, propusă de cancelarul

Rostopcin ţarului, Egiptul ar fi revenit Franţe� Rusia ar fi luat Principatele Române,
Bulgaria, Rwrelia, Constantinopolul, Austria ar fi primit Bosnia, Serbia, Macedonia, în
timp ce Grecia şi Insulele Ioniene urmau să devină o republică independentă24.
.
Dar toate aceste planuri, înso�te deja de pregătiri militare franca-ruse, "au fost
ruinate' .z5 de asasinarea ţarului Pavel l, la 24 martie 1 80 1 .
Unnaşul lui Pavel 1, Alexandru 1, "decis să ducă o politică de neutralitate, a
încheiat pace cu Franţa; Marea Britanie şi Imperiul Otoman au încheiat, în anul 1802,

acorduri similare' .z6 •

După aproape un an de pace, Franţa şi Marea Britanie au reluat ostilită�le şi, în
1 805, s-a fonnat o a treia coaliţie antifrance.ză, fonnată din Marea Britanie, Rusia şi
Austria
Cu toate că Poarta nu era în stare de război, sprijinul ei era vital pentru ambele
tabere. Sperând să obţină cooperarea Porţii şi unnărind cu prioritate închiderea
Strâmtorilor pentru navele de război ruseşti, guvernul francez a trimis la Constantinopol
pe unul dintre diploma�i cei mai abili, generalul Horace Sebastiani27 • Consulii şi agenţii
francezi erau, în acelaşi timp, activi în vestul Balcanilor şi în Grecia
Atitudinea Porţii avea să fie influenţată, în mod hotărâtor, de irezistibila, pentru
moment, forţă militară franceză şi de marile victorii, obţinute de Napoleon 1 la Uhn şi la
Austerlitz.
Efectele competi�ei franca-ruse pentru preponderenţă în Imperiul Otoman şi
impunerea controlului asupra politicii sultanului s-au resimţit, inevitabil, şi în
Principatele Române. Rusia deţinea aici o poziţie dominantă clară, întărită "printr-un
·

2 1 Andrei Oţetea, op.cit., p. 160.
22 1bidem
23 Ibidem, p. 161.
24 J. Ancel, op.dt., p. 55.
25 Ed. Driault, La Question d'Orient..., p. 78.
26 B. Jelavich, op.dt., p. 1 15.
27 Ed. Driault, La politique orientale de Napoleon, p. 25; A. Oţetea, op.cit., p. 161-163; D.A. Sturdza,
C. Colescu-Yartic, Acte şi documente relative la istoria renaşcerii României, voi. L p. 402; N. Iorga, Ade
şi fragmente cu privire la istoria românilor, adunate din depolitele de manuscripte ale Apusului, voL Il,
Bucureşti, 1 8%, p. 368 (în continuare se va cita Acte şi fragmente...).
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document oficial din 1802, prin care guvernul otoman a stabilit perioada de domnie a
hospodarilor la şapte ani; aceştia urmau să nufie înlăturaţi decât at101ci când existau
dovezi de comitere a 101ei crime. Acest decret a dus la creşterea influenţei Rusiei, prin
specificarea că ocârmuirea rusă avea dreptul să aprobe candidaţii otomanilor pentru
poziţia de domnitor'28 •
Măsura aceasta "a dat Rusiei o armă, pe care o puteafolosi împotriva Porţii şi,
prin intermediul căreia, îiputea ţine sub controlpe respectivii domnitori.
Doi candidaţi ai rti§ilor, Constantin lpsilanti şi Alexandru Moruzi, erau
hospodari la vremea aceea. In perioada respectivă, reprezentaţii Rusiei au continuat să
se amestece în treburile interne ale Principatelor şi să-şiformeze propriile lor grupuri
de susţinători în rândul boierilor. Influenţa franceză creştea.. între timp, la
Constantinopol, schimbare care avea să se reflecte şi în Principate. In august 1806, în
urma presi101ilor Franţei, Poarta p mazilit doi domnitori (din Principatele Române 
29
·n.L.S.)jără să consulte Rusia'. • In ciuda faptului că "otomanii s-au răzgândit şi i-au
reinstalat prompt pe vechii domnitori, acţi101ea aceasta (mazilirea - n.L.S.) însemna
violarea acordului din 1802. Drept urmare, trupele ruseşti au ocupat Principatele în
noiembrie, iar în decembrie Poarta i-a declarat război Rusiet030•
*

Un element caracteristic pentru Imperiul Otoman, în intervalul cuprins între anii
1 798 şi 1 8 1 2, 1-a reprezentat pennanenta solicitare a guvernării centrale de a face faţă
opozi�ei supuşilor, atât musulmani, cât şi creştine 1 •
Ac�unile muntenegrenilor, revolta sârbilor, declanşată în 1 804, ca şi existenţa
altor centre, din marele imperiu, cu tendinţe centrifuge, au eviden�at neputinţa
adrninistra�ei imperiale de a controla situa�a, mai ales în condi�ile în care războaiele
Porţii cu Rusia lăsaseră imperiul fără nici un fel de rezervă de trupe, pentru anihilarea
subversiunilor interne.
Unii dintre notabilii locali, ayanii, deşi declara� rebeli, reuşeau să dobândească şi
să-şi menţină puterea32, nu doar pentru că dispuneau de forţe militare numeroase, ci şi
33
pentru că ei "acopereau, efectiv, o necesitate realâ0 , în multe zone ale imperiului.

28 B. Jelavich, op.dt, p. 1 17.
29 În iulie 1806 generalul Sebastiani a fost trimis la Constantinopo� cu misiunea de a face Poarta să semneze
cu Franta un tratat de alianţă ofensivă împotriva Rusiei. În schimbul unei diversiuni otomane la Dunăre,
Napoleon 1 se ang<!ja să garanteze independenta şi integritatea Imperiului Otoman, promitând că va ajuta
Poarta să-i respingă pe ruşi din zona Mării Negre. Sultanul Selim al III-lea, dornic să se emancipeze de sub
dominaţia rusă, a declarat că Strâmtorile erau închise şi, la presiunile lui Sebastiani, a mazilit, în august 1 806,
pe domnii de la laşi şi de la Bucureşti, fără să fi infonnat, în prealabil, Rusia, în conformitate cu hotărârile
stipulare în hatişeriful din anul 1802. Ambasadorul rus la Constantinopo� ltalinski, secondat de reprezentantul
diplomatic al Angliei, Arbuthnot, a protestat energic împotriva violării hatişerifului menţionat, cerând, sub
ameninţarea părăsirii capitalei otomane, revocarea finnanului de mazilire; pentru detali� vezi: Ed. Driault,
op.cit, p. 62-67; A Oţetea, op.cit, p. 164-165; N. Iorga, Docwnente privitoare la familia Callimachi, O,
Bucureşti, 1 902, p. 542; Vneşniaia politika Rossii XIX i naciala XX veka, III, Moskva, 1960, p. 241 ,
273-275, 284-286, 300-302 (în continuare se va cita V.P.R.).
30 B. Jelavich, op.cit, p. 1 17.
31 Ibidem, p. 1 18.
32 Gale Stokes, Dependency and the Rise of Nationalism in Southeast Europe, în International Joumal of
Turkisch Studies, University ofWisconsin, Winter, voi. 1, nr. 1, 1979- 1980, p. 58.
33 B. Jelavich, op.cit
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Scăderea dramatică a autorităţii centrale, a capacită�i acesteia de a ţine sub control
mediul rural, în special, au facilitat cetelor de bandi� impunerea unui control sângeros
asupra unor numeroase regiuni. Unii dintre liderii rebelilor reuşeau să garanteze
menţinerea unei ordini, minimale, în regiunile pe care le controlau, prestau chiar unele
servicii de ordin administrativ, cwn erau "asigw-area protecţiei poliţiei şifuncţionarea
unui oarecare sistem juridic'.J4, având grijă şi de perceperea tax.elorj uneori luând
măsuri împotriva extorcărilor abuzive, pretinse de guvernul central s. Unii ayani
deveneau adevăraţi tirani, în timp ce alţii erau considera� o pavăză între populaţie şi
bandiţi, ca şi între populaţie şi rapacitatea administraţiei imperiale; erau şi numeroase
cazuri de colaborare între notabilii provinciali, bandiţi şi reprezentan�i administraţiei
centrale. Sursa puterii liderilor locali rebeli "o reprezentaforţa lor militară, provenită în

mare din rândwile ienicerilor locali. Deoarece nu puteau fi învinşi prin operaţii
militare, guvernul otoman era, adese� forţat de împrejwări, să-i numească oficial în
fruntea districte/ar in care acţionaU' 6. Unii dintre rebeii, ca Pazvantoglu37, refuzau

însă să recunoască orice formă de control a Constantinopolului. Pazvantoglu a devenit
unul dintre cei mai "distructivi" lideri locali, declarându-se independent faţă de Poartă,
cu sprijinul unei trupe de renegaţi şi de bandiţi, care-şi aveau cartierul general la Vidin.
Oamenii lui aveau legături strânse cu ienicerii sârbi, proscrişii şi cu beii bosniaci, care se
opuneau controlului Constantinopolului. Incursiwrile, organizate de Pazvantoglu "în

Valahia, i-au determinat pe mulţi dintre locuitorii acesteia săfugă în Transilvanid.J8 ,

iar teritoriul bulgar, care se întindea între Dunăre şi munţii Balcani, a intrat sub controlul
real al aprigului rebel.
Raigurile "acestor proscrişi provocau imense JXlgube şi multe n,ierderi de vieţi

omeneşti. Intr-un efort de a-i înviilge, Poarta a făcut apel la Ali Paşci9, care a reuşit
34

Ibidem
35 A.F. Miller, Mustapha Pacba Bairaktar, 8ucarest, 1 fJ75, p. 35.
36 8. Jelavich, op.cit., p. 1 19.
37 Pazvantoglu a reprezentat un caz tipic pentru tendinţele centrifuge ale unor ayani, care au creat aievărale
state în stat, în Imperiul Otoman. La începutul "activitaţii" sale pe Dunăre, între anii 1791 şi 1793, s-a ocupat
de brigandaj, jefuind pe sârbi şi pe români, devenind o adevărală calamitate, mai ales pentru munteni şi olteni
(Cf. l..ronid 8oiru, op.cit., p. 34).
În anul 1794 Pazvantoglu a ajuns, defacto, guvernator al Vidinului, ducând, în anii urmatori, dese
războaie cu sultanul, dobândind, ulterior, rangul de paşă cu trei tuiuri, ţintind, chiar, la organizarea Vidinului
ca pe o formaţiune cu statut independent; pentru alte detalii privind acţiunile lui Pazvantoglu, vezi:
A.F. Miller, op.cit., p. 109; pe larg, în Europe and The Porte: New-, 1, p. 15, 109, 306, 308-309, 380-386;

lbide� ll. p. 9, 22. �26. 29-32, 34-35, 38,40, 43, 45, 47, 48, 56H51, 68, 75, 86, 88, 106, 107, 109, 1 1 1, 1 16,
1 19, 122, 134, 135, 145-147,149, 153, 161, 182-183, 199, 204).
38 8. Jelavidl, op.cit., p. 1 19.

39 Ali Paşa, cu toate că provenea dintr-o reputată familie albaneză, îşi petrecuse o bună parte a tinereţii în
lumea violentă a rebelilor proscrişi. Oscilând între activităţi legale şi subversive, până în 1799, când a devenit
guvemalor al Rumeliei, a adoptat o atitudine pragmatică, colaborând, doar arunci când îi convenea, cu
Constantinopolul, acţionând, de multe ori, independent, arunci când interesele lui îi d.ictau acest lucru.
Proiecta, printre altele, să întemeieze tm regat care să tmească, sub conducerea lui, teritoriile
Albaniei şi Greciei. Instabilitatea situaţiei politice de pe coasta adriatică şi din Albania i-au oferit şansa de a
realiza o parte a ambiţiosului său proiect
Ali Paşa s-a autodeclarat autoritate independentă, la Janina, de unde a stabilit o serie de
contacte cu Puteri le implicate în criza orientală, iar guvernul otoman, până în anul 1820, nu a fost în
stare să ia măsuri serioase şi decisive împotriva lui; pentru detalii vezi: Leonid Boicu, op.cit., p. 294; 8.
Jelavich, op.cit.; Al. Vianu, Negocierile ruso-turce cu privire la Principatele Române <noiembrie
,
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performanţa de a-l obliga pe Pazvantoglu să se retragă, înfortăreaţa lui de la Vidin, ...,
rămânând, totuşi, un element turbulent în stat, continuându-şi atacurile asupra Valahiei
şi a Serbiei şi cooperând cu agenţiifrancezi. Activităţile lui au luat sfârşit în 1807, când
a murit'M. Atacurile lui Pazvantoglu, în Ţara Românească, I-au determinat pe
1
domnitorul Constantin lpsilanti "să ceară Rusiei să trimită o armată de ocupaţie' .4 •
Revenind asupra tendinţelor centrifuge din Imperiul Otoman, precizez că revolta
sârbilor a avut, ca obiectiv iniţial, lichidarea regimului militar local, răzvrătit împotriva
ocârmuirii centrale neputincioase, ulterior apărând obiectivul obţinerii autonomiei sau
chiar a independenţei statale. Pe măsură ce provinciile balcanice cădeau pradă anarhiei
şi războaielor civile, situaţia de la Constantinopol se agrava. Reformele sultanului Selim
al ill-lea, chiar dacă erau "conservatoare şi limitate' .42, au provocat o mare
nemulţumire, iar politica de cooperare cu Franţa şi de sfidare a Rusiei, adoptată în anul
1 806, se dovedise ineficientă43 . Presillilea crizei economice şi a eşecurilor militare 1-a
determinat pe sultan să abdice, pentru a da satisfacţie coaliţiei conservatoare a
ienicerilor, ulemalelor şi a studenţilor (mai 1 807). Noul sultan, Mustafa al IV-lea, nu
avea o bază de sprijin suficient de solidă, iar partizanii fostului sultan şi alţi adversari ai
noului regim s-au grupat în jurul altui notabil provincial, Mustafa Bayraktar Paşa, al
cărui cartier general se afla la Rusciuk. Deşi aparţinea clasei ayanilor, care provocase o
anarhie fără precedent în imperiu, Mustafa Bayraktar susţinea necesitatea reformării
imperiului şi avea o grupare, politico-militară, care îl sprij inea, cunoscută sub numele de
"Prietenii de la RusciuJC M.
Poziţia otomanilor s-a depreciat periculos, în urma semnării tratatului de la Tilsit
şi a pierderii sprijinului Franţei, pomenindu-se în război, atât cu Rusia, cât şi cu Marea
Britanie. In iunie 1 808 Mustafa Bayraktar şi-a lansat trupele rapid, în direcţia
Constantinopolului, şi, în luptele care au urmat, Selim al ill-lea a fost ucis, dar nepotul
lui, Mahmud, a reuşit să fugă şi să se alăture rebelilor. După ce Mustafa Bayraktar a
preluat controlul asupra Constantinopolului, Mahmud a fost proclamat sultan. Ca mare
vizir, ex-ayanul de Rusciuk a încercat să revitalizeze administraţia centrală, să lichideze
tendinţele centrifuge ale notabililor rebeli, din provinciile imperiului şi să efectueze
reforma militară45.
Opoziţia ienicerilor s-a regrupat, reuşind, în noiembrie 1 808, să-I învingă �
marele vizir, eliminând totodată rolul politico-militar al "Prietenilor de la Rusciuk'
Mahmud al II-lea a reuşit să se menţină pe tron, a pus să fie ucis Mustafa al IV-lea, care
domnise o perioadă extrem de scurtă şi a aşteptat momentul răfuielii cu ienicerii care
7
constittpau "un pericol mortalpe"rru imperiu, atât în capitală, cât şi în provincit -A .
In ciuda urcării pe tron a unui conducător capabil, situaţia din cadrul imperiului
se agrava, administraţia imperială având să se confrunte cu dificultăţi tot mai mari în
.

1820 - martie 1821>, în Analele româno-sovietice. Istorie,
Porte: New.-, Il, p. 1 22, 2 18, 227).
40 8. Jelavich, op.dt
41 Ibidem, p. 120.

nr.

211963, p. 106-109; Europe and The

42 1bidem.
43 V.P.R., m, Moskva, 1960, p. 264.
44 A.F. Miller, op.cit., p. 35.
45 8. Jelavich, op.dt
46 1bidem.
47 1bidem.
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păstrarea controlului asupra paşalâcurilor şi a altor teritorii, aflate sub dominaţia
48
otomană, ca şi în încercările de a respinge intervenţia marilor puteri •
*

Odată cu venirea la tronul Rusiei a ţarului Pavel I (6 noiembrie 1 796), în
raporturile ruso-otomane s-a produs o detensionare a situaţiei foarte încordate, care s-a
creat în anii 1 795- 1 796, când curtea de la Sankt-Petersburg preconiza să reia
operaţiunile militare împotriva Porţii. Urcarea pe tronul Rusiei a noului ţar a fost primită
cu bucurie în cercurile politice de la Constantinopol, care credeau că, după cum
preziceau unii astrologi renumiţi ai epocii, în perioada în care Pavel 1 va cârmui Rusia,
49
între aceasta şi Poartă se va menţine pacea • In plan politic, perioada anilor 179fr 1798
a fost una de apropiere între cele două imperii, apropiere care s-a finalizat, sub impactul
campaniei în Egipt a lui Napoleon Bonaparte (1 798), cu semnarea acordului de alianţă
ruso-turc, de la 3 ianuarie 179fi0.
51
Pavel 1, în politica sa extemă , a încercat să revină la tradiţionala tactică de
neutralitate a Rusiei, din anii '60-'80 ai secolului al XVIII-lea, faţă de rivalitatea anglo
franceză, fructificând, în acelaşi timp, pe deplin, tendinţele de pace manifestate de
Poartă. Schimbările care au survenit în raporturile ruso-otomane au fost pregătite, în
însemnată măsură, şi de activitatea ambasadorului rus la Constantinopol, V.P. Kociubei
( 1 793-1 798). După părerea diplomatului rus, "... doar Rusia poate stăvili orice intenţii
vrăjmaşe la adresa Imperiului (Otoman - n.L.S.)", în condiţiile în care atitudinea ţarului
Pavel 1 faţă de Poartă era paşnică, păstrarea colosului otoman fiind necesară menţinerii
.
2
ee hil"brul
1
u1 european5 .
Apropierea ruso-otomană de la sîarşitul secolului al XVIII-lea, cu toate că pare o
excepţie, dacă ţinem seama de relaţiile ''tradiţional" ostile dintre cele două mari imperi�
îşi are raţiunea atât în evoluţia conjuncturii internaţionale, cât şi în situaţia internă a
Rusiei şi a Porţii.
Rusia, în virtutea situaţiei geografice şi intereselor de ordin economic, politic şi
strategic, a promovat în mod obişnuit o politică activă la adresa Imperiului Otoman, dar,
sub incidenţa unor circumstanţe apărute pe arena internaţională, s-a văzut nevoită să-şi
modifice politica sa externă în perioada dată. Odată cu creşterea influenţei economice,
politice şi militare, interesele Rusiei în bazinul Mării Negre şi Mării Mediterane, în
Balcani şi în Caucaz se ciocneau, tot mai mult, nu numai de interesele Porţii, ci şi de
cele ale marilor puteri europene, care promovau o politică din ce în ce mai activă în
zonele menţionate. Petersburgul, interesat în extinderea teritorială, ca şi în obţinerea
unor noi pieţe de desfacere a mărfurilor, pretindea să-şi impună efectiv preponderenta
asupra guvernului sultanului, asupra popoarelor creştine, aflate sub stăpânirea sau
dominaţia Porţii, încercând să obţină sau, cel puţin, să-şi stabilească controlul asupra

Strâmtoril�3.

48

L Boiru, op.cit.., p. 35.
49 G.A. Kleinrnan, Russko-tureţkii soiuz 1799 g., în Dokladi i soobşcenia istoriceskovo faculite ta MGU,
Moskva, 1945, p. 14-15.

50 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.dt., p. 53.
51 Despre politica externă a Rusiei în perioada respectivă, vezi la RS. Lanin, Vneşniaia politika Pavla 1 v
1796-1798 gg., în Ucenîe 'ltlPiski LGU, Seriia istoriceskih nauk, Fascioola 10, 1941, p. 6- 15.
G.A. Kleinrnan, op.dt., p. 15.

52

53 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.dt., p. 55.
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Despre influenţa Rusiei în teritoriile aflate sub controlul Imperiului Otoman,
Parrant, viceconsulul francez de la Iaşi, relata în 1 798: "Ruşii au cucerit în aceste ţări
toate spiritele, iar aceasta nu este de mirare; religia, acest mijloc întotdeauna afectiv,
ce stă alături de ignoranţă, a deschis toate inimile". Diplomatul francez sublinia şi
aspectul că preo�i greci, în calitate de agenţi secreţi ai Rusiei, în Imperiul Otoman, prin
predicile lor au insuflat dragostea faţă de moscoviţi şi ura faţă de musulmani, dar
dragostea faţă de ruşi nu era generală, deoarece "ei au provocat W1ele nemulţwniri şi

amăgeli, care au servit drept exemplupentru alţit.s4.

Politica externă, activă, a Rusiei imperiale, în sud-estul Europei, era determinată
nu numai de factorii de ordin economic şi strategic, dar şi de situa�a politică internă,
Curtea de la Petersburg urmărind destinderea atmosferei interne din imperiu prin
succese politice externe.
Muta�ile apărute pe plan interna�onal, procesele interne din cadrul Turciei
europene, mişcările na�onal-eliberatoo.re ale popoarelor din cuprinsul Imperiului
Otoman au obligat Rusia să-şi adapteze politica la noile realită�, survenite în sud-estul

Europej.
In istoriografie a fost înaintată părerea că, în func�e de formele activită�i

diplomatice, "se evidenţiază două etape ale luptei Rusiei pentru păstrarea influenţei
sale preponderente în Principatele Române: o primă et{l!Jă, din noiembrie 1 796până în
il01ie 1801, iar din il01ie 1801 până în 1806 o altd.s5 • De fapt, aceste două etape ale

activităţii politica-diplomatice ruseşti faţă de Principate ţin direct de aflarea pe tron a
ţarilor ruşi. Prima etapă coincide cu perioada aflării la conducerea Rusiei a ţarului Pavel
1 (noiembrie 1 786-martie 1 80 1 ), iar cea de-a doua începe, de fapt, odată cu venirea la
putere a lui Alexandru 1 ( 1 80 1 - 1 825) şi continuă până la declanşarea războiului rusa
turc din 1 806- 1 81 2, când are loc o modificare radicală a raporturilor ruso-otomane.
Pentru istoria relaţiilor interna�onale ale Principatelor Române, din perioada pe
care o prezint, este necesar să evidenţiez două acorduri importante dintre imperiile
otoman şi rus: cele din anii 1 799 şi 1 802, ultimul vi:nînd în mod direct, situaţia
Principatelor. Tratatul de alianţă şi apă.rai'e ruso-otoman, senmat la 23 decembrie· 1 798
(pe stil nou la 3 ianuarie 1799) la Constantinopol, a semnificat începutul unei etape
calitativ noi în politica orientală a Rusiei. Acest tratat, considerat de diploma�i ruşi drept
"o qfacere nemaipomenitâ.s6, a fost încheiat pe o durată de 8 ani şi recunoştea, printre
altele, pentru prima dată, Marea Neagră ca fiind închisă, interzicându-se navigarea pe ea
a oricărui pavilion străin57• Astfel, lupta dusă de Rusia, pe parcursul secolului al
XVill-lea, pentru dobândirea dreptului de naviga�e liberă a flotei militare, devenită
deosebit de activă, mai ales după tratatul de pace de la Kuciuk-Kainargi (1774), s-a
încununat de succes.
Un alt moment de referinţă, în evoluţia raporturilor rusa-otomane, cu implicaţii
asupra situaţiei politice a Principatelor, la începutul secolului al XIX-lea, l-a
reprezentat hatişeriful din 1 9/28 septembrie 1 802 pentru Ţara Românească58, urmat
54

Eudoxiu de Hwmuzaki, op.dt., p. 183.

G.S. Grosu, Dunaiskie Imiajestva v politike Rossii. 1774-1806, Kişinev, 1975, p. 145.
Mischevsca, P. Zavitsanos, op.cit., p. 56.
' 51 G.A. Kleinman, op.cit., p. 17.
58 M.A. Mehmed, Documente turceşti privind istoria României, voi. ill (17fn-1812), Bucureşti, 1986, p.
1 67-177.
55

56 VI.
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la 29 septembrie/ 8 octombrie 1802 de un altul, pentru Moldova59. Cele două
documente, în fond identice, erau rezultatul unei convenţii dintre Rusia şi Turcia,
cuprinzând un compromis între cererile boierimii, "ce nuputea să rabde' OJ, refugiată la
Braşov, în 1 802, prezentate de Rusia, şi punctul de vedere al Porţii61•
Hatişeriful stipula: "... de azi încolo, dW'aJa domniei voievozi/ar să se stabilească
de 7 ani, întocmai socotindu-se din ziua numirii lor, iar dacă nu se va dovedi vinovăţia

lor, atwu:i ei să 1JU fie maziliţi înainte de termenul amintit mai sus... Dacă se iveşte o
vinovăţie a lor, Inaltul Devlet să aducă aceasta la cunoştinţa ambasadorului Rusiei.
După ce se vor face astfel cercetări de ambele părţi, dacă va ieşi la iveală şi se va
dovedi că voievodul respectiv are, Într-adevăr, vină, numai în situaţia aceea să se
îngăduie mazilirea lut ""2•

Conform hatişerifului, Rusia nu numai că şi-a lărgit drepturile politice, câştigate
încă din 1 774, pentru a interveni în viaţa Principatelor, prin intermediul instrumentelor
diplomatice (în baza clauzelor tratatelor şi convenţiilor bilaterale), dar şi-a întărit şi
suportul intern al politicii Orientale promovate în Balcani, în persoanele principilor
Ipsilanti şi Moruzi, care aveau, la rândul lor, un statut juridic mai solid, garantat de
acordurile ruso-otomane, cel puţin timp de 7 ani.
Dregătoriile Principatelor rămâneau, în continuare, la discreţia domnilor
fanarioţ� care "săfie voinici în a-i alege şi pe aceia dintre cei de neam grec, care sWJt
cinstiţi. şipricepuţi, meritând să ocupe aceste poslW'i... '""3 •
Diplomaţii �i au avut grijă, astfe� "de serviciul grecilor localnici, util
miniştrilor... " ţarului , în jocul politic duplicitar, desfăşurat în sud-estul Europei, în care
Peter.;burgul miza pe sprij inul fanarioţilor filoruşi.
În partea europeană a Imperiului Otoman interesele Rusiei se ciocneau nu numai
de interesele Porţii, dar şi de cele ale marilor puteri occidentale, Franţa, Austria, Anglia.
Cabinetele ţărilor occidentale priveau Turcia drept o "barieră" împotriva
expansiunii economice şi politice a Rusiei în Balcani, iată motivul pentru care înaintau
şi susţineau principiul statu-quo-ului, politică ce nu corespundea aspiraţiilor de eliberare
naţională ale popoarelor balcanice.
Înăsprirea problemei orientale, la începutul secolului al XIX-lea, fiind provocată,
într-o mare măsură, şi de politica expansionistă a lui Napoleon 1, s-a desfăşurat pe
fundalul unei conjuncturi internaţionale frământare, iar "antagoni.ştii principali care îşi
disputau această sinuoasă chestiWJe, in sud-estul EW'opei, după 1802, erau Franţa şi

Rusia".

Luând în calcul influenţa Rusiei în Principate, mai ales după 1802, când aceasta

"echivala cu o proprietate' ""5, Saint Luce, comisarul relaţiilor comerciale franceze Ia

Bucureşti, susţinea că Poarta, cu toată politica sa de incitare şi de întreţinere a discordiei
între greci, "va sfârşi prin a pierde Principatele", în acele momente Sublima Poartă
59 Ibidem, p. 177 188.
60 N. lorga, Istoria românilor, voi. VIII, Bucureşti, 1 938, p. 134.
6 1 Pe larg, în VI. Mischevca, Hatti-şeriful din anul 1802, în Tyrageţia Anuarol Muzeului Naţional ck Istorie
a Moldovei, voi. VI-VII, Chişinău, 1998, p. 1 83-190.
62 MA. Mehmed, op.cit.. p. 174.
63 Ibidem, p. 175.
64 V.P.R., Seria 1, Tornul 1, Moskva, 1960, p. 301-302.
65 Eudox.iu de Hurmlmlki, op.cit., p. 282.
-
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"neavând în aceste ţări decât o influenţă secundCU'â.fJ6 .

Intrigile ţesute la Poartă de
familiile fanariote, domice de a-şi impune domni în Principate, i-au detenninat pe
C. Ipsilanti şi Al. Moruzi să caute sprijin, în primul rând la Curtea de la Petersburg,
deoarece susţinerea de către marile puteri devenise o condiţie importantă, rară de care
numirea, ca şi menţinerea în domnie, era de neconcepur. Astfel, se desfăşura o
veritabilă competiţie, politico-diplomatică, pe viaţă şi pe moarte, în care puteau concura,
cu succes, cu rezidenţii ruşi, acreditaţi pe malurile Bosforului, doar ambasadele Franţei
şi MariiABritanii.
In scrisorile sale către Alexandru I şi către ministrul rus de externe, A.R.
Voronţov, principele Ţării Româneşti, Contanstantin Ipsilanti, solicita, în mod discret,
trimiterea în ţară a unui corp de armată rusească de 1 0-12.000 de oameni, ''pentru a

liniştipaşalii rebeli de la Dzmăre'.fJ8•

Politica şi tactica Rusiei la adresa Imperiului Otoman şi a Principatelor
Rornâne69 s-a reflectat, limpede, în raportul lui A.R. Voronţov, către ţar, la 22
februarie/6 martie 1 803, pe marginea cererii lui Ipsilanti: mai întâi, asistenta Rusiei faţă
de Principate nu se putea extinde atât de mult, cum o puteau cere uneori "grijile
· neprevăzute", forţele militare ruse nu puteau fi dispersate în apărarea popoarelor
limitrofe, fără a pune în primejdie securitatea imperiulue0, iar "neamestecul activ" în
afacerile interne ale Porţii şi neintroduce�"în regiunile turceşti, a tropelor" Rusiei ar
fi detenninat şi alte state, în special Franţa 1 , să se încadreze în conduita Curţii de la
Petersb,!Jfg.
Intreţinerea luptelor interne, din nordul Bulgariei, a dus la agravarea situaţiei
pOpulaţiei Ţării Româneşti, mai ales a celei aflate în Câmpia Dunării, în condiţiile în
care incursiunile cetelor otomane se ţineau lanţ72.
A. Italinski, ambasadorul Rusiei la Constantinopol, după ce adresase Porţii mai
multe note oficiale, în care cerea să se pună capăt abuzurilor, precum şi incursiunilor şi
pretenţiilor lui Pazvantoglu, Manaf lbrahim şi celorlalte căpetenii, constata că "... din

nenorocire, ce avem de sperat de la revol�iile Porţii... când autoritatea unui suveran
nu se întinde mai departe decât capitala sa" 3.

Un fapt concludent, privind încercarea domnilor fanarioţi de a obţine sprijin, din
partea marilor puteri, a fost semnalat, de generalul Brune, ambasadorul Franţei la
Constantinopol, lui Talleyrand, la 14 ianuarie 1 804. Astfel, conform relatării
diplomatului francez, ''veliţii boieri au fost cu o deputăţie la ambasadorul englez,

cerându-i susţinerea pentru a-i acorda tronul Ţării Româneşti dinastiei Ipsilanti. Fapt
după CCU'e Principatul urma să plătească anual.. Angliei şi Rusiei pentru protecţia
acordatâ'14 •

66 1bidem
67 A Goşu, Pacea de la Bucureşti şi Moruzeştii, în voi. Naţional şi universal în istoria românilor. Studii
oferite prof.dr. Şerban Papacostea cu ocazia împlinirii a 70 de ani, Bucureşti, 1998, p. 369.
68 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.rit., p. 67.
69 V.P.R., T. 1 , Moskva, 196>, p. 389-390.
70 Ibidem, p. 389.
7 1 Ibidem, p. 390.
72 Al. Vianu, Din relaţiile lui Constantin lpsilanti cu Rusia (1803), în AUB, Anul XIII, 1964, p. 145.
73 Ibidem, p. 146.
· 74 Vl. Mischevca, P. Zavitsanos, op.rit., p. W.
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Laurenţiu Stroe

Începând de la mijlocul anului 1 804, cursul politicii externe a Rusiei a fost dirijat
în direcţia unui război cu Franţa, apropierii de Anglia şi unei politici active în Balcani, în
problema orientală, în general. Această orientare politică a Rusiei pe arena
internaţională a fost în istoriografie tradiţional legată de numele lui Adam Czartozyski,
conducătorul diplomaţiei ruse în perioada 1 804-1 80675•
*

Planurile orientale ale lui Adam Czartozyski, Îil etapa lor iniţială, din anii

1 804-1 805, preconizau scopuri "minime" şi "maxime". Intr-un raport adresat ţarului
Alexandru 1, la data de 1 7!29 februarie 1 804, Czartozyski considera că "scopul pe care

noi, la momentul actual, trebuie să-/ punem în faţa noastră, poate fi doar unul:
menţinerea l"#!eriului Otoman în starea lui de astăzi şi înlătwarea atentatelor
împotriva lut' . Deoarece nu exista certitudinea că "vecinul slab", Twda, nu va fi
atacată sau că nu va trece de partea Franţei, exista şi un "program-maximum", pentru
situaţiile respective, în conformitate cu care Rusia şi Anglia urmau să se înţeleagă
asupra "soartei diferitelor părţt' ale Imperiului Otoman, dacă acesta s-ar fi aliat cu
Franţa. Rusia ar fi urmat să primească "unele localităţi principale" ale Turciei europene,
probabil subînţelegându-se şi Strâmtorile77•

Les Principautes Rownaines et Question d'Orient (1797-1804)

Resume

L'histoire est vue .de la perspective des rapports avec les grandes puissances de l'epoque,

dans une conjoncture internationale dolllinee par les tentatives de la diplomatie tsariste d'imposer
sa suprematie sur les Principaures, pour les annexer. Le contexte international n'a permis que la

materialisation partieUe de ces tentatives, l'Empire russe n'a reussi a annexer que la Bessarabie
( 1812, Bucarest).

75 Ibidem, p. 70; pe larg, vezi la A.M. Stanislavskaia, Russko-angliiskie otnoşenia i problema
Srediztmnomoria (1798-1807), Moskva, 1962, p. 334-358.
76 V.P.R., Seria 1, T. 1, Moska, 1960, p. 624-625.
77 VI. Mischevca, P. Zavitsanos, op.dt., p. 71.
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