PERCEPŢIA PUBLICĂ ROMÂNEASCĂ ASUPRA RUSIEI
ŞI A POLITICII SALE ÎN VREMEA RĂZBOIULUI NEATÂRNĂRII.
UNELE CONSIDERAŢII
Gheorghe-Florin Ştirbăţ
Fără a absolutiza rolul preponderent al factorilor externi care, într-o
anumită accepţiune1, ar fi grevat asupra transformărilor politice interne ale
României în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, nu le putem omite, totuşi,
un anumit rol în influenţarea opţiunilor opiniei publice şi ale oamenilor politici
români în epoca Războiului Neatârnării.
În cadrul relaţiilor externe ale României, aferente perioadei menţionate,
raporturile cu Rusia ocupă un loc important. Interesele geostrategice ale
puternicului vecin de la Răsărit impuneau diplomaţilor de la Petersburg promovarea
unei politici externe care a avut drept coordonate definitorii zona Balcanilor şi
Strâmtorile. Era inevitabil astfel ca politica externă a Rusiei să înregistreze
rezonanţe puternice în mediul politic şi public românesc. Ele vor contribui la
conturarea, în contextul complicat al raporturilor româno-ruse de la 1877-1878, a
unei percepţii colective asupra Rusiei şi a scopurilor urmărite de ea2.
În funcţie de interesele urmărite de cei doi parteneri şi de intensitatea cu care
Rusia şi-a promovat imperativele de politică externă, relaţiile româno-ruse au
cunoscut o evoluţie oscilantă, de la o relativă apropiere începută după 1866 către o
confruntare deschisă în perioada paroxistică a crizei orientale de la 1877-18783.
1

Pentru o detaliată expunere a punctului de vedere conform căruia transformările
politice interne ale unui stat sunt dictate de „înrâuririle” elementelor externe, a se vedea,
A.D. Xenopol, Războiele dintre ruşi şi turci şi înrâurirea lor asupra Ţărilor
Române, 2 vol., Iaşi, 1880.
2
Acest aspect al relaţiilor româno-ruse în epoca Războiului de Independenţă constituie
tematica unei cercetări personale mai ample, de perspectivă. În sensul prezentului
demers, ne vom mărgini la a schiţa doar anumite aspecte generale care privesc maniera
în care factorii politici români precum şi opinia publică s-au raportat la acţiunile politicii
ruseşti în intervalul 1877-1878.
3
Dacă imediat după lovitura de stat care a condus la înlăturarea domnitorului Alexandru Ioan
Cuza, Rusia a pus în discuţie pe cale diplomatică raţiunea menţinerii Unirii Principatelor,
alegerea noului domn, Carol de Hohenzollern, la care marea împărăţie slavă a consimţit în
virtutea relaţiilor ei amicale cu Prusia, a făcut ca relaţiile româno-ruse să înregistreze în
proximitatea izbucnirii crizei orientale din 1875, „un stadiu pozitiv de dezvoltare”; a se vedea,
în acest sens, Dan Berindei, Diplomaţia românească modernă de la începuturi la
proclamarea independenţei de stat (1821-1877), Bucureşti, Editura Albatros, 1995, p. 162.
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Atitudinea urmată de Rusia după înfrângerea în Războiul Crimeeii din
1853-1856 a fost una de temporară reculegere, după expresia cancelarului rus
Gorceakov, pentru ca ulterior să-şi reia acelaşi plan de impunere hegemonică în
sud-estul european4. Energia necesară continuării programului politic de
inspiraţie petroviană era furnizată de suportul ideologic al panslavismului5 unor
intelectuali ruşi precum Aleksei Homeakov, fraţii Constantin şi Ivan Aksakov,
Ivan Kireevski, bazat pe ideea mesianică rusă, conform căreia poporului rus, ca
popor ales, să continue tradiţia grandorii romane şi bizantine sub forma celei de-a
Treia Rome, îi revenea misiunea istorică de a-i elibera de sub dominaţia Porţii şi
de a-i coagula într-un model statal-naţional pe toţi slavii şi creştinii
pravoslavnici din Răsărit6. În acest scop, diplomaţia de la Sankt Petersburg a
desfăşurat o vie activitate menită a scoate Rusia din izolarea în care se afla după
insuccesul în faţa coaliţiei Puterilor din 1853-1856 şi pentru a-i recâştiga poziţia
în concertul Marilor Puteri. Într-o primă etapă, oficialii ruşi, pentru a pulveriza
unitatea blocului statelor învingătoare în 1856 şi a obţine anularea clauzelor
defavorabile lor din Tratatul de la Paris, s-au folosit de apropierea de Franţa,
racordându-şi politica la cea promovată de Napoleon al III-lea, mimând un
acord asupra programului politic al împăratului francez bazat pe principiul
naţionalităţilor şi consimţind în acest sens la constituirea unui stat naţional
românesc în vecinătatea sa. Ulterior, atitudinea de neutralitate binevoitoare a
Rusiei în războiul care a opus Prusia, Franţei şi politica sa de apropiere faţă de
prima, determinată de interesele lor comune7, a dat satisfacţie imperiului ţarilor
prin faptul că, prin mijlocirea cancelarului Bismarck, la Conferinţa Strâmtorilor
din martie 1871, Rusia obţinea anularea anumitor clauze ale Tratatului de Pace
de la Paris care îi permitea să deţină o flotă în Marea Neagră şi să-şi refacă
4

Dimitrie A. Sturdza, Europa, Rusia şi România, ed. Emil Ţârcomnicu, Lucian David,
Bucureşti, Editura Etnologică, 2005, p. 34.
5
Criza politică din Balcani (1876-1878) a determinat o activizare a panslavismului
rusesc, până atunci „un sentiment vag, cu excepţia câtorva mici cercuri de intelectuali”.
Comitetele panslaviste au trimis în sprijinul populaţiilor din Balcani circa 5000 de
voluntari ruşi şi aproximativ 800 de foşti ofiţeri. Cf. Nicholas V. Riasanovski, O istorie
a Rusiei, trad. de Areta Voroniuc, ed. îngrijită, note şi postfaţă de Mihai Cojocariu, Iaşi,
Institutul European, 2001, p. 401.
6
Bogdan Silion, Rusia şi ispita mesianică: religie şi ideologie, Bucureşti, Editura
Vremea XXI, 2004, p. 64.
7
Pentru izolarea Franţei, şi apropierea de Rusia, abila diplomaţie a cancelarului
Bismarck a urmărit să supradimensioneze pericolul revoluţionar de inspiraţie franceză
pentru Puterile „tradiţionale” şi suveranii legitimi, sugerând o alianţă a Germaniei,
Rusiei şi Austro-Ungariei; a se vedea, în acest sens, Serge Berstein, Pierre Milza,
Istoria Europei, trad. de Monica Timu, ediţie îngrijită, note şi comentarii de Ovidiu
Pecican, vol. IV, Iaşi, Institutul European, 1998, p. 182.
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arsenalele şi fortificaţiile pontice8.
Un pas înainte în materializarea scopurilor sale anexioniste în sud-estul
european, de natură a-i reface prestigiului său anterior, l-a constituit cooptarea
Rusiei în „Alianţa celor Trei Împăraţi”, alături de Germania şi Austro-Ungaria,
structură politico-militară creată în 1873 şi menită a impune preeminenţa celor
trei Imperii în Europa9. Din acest moment, curţile nordice împreună cu Dubla
Monarhie vor încerca să-şi precizeze poziţiile privind direcţiile lor de interes
politico-strategic. Din acest punct de vedere, înţelegerile germano-ruse, într-o
primă fază, ulterior şi cele austro-ruse, îşi vor pune amprenta asupra evoluţiei
evenimentelor şi a configuraţiei balcanice. În acest registru se înscriu tatonările
de tipul „misiunii Radowitz” de la Sankt Petersburg din februarie-martie 187510
sau sugestia de sprijinire a unei eventuale intervenţii unilaterale ruseşti în
Balcani de către Germania, în schimbul disponibilităţii ţarului de a garanta
drepturile împăratului german asupra Alsaciei şi Lorenei11.
Răscoala din Herţegovina şi Bosnia din 1875, cauzată, alături de excesiva
fiscalitate otomană şi de condiţionări politice interne şi externe, a îmbrăcat
treptat aspectul unei revolte naţionale a popoarelor balcanice îndreptată
împotriva Turciei, prin implicarea în cursul anului 1876 a revoluţionarilor
bulgari coordonaţi de Comitetul de la Bucureşti, a Serbiei şi a Muntenegrului12.
Noul episod al chestiunii orientale, în cadrul căruia Rusia a interpretat un rol
determinant prin instigarea şi întreţinerea stării de revoltă antiotomană a
populaţiilor balcanice şi prin coordonarea acţiunilor voluntarilor ruşi, aspecte
intuite de altfel şi în mediile politice româneşti13, a oferit „Alianţei celor Trei
8

Teodor Pavel, Între Berlin şi Sankt Petersburg. Românii în relaţiile germano-ruse
în secolul al XIX-lea, vol. I, Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2000, p. 150.
9
Ibidem.
10
Scopul misiunii germane în Rusia pare să fi constat în avansarea unei propuneri către
oficialii ruşi privind colaborarea celor două imperii la o împărţire a sud-estului
european. Sugestii pe această temă oferea şi prestigiosul Augsburger Allgemeine
Zeitung din 13 februarie 1874 care avansa chiar ipoteza unei împărţiri a Austro-Ungariei
între cele două Puteri nordice; Ibidem, p. 155.
11
F.G. Dreyfus, A. Jourcin, P. Thibault, P. Milza, Istoria universală. Evoluţia lumii
contemporane, vol. III, trad. de Maria Cazanacli şi George Anania, Bucureşti, Editura
Univers Enciclopedic, 2006, p. 210.
12
Stevan K. Pavlowitch, Istoria Balcanilor: 1804-1945, trad. de Andreea Doica,
prefaţă de Lucian Leuştean, Iaşi, Editura Polirom, 2002, pp. 108-109.
13
Acţiunile Rusiei de incitare şi întreţinere a revoltei antiotomane au fost coordonate
din consulatele ei din Dalmaţia; a se vedea, Memoriile Regelui Carol I al României –
de un martor ocular, ediţie şi indice de Stelian Neagoe, vol. III, Bucureşti, Editura
Machiavelli, 1995, p. 17. În discursul rostit în şedinţa din 11/23 decembrie 1876 a
Conferinţei de la Constantinopol, ministrul de Externe otoman Safvet Paşa interpreta
evenimentele care au marcat redeschiderea chestiunii orientale la 1875 drept expresii ale
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Împăraţi” speţa care le-a determinat priorităţile şi modelat conduitele politice. În
directă legătură cu evenimentele din Balcani, tratativele ruso-austriece,
încurajate şi de diplomaţia arbitrală a cancelarului Bismarck, s-au finalizat prin
încheierea acordului de la Reichstadt, care propunea un algoritm conform
căruia, în eventualitatea înfrângerii Porţii, Austro-Ungaria ar fi primit Bosnia şi
Herţegovina, iar Rusia, sud-vestul Basarabiei, unele teritorii din Asia Mică şi
portul Batum14.
Combinaţiile diplomatice astfel realizate, precum şi încercările eşuate ale
Marilor Puteri de a impune încetarea ostilităţilor pe frontul balcanic şi de a
îndupleca Poarta să adopte reforme vor crea pentru Rusia posibilitatea unei
intervenţii militare unilaterale „în favoarea creştinilor ortodocşi din Imperiul
Otoman”. Astfel, erau încununaţi cei douăzeci de ani de preocupări febrile ale
diplomaţiei ţariste pe parcursul cărora a urmărit să provoace „defecţiunea
finală” a puterilor garante care renunţau la 1877 la principiile „diplomaţiei
concertate”, lăsând mână liberă Rusiei în dezlegarea chestiunilor Orientului 15.
Raporturile politico-diplomatice şi militare ale României cu Rusia au fost
dictate, în noile condiţii generate de evoluţia crizei orientale, de stringenta
problemă care, în optica guvernanţilor români, era determinată de necesitatea
obţinerii recunoaşterii neutralităţii teritoriului român de către Marile Puteri,
deziderat contrar intereselor intervenţioniste ale Rusiei împotriva Imperiului
Otoman.
Pe fondul agravării situaţiei militare de la sud de Dunăre, opinia publică
românească resimţea presiunea sporită a Rusiei, trupele ţarului concentrându-se
la frontiera Basarabiei şi făcând demonstraţii provocatoare16. Manifestând un
interes excepţional relativ la soluţionarea în interes propriu a noii etape a
chestiunii orientale, care să extindă influenţa politică a Rusiei în Balcani,
tendinţă cunoscută de altfel de cercurile politice româneşti 17, ruşii informau, în
unei „vaste conspiraţiuni”, orchestrată din exterior, sugerând astfel implicarea Rusiei.
Conform scenariului, acţiunile insurecţionale începute în Herţegovina, sprijinite
financiar şi uman dinspre Serbia şi Muntenegru, făceau parte dintr-un plan mai vast prin
care, sub pretextul „unei lupte de rase şi religiune”, se urmărea extinderea valului de
revolte asupra Bulgariei şi asupra celorlalte popoare balcanice supuse Porţii. A se
vedea, Curierul, an V, nr. 7/27 ianuarie 1877, p. 1-2.
14
România în relaţiile internaţionale 1699-1939, coord. L. Boicu, V. Cristian, Gh. Platon,
Iaşi, Editura Junimea, 1980, p. 260-261.
15
Gheorghe Cliveti, România şi Puterile Garante 1856-1878, Iaşi, Universitatea
„Alexandru Ioan Cuza”, 1988, p. 210.
16
Titu Maiorescu, Discursuri parlamentare cu priviri asupra desvoltării politice a
României sub domnia lui Carol I, vol. II, 1876-1881, Bucureşti, Editura Librăriei
Socec et Co., 1897, p. 20-21.
17
Se pare că ministrul de Externe al României, M. Kogălniceanu, deţinuse anumite
informaţii incomplete în legătură cu hotărârile acordului ruso-austriac de la Reichstadt
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decembrie 1875, prin vocea reprezentantului diplomatic la Constantinopol,
generalul Ignatiev, pe agentul român din capitala Imperiului Otoman, Gheorghe
Filipescu, că Rusia, în eventualitatea unui conflict cu Poarta, va ocupa România,
drept garanţie18. Vestea a creat o puternică impresie la Bucureşti, diplomaţia
rusă sondând astfel intenţiile şi reacţiile guvernului român privind atitudinea
acestuia faţă de un eventual conflict ruso-turc, cunoscându-se neutralitatea pe
care o promova executivul conservator19.
Dezavantajată în materializarea planurile sale, Rusia s-a străduit să
determine guvernul prezidat de Lascăr Catargiu să părăsească neutralitatea faţă
conflictul din Balcani20, în acest scop încadrându-se, la începutul anului 1876,
misiunea unor emisari precum corespondentul unui ziar englez, Mac Cagan şi a
unui american, Schyler, la Bucureşti21. Politica promovată de cabinetul
conservator, una extrem de rigidă din perspectivă rusească, nemulţumea
cercurile diplomatice petersburgheze, în faţa cărora evenimentele din Balcani le
deschideau perspective avantajoase de acţiune.22
În această atmosferă de apăsătoare incertitudini privind perspectivele
evoluţiei crizei orientale şi a raporturilor bilaterale cu Rusia, România,
consecventă tacticii de a încheia convenţii comerciale cu cât mai multe state, de
preferinţă Mari Puteri limitrofe, ca expresie a stării de facto a independenţei, a
intensificat, în acest sens, negocierile cu partea rusă. Intuind mobilurile politice
ale demersului românesc, negociatorii ruşi au refuzat într-o primă fază, pentru a
menaja susceptibilităţile Porţii, să semneze proiectul de convenţie, solicitând ca
el să fie înaintat spre dezbatere Parlamentului român şi contrasemnat de
ministrul de Finanţe23. Oficialii români au interpretat gestul ca o nerecunoaştere
din 1876, intuind scopurile anexioniste ale Rusiei asupra Basarabiei. A se vedea, în
acest sens, Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Tell, Domnia lui Carol I, vol. I,
1866-1877, Bucureşti, Editura Vremea, 1937, p. 340.
18
Titu Maiorescu, op.cit., p. 20-21.
19
Chestionând pe marginea politicii externe a guvernului Lascăr Catagiu, consulul
general al Rusiei, Zinoviev, i-a întrebat pe oficialii români: „Ce atitudine va avea
România în viitoarea criză orientală”? Cf. Ibidem.
20
În contextul generat de concentrarea de trupe otomane la Vidin şi de iminenţa unei
ocupaţii militare, fie ruseşti, fie otomane, primul-ministru Lascăr Catargiu a elaborat la 4/16
ianuarie 1876 o notă circulară adresată agenţilor diplomatici români acreditaţi pe lângă
Marile Puteri prin care erau autorizaţi să le informeze cu privire la dorinţa guvernului român
de a a-şi păstra neutralitatea şi de a o apăra cu armele în situaţia unei invazii străine. Pe larg,
a se vedea, N. Corivan, Lupta diplomatică pentru cucerirea independenţei României,
Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977, p. 29-31.
21
A.D. Xenopol, op.cit., p. 331.
22
N. Corivan, op.cit., p. 30.
23
Keith Hitchins, România 1866-1947, trad. de G. Potra şi Delia Răzdolescu,
Bucureşti, Editura Humanitas, 1996, p. 54.
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a capacităţii ţării lor de a încheia astfel de acte juridice cu diferiţi subiecţi de
drept internaţional şi au ripostat, solicitând, drept condiţie de valabilitate a
actului, semnarea lui de către ministrul de Externe, Gorceakov, cu depline
împuterniciri din partea ţarului Alexandru al II-lea24. Acest moment a fost
depăşit prin semnarea de către ambele părţi a convenţiei comerciale la 27 martie
187625, precumpănind în logica diplomaţiei petersburgheze argumentul strategic
al utilizării căilor de comunicaţie româneşti în scopul ajutorării sârbilor şi a
muntenegrenilor împotriva Turciei26.
Înlocuirea conservatorilor şi impunerea la guvernare a cabinetului
coaliţiei liberale de la Mazar Paşa în frunte cu Manolache Costache Epureanu la
27 aprilie 1876 nu a adus, la nivel declarativ, modificări în ceea ce priveşte
conduita României privind criza din Balcani, neutralitatea rămânând cuvântul
de ordine. Se remarcă, în schimb, o mai vie acţiune diplomatică menită a o
asigura printr-un exerciţiu politic bine formulat şi aplicat27.
Venirea în funcţia de premier a lui Ion C. Brătianu la 24 iulie 1876 va
coincide cu o mai justă percepere a scopurilor anexioniste ale Rusiei, mai ales în
urma vizitelor pe care premierul român le-a efectuat în Transilvania şi Rusia.
Acestea au constituit oportunităţi de informare prin care liderul liberal a dedus,
din chiar întrevederea cu împăratul Francisc Joseph, că dubla monarhie, în
virtutea acordului de la Reichstadt, intenţiona să acorde Rusiei preemţiunea în
rezolvarea crizei orientale, ceea ce echivala cu o intervenţie unilaterală a
armatei ţarului împotriva Porţii28.
24

Ibidem.
Ion Bălăceanu, ministrul de Externe al României în momentul încheierii convenţiei
comerciale cu Rusia, oferă, în ale sale memorii, informaţii legate de culisele încheierii
documentului menţionat. El relatează că negocierile cu agentul Rusiei, Zinoviev, s-au
desfăşurat în cele mai bune condiţii, proiectul de convenţie fiind definitivat uşor.
Neînţelegerile au apărut în momentul în care Bălăceanu l-a întrebat pe omologul său când
credea că va primi patenta imperială de împuternicire pentru a putea semna documentul. La
răspunsul acestuia că patenta nu urma a fi semnată de Ţar, ci de cancelarul Gorceakov,
Bălăceanu l-a informat că în situaţia respectivă, convenţia nu putea fi încheiată întrucât
scrisorile sale de împuternicire erau semnate de domnitorul Carol I. Mai mult, ministrul de
Externe l-a rugat pe reprezentantul român la Petersburg, Gheorghe Filipescu să-l informeze
pe cancelarul Gorceakov că lipsa formei oficiale reprezenta şi o încălcare a demnităţii
suveranului român. Deşi în final actul a fost semnat cu respectarea formelor cerute,
Bălăceanu atribuie tergiversarea momentului vinei agentului Filipescu care n-ar fi comunicat
lui Gorceakov mesajul superiorului său de la Externe. A se vedea, pe larg, Ion Bălăceanu,
Amintiri politice şi diplomatice 1848-1903, trad. din limba franceză, note şi comentarii de
Georgeta Filitti, Bucureşti, Editura Cavallioti, 2002, p. 182.
26
Keith Hitchins, op.cit., p. 54.
27
Gheorghe Cliveti, op.cit., p. 217.
28
Dan Berindei, op.cit., p. 172.
25
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Anticipând deci mutarea decisivă a Rusiei, care urma să-i conducă
armatele spre inima Balcanilor, Brătianu, în colaborare cu Domnitorul Carol I, a
iniţiat un plan menit a-i aduce apropierea de ea, sub forma încheierii unei
convenţii de tranzit a trupelor acesteia pe teritoriul românesc, urmată ulterior
chiar de o colaborare militară împotriva Porţii. Cu aceste scopuri întreprindea
primul-ministru vizita din 29 septembrie 1876 de la Livadia, în Crimeea.
Împăratul Alexandru al II-lea îl informă asupra hotărârii Rusiei de a declara
război Turciei29. Prilejul întrevederii de la reşedinţa de vară a ţarului a fost
folosit de premierul român pentru a-i informa pe oficialii ruşi asupra necesităţii
semnării unei convenţii de tranzit a armatelor ruseşti spre teatrul de operaţiuni
militare din Balcani, iniţiativă la aflarea căreia Rusia îşi dezvăluia tendinţele
agresive.30 El asigura pe omologii ruşi de sentimentele de solidaritate ale
românilor cu soarta creştinilor balcanici, însă se lovi de intransigenţa
cancelarului Gorceakov la dorinţa părţii române de a încheia un tratat politic,
acesta limitându-se doar la încheierea unei convenţii militare31. Chestiunea
Basarabiei a fost, de asemenea, ridicată de premierul liberal, însă nu a fost
dezbătută în amănunt32, datorită atitudinii lui Gorceakov care nu a dorit să
detalieze subiectul, nedorind ca, prin dezvăluirea pretenţiilor ruseşti, să
acutizeze şi mai mult polemica, într-un moment în care Rusia avea nevoie de
concursul României33. Brătianu i-a expus oficialului rus dorinţele României în
sensul încheierii unui tratat de la stat la stat, o convenţie de trecere a trupelor
ruseşti şi garantarea teritoriului României, însă acesta nu s-a angajat cu nimic,
mărginindu-se a face promisiuni de ordin general că ţara nu va regreta nimic din
colaborarea cu Rusia34. Astfel, discuţiile de la Livadia sugerau factorilor politici
români anumite intenţii suspecte ale Rusiei în privinţa Basarabiei, dar şi dorinţa
29

A.D. Xenopol, op.cit., p. 333.
Xenopol face referire la celebrul dialog dintre primul-ministru Ion C. Brătianu şi
ministrul de Externe rus, Gorceakov, în care, la ameninţarea înaltului demnitar imperial
proferată la auzul intenţiei României de a riposta armat încercării de parcurgere a
teritoriului său, în absenţa unei convenţii speciale – „Veţi fi striviţi!”, Brătianu i-a
replicat „Striviţi, dar stimaţi”. Respectivele declaraţii confirmă raporturile tensionate
dintre cei doi parteneri de negocieri, cu puţin timp înainte de declanşarea războiului
ruso-turc; Ibidem.
31
Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Tell, op.cit., p. 372.
32
În memoriile sale, I. Bălăceanu pretindea că Brătianu îi destăinuise faptul că la
Livadia cancelarul Gorceakov a pretins Basarabia, a cărei importanţă pentru Rusia era
mai mult de ordin principial şi mai puţin teritorial, întrucât, pentru prima dată în istoria
sa, aceasta fusese silită la 1856 să cedeze o parte a teritoriului său, recuperarea ei
constituind pentru ţarul Alexandru al II-lea „o datorie pioasă către tatăl său”, Nicolae I.
Cf. Ion Bălăceanu, op.cit., p. 201-201.
33
A.D. Xenopol, op.cit., p. 333.
34
Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Tell, op.cit., p. 372.
30
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acesteia de a ajunge la un aranjament cu România35.
Necesitatea încheierii unei convenţii privind tranzitarea teritoriului român
de către trupele ruseşti era resimţită stringent la Bucureşti. Temerea unei părţi a
clasei politice româneşti era legată de posibilitatea pierderii garanţiilor de
neutralitate conferite României în virtutea Tratatului de Pace de la Paris din
1856, care ar fi deschis calea Rusiei către anexarea sudului Basarabiei.
Semnalele care veneau din exterior, în special de la cancelarul Bismarck,
îndemnau pe domnitorul Carol I la o politică de echilibru între cei doi virtuali
combatanţi, Rusia şi Turcia. „Nefavorizând” pe ruşi, domnitorul era sfătuit să
„se raporteze la datoriile sale faţă de Poartă ca la nişte datorii de bună cuviinţă
şi să se păzească de a se ciocni cu forţa”, însă să realizeze o înţelegere cu Rusia
în forma încheierii unei convenţii „decât să se dea pradă ei”36.
Referitor la atitudinea pe care trebuia să o adopte România faţă de un
eventual război ruso-turc, majoritatea oamenilor politici români, fie
conservatori, precum Lascăr Catargiu, P.P. Carp, fie „centrişti” precum Dimitrie
Ghica şi Vasile Boerescu, fie liberali, inclusiv Ion C. Brătianu şi Mihail
Kogălniceanu, într-o primă etapă, Ion Ghica şi Dimitrie A. Sturdza, se
pronunţau pentru neutralitate, insistând pentru menţinerea garanţiei colective a
Marilor Puteri37. Argumentele uzitate de oamenii politici români, în sprijinul
respectivei politici, luau în calcul imposibilitatea materială şi militară a
României de a rezista nici unuia dintre beligeranţi, fie Rusia sau Turcia,
dezinteresul României pentru război, interesul imediat impunând respectarea
dispoziţiilor Tratatului de la Paris şi sprijinul Puterilor Garante. Consiliul de
Coroană convocat la 1 aprilie 1877 a impus pe ordinea de zi tocmai stabilirea
atitudinii ţării faţă de un eventual război ruso-turc şi oportunitatea încheierii
unei convenţii de tranzit a trupelor ruseşti prin România. O parte dintre oamenii
politici prezenţi precum C. Bosianu, Dimitrie Ghica, Mihail Kogălniceanu,
Manolache Costache Epureanu, C.A. Rosetti, I.C. Brătianu, cu anumite nuanţe,
au optat pentru încheierea unui acord cu Rusia care să nu implice şi colaborarea
militară a României. Dimpotrivă, Ion Ghica şi Alexandru Golescu s-au
pronunţat pentru o neutralitate absolută, fără încheierea vreunei convenţii cu
Rusia, considerată a fi contra tratatelor şi de natură „a desfiinţa baza noastră
politică”, Tratatul de la Paris38. Aceeaşi politică era afirmată şi de Dumitru
Brătianu în articolele sale publicate în oficiosul liberal, Românul. Constatând
„starea mizeră mai cu seamă a finanţelor nostre şi cu mica noastră armată aşa de
puţin pregătită a intra în campanie”, omul politic liberal recomanda „să ne ţinem
35

Ibidem.
Cf. Gheorghe Cliveti, op.cit., p. 222.
37
C. Gane, P.P. Carp şi locul său în istoria politică a ţării, vol. I, Bucureşti, Editura
Ziarului „Universul”, 1936.
38
Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Tell, op.cit., p. 352.
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în cercul unei stricte neutralităţi” care caracteriza conduita României de la
declanşarea conflictului din Balcani39. Mai mult, în broşura Uă datorie de
conştiinţă către ţara mea, D. Brătianu solicita ca armata română să se retragă
în munţi şi să nu ofere nici un ajutor ruşilor40. O abordare deosebit de pertinentă
a chestiunii oferea Mihail Kogălniceanu. El afirma tranşant că, în cazul unei
victorii ruseşti împotriva turcilor, diplomaţia ţarului va solicita Basarabia. În
principiu, era împotriva unei cooperări militare cu Rusia, însă o eventuală
invazie otomană care ar transforma teritoriul românesc în teatru de război, ne-ar
fi adus forţat colaborarea cu Rusia41.
Factorul mobilizator în sensul acesta a fost domnitorul Carol I care, în
virtutea tradiţiei şi onoarei dinastice refractară oricărei subordonări faţă de
Imperiul Otoman şi a calcului politic pragmatic, a reuşit să coaguleze în jurul
proiectului său privind colaborarea cu Rusia în vederea obţinerii
independenţei42, gruparea politică în frunte cu liderul liberal I. C. Brătianu43.
Discuţiile româno-ruse pentru încheierea convenţiei de trecere a trupelor
ţariste au debutat încă din cursul anului 1876. La 15 noiembrie 1876, consilierul
de ambasadă de la Constantinopol, Aleksandr Ivanovici Nelidov, însoţit de
Mihai Cantacuzino, soseau clandestin în Bucureşti, sub numele de
„Alexandrescu”, un presupus proprietar din Basarabia şi „Corschi”, venind de la
Odessa prin Ungheni şi cazându-se la un hotel44. Nelidov urma să-i înmâneze
primului-ministru Brătianu o scrisoare din partea lui Ignatiev. Discuţiile purtate
la Ministerul de Finanţe au pus în lumină dorinţa premierului român de a
încheia cu Rusia un tratat de la stat la stat, însă, în lipsa plenipotenţei
diplomatice a consilierului rus, pe care Brătianu o revendica ca o condiţie
indispensabilă începerii tratativelor, s-a mulţumit doar cu anumite discuţii de
principiu. Intenţia liderului liberal consta în a sonda adevăratele intenţii ale
Rusiei în privinţa Basarabiei. Omologul rus, la întrebarea premierului român
dacă i-ar putea garanta că după război Rusia nu va pretinde Basarabia,
39

Românul, an XXI, vineri 8 aprilie 1877, p. 312.
Constantin Bacalbaşa, Bucureştii de altă dată, vol. I, 1871-1884, ediţia a II-a,
Bucureşti, Editura Ziarului „Universul”, 1935, p. 199.
41
Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Tell, op.cit., p. 352.
42
Decizia colaborării cu Rusia în vederea obţinerii independenţei fusese luată de către
Carol I cu mult înaintea semnării convenţiei româno-ruse. În ianuarie 1877, într-o
scrisoare adrestă tatălui său, domnitorul scria: „Bărbaţii politici de aici sunt mult mai
îngrijaţi decât mine asupra urmărilor unui război ruso-turc şi asupra viitorului
României pe care eu mi l-am schiţat de la început: a încheia o convenţie militară cu
Rusia şi, de va fi nevoie, a ne bate cu ruşii contra turcilor.” Cf. Ibidem, p. 349.
43
Ibidem, p. 199.
44
N. Iorga, Războiul pentru independenţa României. Acţiuni diplomatice şi stări de
spirit, Bucureşti, Cultura Naţională, 1927, p. 61-62.
40
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răspundea: „Rusia va îndepărta de la România toate pericolele şi atacurile ce s-ar
putea îndrepta asupra ei de pe urma încheierii acestei convenţii şi că ea
garantează siguranţa şi individualitatea politică a statului român în marginile lui
actuale dacă ar putea fi ameninţată de pe urma trecerii trupelor ruseşti” 45. După
cum va recunoaşte ulterior în memoriile sale46, Rusia oferea României numai o
garanţie faţă de agresiunile Imperiului Otoman47.
Discuţiile pe marginea proiectului de convenţie propus de Rusia, prin
intermediul secretarului ei diplomatic, sugerau factorilor de decizie români
anumite indicii asupra intenţiilor partenerilor ruşi, paragraful conform căruia
Rusia se angaja „a menţine şi a apăra integritatea actuală a României pentru tot
timpul cât va ţinea războiul”, lăsând să se întrevadă posibilitatea ca Rusia,
invingătoare contra Turciei, să se considere eliberată de această obligaţie şi de a
anexa o parte a teritoriului românesc. În cele din urmă, hotărârea premierului
Ion C. Brătianu de a nu se înfăţişa Camerelor cu un astfel de proiect, l-a
determinat pe Nelidov să renunţe la respectivul paragraf, mimând dezinteresul
pentru chestiunile care ţin de redactare48. Mai mult, negociatorul rus a utilizat un
întreg sistem de tactici de manipulare împotriva părţii române în scopul de a-i
înlătura orice suspiciune privind adevăratele scopuri ale Rusiei, recurgând chiar
la unele gesturi puţin obişnuite pentru a-şi disimula adevăratele intenţii
anexioniste49. Finalitatea discuţiilor nu s-a concretizat în parafarea unei
convenţii, atât datorită lipsei plenipotenţei diplomatului rus, cât şi ca urmare a
unei atitudini încă prudente a şefului executivului român, interesat mai curând a
observa evoluţia evenimentelor internaţionale. Totuşi, în principiu, se realizase
o oarecare înţelegere cu Rusia.
Tatonările ruso-române au continuat şi în perioada următoare. În
decembrie 1876, colonelul rus de Stat Major, Bobrikov, a descins de la cartierul
general al Marelui Duce Nicolae din Chişinău la Bucureşti, pentru a trata cu
domnitorul Carol modalităţile practice de tranzit al trupelor ruseşti. Nici de
această dată factorii politici români nu s-u angajat în mod oficial, Carol fiind
decis să aştepte, în prealabil, finalizarea Conferinţei de la Constantinopol.50
45

Ibidem.
Souvenirs d’avant et d’après de guerre de 1877-1878, în Revue des Deux Mondes,
LXXXV/1915, tome 28, 15 iulie.
47
Ibidem.
48
A.D. Xenopol, op. cit., p. 34.
49
Relatându-i lui Bălăceanu anumite aspecte ale negocierilor româno-ruse pentru
încheierea convenţiei de tranzit, Brătianu evoca scena în care, determinat de lipsa de
încredere pe care premierul român o manifesta faţă de promisiunile pacifiste ale Rusiei,
Nelidov a izbucnit pur şi simplu în plâns mimând dezolarea provocată de neîncrederea
părţii române. A se vedea, Ion Bălăceanu, op.cit., p. 193.
50
Mihail Polihroniade, Alexandru-Christian Tell, op.cit., p. 349.
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Paralel cu desfăşurarea tratativelor secrete româno-ruse, opinia publică
românească era atrasă tot mai mult de curentul neutralist, reticent la orice
tranzacţie în favoarea unuia sau altuia dintre cei doi beligeranţi care se
prefigurau, Rusia sau Turcia. În special presa de opoziţie îşi exprima speranţa
că, la Livadia, I.C. Brătianu nu contractase nici un angajament faţă de Rusia,
această prerogativă fiind de competenţa Corpurilor Legiuitoare. Participarea la
război de partea uneia dintre forţe nu făcea altceva decât „să rupem singuri
tractatul din Paris şi Europa nu mai are nici un angajament către noi” 51. Însă, în
eventualitatea în care România ar fi optat pentru o alianţă care ar fi ieşit
victorioasă din război, atunci singura pretenţie legitimă a României ar fi fost
recunoaşterea independenţei de către toate Marile Puteri, condiţie anevoios de
îndeplinit şi nu vreo „augmentare de teritoriu”. Rămânea de preferat obţinerea
independenţei pe cale diplomatică52.
Convenţiunea specială relativă la trecerea trupelor ruse prin România a
fost semnată la 4/16 aprilie 1877, de către ministrul de Externe român, Mihail
Kogălniceanu şi de baronul Dmitri Stuart53, consilier de stat, agent diplomatic şi
consul general al Rusiei în România.
Deşi conform Constituţiei, respectiva convenţie urma să supusă ratificării
Corpurilor Legiuitoare convocate pentru data de 14 aprilie 1877,
comandamentul rusesc stabilit la Chişinău, invocând anumite necesităţi
strategice, a ordonat trupelor sale să treacă Prutul în România în noaptea de
11/12 aprilie 187754. Zvonurile privind pătrunderea primelor unităţi militare
ruseşti în ţară au neliniştit opinia publică românească55. Guvernul român, pus
într-o situaţie extrem de delicată, a informat guvernul imperial, la 12 aprilie
1877, prin intermediul generalului Iancu Ghica, trimis la Chişinău pentru a
adresa salutări ţarului Alexandru al II-lea, că va protesta la adresa trecerii
intempestive a trupelor acestuia în România. De asemenea, preocuparea
executivului a constat în informarea publicului asupra situaţiei în care se găsea
ţara, exprimându-şi astfel indignarea asupra acţiunii militare a Rusiei. El îşi
făcuse datoria „în marginile posibilului”, răspunzând ofertelor Rusiei privind
încheierea convenţiei „prin tratative pregătitoare”, încercând astfel să câştige
timp până la convocarea Corpurilor Legiuitoare.56 De asemenea, declaraţiile
51

Pressa, an X, nr. 62/duminică, 10 aprilie 1877, p. 1.
Ibidem.
53
Consulul general al Rusiei, Dmitri Stuart, îşi exprima faţă de omul politic
conservator, M.C. Epureanu, bucuria nedisimulată, cum că încheierea convenţiei de
către România, „demonstra că Europa vă abandonează, că tratatul de la Paris nu mai are
valoare. Nu puteţi conta decât pe noi”; Cf. Gheorghe Cliveti, op. cit., p. 222.
54
N. Corivan, op.cit., p. 80.
55
A se vedea Românul, ediţiunea de seară, an XXI, luni-marţi, 11-12 aprilie 1877, p. 323.
56
Românul, miercuri, 13 aprilie 1877, p. 327.
52
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Rusiei că venea în calitate de putere amică, fuseseră luate ca atare de către guvernul
român, sperând totuşi că ruşii vor fi aşteptând hotărârile Corpurilor Legiuitoare,
însă, „din nefericire”, unităţile ruseşti trecuseră pe la Iaşi, Bolgrad şi Cahul57.
Regretând „foarte viu” precipitarea armatei ruseşti, ziarul guvernamental
recomanda o observare pertinentă a situaţiei înainte de a se pronunţa „dacă
împrejurări necunoscute nouă au silit pe guvernul rusesc să ordone trecerea atât de
grabnică sau din nenorocire, procedarea lui ar fi consecinţa tradiţiunilor
trecutului”58. Totuşi, tonul vehement al oficiosului liberal va lăsa treptat locul
diplomaţiei, cetăţenii fiind întrebaţi dacă se cuvenea ca ruşii să fie priviţi ca
duşmani din moment ce ei doar treceau prin România, iar Marile Puteri nu
protestaseră în nici fel faţă de intervenţia militară a acestora59. Era vorba,
indiscutabil, despre o încercare a ministerului de a pregăti opinia publică
românească în sensul acceptării convenţiei cu Rusia şi a ideii unei colaborări
militare în perspectivă. În acest sens, era avansată întrebarea dacă nu era oportună
încheierea unei convenţii prin care „existenţa naţiunii să fie cât mai bine garantată”,
astfel încât „naţiunea şi producătorii să aibă a suferi cât mai puţin”60.
Expresii ale stării de nelinişte ce caracteriza spiritul public românesc ca
urmare a pătrunderii armatei ruseşti în ţară, anumite zvonuri încep să se
răspândească rapid. Ele vorbeau despre conflictele care ar fi avut loc între
trupele ruseşti şi autorităţile româneşti supuse pericolului arestării, în condiţiile
în care ocupanţii nu ar fi recunoscut autoritatea guvernului român61. Cercurile
guvernamentale încercau să tempereze neliniştile populaţiei, informând că, în
realitate, ofiţerii ruşi se scuzau în legătură cu trecerea neaşteptată în România,
motivată totuşi de raţiuni strategice62. Informaţiile erau veridice întrucât în
această primă etapă a campaniei ei militare, politica Rusiei a urmărit să-şi
creeze un curent favorabil în mediul public românesc, decizional mai cu seamă.
Corespondenţele din teritoriu ale ziarelor epocii63, precum şi memorialistica
57

Ibidem.
Ibidem.
59
Ibidem.
60
Ibidem.
61
Românul, joi, 14 aprilie 1877, p. 331.
62
Ibidem.
63
Ziarele ofereau de regulă informaţii în legătură cu atitudinea disciplinată a soldaţilor
ruşi. Corespondenţa Pressei din 15 aprilie 1877 informa că, în drumul lor spre Barboşi,
locul de staţionare, trupele ruseşti, ajunse la Galaţi la 12 aprilie 1877, nici nu treceau
prin oraş, ocolindu-l, fapt ce atrăgea satisfacţia locuitorilor şi a autorităţilor româneşti.
Aceeaşi linie de conduită a unităţilor ruseşti era confirmată de corespondenţa din 15
aprilie 1877 de la Brăila, acolo unde, ocupând gara, au afişat manifestul Marelui Duce
Nicolae adresat locuitorilor României prin care le era promisă respectarea persoanelor şi
a averilor. A se vedea, Pressa, nr. 70, marţi, 19 aprilie 1877, p. 1.
58

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

Percepţia publică românească asupra Rusiei

195

perioadei confirmă disciplina trupelor ruseşti şi buna colaborare dintre ele şi
autorităţile locale româneşti.64
Convenţia a fost amplu dezbătută în Parlamentul României, devenit
spaţiul confruntării argumentelor pro sau contra Rusiei şi a politicii de urmat în
raport cu ea.
Camera a fost convocată pentru ratificarea convenţiei la 15/27 aprilie 1877 şi
a cunoscut aprige luări de poziţie împotriva politicii guvernului de a înlesni, prin
semnarea convenţiei, accesul liber în ţară a armatelor ruseşti şi a curentului
războinic. În expunerea de motive comunicată Camerei de către cabinet cu privire
la încheierea convenţiei cu Rusia, se specifica că ea era rezultatul necesităţii întrucât
toate încercările executivului pe lângă Marile Puteri „de a pune sub scutul Europei
neutralitatea teritoriului român” eşuaseră65. Necesitatea ratificării ei era reclamată
de „interesul nostru de conservare”, din nevoia de „a se menţine drepturile şi
instituţiile noastre politice, a se păstra şi garanta integritatea hotarelor României”
precum şi de „apărarea pe cât în putinţă a populaţiunilor noastre de sarcinile ce
atrage după sine trecerea chiar paşnică a unei armate numeroase”66. Mai mult,
pentru a menaja susceptibilităţile celor mai mulţi oameni politici români şi ale
opiniei publice referitoare la o eventuală participare militară a României alături de
Rusia, I.C. Brătianu ţinea în faţa Camerei, la 15 aprilie 1877, un discurs în care
preciza direcţia de politică externă a guvernului liberal şi a partidului pe care îl
conducea67. Primul-ministru român preciza că motivul pentru care partidul liberal
intrase la guvernare, în ciuda situaţiei economice-financiare deosebit de dificile, a
imposibilităţii obţinerii creditării datorită evenimentelor din Orient, a constat în
necesitatea menţinerii neutralităţii României, în contextul în care opinia publică
manifesta o profundă îngrijorare faţă de idea unei intervenţii în sudul Dunării. O
dovadă în plus a dorinţei guvernului de a demonstra Europei că România respecta
neutralitatea a constituit-o atitudinea ei rezervată, în ciuda încălcării unor principii
de conştiinţă, faţă de mişcarea de eliberare a creştinilor din Balcani68.
Discursul premierului Brătianu nu a avut darul de a linişti spiritele extrem de
surescitate ale deputaţilor. Autorul broşurii Uă cugetare politică 1877, în care îşi
formula explicit punctul de vedere referitor la necesitatea menţinerii neutralităţii
României şi a evitării oricăror combinaţii cu Rusia, Ion Ghica, anticipând că
următoarea mutare a guvernului ar consta în implicare militară a României în conflict,
atrăgea atenţia asupra nedoritei subordonări a armatei noastre celei ruseşti69. În afara
64

T.C. Văcărescu, Luptele românilor în resbelul din 1877-1878, Bucureşti, Editura F. Göbl
şi Fiii, 1887, p. 29-30.
65
Românul, duminică, 17 aprilie 1877, p. 343.
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Ibidem.
67
Curierul, nr. 31, duminică, 24 aprilie 1877, p. 3.
68
Ibidem.
69
C. Gane, op. cit., p. 202-203.
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lui Ion Ghica, luări de poziţie ostile convenţiei cu Rusia s-au înregistrat la
Gheorghe Danielopol sau la Nicolae Blaremberg. Ultimul a fost atât de
vehement încât, la aflarea rezultatului votului în urma căruia convenţiunea era
admisă cu 79 de bile albe contra 25, şi-a prezentat, indignat, demisia70.
Convenţia i se părea nici mai mult, nici mai puţin decât o „sinucidere a ţării”71.
Primul-ministru Brătianu, în discursul său din Cameră de la 15 aprilie 1877,
demonta acuzaţiile opoziţiei la adresa încheierii convenţiei de către guvern. Ea
era prezentată ca o „politică de necesitate” care nu aducea întru nimic atingere
Tratatului de la Paris şi implicit neutralităţii României, inserarea cuvântului
„tratat” în textul convenţiei72 dovedind intenţiile guvernului de a se asigura şi mai
bine în condiţiile în care „Rusia iese din tratat prin resbelul pe care îl întreprinde”.73
În dezbaterile din 17 aprilie 1877 din Senat, printre adversarii politicii de
apropiere faţă de Rusia s-au numărat Manolache Costache Epureanu, Dimitrie A.
Sturdza, Vasile Boerescu, P.P. Carp. Luând cuvântul după D.A. Sturdza, Carp s-a
pronunţat deschis împotriva raţiunii de a încheia respectiva convenţie cu Rusia,
contestând chiar valabilitatea ei în condiţiile în care a fost supusă dezbaterii
Parlamentului după pătrunderea trupelor ruseşti în ţară şi ca atare sub imperiul
presiunii armate74. Referindu-se la motivaţia încheierii convenţiei cu Rusia cuprinsă
în mesajul regal, conform căreia iniţiativa României a fost expresia dezinteresului
Puterilor garante la adresa ei, apropierea de ţar apărând, în contextul respectiv, ca
singura alternativă, P.P. Carp o respingea cu tărie şi se întreba: „De ce să cerem
Rusiei să înlocuiască ea singură garanţia ce ne-o dădeau până azi şapte puteri? Cine
ne garantează în contra Rusiei? Nu înţeleg ce speranţă poate cineva întemeia pe
această convenţiune când disproporţia de puteri este atât de mare, încât, oricâte s-ar
zice, niciodată nu am fi pe picior de egalitate. Posiţiunea care se face României prin
această convenţiune este tocmai posiţiunea pe care o făceau romanii popoarelor pe
jumătate cucerite”75. Carp îşi încheia discursul din Senat respingând orice încercare
de alianţă cu Rusia, văzută ca „o încălcare a tratatului de la Paris, paza de până
acum a existenţei statului român”76. Percepută de el ca un real pericol pentru
70

Ibidem, p. 214.
Curierul, duminică, 24 aprilie 1877, p. 4.
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„Guvernul Maiestăţii Sale Imperatorul tuturor Rusiilor se obligă a menţine şi a face a
se respecta drepturile politice ale statului român, astfel cum rezultă din legile interioare
şi tratatele existente.” Cf. Ibidem.
73 Ibidem.
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„Atunci când 300.000 de baionete se află pe teritoriul nostru şi oricare ar fi
răspunderea materială ce va rezulta din votul nostru, eu resping răspunderea morală a
unui act făcut în asemenea condiţiuni”. Cf. C. Gane, op.cit., p. 204-205.
75
Ibidem.
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Ion C. Brătianu. Viaţa şi faptele sale (1821-1891), Bucureşti, Imprimeriile
Independenţa, f.a., p. 49.
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însăşi existenţa statului român, fapt confirmat de tradiţia acţiunilor
antiromâneşti concretizate în precedentele ocupaţii militare şi amputări
teritoriale, omul politic conservator sesiza intenţia diriguitorilor politicii externe
româneşti de a se folosi de conflictul ruso-turc pentru a interveni şi a obţine
independenţa. În consecinţă, Carp îi îndemna la o mai profundă reflecţie asupra
consecinţelor pe care victoriile militare ale Rusiei le-ar putea avea asupra
integrităţii noastre teritoriale, nerămânându-i decât să spere că „Puterile, la
încheierea păcii să zică că menţin aici la noi statu quo” 77.
Treptat, o mare parte a mediului politic românesc s-a pliat pe strategia
guvernamentală, îmbrăţişând ideea colaborării cu Rusia şi teza intervenţionistă.
Au rămas totuşi, în afara acestui cadru, personalităţi politice situate pe poziţii
net antiruseşti. Vasile Boerescu, de pildă, taxa ca „aventuroasă” politica
guvernului Brătianu, considerând că rezervele româneşti la adresa Rusiei şi a
politicii sale proveneau dintr-un „instinct natural de conservaţiune al
naţionalităţii noastre”78. El vedea, în lipsa unei garanţii speciale din partea
Europei pentru România, o lacună a Tratatului de la Paris şi îşi exprima speranţa
că noul context geopolitic creat de evenimentele din Balcani va determina
puterile europene să-şi reconsidere poziţia şi să acorde ţării noastre un statut
similar celui al Belgiei neutre79. Aşadar, Boerescu recomanda o „politică de
echilibru şi interes, iar nu politică de sentiment şi entuziasm” 80.
Un cunoscut antiintervenţionist al epocii şi un adversar înverşunat al
cooperării politice cu Rusia a fost şi liberalul D.A. Sturdza. Concepţia sa, făcută
publică fie prin intervenţiile de la tribuna Parlamentului, fie prin activitatea
publicistică81, mereu documentată cu cele mai reprezentative achiziţii ale
gândirii politice ruseşti şi occidentale, este circumscrisă tezei românismului ca
bastion al civilizaţiei occidentale în Răsărit, calitate în care românilor le
revenea, după aprecierile lui Napoleon al III-ea, statutul de „bulevard al Europei
Occidentale contra colosului de la Nord”, „poarta de oţel care închide ruşilor
calea spre Constantinopol”82. Periculozitatea Rusiei pentru destinele româneşti
provenea, în optica lui Sturdza, din însăşi ideea panslavismului care constituia
paravanul ambiţiilor Rusiei de dominaţie europeană .
Dezbaterea publică asupra oportunităţii încheierii convenţiei româno-ruse
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C. Gane, op.cit., p. 204-205.
B. Boerescu, Discursuri politice 1859-1883, vol. II 1874-1883, Bucureşti, Atelierele
Grafice Socec et Co., 1910, p. 664.
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Ibidem.
80 Ibidem, p. 671.
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Dimitrie A. Sturdza şi-a prezentat concepţia sa asupra politicii ruseşti în lucrarea
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an III, nr. 14-15 din 1890.
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şi a consecinţelor ei nu a ocolit contribuţiile intelectualilor români ai perioadei.
Personalitate de prim rang a istoriografiei româneşti din a doua jumătate a
veacului al XIX-lea, A.D. Xenopol, analizând condiţiile care au impus
executivului român luarea unei asemenea decizii, conchidea, la doi ani după
semnarea Tratatului de la Berlin că, în condiţiile unei izolări diplomatice,
convenţia din aprilie 1877 „era expresiunea necesităţii şi oricât ar fi fost de rea,
ea este îndreptăţită căci era fatală, neapărată” 83. La baza încheierii ei, istoricul
român aşeza rusofilia miniştrilor I.C. Brătianu şi Mihail Kogălniceanu. Astfel,
ministrul de Externe român era bănuit de simpatii ruseşti, Xenopol invocând o
scriere de tinereţe a acestuia, Histoire de la Valachie et de la Moldavie et des
Vlaques transdaubiens (1837), prin care „îngerul tutelar al Nordului”, „muma
noastră”, „inspirată de iubirea creştinească pentru popoarele nenorocite”, Rusia
era privită ca un constant sprijin al României după 171184. Apropierea
sentimentală a lui Brătianu de ruşi era desprinsă dintr-un discurs ţinut în sala
Slătineanu în 1868, în care omul politic liberal îşi manifesta simpatiile pentru
popoarele ortodoxe din Balcani într-un moment în care strategia revoluţionară a
liberalilor de obţinere a independenţei lua în calcul o cooperare cu popoarele de
la sudul Dunării85.
Vestea declarării războiului de către Rusia împotriva Turciei la 12/24 aprilie
1877, a fost primită cu cel mai mare interes de către opinia publică românească.
Autorităţile române s-au străduit să organizeze o primire demnă pentru înalţii
demnitari imperiali care treceau frontiera României, în frunte cu însuşi ţarul
Alexandru al II-lea, cu marele duce Nicolae şi cu cancelarul Gorceakov. La 11
aprilie 1877, mitropolitul Iosif Naniescu îl întâmpina pe ţar la Ungheni86, iar la Iaşi
se făceau pregătiri intense pentru primirea înalţilor oaspeţi care însoţeau armatele
ruseşti în Bulgaria. Instrucţiunile din 15 mai 1877 transmise de prefectul judeţului
Iaşi consilierului comunal Dimitrie Rosetti insistau să fie luate „măsurile cuvenite
pentru ca Maiestatea sa să fie primită de acest oraş precum se cuvine să fie primit
un mare suveran”, iar pentru întreaga activitate de organizare ce reclama să fie
executată „cu toată graba, cu cel mai ales gust şi cu toată economia posibilă”, era
alocată provizoriu suma de 6000 de lei87. Peste câteva zile, o telegramă expediată
pe adresa Primăriei Iaşiului, de către însuşi ministrul de Externe, Mihail
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A. D. Xenopol, op.cit., p. 339.
Ibidem, p. 342.
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„Ca români suntem ortodocşi şi ca ortodocşi avem simpatii pentru popoarele
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Cf. Ibidem, p. 343.
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sud-estul Europei în secolul al XIX-lea, Bucureşti, Editura Bizantină, 2004, p. 260.
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84

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

Percepţia publică românească asupra Rusiei

199

Kogălniceanu, prin care informa autorităţile locale asupra necesităţii arborării
drapelelor în culorile României şi în cele imperiale ruseşti 88, sugerează
preocuparea cercurilor guvernamentale româneşti de a câştiga bunăvoinţa
înalţilor oaspeţi în viitoarele raporturi pe care desfăşurarea războiului le-ar fi
creat între cele două state. În aceeaşi linie de conduită, se încadrează discursul
proaspătului primar al Capitalei, C.A. Rosetti, la primirea ţarului în gara
Târgovişte din Bucureşti, la 24 mai 1877, în care împăratul tuturor Rusiilor era
gratulat cu apelativele de „mare monarh”, „liberatorul popoarelor din Orient” şi
asigurat de recunoştinţa „unui stat pe deplin independent” pentru „ajutorul
tutelar ce Rusia ne-a acordat cu generozitate în timp de nefericire”89. Ulterior,
acuzaţi de servilism, guvernamentalii au replicat că respectivele cuvinte
urmăreau doar să facă impresie asupra ţarului, spre a-l determina să nu mai
pretindă cele trei judeţe din sudul Basarabiei90.
La cu totul alţi parametri s-a situat percepţia şi atitudinea publicului larg
faţă de prezenţa rusească. Contemporanii evenimentelor relevă contrastul dintre
primirea pe care societatea românească a făcut-o ruşilor la 1877 şi precedentele
descinderi ale vecinilor din Răsărit: „Naţiunea română, cordială şi prietenoasă
fără îndoială, în primirea ce făcea şi de data aceasta ruşilor, păstra însă acum o
vădită nuanţă de rezervă şi de cumpănire indicând grijea de a-şi deosebi
individualitatea proprie, ţinta şi aspiraţiunile sale distincte pe care înţelegea a nu
le împreuna cu cele ruseşti pe tărâmul politic şi naţional tot aşa precum le
despărţise şi pe tărâmul militar”91.
Izbucnirea războiului ruso-turc a adus şi noi complicaţii în raporturile
româno-ruse. Declaraţia de război la adresa Imperiului Otoman din 30 aprilie/2
mai 1877 şi proclamarea independenţei de stat a României la 9/12 mai 1877 a
fost primită cu rezerve de diplomaţia ţarului, iar ofertele de colaborare militară,
cu păstrarea individualităţii de comandă, făcute de autorităţile române oficialilor
ruşi, s-au lovit de un refuz categoric, exprimat în termeni duri la 17/29 mai 1877
prin nota cancelarului Gorceakov, Rusia bravând cu superioritatea sa militară
care făcea de prisos orice asistenţă92. Telegrama trimisă de marele duce Nicolae
domnitorului Carol I, la 8/20 iulie 1877, solicitându-i ajutorul armat pentru a
ieşi din dificultăţile pe care i le ridicase rezistenţa otomană şi sistemul de
fortificaţii din faţa Plevnei, a marcat începutul colaborării militare româno-ruse
la sudul Dunării. Statutul de aliaţi, în absenţa unui acord de cooperare militară,
nu a avut darul de a normaliza relaţiile bilaterale sau de a elimina neliniştile
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opiniei publice relative la pretenţiile ruseşti asupra Basarabiei.
Începând cu luna ianuarie a anului 1878, temerile privind o iminentă
anexare a Basarabiei de către Rusia înregistrau cote nemaiîntâlnite, degenerând
într-o febrilă agitaţie mediatică. Filosoful Vasile Conta, de pildă, într-un articol
publicat la 23 ianuarie 1878, în Steaua României, îşi exprima vădita îngrijorare
privind zvonurile despre o iminentă ocupaţie a Basarabiei, atât ca o reparaţie
pentru dauna pe care Rusia o suferise după Războiul Crimeii, cât şi ca un gest
de reparaţie morală datorată ţarului Alexandru al II-lea care nu dorea să
transmită succesorilor săi un imperiu ciuntit93. În acest sens, Conta propunea
guvernanţilor de la Bucureşti o variantă menită a da satisfacţie Rusiei şi a
permite României să recupereze şi partea rusească a Basarabiei prin cedarea
către puternicul vecin din Răsărit, a unei provincii de pe coasta meridională a
Mării Negre, pe care România o va primi de la Imperiul Otoman, în contul
despăgubirilor de război. Conta raţiona astfel că, în urma acestei tranzacţii,
Rusia va obţine o provincie mult mai importantă decât Basarabia, România îşi
va reîntregi Basarabia, iar relaţiile bilaterale vor fi avut numai de câştigat 94. Tot
într-un articol axat pe acelaşi subiect, izvorât din teama opiniei publice pentru
soarta celor trei judeţe din sudul Basarabiei şi publicat la 25 ianuarie 1878, în
oficiosul conservator Timpul, Mihai Eminescu, susţinând cu argumente istorice
dreptul României asupra acestui teritoriu, prezentând împrejurările în care beiul
Moruzi a înstrăinat în mod abuziv provincia în 1812, îşi exprima refuzul pentru
o eventuală cesiune şi recomanda românilor următoarea atitudine: „De bună
voie niciodată, cu sila şi mai puţin”95. Acelaşi reputat gazetar, într-un articol
publicat în Timpul la 14 februarie 1878, realiza un drept la replică relativ la o
serie de argumente pe care o gazetă petersburgheză le considera ca suficient de
solide ca să justifice o proiectată anexiune basarabeană. Chestiunii de onoare
reclamată de foaia imperială, Eminescu îi opunea chestiunea existenţei
naţionale, întrucât, din perspectivă geostrategică şi economică, stăpânirea
românească asupra Basarabiei întreţinea viu interesul economic al Marilor Puteri
pentru zona dunăreană şi pontică96. Pentru gazetarul de la Timpul, argumentul
numeric favorabil părţii ruse nu-i justifică acesteia pretenţiile teritoriale, egalitatea
juridică dintre state trebuind să constituie baza relaţiilor dintre ele97.
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B. Conta, Discursuri parlamentare. Proiect de lege, articole de ziare (1878-1881),
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Cu cât trupele ţarului înaintau către inima Balcanilor şi Strâmtori, cu atât
mai mult sporea îngrijorarea anumitor părţi ale clasei politice româneşti faţă de
proporţiile succesului rusesc, alimentată de zvonistica alarmantă în chestiunea
basarabeană. Discursul lui P.P. Carp din şedinţa Senatului din 13 februarie 1878
constituie, din acest punct de vedere, un semnal de alarmă, dar şi proba unei
interpretări în profunzime a politicii Rusiei în dimensiunea sa sud-est
europeană, vădind spiritul analitic şi o bună cunoaştere din partea autorului a
problemelor relaţiilor internaţionale98. Plecând de la constatarea că, prin poziţia
sa geostrategică, de mijlocitoare între Europa şi Asia, Rusia avea supremul
interes în a controla căile de comunicaţie care legau aceste două spaţii, blocând
Dunărea şi deschizând Dardanelele, omul politic conservator remarca
antagonismul româno-rus, determinat de situarea ţării noastre în calea planurilor
ţarului. Ca atare, orice gest politic de natură a înlesni materializarea scopurilor
tradiţionale ale Rusiei, era interpretat de Carp ca antinaţional. Din acest punct
de vedere, îi apăreau absolut inutile frământările guvernamentale faţă de
semnalele privind o iminentă anexarea a sudului Basarabiei. Hotărând intrarea
României în război, factorii decizionali români nu au înţeles incompatibilitatea
de interese care excudea din start orice colaborare româno-rusă: „Rusia nu ne
cere Basarabia decât fiindcă este în interesul ei să ne-o ceară şi nu ne-o cere de
astăzi, ci de mult. Ea face politică rusească; Dvs. însă nu faceţi politică
românească”99.
Intenţiile reale ale Rusiei pentru încorporarea judeţelor basarabene au fost
dezvăluite în cuprinsul Tratatului preliminar de pace de la San Stefano încheiat,
fără vreo participare românească, între ruşi şi turci la 19 februarie/3 martie
1878. Dispoziţia articolului XIX, care prevedea că Rusia îşi rezerva dreptul de a
preschimba sangeacul Tulcei, dobândit de la turci pentru partea din Basarabia
alipită Moldovei prin Tratatul de la Paris din 1856, precum şi cea a articolului
VIII, conform căruia trupele de ocupaţie ruseşti staţionate în Bulgaria vor folosi,
în scopul asigurării comunicaţiei cu Rusia, atât teritoriul românesc cât şi
porturile Mării Negre100, au generat un profund sentiment de dezamăgire în
rândul publicului românesc.
La nivelul dezbaterilor politice, frustrarea s-a canalizat împotriva
persoanei primului-ministru, I.C. Brătianu şi a politicii guvernului liberal.
Şefului executivului i se reproşa în principal, de către opoziţia conservatoare,
egale de jure şi deosebirea de facto stă numai în puterea pe care o dezvoltă într-o stare
nejuridică şi anormală de lucruri adică în război şi prin înrâurirea pe care o exercită prin frica ce
inspiră cu ameninţarea puterii fizice.” Cf. Ibidem.
98
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Ibidem.
100
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colaborarea cu Rusia101 în războiul din Balcani şi, pe cale de consecinţă, lipsa
de prevedere şi de măsuri pentru păstrarea Basarabiei, dovedită prin omisiunea
inserării în textul convenţiei cu Rusia a unor dispoziţii favorabile102. Încercând
să exploateze criza politică în interes propriu, conservatorii 103 explicau
atitudinea ostilă a Rusiei faţă de aliatul ei prin antipatia pe care aceasta o nutrea
faţă de guvernul radical şi faţă de liderul său, iar dacă România era pe cale să
piardă întreaga Basarabie, acest fapt se datora faptului că era condusă de un
guvern roşu, suspect Rusiei monarhice104.
Pierderea Basarabiei în favoarea Rusiei prin Tratatul de la San Stefano a
generat profunde sentimente antiruseşti. Memorialistica epocii evocă acest
tablou al nemulţumirii generale, precizând „răceala”, chiar „duşmănia” care i-a
cuprins pe români în urma ingratitudinii ruseşti cu care fuseseră încălcate
dispoziţiile Convenţiei din 4 aprilie 1877 şi avansa sentinţa care va marca
relaţiile ruso-române începând cu deceniul opt al secolului XIX: „Cauza Rusiei
în România este piedută pentru totdeauna”105. Apreciind atitudinea provocatoare
a Rusiei şi intenţia ei de a-şi realiza un teritoriu care să exceadă necesităţilor
privind asigurarea comunicaţiilor cu trupele ei de la sudul Dunării, domnitorul
Carol I a ajuns să fie determinat să ordone chiar ocuparea de către armata
română a unor poziţii defensive pe linia Slatina-Piteşti-Târgovişte106.
Considerat drept „cel mai mare triumf al Rusiei pe tărâmul
diplomaţiei”107, Congresul de Pace de la Berlin, prin hotărârile sale, a
101
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Berlin să fi fost influenţată şi de regretul pierderii de către România şi a sudului
Basarabiei în favoarea Rusiei. O cu totul altă percepţie oferea opinia publică rusească
momentului Berlin 1878. În jurnalul său, ministrul de Război al Rusiei, Miliutin nota la
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reconfirmat, pe lângă obţinerea independenţei condiţionate a României, şi
pierderea celor trei judeţe din sudul Basarabiei. Opinia publică românească îşi
întărea convingerile antiruseşti în peisajul jalnic creat de retragerea armatei
ţarului care nu omitea să incendieze depozitele de provizii şi de ruble108, iar
oamenii politici români, din rândul opoziţiei, în mod special, îşi consumau
energia acuzând guvernarea liberală de lipsă de prevedere şi pricepere în
gestionarea relaţiilor cu Rusia, încercând să exploateze electoral nemulţumirile
opiniei publice. Treptat, pe fondul deteriorării raporturilor româno-ruse, dar şi
ca o consecinţă a raportului de forţe pe plan european, dominat de Germania,
România va proceda la o apropiere de Puterile Centrale, cu care va semna un
tratat în 1883.
The Romanian public perception about Russia and its policy during the
Independence War. Some concerns
Summary

Romania's relations with Russia were followed with a real interest by the
Romanian public opinion during the war of independence.
The loss of Bessarabia by the Treaty of Berlin has caused public anti-Russian
feelings.
Consequently, policy makers decided an approach with Central Powers, with
whom Romania would conclude the Treaty of 1883.

22 iulie 1878: „Opinia publică din Rusia are o atitudine foarte ostilă faţă de guvern,
îndeosebi la Moscova. Tratatul de la Berlin stârneşte o insatisfacţie aproape generală.
Poate că principala explicaţie este dezamăgirea. Ruşii s-au aşteptat la ceva colosal şi,
când au văzut că speranţele idealiştilor nu au fost împlinite, iar realitatea s-a înfăţişat
aşa cum era de fapt, mulţi au protestat sonor împotriva diplomaţiei noastre”. Cf.
Russell Sherman, Rusia 1815-1881, trad. de Radu Paraschivescu, Bucureşti, Editura
BIC ALL, 2001, p. 159.
108
Constantin Bacalbaşa, op.cit., p. 264.
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