"CHESTIUNEA EVREIASCĂ" ŞI RAPORTURILE ROMÂNO·
FRANCEZE (1866-1880). CÂTEVA CONSIDERAŢll
MARius ALExANDRU ISTINA

Secolul al XIX-lea românesc, secol de dezvoltare accelerată şi de luptă pentru
realizarea unor deziderate naţionale, pune în faţa elitelor conducătoare române
numeroase probleme delicate, printre care şi pe aceea a evreilor din spa�ul
extracarpatic. S-a ajuns ca această problemă să influenţeze, în anumită măsură, evoluţia
internă şi interna�onală a României. Din păcate, istoriografia noastră nu s-a preocupat
îndeajuns de această problem� ea fiind ocultată mai ales în perioada comunistă. Atunci
când "chestiunea evreiască" a intrat totuşi în aten�a cercetătorilor, tratarea acestui
subiect s-a făcut mai ales prin prisma ev�olu�ei interne a statului român, doar punctual
fiind atinse şi implicaţiile interna�onale. In acelaşi timp, în tratarea acestei probleme şi
au făcut apariţia poziţii mai mult sau mai puţin partizane, ceea ce îngreunează cercetarea
istorică. Fără a face o trecere în revistă sau o analiză a istoriografiei problemei evreilor
din România 1 (analiză care nu îşi are nici locul şi nici rostul în acest context), vom
aminti doar că ea s-a aflat în atenţia unor per-Sonalităţi ca Bogdan Petriceicu-Haşdeu2, D.
Rosetti-Tescanu3 , Mihai Eminiescu4, A.D. Xenopol5 , Radu Rosetti (sub pseudonimul
Verax)�. Nicolae Iorga7 .
In cele ce unnează vom încerca să prezentă câteva consideraţii privind modul în
care o problemă ca aceea a evreilor din România, a statutului acestora, a putut fi
interpretată în raporturile franco-române ale perioadei 1 866- 1 880. Bineînţeles că acest
subiect nu poate fi decât punctat într-o asemenea lucrare, el necesitând un studiu �
amplu şi încadrarea într-o prezentare mai completă a rela�ilor româno-franceze. In
acelaşi timp, considerăm că această încercare nu poate fi realizată fără preientarea foarte
succintă a coordonatelor problemei evreieşti, a locului acesteia în istoria noastră.
"Chestiunea evreiască" pentru spa�ul Principatelor Române apare, practic, în
secolul al XIX-lea fiind datorată unei puternice creşteri demografice. Astfel, în 1 859, în
Moldova (inclusiv cele trei judeţe din sudul Basarabiei realipite în 1 856) locuiau, după
unele statistici, 1 24.867 evrei, iar Î!_1 Ţara Românească 9.234 evrei (aproximativ 3% din
popula�a totală a Principatelor). In 1 889, popula�a de origine evreiască ajunsese la
269.01 5 evrei (aproximativ 4,5% din totalul populaţiei Românieii . Această creştere
este şi mai evidentă dacă amintim că, datorită afluxului de populaţie evreiască venită din
1 A se vedea, pentru indica�i bibliografice (incomplete însă), lucrarea lui C. Iancu, Evreii din România
(1866- 1919). De Ia exdudere la emancipare, Bucureşti, 1996, p. 373-418.
2 Bogdan Petriceicu-Haşdeu, Istoria na�onală, industria streină şi industria ovreiască faţă cu principiutu
concurenţei, Bucureşti, 1866; idem, Ovreii înaintea Adunării şi emanciparea lor, Bucureşti, 1 866.
3 D. Rosetti-Tescanu, La Rownanie et les Juifs devant 1 'Europe, Bacău, 1877.
4 M. EmineSOJ, Chestiunea israelită, în Timpul, 24.V, 12.YI, 1 3.YI, 2 1 .VI. 22.YI 1879.
5 A.D. Xenopol, La question israelite en Rownanie, Paris, 1902.
6 Yerax, La Rownanie et Ies Juifs, Bucureşti, 1 903.
7 N. Iorga, Istoria Evreilor în ţerile noastre, Bucureşti, 1 9 1 3; idem, Histoire des Juifs en Rownanie, în
Bulletin de la Section Historique, Academie Roumaine, Il, 1914, 1, p. 33-8 1 .
8 Cf. C. Iancu, op.cit., p . 161- 1 62.
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Basarabia şi Galiţia, aceasta s-a mărit, între începutul şi sîarşitul secolului al XIX-lea, de
cel puţin patru ori, o cifiă exactă fiind dificil de avansat datorită neconcordanţelor
surselor. Acest salt demografic nu este negat nici de autorii români, nici de cei de
9
origine evreaiscă, chiar dacă cifrele avansate sunt diferite .
Creşterea demografică spectaculoasă a comunităţii evreieşti nu reprezintă, în
sine, cauza apariţiei a ceea s-a numit în epocă "chestiunea evreiască". Implicaţiile ei îşi
vor pune însă amprenta asupra mai multor aspecte şi vor defini evoluţia problemei până
la rezolvarea ei în 1919.
În primul rând, este vorba de un aspect social-economic al problemei evreieşti.
Acest aspect este văzut de diverşi autori în diverse moduri, în funcţie de poziţia lor faţă
de "chestiunea" în discuţie. Carol Iancu, un reputat istoric de origine evreiască, cu
preocupări deosebite asupra problemei, recunoştea faptul că "evreii au contribuit în chip
efectiv la urbani:nrrea Moldovei, la înflorireaAcomerţului şi la naşterea primelor industrii,
10
asumându-şi rolul de clase intermediare" • In acelaşi timp însă, autorul citat considera
că "concW"enţa economică şi W1 spirit de exclusivism îngust SWlt factorii care au
transformat tânăra hW"ghezie creştină în duşmanul cel mai crâncen al evreilor şi al
emancipării lor. De atunci afost compromisăpoziţia evreilor ca midle-classes"1 1 •
Tot aspectul economic era luat în discuţie şi de către autorii cu poziţii antisemite.
Astfel.· A. Kălimănescu nota: " Vrem ca românii să aibă celpuţin propăşirea materială,
deci să le fie date industria, capitalul şi comerţul, luate acum de către evrei ( .. .). Nu-i
urâm pe evrei, dar W"âm actele lor şi dorim nalw'alizarea lor, dar acum nu este posibil
să se realizeze o asemenea dorinţă, căci este o condiţie sine qua non să.fie emancipaţi
întâi românii şi să facem să prospere Întâi elementele româneşti, scop pentru care
ut''l1
romanu maz au multe ue
ac
.
J fo
Se observă că practic aspectul economic al problemei se reduce la concurenţa
dintre burghezia română şi cea de origine evreiască. Datorită faptului că elita politică
românească cuprindea importante elemente interesate de anumite sectoare economice,
dar şi datorită necesităţii progresului economic naţional şi a recuperării decalajului faţă
de statele occidentale, statul român s-a implicat în mod evident, prin măsuri politice, în
sprijinirea burgheziei naţionale. Aceasta poate fi o explicaţie pentru unele măsuri
discriminatorii luate împotriva evreilor. Dar a face din aceasta o cauză singulară şi a
ajunge la ideea că "antisemitismul din România din 1866 până în 1919 a fost o
adevărată instituţie de stat, însăşi temelia edificiului său socio-politic, W1 fenomen
propagat de sus în jos de către guverne care W"măreau ruina totală a Wlei populaţii
ml01Citoare a cărei nenorocire era că nu avea ca strămoşi pe Daci şi drept credinţă
13
religia creştină ortodoxă'' ni se pare a fi, totuşi, prea simplist şi unilateral.
Un argument în acest sens este faptul că problema evreilor, pe lângă aspectul
demografic, economica-social sau politic, implică şi un altul mental. Este vorba despre
modul în care este percepută comunitatea evreiască, cu o religie şi obiceiuri (până la un
punct şi cu port) diferite, de către majoritatea populaţiei, română şi ortodoxă, de modul
în care populaţia majoritară priveşte şi acceptă conlocuirea cu o populaţie alogenă. Nu
A

"

o

.

o

A se vedea, pentru exemplificare, Verax, op.cit., p. 42 şi 54; C. Iancu, op.dt, p. 49.
1 c. Ianru, op.cit., p. 138.
1 1 1bidem, p. 140. ·
12 A Kălimănescu, Jidanii în România, laşi, 1 865, p. 14.
13 C. Ianu, op.cit., p. 140; dh. Cliveti, România şi puterile garante 1856-1878, laşi, 198S, p. 121-122, nota

9

146.
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trebuie uitat faptul că populaţia României era una preponderent rurală, foarte putin
educată, având o netă tendinţă conservatoare, deci era, uneori, uşor de manipulat. In
acelaşi timp, există şi reversul medaliei - modul în care populaţia alogenă acceptă să se
integreze în societatea românească, păstrându-şi însă caracterul distinct. Ori şi în cadrul
comunită�i evreieşti întâlnim o anumită ignoranţă şi un anumit conservatorism,
generator uneori de probleme. Mentalitatea celor două părţi aflate în discu�e reprezintă
şi ea o latură a problemei, deşi în general convieţuirea între cele două etnii a fost
recip� acceptată.
In fapt, dacă aspectele la care ne-am referit reprezintă laturi şi cauze, în acelaşi
timp, ale problemei evreieşti, fondul problemei îl consituie dorinţa populaţiei minoritare,
evreiască şi de religie mozaică, să acceadă la aceleaşi drepturi civile şi politice pe care le
aveau majoritarii. Elita conducătoare românească, indiferent de culoarea politică, nu
accepta încă o asemenea soluţie, iar interven�a marilor puteri în rezolvarea "chestiunii
evreieşti" adaugă acesteia şi conotaţii internaţionale. Una dintre puterile garante în mod
deosebit interesată de emanciparea evreilor a fost Franţa, statul care a încercat să joace
rolul de campioană în apărarea libertă�lor şi drepturilor na�onalită�lor.
"Chestiunea evreiască" a fost luată în considera�e de către marile puteri, pentru
14
prima dată, în 1 856, până atunci situa�a lor neinteresând pe plan intemaţional . Astfel,
în Protocolul Conferinţei din Constantinopol (datat 1 1 februarie 1 856), la propunerea
Franţei, se prevedea egalitatea drepturilor civile şi politice ale tuturor locuitorilor
15
Moldovei şi Ţării Româneşti, cu excep�a indigenilor aflaţi sub protec�e străină . Deşi
nu era specificată în mod explicit, era vizată în primul rând comunitatea evreiască, aşa
cum se va întâmpla şi în 1 858, când contele Alexandru Walewski propunea în cadrul
Conferinţei de la Paris egalitatea "în faţa legii, în faţa impozitului şi să fie egal admisibili
la toate func�ile publice, în unul ca şi în celălalt principat, fără deosebire de origine şi de
16
religie" pentru to� moldovenii şi muntenii • In forma finală a actului adoptat la Paris
privitor la organizarea Principatelor propunerea lui Walewski nu va fi inclusă,
Conven�a din 7/1 9 august prevăzând doar că "moldovenii şi valahii de orice rit creştin
se vor bucura deopotrivă de drepturi politice. Exerci� acestor drepturi se va putea
17
întinde şi la celelalte culte prin dispoziţii legislative" • In acest fel problema emancipării
evreilor, a oportunită�i acestui act, era lăsată în seama elitelor conducătoare româneşti
şi, printr-un act oficial având şi girul Franţei, "chestiunea evreiască" era considerată o
problemă internă a Principatelor.
Situa�a se menţine practic neschimbată, pe plan intema�onal, până la abdicarea
lui Alexandru Ioan Cuza şi venirea la tron a lui Carol 1. După cum se ştie, Franţa a fo�st
şi de această dată, ca şi în 1 859, principala sprij initoare a dezideratelor româneşti. In
acelaşi timp însă, dezbaterile privind votarea Constituţiei din 1 866, în care problema
1 4 De altfel, statutul evreilor din România până lajwnătatea secolului al XIX-lea era, în linii mari, acelaşi ca în
majoritatea Europei. În afam de Frnnţa, unde evreii au fost emancipaţi în secolul anterior, această comunitate
ob\Îilea emanciparea abia în 1 860 în Anglia, 1864 în Germania. 1 866 în Italia, 1 867 în Austro-Ungaria,
rnmânând un deziderat în ahe ţări, printre care Rusia Imperiul otoman sau România (cf. Ibidem). La noi,
problema emancipării evreilor s-a pus pentru prima dată în 1848 (a se vedea, printre altele, articolul 21 din
Proclamaţia de la Islaz în Comelia Bodea, 1848 la români. Mărturii, voi. 1, Bueureşti, 1982, p. 533-541 ).
IS
A. Ubicini, La Question des Principautes devant L'Europe, Paris, 1 858, p. 13.
6
1 Acte şi documente relative la istoria renascerii României, tom Vll, Bucw-eşti, 1901, p. 275.
17 1. lonaşcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Relaţiile internaţionale ale României în documente (1.3681900), Bucureşti, 1 97 1 , p. 341-342.
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emancipării graduale a necreştinilor din România a ocupat un loc important, ca şi
incidentele antievreieşti - un exemplu fiind arderea sinagogii din Bucmeşti la 1 8/30
1
iunie 1 866 8 - vor duce la intervenţia Franţei, atât a factorilor politici cât şi a opiniei
publice.
Faptul este explicabil, la Paris fiind sediul central al Alianţei Israelite Universale
(fondată în 1 860), iar preşedintele acesteia, Adolphe Cremieux., fiind o personalitate a
acelei epoci. Fostul ministru francez de la 1 848 va duce o adevărată campanie de presă
împotriva românilor şi a articolului 7 din Constitu�e19, articol ce prevedea că doar
străinii de rit creştin pot căpăta cetăţenia română, şi implicit drepturile ce decurg din
aceasta. Mai mult, Crernieux a vizitat România la începutu1 lunii iunie 1 866, încercând
sensibilizarea opiniei publice şi a oficialităţilor de aici în favoarea evreilor, propunând
chiar - după unele infonna�i - facilitarea unui împrumut de 25 milioane de franci
pentru guvernul român în cazul recunoaşterii drepturilor politice pentru evrei20•
Nu numai Alianţa Israelită şi opinia publică franceză protestau însă împotriva
agita�ilor antievreieşti şi adoptării articolului 7 din Constitu�e. Datorită presiunilor lui
Cremieux şi a rapoartelor consulului francez la Bucureşti, ministrul de externe francez,
alături de cel britanic, va înainta un protest oficial faţă de evenimentele ce au avut loc la
21
Bucureşti , protest care, ajungând târziu, nuAva împiedica Parlamentul român să voteze
excluderea evreilor de la drepturile politice. In orice caz, autorită�le franceze luau astfel
pozi�e în favoarea evreilor din România şi, după cum vom vedea, aceasta va fi
constantă pe întreaga perioadă la care ne referim.
După cum se ştie, în ultimii ani de domnie, împăratul Napoleon al III-lea a
încercat să men�nă poziţiile Franţei în Orient, ca şi integritat� Imperiului otoman, şi să
permită doar acele modificări favorabile intereselor proprii. Impăratul ar fi admis chiar
unele schimburi teritoriale, cum ar fi anexarea României de către Austro-Ungaria, ce
urma să cedeze Vene�a Italiei22. Mai mult, datorită izolării în care se afla Franţa în
preajma războiului cu Prusia, devenit iminent, oamenii politici francezi doreau ca în
estul Europei să fie linişte. De aceea, în această perioadă guvernul francez avea
convingerea, împărtăşită şi de alte curţi europene, că trebuie ţinut cont de faptul că
România era în fierbere şi că tot ce priveşte acest stat danubian poate deveni rapid o
.
3
chesttune de mteres general2 .
Una din problemele importante din România epocii o reprezenta cea a supuşilor
străini şi a măsurilor luate de către guvernanţi împotriva aşa-numiţilor ''vagabonzi".
După cum se ştie, la sffuşitul anului 1 866 şi în 1 867, sunt reactivate unele prevederi ale
Regulamentelor Organice privind persoanele care nu aveau domiciliul şi ocupaţie sigure
şi care erau supuşi străini, mergându-se până la expulzare. Aplicarea în teritoriu a
acestor prevederi a dat naştere unor stări tensionate şi unor abuzuri. Astfel, printr-o
telegramă datată 1 4 mai 1 867, consulul Franţei la laşi, Delaporte, arăta: "(...) de şapte
zile şi sub pretextul extirpării vagabondajului, primăria din Iaşi, la ordinul domnului
Brătianu, arestează şi expediază, nu se ştie încotro, evrei supuşi români. Printre cei
.

18 C. Iancu, op.dt., p. 7 1 .

1 9 Gh. Ciiveti, op.cit., p . 121- 122.
2° Cf. C. Iancu, op.cit., p. 69 şi 70, nota 2.

21 1bidem, p. 72.
Gh. Oiveti, România şi crizele internaţionale 1853-1913, laşi, 1997, p. 1 37.
23 1bidem, p. 179.

22
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expulza�, (circa 70 până în momentul de faţă), m i se spune că sunt mulţi care posedă
. . .
24
mc1 unobile (. .. )"
Alianţa Israelită va protesta din nou, iar reac�a oficială franceză va fi promptă,
sprijinind pozi�a acesteia. Astfel, Napoleon al III-lea va trimite o scrisoare lui Carol 1
prin care considera că evreii erau persecutati în mod nedrept şi că măsurile guvernului
25
român ar fi opuse umanităţii şi civilizaţiei . Deşi prinţul Carol a răspuns că măsurile
26
luate sunt obişnuite şi privesc problemele interne ale României şi, în acelaşi timp, 1-a
trimis la Paris pe secretarul său particular, Emile Picot, pentru a prezenta problema
27
membrilor Comitetului Central al Alianţei Israelite , nici oficialităţile franceze, nici
Alianţa nu se vor dovedi mulţumite de răspunsul p�i române.
Problema evreiască va fi repusă pe tapet în 1 868 şi 1869. In primul caz, ca
urmare a unor noi incidente în martie-mai 1 868 (şi ani.UTle noi expulzări de evrei şi un
proiect de lege pentru "regularizarea situaţiei evreilor din Românid'), când Franţa va
reac�ona din nou. Se va ajunge la o conferinţă între I .C. Brătianu şi consulii Angliei,
Fran i şi Austro-Ungariei la Bucureşti şi la semnarea unui protocol între p� la 1 O
iunie 8. Deşi protocolul nu va avea urmări practice, chiar dacă Brătianu promisese
retragerea măsurilor guv�mamentale şi reprimirea evreilor expulza�, această întâlnire
are o importanţă deosebită. Pe fondul încercării marilor puteri de a rezolva "chestiunea
evreiască", este pentru prima dată când avea loc o conferinţă şi se încheia un protocol
între România şi unele puteri garante, fapt ce demonstra interesul deosebit al marilor
puteri, şi mai ales al Franţei, pentru problemele României.
In 1 869 măsurile îndreptate împotriva "vagahonţilor' sunt reluate de către
Kogălniceanu. Şi de această dată Alianţa Israelită va protesta prin presă şi intervenţii pe
lângă guvernul român. Guvernul francez va înainta şi el o notă de protest, în 1 5 iunie,
29
prin care se urmărea retragerea unor circulare emise de Ministerul român de lnteme .
Rezultatul presiunilor marilor puteri, printre care şi Franţa, va fi acceptarea de către
guvernul român a unei anchete realizate de marele rabin Antoine Levy şi publicistul
30
Annand Levy privitoare la situaţia evreilor din Moldova . Acceptarea acestei anchete
de către partea română demonstra că românii nu erau îndemna� din motive antisemite
în aplicarea unor măsuri discriminatorii (chiar dacă unele abuzuri nu pot fi contestate).
Se încerca doar, după cum demonstrează documente de epocă, să se rezolve o problemă
internă, cea a supuşilor străini, fără a permite amestecul marilor puteri. De altfel, această
problemă este legată de cea a jurisdic�ei consulare, rezolvarea acesteia în sensul dorit de
români - abolirea acestui tip de jurisdic�e - fiind văzută ca un pas spre independenţă şi
31
ca o afirmare a suveranităţii na�onale .
După războiul franco-prusac din 1 870- 1 87 L Franţa cunoaşte o perioadă mai
dificilă atât pe plan intern, cât şi internaţional. lnfrângerea în război, schimbarea
regimului şi permanenta instabilitate guvernamentală, plata despăgubirilor de război,
•

.

•

�

24 Document reprodus din C. Iancu, op.cit., p. 322, anexa.3.
25 Gh. Cliveti, România şi puterile..., p. 123.
26 1bidem
,
27 C. Iancu, op.cit., p. 8 1 .
28
Gh. Ciiveti, România şi puterile._, p. 135-137.
29 C. Iancu, op.cit., p. 107.
30 Gh. Cii veti, România şi puterile.-, p. 157-158.
31 A se vedea Stela Mărieş, Abolirea jurisdicţiei consulare in România, parte integrantă a luptei pentru
independenţă naţională, in Revlst, 30, 1977, 1, p. 5-2 1 .
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izolarea diplomatică, vor duce la o schimbare de priori}ă� în politica externă franceză, la
un aparent dezinteres faţă de orientul continentului. Incă din 2 decembrie 1 870 Jules
Favre afirma că: "Franţa este prea preocupată de problemele sale, pentru a se
amesteca în cele ale Europet.J2 • In realitate, nu există o scizură între politica externă
franceză din ultimii ani ai Imperiului (1 866-1 870) şi primii ani ai Republicii (până la
1 880), ci doar o deosebire de mijloace şi priorită�, cel puţin în ceea ce priveşte rela�ile
cu România.
Referindu-ne doar la "chestiunea evreiască", trebuie să arătăm că Franţa va
protesta în continuare, atât pe cale oficială, cât şi prin intermediul opiniei publice33,
împotriva continuării aplicării unor măsuri discriminatorii faţă de evrei (expulzări,
măsuri administrative) sau a unor conflicte violente între popula�a majoritară şi
comunitatea evreiască (cum au fost cele din ianuarie-februarie 1 872 din Ismail, Cahul şi
Vîlcov). Autorită�le române însă, profitând poate şi de pozi�a dificilă pe plan
intema�onal a Franţei, şi-au declinat, practic, răspunderea.
Ceea ce atrage aten�a, însă, în mod deosebit în această perioadă este faptul că
Franţa - ca şi alte puteri - protestează mai ales împotriva măsurilor legislative din
România, cum ar fi legea privind vânzarea tutunului din 1 872, legea băuturilor spirtoase
din 1 873, legea comunală şi rurală din 1 874 etc., legi interpretate a fi antievreieşti. Este
de remarcat că la încercările de interven�e străină împotriva legii din 1 873, ministrul
afacerilor străine, Vasile Boierescu, a replicat prin argumentele oferite de art. 22 al
Tratatului de la Paris din 1 859, care prevedea că: "Principatele Valahia şi Moldova
•

continuă să se b!fcure, sub suzeranitatea Porţii şi sub garanţia Puterilor contractanJe
de privilegiile şi imW1ităţile pe care le deţin. Nici o protecţie exclusivă rru va fi
exercitată asupra lor de nici W1G dintre Puterile garanJe. Nu există nici W1 drept de
ingerinţă În afacerile lor inteme'.J4 • Era o nouă afmnare a autonomiei interne, necesară

cu atât mai mult cu cât dobândirea independenţei, obiectivul major al politicii externe
româneşti, se dovedea iluzorie pe cale diplomatică.
Un moment interesant, din punctul nostru de vedere, este şi cel din 1 873 datorat
evenimentelor provocate de moartea lui Napoleon al ill-lea. Thiers va considera că
manifestările în memoria fostului împărat - slujbe religioase, vot de preţuire a memoriei
lui Napoleon în Camere, telegrame de condoleanţe adresate împărătesei Eugenia şi
prinţului Napoleon - au reprezentat acte de lez-demnitate faţă de francezi, mai ales că au
fost unice în Europa. Ceea ce interesează, în contextul subiectului nostru, este că Thiers
a cerut cercurilor conducătoare româneşti "reparatii morale" ce constau în satisfacerea
cererilor franceze în privinţa "afaceriijurisdicţiei �qnsulare" 35, care îi privea în primul
rând pe evrei, mul� dintre ei fiind supuşi străini. In fapt, era vorba de o tentativă de
şantaj politic, imposibil qe acceptat de către conducătorii României, fiind o încălcare a
autonomiei.
Urmărind modul în care a privit Franţa "chestiunea evreiască din 1 866 şi până la
Berlin, nu trebuie să ne surprindă pozi�a adoptată de către Franţa faţă de România la
Congresul din 1 878. De.altfel, în cercurile conducătoare româneşti exista deja teama că
în viitorul tratat prevederile referitoare la România vor fi condi�onate de problema
32 H. Hauser (coord.), Histoire diplomatique de I'Europe (1871-1914), Paris, 1929, p. 34.
33 C. Iancu, Op.dt., p. 1 12-1 13.

Acte şi documente..., tom. II, Bucureşti, 1 889, p. 1043; specificăm că in C. Iancu, op.dt., p. 1 13, tralabJl
e e greşit dalat 1 858.
3 Gh. Oiveti, România şi puterile..., p. 198- 199.
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drepturilor evreilor. Astfel, într-o scrisoare trimisă de Ion Bălăceanu primului ministru
I.C. Brătianu, datată 30 mai/ 1 1 iunie 1 877, se arăta: "marile puteri suh pretext că evreii

swzt persecutaţi, atât În ceea ce priveşte viaţa lor, cât şi averile lor, ori de câte ori vin
roşii laputere, vor să stipuleze wzele garanţii Înfavoarea evreilor care să nefie impuse
printr-o clauză în viitornl tralal de pace" 36 . Premoni�a lui Bălăceanu avea să se

împlin� dar probabil el nu se gândea că ini�ativa va aparţine Franţei.
.
In. cadrul Congresului de la Berlin, Franţa va sprijini ideea independenţei
României. Cu toate acestea, Waddington, mergând pe linia adoptată şi pentru Bulgaria
şi Serbia, a fost cel care a propus recunoaşterea condiţionată a noului stamt al României,
impunând astfel art. 44 al Tratatului de pace care preved� egalitatea civilă şi politică a
37
cetăţenilor, indiferent de credinţa religioasă .
Acceptarea de către Franţa a recunoaşterii condiţionate a României, n·u a
însemnat însă nici recunoaşterea oficială a acesteia şi nici rezolvarea problemei
evreieşti. După cum se ştie, modificarea art. 7 din Constitu�a României a suscitat vii
discu�i, iar forma la care s-a ajuns nu a mulţumit nici guvernele marilor puteri, nici pe
evreii din România, deoarece naturalizarea era făcută individual. Cu toate acestea
Franţa, încă de la 27 martie 1 979, se arăta dispusă să se mulţumească cu faptul că
guvernul român părea hotărât să-şi îndeplinească obligaţiile impuse de Congresul de la
38
Berlin şi, în final, va recunoaşte independenţa în mod oficial la 20 februarie 1 880.
Am încercat să prezentăm câteva considera�i privitoare la pozi�a Franţei faţă de
"chestiunea evreiască" şi a evolu�ei acesteia, fără a avea preten�a unei tratări
�
exhaustive. In fapt, nu am făcut decât să deschidem o discuţie asupra problel)1ei, în
limita materialului avut la dispozi�e până acum.
Putem totuşi' concluziona că problema în discuţie a jucat un rol important în
relaţiile româna-franceze. Faptul de datorează, pe de o parte, Franţei care a încen::at să-şi
atingă unele obiective de politică externă şi prin utilizarea acestei probleme. In fapt,
Franţa avea nevoie în această perioadă de linişte în Orientul continentului, pentru a
putea contracara Germania bismarckiană, era interesată în evitarea posibilită�i
redeschiderii unui conflict în sud-estul Europei. Pentru aceasta orice mijloc era adecvat,
iar "chestiunea evreiască" era văzută ca o modalitate de presiune asupra guvernanţilor
români, mai ales în timpul guvernărilor de nuanţă liberală. Pe de altă parte, pentru
România se punea cu acuitate problema dobândirii independenţei de stat. Pentru aceasta
era nevoie de o permanentă afirmare a autonomiei interne şi a atributelor suveranităţii
naţionale, negate de marile puteri. Şi cum problema evreilor era văzută ca o problemă
internă, guvernanţii români nu puteau accepta, cel puţin în această etapă, ingerinţe
străine în rezolvarea ei.
Ţinând cont de aceste aspecte, considerăm îndreptă�te şi concluzive aserţiunile
potrivit cărora: "După 1866 «chestiwzea evreiască» apare folosită de marile puteri în
scopul menţinerii româniei «la ordine» (..). Dorinţa guvernatorilor români de a
·

soluţiona într-un sens pozitiv «qfacerea» era sinceră. Dar ea se conjrwlta atât cu

ingerinţele factorilor externi, cât şi cu o situaţie social-economică internă În plină

36 Independenţa României. Documente, voi. � Bucureşti, 1 977, p. 122-123, doc. 87.
.
Cf V. Cristian, Diplomaţia României în slujba împlinirii idealului naţional, în Cum s-a înfăptuit
România modernA, Iaşi, 1993, p. 233; a se vt;(lfii şi MA !stina, Criza orientală- şi relaţiile românafranceze (1875-1878), în Carpica, p. 249-250, 256.
.
38 Cf. O. Berlescu, O pagină din istoria contemporană a României: Recunoaşterea independenţei, în

37

SCS!aşi, N, 1953, 1 -4, p. 536. .
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transformare, cu inerente zguduiri social-politice. ( ..) actele guvernelor româneşti erau
dictate, cu prevalenţă, de interesele naţionale ( ..) şi nu de pretinse «porniri
antisemite». Privind lucrnrile într-o asemenea perspectivă atitudinea guvernanţilor
radicali nu mai apare ca o «dezicere» a lor de principiul emancipării evreilor, înscris
În programele revoluţiei române de la 1848. După 1866, principiul irTVocat trebuie să
fie În acord cu altul, de cea mai mare importanţă: autonomia deplină sau independenţa
Romanret
A • .,,39 .
La cele de mai sus nu putem adăuga decât că, deşi se are în vedere doar perioada

guvernărilor liberale dinainte de 1 870, aserţiunile rămân valabile pentru întreaga
perioadă la care ne referim. De asemeni, datorită faptului că în acea perioadă Franţa şi
România aveau interese divergente, ele nu se puteau plasa pe o poziţie apropiată în
problema evr�iască. Apropierea între cele două părţi va surveni abia la începutul
secolului XX, deşi emanciparea deplină a evreilor va fi obţinută numai după primul
război mondial, ceea ce ne demonstrează încă o dată că rezolvarea "chestiunii evreieşti"
a reprezentat pentru Franţa nu un scop, ci un mijloc de presiune.

"La Question j�ve" et les rapports roumaino-fran� (1866- 1880).

Quelques considerations
Resume

Dans cette etude l'auteur presente quelques considerations de !'impact "de la question
juive" sur des relations d'entre la Roumanie et la France. La France essayera d'utiliser les
problemes juif comme un instrument de pression vers les gouvemeurs de Bucarest, suivant de
protejer leur interets dans Ia zone et d'eviter breche d'un possible conflit au sud-est du continent

39 Gh. Qiveti, ROinânia şi.puterile..., p. 122.
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