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Abstract. In 1812, the tsarist government provoked a new vulnerable
geopolitical point on European political map that would wait until 1918
for its historical solution. Alexander I, who was pressed by the imminent
danger of the military conflict with France, opposition of the great Western
powers to realization of his expansionist plans in South-Eastern Europe
and resistance of the Ottoman diplomacy, substantially reduced the Russian
territorial claims: from the Danubian Principalities to Moldova, then from
Moldova to Siret, and, finally, to the Moldova between Prut and Dniester
(Bessarabia).
The opinion of the founder of Russian geopolitics, famous Nikolay
Danilevsky, was even more critical: “In fact, we did not simply get
Bessarabia, but we missed the possibility of acquiring Moldavia and
Wallachia.“ The peace treaty in Bucharest, de facto, marks a concession
(in an extremely tight international context) on the account of Moldova,
when in situation of crisis, provoked by the Eastern Question, the genesis of
a new problem, “Bessarabian Question“ occurs. We should note that the
essence of this issue is of political nature, consisting of the national-territorial
integrity of the Moldovans (Romanians), and results from the partial conquest
and annexation of Moldova, by setting an arbitrary limit (splitting the
country practically into two halves by the river Prut) and the establishment
of Russia in the Danube Delta – thus denoting the genesis of a new
international ethno-political problem. If the Romanian question as an
international problem in the nineteenth century meant the imperative
tendency of national unity, the Bessarabian one lies in the national and
territorial division of Moldovans in 1812 and the perpetuation of their
separation from the motherland – Romania.
Keywords: annexation of Bessarabia, Russian Empire, Eastern Question.

La 1812, în urma acþiunilor arbitrare ale imperiului þarist, pe harta politicã a
Europei a apãrut un punct geopolitic vulnerabil. Soluþionarea istoricã a acestei
situaþii a survenit abia în 1918. De la 1812 încoace, în spaþiul dintre Prut ºi Nistru
————————
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se remarcã o cvasi-perpetuã dominaþie ruseascã, de aproape douã secole, asupra
unui teritoriu înstrãinat prin forþã militarã ºi negocieri diplomatice în cadrul disputei sinuoasei Problem e Orientale.
Istoricii români au constatat, în acest context, cã expansiunea politicã ºi
militarã a Rusiei spre Balcani ºi eforturile Porþii Otomane de a-ºi menþine dominaþia în bazinul nordic al Mãrii Negre ºi în spaþiul carpato-danubiano-nistrean,
conjugate cu poziþiile marilor puteri europene, Franþa ºi Anglia, s-au soldat cu
grave consecinþe pentru Principatul Moldovei1. Rezumând cele expuse în istoriografia naþionalã, conchidem cã soarta Principatelor Române în acea perioadã
hotãrâtoare a fost totalmente lãsatã la discreþia marilor puteri, care disputau Chestiunea Orientalã. Menþionãm cã, netãgãduind imperialismul Franþei, Austriei
ºi Marii Britanii faþã de Imperiul Otoman ºi statele supuse lui, nu putem omite
nici constatarea cã rezultatele practice ale expansiunii þariste în bazinul pontic,
în a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea – începutul secolului al XIX-lea, au
fost destul de concludente: Crim eea, Caucazul, Moldova rãsãriteanã (pe
talvegul Prutului, incluzând ºi gurile Dunãrii). Iar în cadrul Rãzboiului
ruso-turc din 1806-1812, dupã cum s-a menþionat, „Moldova ºi Þara Româneascã
au fost piese de ºah ale unui joc diplomatic de mari proporþii, în care partener al
împãratului francez a fost Alexandru I, þarul Rusiei“2. Din pãcate, la începutul
secolului al XIX-lea am fost, în rezultatul disputelor imperiilor vecine, Pioni ºi
nu Piloni ai raporturilor internaþionale din sud-estul Europei.
Un impact al modificãrii la hotarul anilor 1805-1806 a coraportului de forþe
în Europa a constituit-o acutizarea luptei diplomatice dintre Rusia ºi Franþa pentru
influenþa asupra Imperiului Otoman. În acest sens, anul 1806 este marcat de apropierea culminantã a Franþei ºi Imperiului Otoman, pe de o parte, ºi de distanþarea
Porþii Otomane de Rusia, pe de altã parte, procese ce s-au finalizat cu declanºarea
unui nou rãzboi ruso-turc, la sfârºitul acelui an.
În manualele contemporane ruseºti se considerã cã „Rãzboiul ruso-turc din
1806-1812 a fost cauzat de dorinþa Rusiei de a-ºi consolida poziþiile în Orientul
Mijlociu, de a contracara planurile revanºarde ale Turciei, care nutrea speranþa
de a-ºi reîntoarce o parte a coastei Mãrii Negre (în special Crimeea), precum ºi
pentru a sprijini rãscoala sârbilor împotriva sultanului“3.
Însã declanºarea rãzboiului ruso-turc din 1806-1812 n-a fost iniþiatã de Poarta
Otomanã, chiar dacã atât istoriografia sovieticã, cât ºi cea rusã au susþinut cã
anume mazilirea domnilor Þãrii Româneºti (C. Ipsilanti) ºi Moldovei (Al. Moruzi)
în luna august 1806, la insistenþa Franþei ºi fãrã asentimentul Rusiei, a fost motivul
principal al diferendului. Acesta a fost, însã, doar un pretext pentru expansiunea

————————
1 Vezi: A. Goºu, Rusia la Dunãrea de Jos. Pacea de la Bucureºti (m ai 1812), în SMIMod, 1996, X,
pp. 19-95; L. Boicu, Principatele Rom âne în raporturile politice internaþionale (1792-1821), Iaºi,
2001; M. Stroia, Rom ânii, m arile puteri ºi sud-estul Europei (180 0 -1830 ), Bucureºti, 2002.
2 S. Columbeanu, Contribuþii privind situaþia internaþionalã a Þãrilor Rom âne între anii 1806-1812,
în Revista de istorie, tom. 29, nr. 5, 1976, p. 657.
3 А. С. Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина, История России, ed. a doua, revãzutã
ºi adãugitã, ТК Велби, Проспект, Moscova, 2004, p. 149: „Русско-турецкая война 1806-1812 гг. была
вызвана стремлением России усилить свои позиции на Ближнем Востоке, расстроить реваншистские
планы Турции, не оставлявшей надежду вернуть часть Черноморского побережья (особенно Крым), и
поддержать восставших против султана сербов“.
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þaristã, deoarece la 3(15) octombrie 1806 Poarta, la insistenþa diplomaþiei ruse, i-a
restabilit în domnie pe principii fanarioþi, anterior destituiþi. Astfel, provocarea
ostilitãþilor ruso-otomane în toamna anului 1806 a fost determinatã nu atât de
divergenþele de neînlãturat, la acel moment, dintre Rusia ºi Imperiul Otoman, cât de
derularea nefavorabilã pentru þarism a confruntãrii intereselor Rusiei ºi Franþei în
sud-estul Europei, condiþionatã, la rândul sãu, de expansionismul þarismului rus ºi de
modificarea raportului de forþe dintre marile puteri pe întreg continentul european.
Încã la sfârºitul anului 1805, în perioada retragerii trupelor ruse de la Austerlitz în
Rusia, Alexandru I i-a prescris guvernatorului general al Kievului, Al. P. Tormasov,
sã formeze, în guberniile de sud ale Imperiului Rus, în aproprierea Nistrului, o
puternicã grupare a armatei ruse, care sã fie capabilã în orice moment sã treacã
râul ºi sã invadeze Moldova ºi Valahia, precum ºi sã se informeze referitor la
starea cetãþilor de pe Nistru, având grijã sã nu ofere turcilor, prin acþiunile sale,
niciun pretext pentru spargerea pãcii4. Petersburgul a încercat sã prezinte formarea
unei armate de „observaþie“ la frontiera cu Imperiul Otoman doar ca „o mãsurã
de prudenþã generalã, care nu are nimic îndreptat împotriva Porþii“5. Trupele
armatei ruse, concentrate la Nistru, erau menite, dupã cum afirma Cabinetul de
la Petersburg, „în corespundere cu Tratatul ruso-turc de alianþã de la 11 (23) septembrie 1805 sã acorde asistenþã efectivã în caz de invazie a armatei franceze în
hotarele Imperiului turcesc“6. Aceastã grupare armatã, intitulatã ulterior „Armatã
nistreanã“ (în unele surse mai este numita „Armata nipreanã“), „Armatã moldoveneascã“, iar mai târziu – „Armatã dunãreanã“, în fruntea cãreia a fost numit
generalul de cavalerie Ivan Michelson (1740-1807) întrunea, la 13 februarie 1806,
5 divizii cu un efectiv de cca 60.000 de ostaºi7.
La 16 (28) octombrie 1806, Alexandru I i-a ordonat generalului Ivan Michelson
sã trimitã trupele ruse peste Nistru ºi sã ocupe Moldova, iar la 23 octombrie
(4 noiembrie), în pofida depeºei primite de la A. Italinski (în care se anunþa
despre restabilirea domnilor substituiþi)8, þarul confirmã ordinul precedent ºi la
10 (22) noiembrie, fãrã nicio declaraþie de rãzboi, trupele ruse au trecut Nistrul
ºi au invadat þara9. Suntem de pãrere cã aceastã datã trebuie consideratã drept
începutul rãzboiului ruso-turc din 180 6-1812 10.

————————
4 А. И. Михайловский-Данилевский, Описание турецкой войны в царствование императора
Александра I с 1806 по 1812 г., Partea 1, Sankt-Petersburg, 1843, pp. 10-11.
5 A. Goºu, Între Napoleon ºi Alexandru I. Principatele Dunãrene la începutul secolului al XIX-lea,
Bucureºti, 2008, p. 32.
6 А. Л. Нарочницкий (coord.), Внешняя политика России XIX – начала ХХ в. Документы
российского министерства иностранных дел, seria I (1801-1815), vol. III (Январь 1806 – июль 1807),
Moscova, 1963, p. 669, nota 77: în continuare ВПР.
7 A. Петров, Война России с Турцией (1806-1812 гг.). vol. I, Sankt-Petersburg, 1885, pp. 53-54. Din
punct de vedere geografic, diviziile erau cantonate în guberniile ucrainene de la hotar: Podolia, Volânia, Kiev,
Poltava, Cernigov ºi Herson.
8 Hurm uzaki, Supl. 1/2, p. 363. Sultanul, prin decretul sãu din 21 noiembrie (2.11.1806) i-a restabilit pe
Moruzi ºi Ypsilanti (Vezi А. Н. Петров, op. cit., p. 68).
9 Trimisul de încredere al lui Al. Moruzi, Ion Ghica (grec albanez), i-a comunicat lui Andreossy un ºir de
informaþii în legãturã cu acþiunile ruºilor, printre care menþionase cã: „la 10 (22) noiem brie 180 6, ruºii au
trecut N istrul la Movilãu“. (Hurm uzaki, Supl. 1/2, p. 371; cf. ºi p. 385); Detalii despre acest rãzboi vezi
în cea mai avizatã lucrare în trei volume: А.Н. Петров, Война России с Турцией (1806-1812), vol. I. SanktPetersburg, 1885, 414 p.; vol. II, Sankt-Petersburg, 1887, 575 p.; vol. III, Sankt-Petersburg, 1887, 468 p.
10 Vezi V. Mischevca, 1812: Geneza Problem ei Basarabene, în Cugetul, nr. 2-3, 1994, pp. 26-32.
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Cãtre sfârºitul anului 1806, jumãtate din armata lui Michelson se afla deja în
Moldova, însã Ministerul de Externe al Rusiei încã mai nutrea speranþa cã aceste
operaþiuni militare nu se vor solda cu o rupturã oficialã între Poarta Otomanã ºi
Cabinetul de la Petersburg11. Nici la 4 (16) ianuarie 1807 ministrul de externe rus
A. Budberg nu avea o confirmare oficialã despre declararea rãzboiului, deºi îl
considera la acea datã inevitabil12.
Alexandru I îi explica mareºalului M. F. Kamenski (comandantul suprem al
Armatei ruse de 140.000 de oameni, ce acþiona împotriva Franþei în regiunea
râului Vistula), în scrisoarea de la 15 (27) decembrie 1806, cã susþinerea logisticã
a sârbilor rãsculaþi era o chestie secundarã, deoarece „nu mai puþin important
este de a preîntâmpina atacul francezilor la Nistru, care oferã o linie de apãrare
puþin avantajoasã […] iar retrãgându-mi oºtirile din Moldova eu nu m-aº hotãrî
sã le deplasez de la Nistru […] cãci ar trebui sã apãr hotarele pe o întindere mare
de la Kameniþa pânã la Marea Neagrã“13.
De remarcat cã argumentul unui „pericol francez“ din partea regiunii Dalmaþiei
era denunþat de însuºi ambasadorul rus în scrisoarea sa, adresatã sultanului Selim
al III-lea (de la 10 (22) septembrie 1806): „...nu existã niciun fel de armatã
considerabilã francezã în Dalmaþia, nici dorinþã ºi posibilitate din partea lui
Bonaparte de a-ºi realiza ameninþãrile trimisului sãu (H. Sebastiani – n.n.)“14. Ba
din contrã, exista o armatã ruseascã „de 120.000 de oameni (cifrã, de fapt, exageratã cam de vreo douã ori – n.n.) concentratã la Nistru ºi forþe maritime considerabile ale Angliei în Marea Mediteranã“15.
Trimisul rus la Constantinopol A. Italinski considera, în martie 1806, cã sultanul ºi Poarta Otomanã nu-ºi doreau un rãzboi cu Rusia, deoarece în urma expansiunii franceze în Dalmaþia turcii începuserã sã sesizeze un pericol mai mare
din partea Franþei decât a Rusiei. Iar prin firmanele special emise în acea vreme,
Poarta contestase zvonurile cu privire la pregãtirea unui nou rãzboi cu ruºii,
reconfirmând susþinerea otomanã a alianþei cu Rusia, deºi, în concluzie, diplomatul rus considera cã politica de balansare între Rusia ºi Franþa, promovatã de
guvernul turc, nu putea fi una de lungã duratã16.
Pentru a convinge Poarta Otomanã sã revinã la o „colaborare“ cu Rusia,
þarismul a recurs la un act violent de agresiune – ocuparea militarã, în noiembriedecembrie 1806, a Moldovei ºi a Þãrii Româneºti, pe care, dupã declararea oficialã a rãzboiului de cãtre Poartã, la 18 (30) decembrie 180617 (conform altor
surse: la 24 decembrie / 5 ianuarie 1807), le-a considerat teritorii „cucerite prin
forþa armei“. Abia la 3 (15) ianuarie 1807 Poarta Otomanã a remis o N otã circularã misiunilor diplomatice ale Austriei, Danemarcei, Spaniei, Franþei, Marii
————————
11 ВПР, seria I (1801-1815), vol. III, p. 432.
12 Ibidem , p. 469.
13 Ibidem , p. 441.
14 Ibidem, p. 324.
15 Ibidem .
16 Ibidem , p. 669 (Nota 78).
17 А. Петров, op. cit., vol. I, p. 124.

5

ANEXAREA BASARABIEI

19

Britanii, Olandei ºi Prusiei, prin care le înºtiinþa cã i-a declarat rãzboi Rusiei („În
urma invaziei ºi a violãrii tratatelor existente…“)18.
Dupã cum mazilirea domnilor fanarioþi n-a fost unica ºi principala cauzã ce
a determinat decizia din timp planificatã a guvernului þarist, tot aºa ºi readucerea
lor la cârma Principatelor Române n-a fost, ºi nici nu putea fi, factorul preponderent
care ar fi contribuit la ameliorarea raporturilor ruso-otomane, la rezolvarea tuturor
chestiunilor ce þineau de supremaþia rusã în zona Balcanilor ºi a Strâmtorilor Mãrii
Negre. Astfel, revocarea lor de cãtre Poarta Otomanã a servit doar drept m otiv
form al pentru introducerea armatei þariste (cu un efectiv de aproximativ 33.000
de oameni)19 în Principate ºi realizarea scopurilor strategice ale Imperiului Rus.
Guvernul þarist, rezolvând orice problemã dupã principiul dreptului celui
m ai puternic, era atât de sigur de eficacitatea „ºocului extraordinar“, încât nici
nu considera dislocarea trupelor ruse în Principatele Române drept o acþiune
militarã îndreptatã direct împotriva Porþii Otomane, ci doar „un element necesar
în realizarea planului elaborat de a înclina Divanul spre o comportare mai înþeleaptã cu ajutorul mãsurilor energice“20. De remarcat cã ocuparea militarã a Principatelor corespundea recomandãrilor lui Adam Czartoryski, care au fost expuse
de ex-ministrul externelor Imperiului Rus în Proiectul m anifestului îm potriva
Porþii, alcãtuit la 16 (28) august 180621.
În Manifestul lui Alexandru I, din 12 (24) decembrie 1806, adresat locuitorilor Principatelor, se menþioneazã cã „aceastã trimitere a oºtirilor noastre nu
numai cã nu este întovãrãºitã cu nici o necuviinþã de rãzboiu strãin, dar încã are
temeiu a întâmpina ºi a apãra interesurile noastre ºi ale voastre [...] Ori ºi cum
vor fi întâmplãrile, noi fãgãduim a vã pricinui desfãtare în toate privilejiurile
înaltei noastre ocrotiri [...] vã veþi arãta vrednici întru toate soartei ce vã gãsim“22.
Rezumând cele expuse cu privire la situaþia Principatului Moldovei la începutul secolului al XIX-lea – în ajunul rãzboiului ruso-turc din 1806-1812 – vom
menþiona cã cele douã Principate, în timpul rãzboiului, au fost permanent factori
importanþi ai raporturilor internaþionale, vizând alianþele politice ºi militare ale
Rusiei, Austriei, Franþei ºi altor state implicate. Rãzboiul, dezastruos pentru Principate, declanºat în toamna anului 1806, poate fi împãrþit în patru perioade23. În
cei ºase ani de rãzboi au avut loc numeroase negocieri de pace, fiind încheiate
armistiþii temporare, iar în armata þaristã s-au succedat ºapte com andanþi-ºefi
ai Arm atei Dunãrene (Moldavskaia arm ia), dintre care doi au fost coman-

————————
18 Recueil d’actes internationaux de l’Em pire Ottom an, ed. de G. Noradounghian, vol. II (1789-1856),
Paris, 1900, pp. 79-80.
19 Балканские исследования. Вып. 18. Александр I, Наполеон и Балканы, Moscova, 1997, p. 174;
А. Петров, op. cit., vol. I, p. 86.
20 ВПР, vol. III, p. 418.
21 Ibidem , p. 717 (nota nr. 264; vezi nota nr. 144).
22 M an ifestu l îm p ãratu lu i Alexan d ru I... d e la 12/ 24 d ecem brie 18 0 6, în Россия и
освободительная борьба Молдавского народа против османского ига. 1769-1812, Culegere de documente, Chiºinãu, 1984, p. 198.
23 Vezi periodizarea respectivã în Vl. Mischevca, Anul 1812: Douã secole de la anexarea Basarabiei
de cãtre Im periul Rusiei, Chiºinãu, Elan Poligraf, 2012, 2015, pp. 40-42.
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danþi interimari (iar cel de-al optulea – amiralul P. V. Ciceagov – a preluat postul
de comandant-ºef de la generalul M. I. Kutuzov, deja dupã semnarea tratatului
de pace)24.
Acest rãzboi a fost cel mai lung conflict militar dintre cele douã mari imperii,
purtat pe douã teatre de operaþiuni militare – la Dunãre ºi în Caucaz (secundar),
însã trãsãtura lui principalã au constituit-o nu atât confruntãrile militare, cât, în
mod deosebit, disputele diplomatice, inclusiv diplomaþia secretã. A fost un rãzboi
al celor trei sultani otomani (Selim al III-lea, 1789-1807; Mustafa al IV-lea,
1807-1808; Mahmud al II-lea, 1808-1839) ºi al ambiþiosului Alexandru I (1801-1825),
în spatele cãrora a stat omniprezentul Napoleon I Bonaparte.
Rusia a trecut Nistrul, în noiembrie 1806, cu o armatã de 33.000 de oameni,
ulterior sporindu-ºi de câteva ori efectivul trupelor sale25, pentru ca, pânã la urmã,
sã se retragã peste Prut, în toamna anului 1812, cu cei cca 54.000 de militari
(cavalerie – cca 15.000, infanterie – cca 34.000, artilerie – cca 3.600 ostaºi cu
241 tunuri ºi 1.836 de marinari ai flotilei dunãrene)26.
Planurile împãratului Alexandru I în raport cu Principatele Române s-au modificat dupã negocierile ruso-franceze de la Tilsit din iunie-iulie 180727.
Dupã întâlnirea de la Tilsit, Napoleon ºi Alexandru I au încercat iniþial sã evite
sã-ºi asume anumite angajamente în cadrul noii alianþe, cãutând sã-ºi asigure ambii
o maximã „libertate de manevrã“ în promovarea strategiei de politicã externã. O
astfel de orientare evazivã a aliaþilor a dat naºtere unui mod specific de negocieri, definit de participanþii înºiºi ca fiind unul „în spiritul Tilsitului“. De fapt, era
vorba despre dezvoltarea unei strategii multi-variabile a relaþiilor noilor aliaþi, care
urma sã fie specificatã în viitor, în funcþie de circumstanþele ºi poziþia partenerilor.
Într-o scrisoare adresatã lui F. Sebastiani, reprezentantul permanent al Franþei
la Constantinopol (Istanbul), Napoleon menþionase: „Sistemul meu pentru Turcia
oscileazã. Sunt încã un prieten al Turciei, dar am devenit, de asemenea, prietenul

————————
24 Comandanþii ºefi ai armatei ruse dislocate în Principate („Arm ata Dunãreanã“sau „Moldavskaia“):
1) I. I. Michelson (Михельсон Иван Иванович) (1740-1807), general de cavalerie, comandant-ºef al Armatei
de pe Nistru, ulterior al celei „Moldoveneºti“: 1806 - 5 (17) august 1807; 2) K. I. Meyendorf (Мейендорф
Казимир Иванович) (1749-1813), baron, general de cavalerie, în 1807, dupã moartea lui I. I. Michelson,
comandant-ºef interimar al Armatei Dunãrene; 3) A. A. Prozorovski (Прозоровский Александр
Александрович) (1732-1809), cneaz, general-feldmareºal. comandant-ºef al Armatei Dunãrene: 1807-1809; 4)
P. I. Bagration (Багратион Петр Иванович) (1765-1812), cneaz, general de infanterie, comandant-ºef al Armatei
Dunãrene: 1809-1810; 5) N. M. Kamenski al 2-lea (Каменский Николай Михайлович) (1776-1811), conte,
general de infanterie, comandant-ºef al Armatei Dunãrene: februarie 1810 – martie 1811; 6) A. F. Lanjeron
(Ланжерон Александр Федорович) (1763-1831), conte, emigrant francez în serviciul Rusiei; la începutul
anului 1811, în timpul bolii lui N. M. Kamenski al 2-lea, comandant-ºef interimar al Armatei Dunãrene; 7) M. I.
Goleniºcev-Kutuzov (Голенищев-Кутузов Михаил Илларионович) (1745-1813), comandant-ºef al Armatei
Dunãrene: 15 martie 1811 (a sosit la 1.04.1811) – mai 1812; 8) P. V. Ciceagov (Чичагов Павел Васильевич)
(1767-1849), amiral, în anii 1807-1811 ministru maritim; ºa sfârºitul lunii aprilie 1812 pleacã spre Bucureºti
(soseºte pe data de 6 (18) mai), fiind numit oficial Com andant ºef al Arm atei Dunãrene, am iral al Flotei
Mãrii N egre ºi guvernator al Principatelor.
25 А. Н. Петров, op. cit., vol. I, p. 86; vol. II, p. 437.
26 Л. Г. Бескровный, Кутузов М. И., culegere de documente, vol. III (1808-1812), Moscova, 1952,
pp. 856-859 (starea armatei conform situaþiei de la 1 aprilie 1812).
27 V. Mischevca, Chestiunea Principatelor Române în politica europeanã: Tilsit, 1807, în Anuarul
Institutului de Istorie al Academ iei de ªtiinþe a Moldovei: Materialele sesiunii ºtiinþifice anuale,
23 decem brie 20 14, Chiºinãu, Tehnic-Info, 2015, pp. 85-109.
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Rusiei“28. Pentru a pãstra încrederea guvernului otoman, emisarii francezi au trebuit,
în primul rând, sã susþinã integritatea Turciei. În loc sã-i ajute pe diplomaþii ruºi,
ei au continuat sã susþinã interesele turceºti, fapt care s-a soldat cu semnarea
Acordului de arm istiþiu de la Slobozia, la 24 august 1807, care nu era în concordanþã cu dorinþele Rusiei, prevãzându-se retragerea trupelor acesteia din
Moldova ºi Þara Româneascã.
La acel moment, în faza iniþialã a rãzboiului ruso-turc, guvernul britanic încerca
încã sã menþinã alianþa cu Rusia. Astfel, în octombrie 1807, un ofiþer englez,
Robert Wilson, a sosit la Sankt-Petersburg cu o misiune secretã, fiind instruit sã
împiedice o eventualã distanþare între Anglia ºi Rusia. În ultimã instanþã, ministrul de externe britanic George Canning ar fi fost dispus sã consimtã la împãrþirea
provinciilor europene ale Turciei. Necunoscând conþinutul articolelor secrete ale
Tratatului de la Tilsit ºi nici cursul negocierilor ulterioare ruso-franceze, el a
presupus în mod rezonabil cã astfel de propuneri ar compensa suficient beneficiile
unei alianþe a ruºilor cu Napoleon.
Dar Alexandru I a refuzat sã-l primeascã pe R. Wilson29. Suveranul rus, fiind
deja decis sã anexeze Principatele Române cu ajutorul Franþei, cãuta sã obþinã
de la Napoleon acordul privind încorporarea lor în imperiul þarist. La 7 noiembrie
1807, Rusia a întrerupt relaþiile cu Anglia ºi a început sã se pregãteascã pentru
un rãzboi cu Suedia, debutul cãruia, totuºi, s-a tãrãgãnat în mod persistent30.
Rãzboiul ruso-suedez din 1808-1809 a fost condiþionat de dorinþa Curþii de la
Petersburg de a justifica în ochii societãþii ruse necesitatea unei alianþe cu Franþa
în schimbul noilor cuceriri, pe fundalul refuzului încãpãþânat al lui Napoleon de
a accepta anexarea Moldovei ºi Þãrii Româneºti. Respectiv, în acest rãzboi obiectivul principal al Rusiei era anexarea Finlandei. Un rol important l-au jucat ºi
contradicþiile anglo-ruseºti. Anglia (de rând cu Franþa) a cãutat sã deturneze
Rusia de la achiziþii teritoriale semnificative din contul Turciei31.
Dupã Pacea de la Tilsit, Anglia s-a pomenit într-o situaþie paradoxalã: ostilitate atât cu Rusia, cât ºi cu Turcia, în timp ce acestea se aflau în conflict între
ele. Dacã nu ar fi fost vorba de o situaþie ce avea consecinþe teribile, confuzia ar
fi putut fi comicã. Inanitatea acestei poziþii ºi rãscoala împotriva francezilor în
Peninsula Ibericã au determinat Londra sã încerce o apropiere de turci. În acest
scop, la mijlocul anului 1808, G. Canning a trimis un diplomat capabil, pe Robert
Adair, la Constantinopol. Stratford Canning a fost numit secretarul lui Adair32.
Astfel, luând în calcul conjunctura politico-militarã din Europa de la sfârºitul
anului 1806 – începutul lui 1807, interesele strategice ale marilor puteri în Europa

————————
28 И. И. Кяйвяряйнен, Международные отношения на Севере Европы в начале ХIХ века и
присоединение Финляндии к России в 1809 году, Петрозаводск, 1965, p. 107.
29 Seven Britons in the Imperial Russia: 1698-1812, ed. de P. Putham, Princeton (N. J.), 1952, pp. 351-352.
30 А. А. Фомин, Швеция в системе европейской политики и международного права в период
наполеоновских войн, Международный юридический институт, Moscova, 2013, p. 165.
31 А. А. Фомин, op. cit., p. 213.
32 L. G. Byrne, The Great Am bassador. A Study of the Diplom atic Career of the Right Honourable
Stratford Canning, K.G., G.C.B., Viscount Stratford de Redcliffe, and the Epoch during W hich He
Served as the British Am bassador to the Sublim e Porte of the Ottom an Sultan, Ohio State University
Press, 1964, pp. 17-18.
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de Sud-Est ºi declaraþiile oficiale ale Petersburgului (potrivit cãrora ar fi fost
dispus sã-ºi evacueze armatele din Principate îndatã ce Sublima Poartã va satisface cerinþele Rusiei), reacþia marilor puteri a fost în mare mãsurã previzibilã.
Franþa a susþinut categoric Poarta Otomanã, promiþându-i restabilirea autoritãþii
ei de altã datã în Principate ºi chiar reîntoarcerea unor teritorii cedate anterior
imperiului þarist; iniþial, Marea Britanie s-a comportat ca aliat al Rusiei, organizând, în februarie 1807, o mare diversiune în regiunea strâmtorilor Bosfor ºi
Dardanele; Austria ºi Prusia au avut o atitudine rezervatã.
Este lesne de observat cã, la începutul secolului al XIX-lea, în timpul rãzboiului ruso-turc din anii 1806-1812, s-a produs internaþionalizarea problemei
Principatelor Române. Dacã pe parcursul secolului al XVIII-lea actorii principali ai disputei în jurul Problem ei Orientale erau Imperiul Otoman, Imperiul
Rus ºi Imperiul Austriac, atunci la începutul secolului al XIX-lea în aceastã disputã s-au mai implicat Franþa ºi Anglia, iar problem a Principatelor, din una
regionalã, s-a transformat în una internaþionalã. În þesãtura combinaþiilor politice
ºi a duelurilor diplomatice de la începutul secolului al XIX-lea, Principatele figurau ca niºte piese de ºah la masa tratativelor diplomatice, fiind ameninþate cu
anexarea totalã sau parþialã sau proiectate ca obiecte de schimb în combinaþiile
teritoriale ale marilor puteri implicate în Chestiunea Orientalã. Schimbarea radicalã a atitudinii Cabinetului de la Petersburg faþã de Principatele Române a fost
determinatã de tratatele ruso-franceze semnate la 25 iunie (7 iulie) 1807, la Tilsit,
unde s-au delimitat în mod tacit sferele de influenþã în Europa între Rusia ºi Franþa.
Totodatã, Curtea imperialã rusã nu doar cã refuzase sã evacueze Principatele,
conform prevederilor acestor tratate, ci a ºi pretins noi achiziþii teritoriale din
contul pãrþii europene a Imperiului Otoman, pe care conta sã le obþinã cu acceptul
lui Napoleon. Cãtre sfârºitul anului 1807 – începutul lui 1808 s-a definitivat proiectul
m axim al cerinþelor teritoriale în Europa de Sud-Est: anexarea Basarabiei (Bugeacului), Moldovei ºi Valahiei cu fixarea hotarului pe Dunãre, aceastã prevedere
constituind condiþia sine qua non pentru iniþierea negocierilor de pace ruso-otomane.
Pentru a menþine Imperiul Rus în orbita politicii externe a Franþei, îndeosebi
în sistemul Blocadei continentale împotriva Angliei, Napoleon a consimþit la
introducerea în Tratatul ruso-francez de la Erfurt (1808) a clauzei prin care Curtea
de la Paris recunoºtea anexarea Moldovei ºi a Þãrii Româneºti la Rusia imperialã.
Însã încercãrile de a iniþia negocieri de pace în baza condiþiilor preliminare ale
ruºilor au fost sortite eºecului, fiind respinse categoric de Poarta Otomanã33.
Sub presiunea factorilor externi, principalul fiind pericolul iminent al rãzboiului cu Franþa, Cabinetul de la Petersburg a fost constrâns sã cedeze. În iunie
1811, ruºii au vrut sã anexeze întreaga Moldovã, cu fixarea hotarului pe Siret. ªi
aceastã condiþie a fost respinsã categoric de cãtre sultanul otoman.
Diplomaþia þaristã, în timpul negocierilor ruso-turce din anul 1812, a continuat sã considere cã „pretenþiile Rusiei nu sunt în afara bunãvoinþei, deoarece
dacã la început s-a cerut hotarul la Dunãre, ulterior s-a renunþat ºi s-a acceptat
————————
33 V. Mischevca, Chestiunea Principatele Române în raporturile ruso-franceze dupã Tilsit (1807-1808),
în Anuarul Institutului de Istorie al Academ iei de ªtiinþe a Moldovei: Materialele sesiunii ºtiinþifice
anuale, 23 decem brie 20 15, Chiºinãu, Institutul de Istorie, 2016, pp. 132-153.
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hotarul la Siret“34, neîncetând sã insiste la masa tratativelor de la Bucureºti
(ianuarie-mai 1812) cã „râul Siret sã fie fixat hotar între cele douã împãrãþii aºa
cum s-a stabilit la Giurgiu“35. Însã, încã în timpul discuþiilor în contradictoriu de
la conferinþele de pace de la Giurgiu marele vizir Ahmed paºa declara trimiºilor
lui Kutuzov, sosiþi în tabãra sa de la Rusciuc, „Eu vã dau Prutul ºi nimic mai
mult! Prutul sau rãzboiul! Sacrificiile noastre sunt deja enorme. Singur Ismailul
vã plãteºte rãzboiul, iar voi aveþi alte patru cetãþi ºi o provincie superbã“36.
Diplomaþia otomanã, þinând foarte bine minte planurile de partaj al posesiunilor Imperiului Otoman, concepute de cãtre Franþa ºi Rusia la Tilsit (1807)
ºi Erfurt (1808), nu excludea nici la 1811-1812 pericolul pe care îl prezenta
Bonaparte nu numai pentru imperiul þarist, dar ºi pentru Poarta Otomanã. Iatã de
ce marele vizir afirma cã „Salvându-vã pe voi, ne salvãm pe noi înºine“37.
Împãratul rus, la rândul sãu, dorind sã-ºi asigure flancul de sud al imperiului,
spera chiar la o alianþã cu Turcia în ajunul iminentului conflict european împotriva
Franþei napoleoniene, fapt ce a determinat moderarea pretenþiilor sale iniþiale.
Duelul diplomatic desfãºurat în aceastã perioadã la conferinþele de pace de la
Giurgiu ºi Bucureºti confirmã odatã în plus teza, care circulã deja în istoriografie38,
cã, inclusiv la începutul secolului al XIX-lea, Poarta avea un curs independent
în ceea ce þine de politica externã, pe care îl promova cu persistenþã. Deºi era
înapoiat, slab ºi cu multiple probleme interne, Imperiul Otoman rãmânea un participant autonom la raporturile internaþionale, profitând uneori destul de bine de
contradicþiile marilor puteri europene.
Astfel, în ajunul semnãrii Pãcii de la Bucureºti, Sublima Poartã se afla sub o
presiune multilateralã, atât din partea duºmanului sãu, Rusia, cât ºi din partea
aliaþilor – Franþa, Marea Britanie – ºi chiar din partea þãrilor neutre, cum ar fi
Suedia, deoarece marile puteri ale Europei încercau sã atragã Imperiul Otoman
de partea lor în ajunul conflictului franco-rus (iunie 1812), rãzboi ce urma sã hotãrascã soarta întregului vechi continent.
În timpul acestui rãzboi ruso-turc, în cercurile politice otomane circula o idee
expusã, în fond, ºi de marele vizir încã în august 1807: „m oravurile noastre
(ale turcilor – n.n.) sunt asem ãnãtoare cu cele ale ruºilor“, în timp ce francezii îºi urmãresc doar propriile interese, nu ºi pe cele ale otomanilor. Se mai
afirma cã Poarta ºi Curtea de la Petersburg întotdeauna s-au împãcat fãrã mediatori, rãmânând ambele satisfãcute39. Dat fiind acest context, devine clar cã
semnarea, la 5 (17) mai 1812, a clauzelor prelim inare ale Tratatului de pace
ruso-turc de la Bucureºti a fost condiþionatã de mai mulþi factori40.

————————
34 M. A. Mehmet (coord.), Documente turceºti privind istoria României, vol. III (1791-1812), Bucureºti,
1986, p. 333.
35 Ibidem, p. 335.
36 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. III, supl. I (1709-1812), Bucureºti,
1897, p. 368.
37 Ibidem.
38 Н. А. Дулина, Османская империя в международных отношениях (30-40 гг. XIX в.), Мoscova,
1980, p. 4.
39 ВПР, vol. IV, p. 33 („...наши нравы с русскими сходны [...] а вилеватый француз [...] наблюдает
свой интерес, а не наш“).
40 Л. Г. Бескровный, op. cit., p. 897.
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Cãtre primãvara anului 1812, imperiul þarist se vedea nevoit sã-ºi reducã pretenþiile, în condiþiile în care ameninþarea francezã se precipita, iar situaþia de pe
frontul dunãrean continua sã rãmânã nefavorabilã pentru ambele pãrþi. Curtea
imperialã realizase, încã din 1811, cã va trebui sã renunþe la Þara Româneascã
ºi la o parte din Moldova; astfel, înainte de semnarea armistiþiului ºi începerea
convorbirilor de la Giurgiu, în scrisorile trimise de Kutuzov marelui vizir Ahmed
paºa (în octombrie 1811) se propunea stabilirea hotarului mai întâi pe râul Milcov,
apoi pe râul Siret.
Împuterniciþii Porþii Otomane îi comunicau Marelui Vizir Ahmed paºa, în
raportul lor cu privire la conþinutul primei convorbiri de pace cu delegaþii Rusiei,
desfãºurate la Giurgiu (în ziua de joi, 31 octombrie 1811), cã delegaþii ruºi declaraserã cã, comandantul lor suprem, Kutuzov, insista, drept condiþie prelim inarã
a încheierii pãcii, „ca Þara Moldovei, precum ºi întreg Bugeacul care se numeºte
Basarabia (Seraby a) ºi care se aflã înlãuntrul Moldovei, rãmânând statului
Rusiei, între cele douã state (Imperiul turc ºi cel þarist – n.n.) hotarul sã se stabileascã la hotarul dintre Moldova ºi Þara Româneascã (adicã pe Milcov – n.n.) ºi
pe Canalul Sfântu Gheorghe de la Dunãre.“41 A doua zi, împuterniciþii otomani
aflaþi la Giurgiu l-au informat pe Marele Vizir cã s-a convenit asupra ideii propuse
de ruºi. Dar, cu toatã slãbiciunea militarã a Sublimei Porþi, sultanul Mahmud al
II-lea a refuzat sã aprobe cedarea unor teritorii din Caucaz, iar în Moldova nu
era dispus sã renunþe decât la teritoriul dintre Prut ºi N istru (chiar dacã
iniþial Marele Vizir acceptase ca bazã a preliminariilor hotarul pe râul Siret).
La 17 (29) noiembrie 1811 negocierile au fost suspendate în urma declaraþiei
lui Galib bei, care i-a anunþat pe plenipotenþiarii ruºi cã o frontierã pe Siret era
inacceptabilã42. Propunerea turcilor era ca Imperiului Rus sã-i fie lãsate þinuturile
moldoveneºti dintre Nistru ºi Prut. Fãcea excepþie de la aceastã cedare teritorialã
exact partea propriu-zis numitã „Basarabia“, adicã partea de sud. Aceastã propunere delimita teritoriile cedate printr-o linie trasã arbitrar, care pleca de la Fãlciu,
pe Prut, trebuia sã-ºi urmeze traseul pe lângã Cogâlnic, ºi sã se sfârºeascã în mare,
lãsându-le turcilor fortãreþele Ismail ºi Chilia, dar ºi stãpânirea asupra gurilor de
vãrsare a Dunãrii. Aceasta însemna, dupã cum menþionase Gh. Brãtianu, aproape
anticiparea cu aproximativ o jumãtate de secol a deciziilor luate la Congresul de
Pace de la Paris din 185643. Aceste noi condiþii avansate de turci pentru încheierea
pãcii trebuiau transmise la Petersburg, ºi, aºteptând ca mesajul sã ajungã acolo,
negociatorii pãrãsiserã oraºul Giurgiu („biet târguºor gloduros“) ºi se instalarã la
Bucureºti.
În condiþiile unui echilibru internaþional instabil, ambasadorul francez la Poartã,
Latour-Maubourg, a cerut expres ca turcii sã nu accepte încheierea pãcii. La 27
ianuarie ºi 9 februarie 1812, diplomatul francez le propunea sã continue rãzboiul
în calitate de aliaþi ai lui Napoleon, care ar fi garantat integritatea Imperiului
————————
41 M. A. Mehmet, op. cit., p. 293; P. Cernovodeanu, Basarabia. Dram a unei provincii istorice
rom âneºti în context politic internaþional (180 6-1920 ), Bucureºti, 1993, p. 39.
42 M. A. Mehmet, op. cit., p. 327.
43 Gh. I. Brãtianu, Basarabia, drepturi naþionale ºi istorice, ed. de Fl. Rotaru; trad. de E. Holban,
Bucureºti, Semne, 1995, p. 20.
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Otoman, cu retrocedarea Principatelor ºi chiar a Crimeii. Otomanii au ignorat
sugestia, ºtiind cã teritoriile europene ale imperiului lor fuseserã deja obiectul
proiectelor franceze de împãrþire, fie cu ruºii, fie cu austriecii. În acest sens, diplomaþia englezã a combãtut intenþiile francezilor, dezvãluind duplicitatea lui Napoleon,
dupã cum raporta Stratford Canning (ambasador la Istanbul) în februarie 1812,
recomandând insistent moderaþie negociatorilor Italinski ºi Mehmed Said Galib
Efendi44.
Între timp, la Bucureºti, negocierile stagnau. Generalul Al. Langeron a fost
trimis într-o misiune confidenþialã la Rusciuk, pentru a discuta cu Ahmed paºa.
Marele Vizir i-a reproºat cã Rusia, deþinãtoare a unui imens teritoriu, se târguia
pentru o fâºie de pãmânt ºi nu þinea cont de faptul cã îºi condamnase armata sã
staþioneze la Dunãre, în timp ce Napoleon se pregãtea s-o atace. În final, Ahmed
a exclamat:, ,Eu vã dau Prutul [ca hotar] ºi nimic mai mult! Sau Prutul, sau rãzboiul! Sacrificiile noastre sunt deja enorme. Ismailul singur vã plãteºte rãzboiul
ºi mai dobândiþi încã patru alte cetãþi ºi o provincie superbã“45.
Pe plan diplomatic, lucrurile s-au precipitat în luna martie 1812, când iminenþa campaniei lui Napoleon împotriva Rusiei a determinat precizarea sistemului
de alianþe la care fiecare putere europeanã urma sã adere. Aºadar, se conturau
perspectivele unei coaliþii constituite din Franþa, Austria ºi Confederaþia
Germanicã împotriva Rusiei, Angliei, Spaniei ºi Suediei. Atâta timp cât Imperiul
Otoman se afla încã în rãzboi cu cel þarist, Franþa depunea eforturi pentru a împiedica pacea între beligeranþi, iar puterile adverse ei încercau sã stingã acest
conflict ºi chiar sã atragã Sublima Poartã de partea lor.
În aprilie, în urma unor discuþii intense purtate la Bucureºti ºi a presiunii
create de primejdia francezã, „…împãratul (Alexandru I – n.n.) ºi-a amintit, deºi
cam târziu, de convorbirea mea (a generalului Langeron – n.n.) cu Marele vizir.
A acceptat Prutul [ca frontierã] ºi i-a comunicat în tainã, în scris, lui Kutuzov…“46.
La acea datã, amiralul Pavel Vasilevici Ciceagov era deja în drum spre Bucureºti
pentru a-l înlocui pe Kutuzov, rechemat de Alexandru I. Bãtrânul general (68 de
ani), aflând de apropiata sosire a înlocuitorului sãu ºi nedorind sã-i scape prilejul
de a încheia pacea, s-a grãbit sã încuviinþeze stabilirea hotarului pe râul Prut.
Data fatalã poate fi consideratã ziua de 5 (17) mai 1812, duminicã. Atunci s-au
semnat, în sfârºit, prelim inariile pãcii de la Bucureºti, finalizate ºi redactate
ulterior. Decizia hotãrâtoare fusese luatã în cadrul negocierilor secrete purtate
personal de Kutuzov ºi Galib efendi deja la 3 (15) mai, fapt despre care i s-a
raportat împãratului Alexandru I la 4 (16) mai47. Articolele VII, XI ºi XIII ale
tratatului de pace au fost stabilite deja dupã sosirea lui Ciceagov, cu acordul ºi
la dorinþa lui48.
————————
44 P. Cernovodeanu (coord.), Rapoarte consulare ºi diplom atice engleze privind Principatele
Dunãrene, 180 6-1812, Brãila, 2007, pp. XXIV, 374-382, 384-386.
45 E. Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria românilor, vol. III, supl. I (1709-1812), p. 368.
46 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române în secolul al XIX-lea (Serie nouã), vol. I (1801-1821), Bucureºti,
2004, p. 358.
47 Л. Г. Бескровный, op. cit., p. 893-895.
48 Ibidem, p. 904 (Scrisoarea lui M. Kutuzov cãtre N. Rumeanþev din 16 (28) mai 1812).
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Zarurile erau, aºadar, aruncate. Ceremonia a avut loc la 16 (28) mai. Cedarea
de cãtre Poartã se efectua în termenii exacþi ai art. IV al Tratatului. Pacea semnatã
la Bucureºti includea 16 articole de bazã ºi, separat, încã douã articole secrete,
dintre care art. 4 ºi art. 5 ale tratatului propriu-zis vizau, în modul cel mai direct,
soarta Moldovei49.
Cabinetul de la Petersburg calificase însã drept nesatisfãcãtoare clauzele
incluse în preliminarii. Ministrul de externe al Rusiei, N. P. Rumeanþev, în scrisoarea secretã din 13 (25) mai 1812, îl informa pe P. V. Ciceagov (numit comandant suprem în locul lui M. I. Kutuzov)50 cã Alexandru I considera cã acele clauze
(îndeosebi articolul vizând Asia) „n-au satisfãcut pe deplin aºteptãrile“. În caz cã
împuterniciþii otomani, scria Rumeanþev, nu vor accepta ca în Caucaz hotarul sã
fie cel pe care îl solicita monarhul rus (care dorea sã intre în posesiunea tuturor
teritoriilor ocupate la acel moment de trupele ruse), atunci în partea europeanã
graniþa urma sã fie stabilitã, conform instrucþiunilor anterioare, pe râul Siret51.
Rumeanþev îi mai recomanda lui Ciceagov sã încerce sã-i convingã pe diplomaþii
otomani cã poziþia Rusiei în chestiunea pãcii ruso-turce nu este afectatã deloc de
agravarea raporturilor ei cu Franþa, deoarece însuºi Napoleon cerea, la acel moment „reînnoirea tratatelor ce confirmã alipirea la Rusia a tuturor celor dobândite
de la Imperiul Otoman“. Totodatã, conform lui Rumeanþev, împãratul Alexandru
I „nu se conteazã defel“ pe acele promisiuni52. Fiindcã Petersburgul spera sã-i
poatã convinge totuºi pe turci sã semneze aparte un articol secret al acordului
prealabil privind Tratatul de alianþã defensivã-ofensivã între Rusia, Poarta
Otomanã ºi Suedia (în faþa pericolului iminent al unui rãzboi general), cel mai
important lucru era, la acel moment, încheierea „pãcii fãrã am ânare cu
Poarta“53. Pentru a realiza acest obiectiv, P. V. Ciceagov a fost împuternicit ca,
neadmiþând suspendarea negocierilor (evitând „zãdãrârea îm puterniciþilor
turci“), în cazul imposibilitãþii de „a dobândi noi avantaje“, sã accepte drept
bazã „punctele prelim inare“, în urma cãrora sã fie semnat ºi tratatul de pace
propriu-zis54. Amiralul P. V. Ciceagov a ajuns la Bucureºti luni, 6 (18) mai 1812,
fiind numit oficial com andant-ºef al Arm atei Dunãrene, am iral al Flotei
Mãrii Negre ºi guvernator al Principatelor.
Chiar ºi dupã semnarea pãcii – a doua zi dupã consumarea evenimentelor de
la Bucureºti (la 17/29 mai 1812) – Ciceagov îi adresase lui Alexandru I o propunere: „partea din Moldova achiziþionatã prin tratatul de pace sã le fie oferitã (otomanilor), ca recompensã a alianþei intime ºi sincere pe care o sã le-o propun“55.
————————
49 V. Mischevca, V. Tcaci, Русско-турецкий мирный договор 1812 г, în Revista de istorie a Moldovei.
nr. 1, 1990, pp. 36-44; Idem , Русско-турецкий мирный договор 1812 г., în Analele ANTIM. Revistã de
istorie, vol. X, 2012, pp. 138-152; V. Mischevca, Despre Tratatul de Pace ruso-turc încheiat la 1812, în
Analele ANTIM. Revistã de istorie, vol. X, 2012, pp. 131-137.
50 În calitate de nou comandant suprem al trupelor ruse de pe Dunãre, V. P. Ciceagov, a sosit la Bucureºti
a doua zi dupã semnarea preliminariilor de pace, la 6(18) mai 1812.
51 ВПР, vol. VI (1811-1812), Moscova, 1962, pp. 404-403.
52 Ibidem, pp. 403-404.
53 Ibidem, p. 404.
54 Ibidem.
55 A. Goºu, Între Napoleon ºi Alexandru I, Bucureºti, 2008, p. 230.
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Însã propunerile de acest gen nu mai puteau sã-i convingã pe otomani sã se ralieze
vreuneia dintre cele douã tabere, fie cea antifrancezã, fie cea antirusã. Planurile
cu privire la o posibilã retrocedare a Basarabiei, sau cele ce vizau o m are diversiune a armatei dunãrene (cu concursul slavilor de sud rãsculaþi) în direcþia
hotarelor austriece ºi a „provinciilor ilirice“, s-au dovedit a fi himerice în faþa
noului rãzboi franco-rus, care a periclitat întregul sistem politic al Europei56. În
ajunul semnãrii pãcii de la Bucureºti, Sublima Poartã se afla sub o presiune
multilateralã atât din partea duºmanului sãu – Rusia – cât ºi din partea aliaþilor
– Franþa, Marea Britanie – ºi chiar din partea þãrilor neutre, cum era Suedia,
deoarece marile puteri ale Europei încercau sã atragã Imperiul Otoman de partea
lor, în situaþia unui inevitabil rãzboi franco-rus (iunie 1812), conflict ce urma sã
hotãrascã destinul continentului european.
Tratatul de pace ruso-turc, scris în limbile francezã ºi turcã (inclusiv articolele
secrete, semnate, din partea Rusiei, de cãtre: A. d’Italinsky , Jean de Sabaneeff,
Joseph de Fonton), a fost ratificat de cãtre Alexandru I la 11 (23) iunie 1812
în oraºul Vilno, exact în ajunul forþãrii râului Niemen de cãtre „Grande Arm ée“
a lui Napoleon Bonaparte: „Ratificare – În acest scop, maiestatea noastrã imperialã, examinând suficient tratatul de pace eternã scris mai sus, l-a aprobat ºi l-a
ratificat, ºi prin aceasta îl acceptãm, îl aprobãm ºi îl ratificãm, în întregul sãu
conþinut, promiþând, cu cuvânt de împãrat, pentru noi ºi pentru moºtenitorii
noºtri, cã tot ce a fost hotãrât în acest tratat va fi urmat ºi executat de noi fãrã
încãlcãri. Drept confirmare, am hotãrât ca aceastã ratificare, semnatã autograf,
sã fie aprobatã cu ºtampila noastrã de stat. Datã la Vilno, iunie, ziua 11 a anului 1812,
în a douãzecea varã a domniei noastre“57.
La 25 mai (6 iunie) 1812, Tratatul de pace semnat la Bucureºti a fost adus la
Poartã de un ofiþer otoman, trimis special de Galib efendi, însã sultanul a refuzat,
iniþial, sã-l ratifice58. În aceeaºi zi, generalul Harting aducea ºi la Iaºi vestea pãcii,
confirmând clar cã, de acum înainte, linia de hotar va trece pe Prut59. Amiralul
Ciceagov îi comunica lui Alexandru I cã tratatul a fost ratificat de sultan abia la
o lunã dupã semnarea pãcii, la 16 (28) iunie60. Deºi era nemulþumit de prevederile

————————
56 „[Pavel V. Ciceagov] Era sincer ºi dezinteresat [...] Capul lui era un vulcan; ce producea în fiece minut
un nou proiect [...] îl putem compara în acest sens cu împãratul Pavel I [...] Dar nu putea fi un proiect mai
absurd ºi mai dezastruos decât acesta“, relata Al. Langeron. (E. Hurmuzaki, op. cit., vol. III, supl. 1: 1709-1812.
Culese de A. I. Odobescu, Bucureºti, 1889, pp. 387-388).
57 „Ратификация – Того ради наше императорское величество, по довольном рассмотрении
вышепрописанного договора вечного мира, подтвердили и ратификовали оный, яко же сим за благо
приемлем, подтверждаем и ратификуем, во всем его содержании, обещая императорским нашим
словом, за нас и наследников наших, что все, в оном трактате постановленное, наблюдаемо и
исполняемо нами будет ненарушимо. Во уверение чего мы сию ратификацию, подписав своеручно,
повелели утвердить государственною нашею печатью. Дана в Вильне июня 11 дня 1812 года
государствования нашего во второе на десять лето“. Полное собрание законов Российской Империи
(ПСЗ), vol. XXXII, pp. 316-322, nr. 25110 (Договор от 16 мая 1812 г.); M. Taºcã, I. Ojog, I. ªarov, Basarabia
în „Colecþia completã a legilor Imperiului Rus“, vol. 1: Documente extrase din colecþia I (1649-1825),
Chiºinãu, Cartdidact, 2017, pp. 511-518.
58 E. Hurmuzaki, op. cit., supl. I, vol. 2 (1781-1814), Bucureºti, 1885, pp. 696-697.
59 Ibidem, p. 695; N. Iorga, Basarabia noastrã. Scrisã dupã 100 de ani de la rãpirea ei de cãtre ruºi,
Ploieºti, 2012, p. 146.
60 ВПР, vol. VI (1811-1812), Moscova., 1962, p. 450.
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fixate în tratat, Mahmud al II-lea se resemnase cu principalele lui clauze. Cu
toate cã Bonaparte îºi dezlãnþuise, la 24 iunie, campania în Rusia, sultanul era
lipsit de resurse ºi de posibilitatea de a continua conflictul, mobilizând alte forþe
militare: ienicerii erau reticenþi faþã de redeclanºarea ostilitãþilor61. Poarta Otomanã a refuzat totuºi sã ratifice partea secretã a tratatului ºi, ca urmare, articolele menþionate n-au obþinut putere juridicã62. Cele douã articole secrete anexate la tratatul de pace ruso-turc (confirmate de cãtre comandantul ºef, contele
Kutuzov (în originalul în limba francezã scris Koutousoff), prevedeau dãrâmarea
de cãtre Rusia a cetãþilor Ismail ºi Chilia (art. I) ºi delimitau noul hotar în Caucaz
(art. II).
La 2 (14) iulie 1812, la Bucureºti, a avut loc schimbul actelor de ratificare (cu
excepþia articolelor secrete)63, în prezenþa lui P. V. Ciceagov, care i-a ºi transmis
personal Marelui Vizir Ahmed paºa felicitãri pentru încheierea acestei „salvatoare
afaceri“. Demnitarul otoman cedase, de fapt, ceea ce acceptase deja sã cedeze –
Prutul („rien de plus“), pentru cã vedea „mai departe“. Salvându-i pe ruºi, la acel
moment, el considera cã-ºi salveazã imperiul, deoarece Poarta, „dupã ruinarea
Rusiei“, ar fi putut „deveni victima lui Napoleon“64.
Împãratul Alexandru I a primit ratificarea otomanã în timp ce armatele ruse
se retrãgeau de la Smolensk spre Moscova65 ºi, la 18 iulie (30 august) 1812, în
vechea capitalã a Rusiei, anunþa semnarea pãcii cu otomanii66. „Manifestul“ special
al þarului Alexandru I a fost emis la 5 (17) august, pacea semnatã fiind prezentatã
drept una „dãruitã de Dumnezeu“ («богодарованный нам мир»)67.
Amiralul Ciceagov a anunþat Divanul din Bucureºti cu privire la semnarea ºi
ratificarea spoliatorului tratat de pace, în cadrul unei ºedinþe comune la Mitropolie,
abia la 6 (18) iulie, dupã ce primise deja ordin sã se retragã cu armata în interiorul
Imperiului Rus68.
Sub pericolul iminent al conflictului militar cu Franþa, în condiþiile în care
marile puteri occidentale se opuneau realizãrii planurilor sale expansioniste în
sud-estul Europei, iar diplomaþia otomanã rezista principial, guvernul þarist ºi-a
redus substanþial pretenþiile teritoriale: de la am bele Principate la cel al Moldovei, apoi de la Moldova pânã la Siret, la Moldova dintre Prut ºi N istru.

————————
61 P. Cernovodeanu, Basarabia, drama unei provincii istorice româneºti în contextul politic internaþional,
p. 46.
62 ВПР, vol. VI, pp. 416-417; Л. Г. Бескровный, op. cit., pp. 913-914.
63 ВПР, vol. VI, pp. 468; С. Горяинов, 1812 год: Документы Государственного и Петербургского
Главного архивов, Sankt-Petersburg, 1912, pp. 79-84.
64 E. Hurmuzaki, op. cit., vol. III. Supl. 1: 1709-1812. Culese de A. I. Odobescu, Bucureºti, 1889, p. 368.
(„Mais, je vais plus loin. En vous sauvant, nous nous sauvons nous memes. Apres votre ruine, si elle peut
s’executer, nous deviendrions les victimes de Napoleon“).
65 „В Смоленске получил я ваши ратификации“ – i-a scris Alexandru I lui Ciceagov din Moscova, la
30 iulie (11 august) 1812 (Из записок адмирала Чичагова. Дела Турции в 1812 г., trad. din fr. de В. В.
Ильин, în Русский архив, nr. VIII, 1870, col. 1549-1550).
66 А. Н. Петров, op. cit., vol. 3, Sankt-Petersburg, 1887, p. 396.
67 Манифест Александра I о заключении мира между Российской империей и Оттоманской
Портой. 5 августа 1812 г. Original. Text manuscris. РГИА. F. 1329, inv. 1, dos. 354, ff. 77-84а verso,
http://www. rusarchives. ru/publication/buharestsky-mir/25-buharestsky-mir-manifest-alexandra-1.shtml
(ultima accesare 17. 09. 2012)
68 P. Cernovodeanu, Basarabia. Drama unei provincii istorice româneºti..., p. 46.
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Fondatorul geopoliticii ruse, cunoscutul sociolog N. Danilevski (1822-1885), ºi-a
expus ºi mai tranºant pãrerea, afirmând cã: „de fapt, [am putea spune] nu cã am
obþinut Basarabia, ci cã am ratat achiziþionarea Moldovei ºi Valahiei“69.
Atitudinea ruºilor faþã de rezultatele obþinute în urma pãcii de la Bucureºti a fost
redatã destul de exact de generalul Al. Langeron: „Niciodatã un rãzboi n-a fost mai
prost condus ºi, totuºi, nu s-a încheiat într-un chip mai fericit ºi mai neaºteptat“70.
Totodatã, semnarea tratatului de pace de la Bucureºti s-a dovedit a fi o surprizã
neplãcutã pentru diplomaþia francezã, fapt ce l-a fãcut pe Napoleon sã-i reproºeze
ministrului sãu de externe, Hugues Bernard Maret, cã trebuia sã-i asigure alianþa
suedezilor ºi turcilor, dar „nimeni acum nu mai poate face politicã...“71.
Totuºi, aprecierile superlative la adresa activitãþii diplomatice a lui M. I. Kutuzov,
caracteristice istoriografiei sovietice ºi celei ruseºti72, nu sunt confirmate de
însãºi pãrerea bãtrânului diplomat ºi comandant de oºti ruse faþã de semnarea
Pãcii de la Bucureºti. Sã nu uitãm cã „lui Kutuzov îi plãcea sã foloseascã
totdeauna mijloace mãrunte, intriga uºoarã etc.“73. Nereuºind sã semneze un
tratat de alianþã cu Poarta Otomanã ºi sã extindã pânã la Dunãre sau Siret hotarele Imperiului Rus, Kutuzov, în scrisoarea sa de la 4/16 mai 1812 cãtre þarul
Alexandru I, relata: „...cã eu nimic mai bun n-am reuºit sã fac se explicã prin
situaþia treburilor din Europa, dar faptul cã n-am precupeþit nici stãruinþã, nici
diferite metode, Dumnezeu îmi este martor...“74. „Conjunctura [...] n-a permis sã
insistãm asupra semnãrii unui tratat de alianþã“, recunoºtea abilul diplomat, chiar
dupã semnarea preliminariilor pãcii, în scrisoarea sa din 7 mai cãtre þar75.
Un detaliu semnificativ: deja în ziua semnãrii tratatului de pace, la 16 mai 1812,
Kutuzov adresa lui N. Rumeanþev o scrisoare specialã, cerând sã-i trimitã „diferite
obiecte preþioase, ce ar putea servi drept cadouri plenipotenþiarilor turci ºi celorlalþi
slujbaºi care au participat la congres“, anexând ºi o listã concretã cu cele solicitate (inele, ceasuri de aur, blãnuri scum pe etc.)76. Lista delegaþilor otomani care
au încheiat pacea numãra, la acea datã, 17 persoane (în frunte cu Galib efendi)77.
————————
69 Н. Я. Данилевский, Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения
Славянского мира к Германо-Романскому (seria Российская императорская библиотека), Editura „Э“,
Moscova, 2017, p. 512.
70 E. Hurmuzaki, op. cit., vol. III, supl. 1: 1709-1812, culese de A. I. Odobescu, Bucureºti, 1889, p. 108;
G. Penelea, Þãrile Române în timpul rãzboiului din 1806-1812 vãzute de ofiþerii superiori ruºi A. de Langeron
ºi V. P. Ciceagov, în Revista de istorie, Tom. 41, 1988, p. 680.
71 А. Коленкур, Мемуары. Moscova, 1943, pp. 121-122; Н. И. Казаков, Из истории Бухарестского
мирного договора 1812 года, în История СССР. Moscova., nr. 3, 1967, pp. 127-128.
72 Г. М. Гендель, М. И. Кутузов и Бухарестский мир. (К вопросу о заключении М. И. Кутузовым
Бухарестского мира), în Ученые записки Горьковского государственного университета. Вып. XXVI.
Серия историко-филологическая, 1954, p. 105; И. Казаков, Внешняя политика России перед войной 1812
года, în 1812 год. К 150-летию Отечественной войны, culegere de articole, Moscova 1962, p. 30; М. И.
Кутузов, Тактика победы, Эксмо, Moscova, 2011, p. 295.
73 Cãlãtori strãini despre Þãrile Române în secolul al XIX-lea. Serie nouã, vol. I (1801-1821), Bucureºti,
2004, p. 351.
74 Д. Бантыш-Каменский, Биографии русских генералиссимов и генерал-фельдмаршалов, pãrþile 3-4,
facsimil dupã ediþia din 1840, Moscova, 1990, p. 59.
75 Архив внешней политики Российской Империи (АВПРИ. Moscova), Fond 133 (Канцелярия
министра иностранных дел России. 1797-1836), Anul 1812, inv. 468, dos. 1982, f. 22.
76 Ibidem, ff. 267-269.
77 Ibidem, f. 271.
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În lunile iunie-iulie, Ciceagov era încã gata „sã treacã Dunãrea ºi în mai puþin
de 8 zile sã stea în faþa Balcanilor“ ºi chiar sã ajungã la porþile Constantinopolului78, dar Alexandru I, dupã lungi chibzuieli, hotãrâse ca Armata Dunãreanã
sã se abþinã de orice diversiune împotriva otomanilor. În scrisoarea sa din 18 iulie
(30 iulie) cãtre amiralul Ciceagov, Alexandru I ordonase: „...fãcând schimbul
actelor de ratificare, sã ne mulþumim temporar cu aceastã pace ºi sã nu insistãm
asupra unei alianþe, ci sã miºcãm toate oºtirile sub comanda Dumneavoastrã spre
Hotin ºi Kameneþ-Podolsk [...] direct spre Varºovia [...]. Afacerea cu Constantinopolul poate fi fãcutã mai târziu; dacã afacerile noastre împotriva lui Napoleon
vor lua o întorsãturã bunã, atunci vom putea pune în acþiune ºi planul nostru contra
turcilor“79. Putem conchide cã diplomaþia otomanã a prevãzut o asemenea perspectivã nefavorabilã. În decembrie 1812, ambasadorul britanic, Sir Robert Liston,
concluzionase, în urma unor discuþii cu un însemnat dregãtor otoman, cã „pacea,
care a luat de la Turcia o porþiune atât de mare de teritoriu ºi a lipsit-o de controlul asupra navigaþiei pe Dunãre, nu putea fi niciodatã o pace prieteneascã ºi,
prin urmare, o pace durabilã...“80.
La 23 iulie 1812, la Bucureºti, amiralul Ciceagov semna ºi primul act legislativ
referitor la provincia anexatã – Regulam entul privind constituirea adm inistraþiei provizorii în Basarabia 81. Documentul dat, privind „Образование
временного правления в Бессарабии“ (constituirea aºezãmântului provizoriu
al Basarabiei) a intrat în vigoare la 2 (14) august 1812.
Concluzionând, putem afirma cã încheierea tratatului de pace ruso-turc, la
16/28 mai 1812 (la Hanul lui Manuc bei din Bucureºti), a fost condiþionatã de
mai mulþi factori, inclusiv cel fanariot. Conform acestui act, Moldova de la est
de Prut (teritoriul Þãrii Moldovei dintre Prut, Dunãre ºi Nistru cuprindea 45.630
km2) a fost anexatã de cãtre Rusia þaristã. La 6 iunie 1812, generalul rus Ivan
Harting aducea la Iaºi vestea pãcii, declarând deschis cã, de acum înainte, Prutul
va fi hotar, producându-se astfel sfâºierea Moldovei istorice. „Astfel, scria Mihai
Eminescu, ocuparea în toate formele cerute de dreptul internaþional a teritoriului
cuprins între Nistru, Prut ºi Dunãre are pentru Rusia mai mult decât importanþa
unei simple cuceriri: prin aceasta ruºii câºtigã poziþiuni, care domineazã þãrile
româneºti ºi Dunãrea, câºtigã Hotinul, de unde domineazã intrãrile despre
miazãnoapte ale Carpaþilor, câºtigã în sfârºit o înrâurire mai directã asupra poporului român“82.
Dupã cum afirmase Leon Casso, „pentru prima datã Rusia a anexat supuºi
creºtini de-ai Porþii din Europa“, oferindu-i-se posibilitatea sã dovedeascã „popoarelor creºtine din Balcani în ce constã deosebirea dintre creºtinii de sub jugul
otoman ºi gradul de fericire ce i-ar aºtepta, dacã ar fi adumbriþi de aripile vulturului cu douã capete!“. Bucurându-se de influenþã ºi autoritate în Principatele

————————
78 Из записок адмирала Чичагова. Дела Турции в 1812 г., trad. din fr. de В. В. Ильин, în Русский
архив, nr. VІІІ, 1870, col. 1546.
79 Ibidem, col. 1548.
80 P. Cernovodeanu, Basarabia. Drama unei provincii istorice româneºti..., p. 47.
81 V. Tomuleþ, Basarabia în epoca modernã (1812-1918) (Instituþii, regulamente, termeni), vol. 1,
Chiºinãu, 2012, p. 4.
82 M. Eminescu, Între Scy lla ºi Chary bda. Opera politicã, Chiºinãu, 2008, p. 215.
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Române pe parcursul celor aproape 40 de ani ce s-au scurs de la pacea de la
Kuciuk-Kainargi (1774), Rusia ortodoxã, prin încorporarea Moldovei de est, ºi-a
pierdut imaginea de altã datã în faþa românilor. Destinul istoric al Principatelor
Române în perioada hotãrâtoare din timpul rãzboiului ruso-turc din 1806-1812 a
fost totalmente pus la discreþia marilor puteri, care disputau spinoasa Problem ã
Orientalã, unul din rezultatele cãreia a fost, la acel moment, cotropirea a practic
jumãtate din teritoriul Þãrii Moldovei (48%). „Moldova, tãiatã de Basarabia prin
graniþa rusã, se micºorase aºa de mult, încât la Iaºi se zãmislise ideea despre alipirea la ea a încã patru judeþe din Muntenia pentru stabilirea echilibrului între
ambele provincii“83. Dupã încheierea pãcii, Zilot Românul constata: „Aºadar,
fãrã zãbavã, fu silit de încheie pacea, cu darea Basarabiei ºi a pãrþii Moldovei
pânã la apa Prutului sã ºi iscãlirã tractaturile […] rãmânând Þara Valahiei ºi
Moldovei pânã în Prut tot cum au fost mai înainte, adicã cu pravilile ºi priveleghiurile lor ºi cu domni orânduiþi de la Poartã“84.
Obiectivele Rusiei de a ocupa ºi menþine Principatele Române sub oblãduirea
sa s-au realizat doar parþial, iar antrenarea otomanilor de partea ruºilor în rãzboiul ruso-francez a suferit un eºec. Spoliatorul tratat de pace de la Bucureºti,
marcheazã de facto o concesie (într-o conjuncturã internaþionalã extrem de frãmântatã) pe contul Moldovei, când, în contextul crizei Problem ei Orientale,
are loc geneza unei noi probleme – a celei basarabene. Consemnãm cã esenþa
chestiunii date este de naturã politicã, constând în integritatea naþional-teritorialã
a românilor moldoveni ºi rezultã din cucerirea ºi anexarea parþialã a Moldovei,
prin fixarea unui hotar arbitrar (scindând-o pe talvegul Prutului, practic, în jumãtate) ºi stabilirea Rusiei la gurile Dunãrii. Dacã chestiunea rom ânã, ca problemã
internaþionalã, a însemnat, în secolul al XIX-lea, imperativul unitãþii naþionale,
atunci cea basarabeanã constã în scindarea naþional-teritorialã a moldovenilor,
la 1812, ºi perpetuarea despãrþirii lor de Patria-mamã – România.
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