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PERSONALITATEA LUI NAPOLEON BONAPARTE,
RĂZBOAIELE NAPOLEONIENE ŞI ECOUL LOR ÎN

PRINCIPATELE ROMÂNE

Violeta-Anca EPURE

Războaiele ruso-turce sau ruso-austro-turce au readus lumea
românească în atenţia lumii occidentale. Războaiele napoleoniene au condus
la o creştere a interesului Franţei pentru Europa de Sud-Est, în general, şi
pentru Principatele Române, în special, pe fondul declanşării ostilităţilor cu
Rusia. Interesul francez faţă de Ţările Române s-a intensificat la începutul
secolului al XIX-lea, Bonaparte realizând importanţa acestora ca pioni în
rivalităţile dintre marile puteri din zonă1. În plus, Revoluţia Franceză2 şi
evenimentele epocii napoleoniene au lărgit perspectiva românilor despre ei
înşişi, dar şi despre Europa. Broşuri precum De la souveraineté du peuple,
apărută la Paris, în 1790, sau Le Manuel du citoyen, Paris, 1791, au fost aduse
de agenţii republicani francezi, iar după 1796 de către consulii francezi din
Principate şi au circulat la cele mai înalte niveluri ale societăţii româneşti, în
saloanele boierilor şi ale mitropoliţilor. Grecii sau polonezii care emigraseră
acolo au fost propagatorii ideilor revoluţionare, iar librarii îi aprovizionau pe
boieri cu gazete sau cărţi despre evenimentele din Franţa. Principiul
suveranităţii naţionale proclamat de Revoluţia Franceză şi-a găsit ecou în
rândurile boierilor3. Pompiliu Eliade socotea epoca napoleoniană drept
începutul unei fericite înrâuriri a civilizaţiei galice asupra „barbariei valahe”4.

Succesele lui Napoleon şi ideile Revoluţiei Franceze au fost în măsură
să stârnească entuziasmul unei pături a boierimii româneşti. Alături de
partida rusofilă, a luat naştere şi o grupare francofilă, iar domnitorii fanarioţi
şi familiile lor se vor împărţi, la rândul lor, în simpatizante ale Parisului sau
ale Sankt Petersburgului5. Boierimea, în ansamblul ei, a fost sensibilă la

 Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava; e-mail: violetaanca@atlas.usv.ro.
1 Sorel 1929, p. 90; Radu 1982, p. 30-31; Hitchins 1998, p. 61; Bocşan 1994, p. 503;
Nouzille 1999, p. 3-36; Turliuc 2003, p. 24-25; Şipoş 2005, p. 41.
2 Hitchins 1998, p. 167-168; Balan 2009, p. 12.
3 Cândea et alii 1966, p. 208-209; Popa 1982, p. 1219; Boicu 2001, p. 24; Balan 2009, p. 12.
4 Almaş 1961, p. 65; Pippidi 1971, p. 275; Liu 1984, p. 130.
5 Hurmuzaki 1912, p. 966-967 (rapoartele din 22 mai şi 1 iunie 1813 adresate de Ledoulx,
consulul francez de la Bucureşti, lui Maret); Iorga 1924, p. 112; Densuşianu 1929, p. 91;
Scurtu et alii 1994, p. 33-34.
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fenomenul napoleonian. Boierii valahi şi moldoveni sperau să obţină
sprijinul lui Bonaparte; se urmărea o consolidare a situaţiei internaţionale
autonome (dacă nu independente) a Principatelor, dar în acelaşi timp, şi
consolidarea propriei lor poziţii. Personalitatea împăratului i-a impresionat
pe locuitorii Principatelor; faptele sale au fost consemnate de cronicarii
vremii, în timp ce unii români au slujit sub ordinele sale. Era şi cazul unui
oarecare ofiţer Ion Ioachim care a murit sub steagurile lui Napoleon. El ar fi
declarat la plecare: „Mă duc să mor pentru Franţa!”6.

Atâta vreme cât Bonaparte a fost victorios, consulii francezi au fost
respectaţi atât de către autorităţile ruse, cât şi de cele moldoveneşti sau
valahe. Mai mult, el a întreţinut o corespondenţă activă cu paşalele de
Ianina, Vidin, şi cu rebelul Pasvantoglu. Acest lucru a fost în măsură să
atragă atenţia autorităţilor de la Constantinopol, care se temeau de
răspândirea „duhului revoltei”. Faptul că statutul reprezentanţilor
diplomatici francezi din Principate a fost perceput în strânsă legătură cu
evoluţia imaginii Franţei în raport cu celelalte puteri a reprezentat un lucru
obişnuit în epocă. Dacă victoriile lui Napoleon au atras solicitudinea
domnilor, după căderea acestuia, chiar şi consulii francezi au căzut în
dizgraţie. Ulterior abdicării împăratului, domnitorul Ion Gheorghe Caragea
şi-a exprimat ura faţă de acesta7. La 16 iunie 1813, Ledoulx îi scria lui Maret
că după victoriile răsunătoare ale armatelor franceze, spiritul public din
Valahia revenise de partea învingătorilor, în timp ce partizanii ruşilor
fuseseră reduşi la tăcere. Domnitorul îi arăta semne de prietenie, iar sudiţii
francezi erau trataţi cu mai multă consideraţie8. La 26 iunie 1813, Caragea îl
asigura pe Maret de preţuirea şi de sentimentele sale profranceze9.

Victoria Rusiei asupra Franţei a avut drept consecinţă numeroase
presiuni exercitate asupra consulilor francezi în Principate. De exemplu,
Ledoulx şi Fornetty au primit de la amiralul Ciceagov ordinul să părăsească
Ţările Române în termen de 24 de ore. Domnitorul Caragea chiar îşi
exprimase nemulţumirea faţă de Ledoulx, cu care intrase în conflict.
Consulul a fost nevoit să ceară paşaportul, gest care echivala cu căderea în
dizgraţie şi incompatibilitate cu postul diplomatic. Andreossy, ambasadorul
Franţei de la Constantinopol, l-a reintegrat pe Ledoulx împotriva voinţei lui
Caragea. Conflictul a fost aplanat mai târziu, când în 1816, Talleyrand i-a dat
satisfacţie domnitorului şi l-a înlocuit pe Ledoulx cu Fromont10.

6 Berindei 1991b, p. 40-41; Zub 1994, p. 64; Cliveti 2006, p. 29.
7 Hurmuzaki 1912, p. 966-968; Oţetea 1932, p. 338; Almaş 1977, p. 42; Ciobanu 1980a, p.
180; Iordăchescu 2003, p. 202-203.
8 Hurmuzaki 1912, p. 969.
9 Ibidem, p. 970.
10 Hurmuzaki 1913, p. 801; Iordăchescu 2003, p. 202-203; Pippidi 2009, p. 326.



Personalitatea lui Napoleon Bonaparte, războaiele napoleoniene şi ecoul lor

379

Locuitorii din Principate au intrat în contact cu evenimentele
europene şi prin intermediul foilor volante care circulau prin oraşe şi sate:
proclamaţii ale ţarului, ale lui Napoleon sau discursuri din Adunarea
Naţională Franceză11. Ofiţeri străini au venit să înroleze voluntari contra
trupelor franceze şi în Valahia. Atunci când a început campania din Rusia, în
Principate au circulat zvonuri contradictorii. Spre exemplu, în 1812, se
zvonea la Bucureşti că generalul Marmont va trece prin oraş cu o armată de
25000 de soldaţi12. Ştiri despre Bonaparte erau difuzate în Valahia de
„miniştrii” lui Ipsilanti, contele Belleval şi marchizul de Sainte-Aulaire13.

Un memoriu francez ...
Raportul Notes statistiques sur la Pologne Russe, la Moldavie et la Valachie,

redactat de căpitanul adjunct la Statul Major General al Marii Armate,
Aubert, conţinea 10 pagini, dintre care 7 erau consacrate spaţiului românesc.
Nicolae Iorga opina că raportul fusese realizat la cererea expresă a lui
Napoleon. La finalul textului, apar atât data, cât şi locul unde a fost el
conceput: Paris, 26 octombrie 1807, urmate mai apoi de semnătura
autorului. Este cunoscut faptul că Aubert a făcut parte dintr-o delegaţie
compusă, conform scrierilor unuia dintre membrii săi, Armand Charles
Guilleminot, din trei ofiţeri francezi şi unul rus. Guilleminot deţinea funcţia
de adjutant de comandant şi cum era cel mai mare în grad, era şi
conducătorul misiunii franceze; din delegaţie mai făceau parte comandantul
de escadron Simmer, Aubert şi un ofiţer rus. Delegaţia franceză a plecat de
la Cartierul General Imperial de la Tilsit, la 11 iulie 1807, pentru a se întâlni
cu generalul Michelson, comandantul armatelor ruseşti aflate în Principate şi
cu marele vizir, Celebi-Mustafa, care deţinea comanda trupelor otomane la
Dunărea de Jos. Relatarea lui Aubert începea cu plecarea de la Tilsit şi cu
drumul care trecea prin Grodno, Kovel, Luck şi Cameniţa. Cu privire la
ultima cetate, militarul francez a făcut o serie de consideraţii de ordin istoric,
precum şi câteva descrieri despre situaţia de la acea vreme a oraşului.
Referitor la realităţile româneşti, Aubert s-a dovedit a fi un fin observator.
Având în vedere interesul acordat fortificaţiilor întâlnite, cursurilor de apă,
căilor de comunicaţie de pe uscat, istoricul orădean Sorin Şipoş presupunea
că Aubert ar fi fost ofiţer de geniu. În privinţa scopului călătoriei, Aubert nu
a făcut în cuprinsul raportului său nicio precizare. În schimb, Guilleminot,
ofiţerul francez care conducea delegaţia, consemna că scopul misiunii lor a
fost să convingă factorii politici otomani să încheie un armistiţiu cu Rusia.
Cum era o misiune de maximă importanţă pentru Franţa, se poate bănui că

11 Duţu 1972, p. 143; Pippidi 1999-2000, p. 120-121.
12 Duţu 1972, p. 144; Muţiu 1970, p. 296-297.
13 Duţu 1972, p. 146.
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delegaţii trimişi erau persoane bine pregătite şi care prezentau încredere. De
subliniat faptul că ei au plecat de la Tilsit la 11 iulie, cu doar câteva zile
înainte de a se fi semnat tratatul secret dintre Franţa şi Rusia. Una din
prevederile lui menţiona obligaţia Franţei de a-i oferi Turciei medierea
pentru restabilirea păcii cu Rusia. Armistiţiul turco-rus a fost semnat la
Slobozia, la 24 august, iar delegaţii francezi au jucat un rol important. Este
însă interesant că Aubert nu a lăsat nicio informaţie în raportul său din care
să reiasă că a participat personal la discuţiile dintre cele două delegaţii14.

Războaiele napoleoniene, precum şi personalitatea lui
Napoleon Bonaparte s-au bucurat de un interes deosebit în partea
europeană a Imperiului Otoman, în general, şi în Principatele Române, în
special. Pătrunderea ideilor de libertate şi egalitate ale Revoluţiei Franceze,
precum şi victoriile generalului Bonaparte în Egipt15, au dus la izbucnirea
unor acţiuni antiotomane în rândurile sârbilor, bulgarilor, grecilor şi
albanezilor. După pacea de la Pressburg, din 1805, când Franţa a anexat
Veneţia, Istria şi Dalmaţia, albanezii şi muntenegrenii s-au adresat lui
Napoleon. Prin apelurile lor repetate, ei încercau să obţină ajutorul acestuia
pentru a-şi recăpăta independenţa sau măcar autonomia. Sârbii, care îşi
începuseră lupta pentru independenţă din 1804, solicitau ajutor francez atât
în lupta antiotomană, cât şi împotriva Austriei. În plus, prezenţa la Vidin a
misiunii militare franceze pe lângă Pasvantoglu, paşa răzvrătit împotriva
sultanului, a fost recepţionată de bulgari drept începutul unei politici
franceze active în Peninsula Balcanică. Grecii au privit cu entuziasm
desfăşurarea campaniei din Egipt şi ocuparea insulelor Ionice de către
armata franceză. Poetul A. Coray era convins că Grecia va fi eliberată numai
cu sprijinul Franţei şi îi îndemna pe greci să-i primească pe „liberatorii
francezi” şi să se înroleze ca voluntari în armata franceză care lupta în Egipt.
El afirma că „dacă avem ca salvatori ai grecilor pe prietenii libertăţii,
francezii, nu mai avem nevoie de alţii”16.

14 Guilleminot f.a., p. 1. Apud Şipoş 2005, p. 42; Emerit 1936, p. 190-191.
15 Mai mult decât atât, campania lui Napoleon în Egipt a prilejuit apariţia unei mode
„orientale”, care a caracterizat mai ales arta franceză de la începutul secolului al XIX-lea şi
care va dura aproape întreg veacul (Spânu 2002, p. 96; Oprescu 1926, p. 5).
16 Cassi 1919, p. 38-39; Iorga 1944, p. 224; Camariano 1946, p. 20; Pirenne 1961, p. 33;
Soboul 1962, p. 479-481; Vîrtosu 1965, p. 403; Şerban 1967, p. 293-294; Eliade 1982, p.
196-198. Interesantă este poziţia călugărului Vitalie de la Neamţ, care scria despre
evenimentele desfăşurate în Franţa: „acest neîndumnăzăit Bunăparte (să-i zicem rea parti) s-
au unit cu cei mai mulţi ucenici răi ai lui Voltir şi neîndumnezăit săvârşindu-se ş-au omorât
pre drept împăratul lor” (Bodin 1945, p. 141; Corfus 1945, p. 223; Muţiu 1970, p. 297;
Duţu 1972, p. 146-147; Berindei 1997, p. 101; Barbier 2010, p. 31; vezi şi Ciobanu 1996, p.
155-156).
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Delegaţi, memorii şi petiţii
Boierii moldoveni şi valahi, care-şi puseseră până atunci toate

speranţele de eliberare naţională în Rusia şi care adoptaseră limba, cultura şi
civilizaţia franceză într-o vreme în care influenţa Franţei şi a Angliei erau în
creştere la Constantinopol şi în sud-estul Europei, au început să se orienteze
spre Occident şi în special, spre Franţa17. Domnii Scarlat Callimachi şi
Alexandru Suţu au purtat o bogată corespondenţă cu Napoleon Bonaparte;
în 1802, boierii cu sentimente francofile, printre care se regăseau şi Barbu
Văcărescu, Grigore Ghica şi Grigore Brâncoveanu, au trimis petiţii prin care
cereau protecţia primului-consul. Cum nu au primit niciun răspuns din
partea acestuia, ei s-au reorientat către împăratul Austriei, solicitând în
calitate de „reprezentanţi ai naţiunii valahe” „să fie eliberaţi de jugul tiraniei,
al opresorilor barbari ai umanităţii”18; la Paris au fost trimişi boierii Iordache
Catargi şi Nicolae Dudescu cu misiunea de a cere protecţia împăratului
francez. De altfel, caracterul de limbă diplomatică în Europa secolelor al
XVIII-lea şi al XIX-lea, a determinat alegerea limbii franceze pentru
redactarea memoriilor boierilor moldoveni şi valahi către curţile europene
vreme de mai bine de un sfert de veac, de la 1775 şi până la Napoleon19.

După lovitura de stat de la 18 Brumar şi mai cu seamă după bătălia de
la Marengo, „partida naţională”20 din Muntenia şi-a îndreptat speranţele
către Franţa. Această partidă boierească era supranumită şi „partidul
francez”, fiind compusă din marii boieri munteni, printre care vornicii
Scarlat Câmpineanu, logofătul Băleanu, Nicolae Dudescu, Grigore Ghica,
banii Văcărescu şi Dumitru Ghica. I-au atras de partea lor şi pe câţiva boieri
moldoveni, care doreau independenţa principatului lor, ca Sturdza, Catargi
şi Beldiman. Ultimul era şeful partidului. Boierii scoşi chiar şi „pentru o
clipă [...] din trândăvia lor, din amorţeala lor intelectuală, din relele lor
deprinderi”21, în iarna anului 1800, după o mare reuniune nocturnă la palatul
marelui ban Dimitrie Ghica, au decis să-şi susţină situaţia în faţa primului-
consul. În scopul acesta, l-au trimis la Paris pe boierul Nicolae Dudescu. În
doar câţiva ani, şi-a pierdut toată averea, care consta mai ales în moşii şi
case. Scumpetea vieţii din capitala franceză, precum şi pasiunea sa pentru
lux l-au costat toţi banii gheaţă. La scurtă vreme, proprietăţile sale au ajuns
pe mâna creditorilor. A fost trimis la Paris, în căutarea lui, tânărul boier

17 Iorga 1932, p. 129-130; Pippidi 1980, p. 345; Teodor 1984, p. 215; Vlad 1984, p. 75;
Djuvara 1999, p. 181; Ioniţă 2007, p. 49.
18 Iorga 1932, p. 129; Şerban 1967, p. 294; Mihordea 1970, p. 59; Teodor 1984, p. 226;
Hitchins 1998, p. 77.
19 Iorga 1927a, p. 91; Iorga 1932, p. 130; Georgescu 1970, p. 81; Teodor 1980, p. 136;
Teodor 1984, p. 330; Berindei 1991a, p. 382-383.
20 Eliade 1982, p. 192; Jewsbury 2003, p. 33.
21 Almaş 1961, p. 65-84; Eliade 1982, p. 203; vezi şi Dimitrescu f.a.
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Golescu. Acesta povestea că odată sosit acolo cu trăsurile pline de provizii,
cu arnăuţii şi ţiganii lui, Dudescu a ajuns celebru pentru risipă. Suita sa de 30
de arnăuţi cu cai, ale căror haine de postav roşu şi harnaşamente erau
brodate cu fir de aur, îl eclipsa prin pompă chiar şi pe Napoleon. A atras de
partea sa mai multe persoane importante din anturajul acestuia: doamna de
Staël, doamna Récamier şi generalul Poniatowski. Se zvonea chiar că ultimul
îşi luase angajamentul de a-l convinge pe însuşi Bonaparte să treacă prin
Principate dacă Franţa avea să atace Rusia. Boierul Dudescu era supranumit
„Nebunul”. Se spune că la mijlocul verii 1801, ar fi presărat pe Champs-
Elysées o mare cantitate de zahăr glasat, pentru care angajase mai mulţi
cofetari şi patiseri, şi ar fi invitat nobilimea franceză la o plimbare cu sania.
Oferea mari banchete, la care doamnele găseau întotdeauna ascunsă, sub
şervetul lor, câte o bijuterie. Risipa l-a costat în câţiva ani toate
proprietăţile22.

În anul 1802, boierii munteni pribegi în Transilvania din cauza
incursiunilor rebelilor de la Vidin, au dus o adevărată campanie de cereri la
curţile europene. Una îi era adresată primului-consul; petiţia i-a parvenit prin
intermediul ambasadorului Franţei de la Viena, Champagny23. Cererile lor s-
au păstrat doar sub formă rezumativă, în raportul lui Ruffin adresat lui
Champagny; „durerile noastre”, scriau boierii, „sunt atât de cunoscute
Excelenţei Voastre, pentru a aprecia urgenţa, siguranţa şi secretul pe care-l
cere importanţa acestei scrisori”24. Raportul lui Ruffin sublinia că boierii
cereau „ca tributul să fie redus la cifra pe care Muntenia o plătea, când de
bună voie s-a închinat Porţii”; boierii mai cereau „protecţia primului-consul
împotriva tâlhăriilor [...] turceşti” şi ca ţările lor „să se constituie în
republici”. Bonaparte nu a înţeles mare lucru din cererea boierilor şi se
spune că i-ar fi răspuns repezit şi cu dispreţ lui Champagny: „Să se scrie
acestor inşi să mă facă să înţeleg ce aş putea face pentru ei”. Existenţa
cererilor muntene este atestată şi de hatişeriful din 1802, care pomeneşte că
s-a primit „grecesc şi turcesc arz mahzar din partea celor din Ţara
Românească [...] cu cuprindere că au pătimit asupriri şi necazuri”25.

22 Iorga 1927b, p. 46. Apud Calistru 2003, p. 49; Şerban 1967, p. 294-295; Duţu 1972, p.
147; Berindei 1979, p. 406; Eliade 1982, p. 193; Djuvara 1995, p. 285, 344; Ghika 2008, p.
44-45.
23 Hurmuzaki 1885, p. 228; Alexandrescu-Dersca 1958, p. 111; Georgescu 1970, p. 44;
Eliade 1982, p. 204; Cernovodeanu, Edroiu 2002, p. 491-492; Ghika 2008, p. 48.
24 Hurmuzaki 1885, p. 226; Vîrtosu 1947, p. 31; Ionescu 1956, p. 39-40, 48-49; Georgescu
1970, p. 44; Cornea 1972, p. 36-37; Berindei 1979, p. 406.
25 Hurmuzaki 1885, p. 228; Sturdza 1900, p. 252-253; Iorga 1934, p. 86; Vîrtosu 1947, p. 31;
Ionescu 1956, p. 39, 49-50; Almaş 1961, p. 67; Georgescu 1970, p. 44-45; Liu 1972, p. 581-
582; Eliade 1982, p. 194, 214; Berindei 1997, p. 105; Oncescu 2007, p. 23.
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Boierii moldoveni, în frunte cu logofătul Dumitrachi I. Sturdza, au
întocmit în acelaşi an proiectul de organizare a unei „republici aristo-
democraticeşti”26, după exemplul Franţei republicane. Silită de nevoile
interne şi pătrunsă de spiritul Revoluţiei Franceze, boierimea din Principate
a încercat să ducă o activitate reformatoare, menită să îndrepte relele ce
loveau în interesele ţării, dar şi în ale lor. Ei denunţau abuzurile turcilor,
crescute simţitor după pacea de la Iaşi şi cereau eliberarea de sub jugul
turcesc sau cel puţin, ca turcii să fie obligaţi să respecte vechile privilegii,
reducerea tributului şi oaste pământeană27. De inspiraţie occidentală,
franceză, proiectul prevedea ideea separaţiei puterilor, prin înlocuirea
domnitorului prin trei divanuri „oarecum independente”28. În „Divanul de
jos” intrau „deputaţii cei trimişi din ţară, ce închipuiesc icoana unui norod
deplin slobod”29, aleşi pe baza unui sistem electoral etapizat, care ar fi
trebuit să se întrunească o dată la şase luni. Puterea efectivă o deţinea
„Divanul cel mare”, compus din 15 membri, echivalentul unui veritabil
guvern. „Divanul pravilnicesc” era compus din 15 boieri mari, aleşi pe viaţă,
cărora li se cerea să aibă „o deplină ştiinţă de partea pravilnicească”30.

Boierii din „partida naţională”31, formată şi condusă de marele ban
Dimitrie Ghica32, care nu emigraseră în Transilvania, intenţionau să se
strămute cu averile şi familiile în Franţa. Boierul Dimitrie Ghica era
permanent persecutat de Constantin Ipsilanti. A fost înlăturat din toate

26 Iuliu C. Ciubotaru şi N. A. Ursu au emis ipoteza că proiectul de republică „aristo-
democraticească” s-ar situa din punct de vedere cronologic nu la 1802, ci în ultimele decenii
ale secolului al XVIII-lea. Conform aceloraşi autori, proiectul nu ar fi fost opera marelui
boier moldovean Dimitrie Sturdza, ci a munteanului Ioan Cantacuzino. Dan Berindei este
de părere că întocmirea sa nu ar fi putut avea loc la mijlocul secolului al XVIII-lea, când
Ioan Cantacuzino se afla la Iaşi. Redactarea sa ar putea fi mai degrabă legată, în opinia
cercetătorului menţionat, de izbucnirea şi desfăşurarea războiului ruso-austro-turc din
1787-1792 şi de prima fază a revoluţiei (Ciubotaru, Ursu 1987, p. 181-186, 190-196;
Berindei 1997, p. 101-102).
27 Vîrtosu 1947, p. 29, 402; Ionescu 1956, p. 39-40; Duţu 1966, p. 922; Berindei 1979, p.
406; Berindei 1997, p. 101.
28 Vîrtosu 1947, p. 23; Platon 1996, p. 15; Berindei 1997, p. 102.
29 Vîrtosu 1947, p. 26.
30 Ibidem, p. 36.
31 După „stingerea nădejdii lor în Franţa”, boierii din partida naţională au revenit la vechea
lor stare de inerţie, „s-au întors la viaţa lor obscură, fără relief, fără aspiraţii şi nu s-au mai
gândit decât la micile lor interese de moment”. Pompiliu Eliade consemna că „dacă Franţa
nu le mai putea veni ţărilor lor în ajutor, dacă tot trebuia să fie hărţuiţi între Turcia şi Rusia,
atunci mai bine rămâneau legaţi de Turcia, care deja stăpânea Principatele şi de care
influenţa franceză îi apropiase o clipă”. Partida franceză s-a scindat, iar boierii care fuseseră
membrii ei au format „partida turcească”. Boierul Filipescu, şeful partidei turceşti, a primit
misiunea de a redacta o asigurare de credinţă faţă de Turcia (Eliade 1982, p. 203-204).
32 Ghika 2008, p. 29.
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funcţiile şi vegheat cu stricteţe. Abia prin 1803, Ghica, profitând de trecerea
generalului Brune prin Bucureşti, a reuşit să-i trimită lui Napoleon o
scrisoare33.

Printre hârtiile din arhiva napoleoniană, aflate la Arhivele Naţionale
din Paris, s-a descoperit şi un memoriu în limba franceză nesemnat şi
nedatat, purtând însă, adăugate ulterior, de altă mână, cu altă cerneală,
cuvintele: „Moldavie, Valachie, octobre, 1807”34. După o serie de
consideraţii de ordin istoric35, memoriul sublinia starea gravă a celor două
Principate, cârmuite „nu [...] de oameni, ci de vulturi, de harpii nesăţioase,
tirani care vin din Fanar şi din Pera în aceste ţări române, ajunse pământ al
făgăduinţei de îmbogăţire rapidă”. Astfel înjosiţi, românii făceau apel la
„popoarele Italiei şi Franţei, la Napoleon însuşi, spre a fi salvaţi de la
pieire”36. Românii cereau să fie ajutaţi să se ridice la rangul de naţiune liberă
şi independentă. Era necesar, pentru început, ca ambele Principate să aibă
aceeaşi cârmuire şi suveranitate, fie sub denumirea de Dacia, fie sub cea de
Valahia Mare. În sprijinul acelei uniri, autorii memoriului aduceau argumente
de ordin geografic, legislativ şi de limbă. În plus, sub o „guvernare
omenească”, populaţia lor ar fi crescut. Protectoratul nu era o soluţie, ci
garanţia formală a Marilor Puteri pentru suveranitatea celor două Principate
unite.

Memoriul mai punea şi problema formei de conducere: se cerea un
suveran de origine franceză sau italiană. În viziunea autorilor memoriului,
francezii şi italienii erau singurii capabili să asigure o bună guvernare, să fie
promotorii unui regim democratic, reprezentativ, pe care ei îl numeau
„creator”: „la aceştia, luminile legislaţiei, sentimentele de onoare, de
probitate în educaţie sunt excelente. Ei sunt singurii în Europa care au un

33 Eliade 1982, p. 193-194, 197; Ghika 2008, p. 49; Gane f.a., p. 9.
34 Memoriul, cu ştersături, îndreptări şi cuvinte adăugate printre rânduri, prezintă şi o serie
de greşeli de limbă şi ortografie, iar din cuprins reiese că ar fi fost scris de catolicii din
Moldova (Vîrtosu 1947, p. 403, 411; Liu 1972, p. 582).
35 Memoriul consemna că ambele Principate au alcătuit împreună cea mai mare parte din
Dacia. Columna lui Traian de la Roma exemplifica orgoliul cuceritorilor romani, dar şi
curajul cu care dacii au luptat împotriva soldaţilor împăratului Traian. După războaiele
daco-romane, Dacia a fost colonizată de romani, iar după retragerea aureliană, au urmat
neamurile migratoare: gepizi, cumani, pecenegi şi bulgari. La multă vreme după întemeierea
celor două Principate, Moldova şi Valahia, ele au ajuns tributare turcilor, aflaţi la apogeul
puterii lor. Memoriul conţinea şi o descriere a ceremonialului de investitură a domnilor
moldoveni şi munteni la Constantinopol. Se specifica că erau singurii supuşi otomani care
aveau dreptul să treacă pe străzile capitalei otomane cu alai (Vîrtosu 1947, p. 403-404, 411-
414; Boicu et alii 1980, p. 58).
36 „Creştini ai Europei, mărinimoase popoare ale Italiei şi Franţei, mărinimos şi august
Napoleon, veţi îngădui, oare, ca sub ochii voştri să se întâmple cea mai mare crimă şi ca, la
adăpostul laurilor voştri, noi să cădem în cea mai înspăimântătoare sclavie?” (Vîrtosu 1947,
p. 405, 414-415; Boicu et alii 1980, p. 58).
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guvern blând, paşnic şi paternel şi care aproape nu se simte”, continuau
autorii memoriului. Ei erau dispuşi şi spre o soluţie de compromis: „un alt
fel de domn” ar fi fost bun, doar cu condiţia să fie ereditar37. Era respinsă de
la bun început ideea unei cârmuiri autoritare. Autorii memoriului mergeau
chiar mai departe, propunând nici mai mult nici mai puţin decât colonizarea
celor două ţări reunite cu francezi şi italieni38.

Suveranul celor două Principate reunite ar fi trebuit să fie de religie
catolică. Misiunea sa era aceea de a îndrepta „situaţia decăzută”39. De fapt,
memoriul avea în vedere asigurarea existenţei statale, iar pentru a evita
cotropiri din partea puternicelor imperii vecine, ele ar fi trebuit să
beneficieze de o forţă militară care să se impună. Pornind de la deviza omne
malum a aquilone40, autorii memoriului cereau expres ca Principatele Române
să nu încapă sub stăpânirea Rusiei ţariste, care nu fusese în stare până atunci
să asigure fericirea supuşilor săi şi să dea Ţărilor Române o cârmuire „bună,
dreaptă şi statornică”41. Memoriul se încheia cu o peroraţie grandilocventă,
menită a câştiga bunăvoinţa lui Bonaparte42.

Emil Vîrtosu opina că memoriul fusese alcătuit cu mult înainte de
luna octombrie 180743, după tratatul de la Tilsit (7 iulie 1807) şi înainte de
înţelegerea de la Erfurt (22 septembrie 1808). Nu este cunoscut autorul
memoriului, cum nu se ştie nici cine l-a dus la Paris sau dacă i-a fost

37 Vîrtosu 1947, p. 405, 415-417; Hitchins 1998, p. 175.
38 „Dacă 15000-20000 de persoane pline de aceste idei fericite ar veni să se stabilească între
noi, ele ne-ar aduce o schimbare dintre cele mai extraordinare, şi în viaţa socială şi în viaţa
morală. În primul rând ar înlătura instabilitatea noastră, prin elaborarea unei constituţii
adaptate la nevoile noastre şi ne-ar conduce, printr-o organizare administrativă încă şi mai
folositoare”. Memoriul dezvolta această idee pe linia afinităţilor de limbă, moravuri, care ar
fi inspirat românilor „o activitate deosebită pe drumul gloriei” (Vîrtosu 1947, p. 405-406,
415-416; Cornea 1972, p. 37).
39 „Nu este decât o singură religie sfântă, plină de lumini şi de virtuţi, cea catolică, în stare
să reformeze într-adevăr această oribilă depravare a principiilor morale”. Era o idee
arbitrară, nerealistă, care nu ţinea seama de specificul celor două Principate (Vîrtosu 1947,
p. 406, 416, 418).
40 Toate relele vin de la miazănoapte (ibidem, p. 406, 419).
41 Preocupările de ordin naţional se împleteau cu cele de ordin social. Remarcăm caracterul
antifanariot. Se sublinia că moldovenii erau conduşi „de vulturi, de monştri nesăţioşi”. Se
concluziona că „avem tot atâţia stăpâni câţi boieri; tot atâţia tirani câţi infernul ne varsă din
străduţele din Fanar şi din Pera” (ibidem, p. 406, 414).
42 „Puterea voastră, incomprabile împărat al francezilor, este fără margini, generozitatea
voastră fără seamăn! Dacă vorbiţi, independenţa noastră va fi proclamată! Dacă doriţi,
fericirea noastră va fi asigurată! ... Implorându-vă, ca pe suveranul protector al nostru, am
vrea să vă admirăm ca mare mai mult prin bunătate decât prin putere!”. Memoriul se
încheia patetic „Veţi fi, după Dumnezeu, unic obiect al binecuvântărilor românilor şi idolul
drag al celei mai scumpe recunoştinţe!” (ibidem, p. 407, 419-420).
43 Ibidem, p. 407.
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prezentat lui Bonaparte. Emil Vîrtosu aprecia clasarea lui în „Arhiva
împăratului” drept o dovadă a faptului că acesta ar fi luat cunoştinţă de
conţinutul lui.

Se pare că demersurile boierilor le erau cunoscute contemporanilor de
vreme ce popa Ilie din Butoi, un sat din Oltenia, însemna pe ultimele file ale
unui Tetraevanghel ştirea pe care probabil o aflase de la mitropolitul Dositei
Filiti: „tot în anul 1807, boierii de neam grec iscălit-au cu mitropolitul
scrisori către Napolionul Franţului, ca să-i ia supt oblăduirea lor, fiind
pravoslavnici ca şi ei”44.

Totuşi, unii dintre boieri care „au persistat în visurile lor”, l-au delegat
pe boierul Ion Ghica să meargă să-l întâlnească pe Napoleon în Spania,
unde acesta se găsea la sfârşitul anului 1807, pentru a-i înmâna o petiţie. Din
păcate, misiunea lui Ion Ghica nu s-a bucurat de mai mult succes decât
aceea a boierului Dudescu. Ghica a fost arestat ca suspect la Gap şi după ce
a făcut trei luni de închisoare, a fost expulzat de pe teritoriul francez45.

Alte căi de răspândire şi receptare a ştirilor despre epopeea
napoleoniană în Ţările Române

Ecoul războaielor napoleoniene s-a răsfrânt asupra tuturor claselor şi
categoriilor sociale. Ştirile cu privire la aceste evenimente s-au răspândit prin
mijloace dintre cele mai variate: presă, manifeste, broşuri, cărţi,
corespondenţă oficială şi particulară şi manuscrise. În lipsa unor periodice în
limba română, atât în Moldova, cât şi în Valahia şi Transilvania au circulat
ziare tipărite în limbile italiană46, germană47, franceză48 şi greacă49. Despre
existenţa şi circulaţia ziarelor şi „gazeturilor” în Valahia se regăsesc menţiuni
şi la Dionisie Eclesiarhul, Zilot Românul şi Naum Râmniceanu, în cronicile
cărora se face referire şi la războaiele napoleoniene. Periodicele respective50

erau procurate prin intermediul negustorilor din Sibiu sau Braşov, care

44 Hurmuzaki 1912, p. 722; Vîrtosu 1947, p. 408.
45 Pompiliu Eliade consemna că „aşa s-au prăbuşit pentru a doua oară speranţele pe care cei
câţiva membri ai «partidei naţionale» române de la acea dată timpurie şi le puseseră în
Franţa” (Eliade 1982, p. 204).
46 Notizie del Mondo, Il Redattore italiano (Şerban 1967, p. 295).
47 Din Austria - Journal de Francfort, Gazette de Vienne, Ofenerzeitung, Die Fliegende Post
(Hurmuzaki 1912, p. 690; Lebel 1955, p. 299; Şerban 1967, p. 295-296;).
48 Journal encyclopédique, Le Journal Littéraire, L’Almanach des Dames, Le Mercure de France
(Şerban 1967, p. 295).
49 Loghias Ermes, Telegraful grecesc (1812). Mai soseau ziare şi din Anglia, din Olanda sau din
statele germane, precum Le Courrier de Londre, Gazeta din Altona, Gazeta din Köln, Gazette
d’Utrecht, Gazeta din Aachen (Hurmuzaki 1885, p. 296; Hurmuzaki 1912, p. 656; Iorga 1922,
p. 13, 19-20, 22-23; Şerban 1967, p. 296;).
50 Şerban 1967, p. 296. De altfel, Napoleon Bonaparte a fost „primul străin despre care
cronicarii ţării au vorbit pe larg” (Eliade 1982, p. 213).
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întreţineau legături cu Apusul, prin poşta austriacă sau rusească, dar şi prin
mijlocirea agenţilor consulari străini stabiliţi în Bucureşti sau Iaşi. Interesul
pentru presa străină era mare în Principate. La 1803, boierul oltean Barbu
Ştirbei îşi exprima nemulţumirea şi neliniştea cu privire la soarta gazetelor
sale într-o scrisoare adresată negustorului din Sibiu, Constantin Hagi Pop:
boierul consemna în epistola sa că nu primise ziarele „şi pe acest an” şi că
„tuturor le vine, numai ale mele s-au oprit”51.

Manifestele şi foile volante, majoritatea tipărite în româneşte, au
circulat cu mai multă uşurinţă52 şi au făcut referire mai cu seamă la ultima
perioadă a războaielor napoleoniene, după campania din Rusia, când
prăbuşirea imperiului francez părea iminentă. Dionisie Eclesiarhul a
reprodus în cronica sa proclamaţia ţarului Rusiei, Alexandru I, din 1814,
adresată populaţiei din Paris. Mărturie mai stau şi alte trei manifeste
descoperite la mănăstirea Neamţ, alături de copia unui hrisov al lui Scarlat
Callimachi din 25 aprilie 1814, copiate probabil de un călugăr de acolo. Unul
dintre acele manifeste făcea referire la întoarcerea trupelor aliate la Paris, un
altul - la cuvântarea ţarului Alexandru I în capitala franceză, la 31 martie
1814, iar ultimul - la decretul dat de Senatul francez pentru detronarea lui
Bonaparte53.

Revoluţia Franceză şi epoca napoleoniană au dus la o creştere a
interesului şi a curiozităţii boierilor români pentru cărţile franceze, fapt care
nu a trecut neobservat de către agenţii diplomatici acreditaţi în Principate. Ei
semnalau cu îngrijorare progresele neîncetate ale „duhului iacobin”, sub

51 Şerban 1967, p. 296.
52 Menţionăm că în Transilvania au circulat manifeste ale guvernului de la Viena care
înştiinţau populaţia despre atrocităţile săvârşite de trupele franceze pe teritoriul austriac.
Într-un manifest din 1799, se descria în detaliu cum trupele lui Napoleon Bonaparte jefuiau
locuitorii din regiunea Tirol, distrugând gospodăriile şi ogoarele. Exagerate, acele ştiri aveau
drept scop să trezească în conştiinţa populaţiei transilvănene antipatia şi chiar ura împotriva
armatelor franceze (Bulat 1928, p. 177; Şerban 1967, p. 296). Începând din 1805, dată la
care expira privilegiul populaţiei româneşti din Bucovina de a fi scutită de recrutare,
populaţia din acea provincie a fost nevoită să procure ostaşi armatei austriece, care lupta
împotriva Franţei napoleoniene. Recrutările au provocat răscoale ţărăneşti şi fuga a câtorva
mii de locuitori peste graniţă, în Moldova, după ce-şi incendiaseră casele. În 1809, din
Bucovina au fost recrutaţi soldaţi pentru formarea unui contingent. Într-un manifest din
1813 semnat de guvernatorul Galiţiei, se arăta necesitatea constituirii a trei batalioane şi a
unei divizii de rezervă formată din bucovineni. Autorul manifestului menţiona, printre
altele, distrugerile făcute de armatele franceze în Rusia, unde „au năvălit până la Moscova”,
unde au prădat şi profanat biserici, au jefuit oraşe, iar Napoleon şi-a însemnat paşii „cu
sânge şi stricăciuni”. În 1814, cu prilejul unor noi recrutări, la cererea consulului austriac,
domnul Moldovei a instituit o pază severă la graniţă în ţinuturile Suceava, Botoşani,
Dorohoi şi Herţa (Hurmuzaki 1912, p. 170, 683, 685; Hurmuzaki 1938, p. 264-266;
Hurmuzaki 1940, p. 142-143, 146-147; Şerban 1967, p. 297, 300).
53 Şerban 1967, p. 298.
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influenţa căruia boierii citeau cu aviditate „cărţi pline de cele mai vinovate
maxime revoluţionare, de modă nouă”: Histoire de la Convocation et des Elections
aux Etats Généraux en 1784, Histoire politique de la Révolution en France, Lettres
sur la Souveraineté du Peuple, Discours de Mirabeau, Manuel du Citoyen. Sensibili la
preferinţele şi cerinţele protipendadei, negustorii şi librarii aduceau cu ei sau
făceau comenzi pentru cărţi, broşuri care circulau în Europa vremii şi care
făceau referire la evenimentele din Franţa acelor timpuri54.

Relatări mai ample cu privire la desfăşurarea războaielor napoleoniene
se regăsesc în filele broşurilor şi cărţilor tipărite, provenind din ambele
tabere beligerante. Ele serveau ca material de propagandă şi agitaţie şi erau
difuzate mai ales prin mijlocirea reprezentanţilor diplomatici acreditaţi în
capitalele celor două Principate. În preajma semnării păcii de la Tilsit,
guvernul francez a tipărit la Paris, la imprimeria Giguet et Michaut, o
broşură numită Politica şi încălcările Rusiei faţă de Turcia şi Principatele Române, pe
care a difuzat-o la Constantinopol, şi mai apoi la Bucureşti. Franţa urmărea
prin intermediul acelei broşuri să menţină alianţa cu Turcia şi să împiedice
încheierea păcii dintre Rusia şi Turcia. La câţiva ani, politica externă a
Franţei a fost discreditată în faţa opiniei publice din Moldova şi Valahia prin
tipărirea la Londra a două broşuri: Campania în Portugalia din 1810 şi 1811 şi
Urmările campaniei din Portugalia, care conţineau ştiri false despre campaniile
din Spania şi din Portugalia. Se pare că ambele broşuri au pătruns în Ţările
Române venind de la Sankt Petersburg în primele luni ale lui 1812 şi au fost
difuzate mai ales la Bucureşti, unde aveau loc tratativele de pace dintre Rusia
şi Turcia. Ledoulx, consulul francez din capitala valahă, relata că asemenea
broşuri se citeau în „casele mari” din Bucureşti şi erau tipărite în limba
franceză55.

În 1814-1815, atât în Valahia şi Moldova, cât şi în Transilvania au
circulat o serie de broşuri tipărite în româneşte la „Crăiasca tipografie” de la
Buda56. Bucurându-se de o largă circulaţie57, lucrările respective cuprindeau
informaţii despre viaţa lui Napoleon, războaiele duse de el, mai cu seamă
campania din Rusia, dar şi cele din 1813, încheiate în 1814 cu capitularea
Parisului, exilul lui după prima şi a doua abdicare. Alcătuite pe înţelesul
oamenilor de rând, aceste tipărituri impresionează prin bogăţia amănuntelor
şi prin conţinutul lor atractiv. Dionisie Eclesiarhul şi Zilot Românul
menţionau că boierul Barbu Ştirbei solicita acele tipărituri, fiind foarte
interesat de Viaţa împăratului Bonaparte. Tipărite cu permisiunea guvernului

54 Hurmuzaki 1922, p. 815-816; Lebel 1955, p. 235-236; Boicu 1975, p. 51-52; Ciobanu
1980b, p. 151-153; Platon 1981, p. 204.
55 Hurmuzaki 1885, p. 436; Şerban 1967, p. 298; Eliade 1982, p. 202-203.
56 Hurmuzaki 1912, p. 937; Şerban 1967, p. 299.
57 Şerban 1967, p. 299.
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austriac, ele ilustrau de obicei punctul de vedere al adversarilor împăratului.
Se întâmpla adeseori ca informaţiile relative la succesele armatei franceze să
fie minimalizate sau interpretate greşit, iar victoriile armatelor aliate cu mult
exagerate. Se urmărea crearea unui climat politic şi diplomatic ostil Franţei
în Principatele Române58.

În plus, din Moldova şi Ţara Românească erau trimise în Austria,
pentru aprovizionarea armatelor coalizate ce luptau împotriva lui Bonaparte,
mari cantităţi de cereale59, în timp ce din Bucovina, Banat şi Transilvania
luau drumul Vienei vite, cereale, furaje şi cai60.

Oameni, percepţii, imagini ...
În ciuda propagandei antinapoleoniene desfăşurată în Ţările Române,

majoritatea populaţiei se afla sub influenţa ideilor Revoluţiei Franceze, iar
Bonaparte s-a bucurat de simpatie. El era socotit de oamenii de rând drept
un eliberator. Dovadă stau versurile şi poemele care au avut o largă
circulaţie în întreg spaţiul românesc în vremea când el a fost prim-consul
sau împărat. După a doua abdicare din 1815, poemul anonim Cântecul lui
Bonaparte sau Versul lui Bonaparte a circulat în numeroase variante în
Transilvania, dar şi în Moldova, la Paşcani, Bârlad şi Huşi, până în a doua
jumătate a secolului al XIX-lea61.

La Bucureşti şi Iaşi, negustorii greci care străbăteau toată Europa
manifestau simpatie pentru ideile Revoluţiei Franceze şi pentru Franţa,
antrenându-i şi pe tinerii boieri români. Se pare că în oraşele mai mari,
evenimentele din Europa erau discutate, comentate şi interpretate atât de
boieri62, clerici, cât şi de oamenii de rând. Într-o scrisoare de afaceri din anul

58 Ibidem.
59 Hurmuzaki 1938, p. 195; Şerban 1967, p. 301.
60 Hurmuzaki 1938, p. 197, 542, 602; Şerban 1967, p. 301. În plus, Anglia importa pe la
1805 din Valahia zeci de mii de ocale de carne sărată pentru flota sa din Mediterana, iar din
Moldova - porci (Hurmuzaki 1885, p. 307-309, 313; Hurmuzaki 1912, p. 682-683, 685;
Hurmuzaki 1938, p. 207; Şerban 1967, p. 301). Tot la 1805, din Moldova se trimiteau
provizii pentru armata rusă, în timp ce Transilvania aproviziona Viena şi Boemia cu cereale
(Hurmuzaki 1938, p. 277; Lebel 1955, p. 105; Şerban 1967, p. 301).
61 Şerban 1967, p. 301.
62 Iorga 1906, p. 8; Bulat 1935a, p. 12-16. Apud Şerban 1967, p. 305. Despre impresia pe
care personalitatea lui Napoleon Bonaparte o lăsase asupra boierilor munteni şi moldoveni,
Pompiliu Eliade scria: „A fost timp de mai bine de cincisprezece ani subiectul celor mai
serioase discuţii ale marilor boieri; în saloanele lor şi în cercurile pe care le formau în
vestibulul palatului, printre conversaţiile lor fără sfârşit despre cutare bucată de pământ,
despre cutare femeie din oraş, despre cutare post şi printre toate clevetirile lor, numele său
ocupa un loc din ce în ce mai mare, în dauna tuturor nimicurilor. Nici chiar duşmanii săi nu
au vrut să creadă în apusul definitiv al stelei sale”. Fără să ştie, împăratul francez a acţionat
„prin simpla sa prezenţă în lume, asupra imaginaţiei, asupra gândirii şi asupra atitudinii
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1807 adresată căminarului Ioniţă Başotă, serdarul Iordache adăuga la final o
ştire de ultimă oră: „muscalii au luat Varşavul, pe franţuzi i-au prăpădit,
precum spun”. Printr-o epistolă adresată negustorului Constantin Hagi Pop
din Sibiu, clucerul Constantin Otetelişanu se interesa de pacea de la Tilsit şi
de unele zvonuri conform cărora „Bonaparte ar fi dat Rusiei cele două ţări
româneşti, Moldova şi Ţara Românească”. La 1809, ispravnicul ţinutului
Herţa, Constantin Hurmuzaki, trimitea la Vistierie câteva ştiri despre
operaţiunile militare ale armatelor austriece şi franceze în Galiţia, pe care le-
ar fi aflat de la negustorii veniţi din acele părţi. La Bucureşti şi Iaşi, vestea
evadării împăratului din insula Elba şi revenirea lui în Franţa a făcut o
puternică impresie în rândul populaţiei, mai cu seamă în rândurile acelora
care încă mai sperau la un sprijin direct din partea acestuia pentru eliberarea
de sub stăpânirea turcească. În Transilvania, el era privit de unii din
exponenţii burgheziei locale drept eliberatorul lor de sub stăpânirea
austriacă. Încurajaţi de victoriile armatei franceze, unii chiar se manifestau
făţiş împotriva guvernului austriac. În 1815, întoarcerea lui Bonaparte din
insula Elba în Franţa a fost salutată de Gheorghe Lazăr în grădina publică
din Sibiu prin strigătul „Trăiască Napoleon”. Din cauza acelui gest, după
bătălia de la Waterloo, a fost nevoit să se refugieze în Valahia63.

Consulul francez de la Iaşi, Charles Frédéric Reinhard, consemna la
1806, atunci când intrarea armatei ruseşti în Moldova era iminentă, că un
tânăr boier moldovean i-ar fi răspuns la întrebarea „ce vor face boierii când
vor veni trupele franceze în ţară?”, în maniera următoare: „[...] atunci vom fi
pentru Napoleon aşa cum suntem astăzi pentru Alexandru”. La 1811,
boierul moldovean Ioan Balş declara la Viena, la aflarea veştii că reizbucnise
războiul, că „la noi, toţi se declară pentru propriul lor interes şi de partea
celui mai puternic”64.

Cam în aceeaşi vreme, Ioan Dobrescu, un cojocar bucureştean
consemna în cronica sa informaţii cu privire la campania din Rusia, la
războaiele din 1813-1815. Cum avea acces la numeroase „gazeturi”, Ioan
Dobrescu nu s-a mărginit numai la o simplă relatare a evenimentelor; el a
încercat să explice cauzele care au dus la izbucnirea acelor războaie.
Meşterul bucureştean se arăta împotriva războiului şi saluta ridicarea
poporului rus la luptă împotriva armatei franceze. Atunci când relata
suferinţele soldaţilor francezi în retragere, era cuprins de sentimente umane.
Cu privire la campania din Rusia, povestea că la 1813, nişte negustori din

boierilor şi a fost cel dintâi care, fără să vrea şi fără să ştie, le-a purificat spiritul pentru o
clipă, aşezând în faţa ochilor acest ideal care îi va lumina timp de o clipă: «Patria»,
«Neatârnarea»” (Eliade 1982, p. 213-214).
63 Hurmuzaki 1940, p. 215-216; Vîrtosu 1947, p. 410; Şerban 1967, p. 304.
64 Hurmuzaki 1912, p. 305; Bulat 1935b, p. 181-195. Apud Şerban 1967, p. 305.
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Bucureşti au mers „cu cheltuială împărătească” să se convingă la faţa locului
de mulţimea soldaţilor francezi „îngheţaţi de ger”65.

Vremea schimbărilor
După bătălia de la Waterloo, domnitorul de la Bucureşti, Ion

Gheorghe Caragea a ordonat ca un manechin să fie îmbrăcat în uniformă de
ofiţer francez şi „în hohotele de râs ale întregii Curţi, slugile palatului şi l-au
aruncat unul altuia ca pe o minge timp de jumătate de oră”. În plus, soţia
consulului Ledoulx a fost insultată în plină stradă. Atunci când Ledoulx a
cerut să i se prezinte scuze, i s-ar fi răspuns: „Nu mai este ca pe vremea lui
Napoleon, acum pot cere să fiţi destituit, voi scrie regelui dumneavoastră”.
Semne că un nou regim începea puteau fi văzute şi la Constantinopol, unde
protocolul consacrat de tradiţie cerea ca dragomanul Porţii să se ridice în
picioare la intrarea ambasadorului francez. A doua zi după abdicarea
împăratului, dragomanul „a găsit de cuviinţă să nu se mai scoale” în picioare
la intrarea ambasadorului Franţei66. Alexandru Suţu, care chiar corespondase
într-o vreme cu Napoleon, a devenit partizan al ruşilor, cu ajutorul cărora va
şi câştiga tronul Ţării Româneşti la 181867.

Personalitatea lui Bonaparte şi evenimentele epocii napoleoniene au
fost cunoscute în Principatele Române atât de domni, clerici şi boieri, cât şi
de către oamenii de rând. Protipendada din cele două provincii
extracarpatice a manifestat un vădit interes şi, mai mult decât atât, şi-a pus
speranţele în Franţa şi în Napoleon, în timp ce oamenii obişnuiţi l-au privit
cu simpatie. Orientarea boierilor către Franţa s-a produs pe fondul situaţiei
„revoluţionare” din partea europeană a Imperiului Otoman. Pe această linie
se înscriu diversele petiţii şi memorii (conţinând planuri şi prevederi
realizabile, realiste, precum ideea unirii Principatelor sau aceea a separaţiei
puterilor în stat, de sorginte occidentală, alteori unele de-a dreptul fanteziste,
ca ideea trecerii la catolicism sau a colonizării Ţărilor Române unite cu
francezi şi italieni) redactate de boierii valahi şi moldoveni, unele păstrate
integral, altele doar rezumativ în diferite rapoarte ale diplomaţilor francezi,
precum şi trimiterea unor reprezentanţi în apusul Europei pentru a susţine
cauza românilor, precum boierul Dudescu la Paris la 1800, care s-a făcut
remarcat prin extravaganţele şi risipa sa sau Ion Ghica la 1807, a cărui
misiune s-a soldat cu un eşec. Însă ecoul epopeii napoleoniene nu s-a
răsfrânt doar la nivelul elitelor, ci s-a răspândit la scara tuturor claselor şi
categoriilor sociale, pe diverse căi, precum presă, manifeste, broşuri, cărţi,

65 Corfus 1966, p. 343; Şerban 1967, p. 304.
66 Eliade 1982, p. 212.
67 Ibidem.
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corespondenţă oficială sau particulară şi manuscrise. Un rol capital în
pătrunderea şi răspândirea acestora în spaţiul românesc l-au jucat negustorii
din Sibiu şi Braşov, librarii, foarte receptivi şi sensibili la cerinţele pieţei, dar
şi agenţii consulari străini acreditaţi la Bucureşti şi Iaşi. Pe lângă presa şi
publicaţiile străine, aparţinând ambelor tabere beligerante, ce puteau fi
suspectate adeseori de subiectivism şi părtinire în prezentarea
evenimentelor, o largă răspândire au cunoscut şi o serie de manifeste şi foi
volante tipărite în româneşte. Primele tipărituri, indiferent de canalul prin
care au fost introduse în Principate, au circulat la cele mai înalte niveluri ale
societăţii, în saloanele domnitorilor, boierilor şi mitropoliţilor, în timp ce
ideile Revoluţiei Franceze au găsit acolo numeroşi aderenţi. Epopeea
napoleoniană i-a impresionat pe locuitorii Ţărilor Române, în vreme ce
faptele sale au fost consemnate de cronicarii vremii. După ce steaua
împăratului a apus, asistăm la o schimbare de atitudine atât în privinţa
uzanţelor diplomatice, cât şi a tratamentului rezervat consulilor sau sudiţilor
francezi. De altfel, statutul reprezentanţilor francezi în Principate a evoluat
în strânsă legătură cu evoluţia imaginii ţării lor în raport cu celelalte puteri.

The Figure of Napoleon Bonaparte, the Napoleonic Wars
and Their Echo in the Romanian Principalities

(Abstract)

While the Russian-Turkish or Russian-Austrian-Turkish Wars brought the Romanian world
to the West’s attention, the Napoleonic Wars led to a growing interest of France for South-
Eastern Europe in general and the Romanian Principalities in particular, against the
backdrop of hostilities outbreak with Russia. The principle of national sovereignty
proclaimed by the French Revolution found its echo among boyars who hoped to win the
support of the First Consul, Emperor of the French as of 1804, with a view to consolidate
the international autonomous status of the Principalities while strengthening their own
position as well. We mention in this regard, the preparation of memoranda addressed to
Napoleon himself and sending representatives such as Nicolae Dudescu in 1800 or Ion
Ghica in 1807, to support their cause in Western Europe.

The perceived status of French diplomatic representatives in the Romanian
Principalities stood in close connection with how the image of France evolved in relation
with the other powers. While Bonaparte’s victories attracted the solicitude of rulers and
elite, after his fall, even the French consuls fell in disgrace.

The echo of the Napoleonic Wars redounded upon all social classes and categories
and news spread by a variety of means: press, manifestos, brochures, books, official and
private correspondence, manuscripts. In the absence of Romanian periodicals, Italian,
German, French and Greek newspapers circulated in both Moldavia and Wallachia.
Manifestos and pamphlets printed in Romanian circulated much easily, but they were
referring mainly to the last period of the Napoleonic Wars, after the Russian campaign,
when the fall of the French empire seemed imminent. Despite the anti-Napoleonic
propaganda, the Romanian Principalities were largely under the influence of the ideas of
the French Revolution and sympathized with Bonaparte. Common people regarded him a
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liberator, fact supported by the verses and poems circulating the Romanian space while he
was First Consul and Emperor.
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