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PPRRIINNCCIIPPAATTEELLEE  MMOOLLDDOOVVEEII  ŞŞII  VVAALLAAHHIIEEII

După cucerirea Peninsulei Balcanice de către turci, care doreau să
extindă Imperiul Otoman la nord de Dunăre, Principatelor româneşti ale
Moldovei şi Valahiei, părăsite şi abandonate sorţii de către statele creştine
din jur, nu le-a mai rămas decât să încerce obţinerea celor mai bune condiţii
cu Semiluna învingătoare. De aceea, ambele principate au încheiat acorduri
separate cu Înalta Poartă, prin intermediul cărora au ţintit independenţa
internă în schimbul plăţii tributului şi al serviciului militar. Aceste acorduri,
numite „capitulaţii”, erau în mod frecvent încălcate atât de turci, cât şi de
hospodarii6 (domnitorii) români. 

Deşi conducătorii de la Bucureşti şi Iaşi erau numiţi şi destituiţi după
bunul plac al sultanului, existenţa în sine a principatelor s-a datorat exclusiv
prevederilor din tratatele mai sus menţionate, care le-a scutit de încorporarea
în Imperiul Otoman; de asemenea, boierii din Moldova şi Valahia n-au fost
siliţi să urmeze exemplul omologilor lor din Bosnia şi Herţegovina şi să
îmbrăţişeze islamismul pentru a-şi păstra puterea asupra populaţiei creştine.
Principatele dunărene nu au scăpat totuşi complet de distrugerile şi
suferinţele care s-au abătut asupra Bulgariei şi Rumeliei, dar întrucât s-au
păstrat formele şi manifestarea exterioară a independenţei administrative, a
fost posibil ca patrioţii români să-şi poată dezvolta ţările din punct de vedere
social şi politic, fără să ameninţe interesele imediate ale Imperiului Otoman
la sud de Dunăre. 

________
6 Hospodar sau gospodar – vechi termen slav pentru „stăpân” sau „domn”, folosit în

scrierile slave sau slavone pentru conducătorii din Valahia şi Moldova. În limba română:
domn sau domnitor (n. red.).
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Principala dificultate care a afectat regenerarea României a fost domnia
fanarioţilor7, cărora Poarta le predase practic teritoriile Dunării de Jos.
Demnitatea de domnitor s-a limitat la membrii marilor familii fanariote, care
asupreau şi administrau prost întreaga ţară, iar boierii greci care-i însoţeau
nu numai că au monopolizat toate funcţiile şi rangurile, ci au otrăvit spiritul
naţional prin sistemul lor corupt. Până şi România contemporană suferă de
efectele ulterioare ale proastei conduceri levantine, care a tocit conştiinţa
publică şi a deformat toate concepţiile morale. 

Încă de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, principatele dunărene
atrăseseră atenţia de neinvidiat a Rusiei, fiind situate între aceasta și
obiectivul ei, Constantinopolul. În mai puţin de un veac, între anii 1768 şi
1854, cele două ţări năpăstuite au suferit nu mai puţin de şase ocupaţii ruseşti
şi tot atâtea recuceriri ale turcilor. Este de lăudat spiritul naţional al
românilor care au îndurat suferinţele provocate de aceste războaie fără să se
lase dominaţi de o cruzime extremă sau de apatie; dimpotrivă, amintirea
fostei lor independenţe naţionale a continuat să nască pasiuni noi, iar dorinţa
de a se scutura de sub jugul servituţii, fie ea rusă sau turcă, s-a intensificat
odată cu trecerea vremii. Domnitorii numiţi de ruşi au fost împiedicaţi în
toate felurile de către turci în sarcina lor de a trezi spiritul naţional şi de a
pregăti calea pentru regenerarea poporului înrobit. De asemenea, mulţi
domnitori aveau prejudecăţi faţă de introducerea de reforme care nu puteau
decât să le pericliteze propriile interese şi poziţii şi de aceea au fost mai
dispuşi să caute protecţia unor state străine decât să se bazeze pe puterile
înnăscute ale celor pe care-i guvernau. Acestea au fost cauzele ce au
zădărnicit dezvoltarea resurselor morale şi materiale ale naţiunii române. 

Planurile concepute de ţarii ruşi pentru unificarea principatelor se bazau
exclusiv pe interese şi consideraţii egoiste. De exemplu, o scrisoare datată
10 septembrie 1782, trimisă de Ecaterina a II-a – cea care a conferit
Imperiului Rus actuala sa formă şi direcţie – împăratului Iosif al II-lea arată
clar că statul pe care îl propunea, alcătuit din Valahia, Moldova şi Basarabia,
urma să fie doar un avanpost rus, guvernat de un împuternicit rus, împotriva
Imperiului Otoman. Chiar şi în acest secol (1834), Rusia ar fi fost pregătită
să susţină unificarea principatelor, dacă ele şi celelalte Mari Puteri s-ar fi
declarat mulţumite să accepte un domnitor provenit din casa imperială a
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________
7 Oligarhie de familii greceşti în Turcia, din rândul cărora provenea o parte

însemnată a ocupanţilor de poziţii importante din administraţia turcă (n. ed. orig.).
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Rusiei sau un principe aliat. Întrucât n-a fost cazul, planul rus a fost
abandonat în favoarea unei politici de suprimare a spiritului naţional prin
intermediul influenţei ţarului ca protector. Înalta Poartă se străduia pe de
altă parte din răsputeri pentru a menţine starea de lucruri existentă. Şi, în
fine, Austria, al treilea vecin al principatelor, şovăia între dorinţa de a obţine
controlul gurilor Dunării, prin anexarea Moldovei şi Valahiei, şi aversiunea
faţă de creşterea supuşilor săi români cu patru-cinci milioane, ceea ce ar fi
însemnat sporirea dincolo de limitele prudenţei a acelor elemente incom -
patibile. În acelaşi timp, Austria nu privea cu ochi buni dezvoltarea internă
a României, chiar mai mult decât Rusia, iar Moldova şi Valahia, în ciuda
dorinţei tot mai mari a locuitorilor lor de unire şi dezvoltare a resurselor
naţionale, înfrânate atâta vreme, păreau condamnate să rămână veşnic în
starea lor lamentabilă din cauza invidiei celor trei vecini puternici. 

În februarie 1848, la Paris a izbucnit revoluţia, iar efectele ei au fost
resimţite până în îndepărtata Românie. În Moldova s-a declanşat o revoltă
grabnic reprimată, iar la București domnitorul a fost silit să abdice, s-a format
un guvern provizoriu, care a început să schiţeze o constituţie ce prevedea
libertatea presei, abolirea iobăgiei şi a privilegiilor boierilor. Starea politică
anterioară a fost restabilită pe 25 septembrie în acelaşi an, prin acţiunea
combinată a ruşilor şi turcilor, care a avut drept rezultat pierderea temporară
de către principate a fostei lor independenţe. Convenţia de la Balta-Liman
(1 mai 1849) a îngrădit puterea domnitorilor prin restricţionări atât de
severe, încât aceştia nu puteau să întreprindă nicio acţiune fără aprobarea
comisarilor turci şi ruşi sub controlul cărora fuseseră plasaţi. 

Războiul din Crimeea a adus emanciparea de sub protectoratul rus, dar,
deşi situaţia se îmbunătăţea acum, mai erau multe de făcut înainte ca românii
să-şi poată recâştiga independenţa. Un protectorat francez luase locul ruşilor.
Este adevărat că presiunea nu era atât de severă, şi nici la fel de direct resim -
ţită ca înainte, totuşi ţara a suferit în mod inevitabil pagube considerabile,
atât morale, cât şi materiale, în urma supunerii pe jumătate voluntare, pe
jumătate silite, faţă de dorinţele stăpânului francez. Napoleon dorea să aducă
România, „naţiunea-soră latină”, la nivelul unei dependenţe de Franţa, care
ar fi devenit astfel factorul decisiv în Chestiunea Orientală. Un instrument
supus va fi găsit, mai târziu, în persoana noului domnitor al principatelor
unite şi astfel totul a fost modelat după tiparul francez. 

În 1857, s-a reunit la Bucureşti o Comisie internaţională, laolaltă cu un
Divan convocat prin firman imperial pentru Moldova şi Valahia, pentru a
analiza viitoarea poziţie a principatelor dunărene. Deliberările acestor două
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organisme n-au dus însă la niciun rezultat, deoarece nici Înalta Poartă, nici
Marile Puteri nu erau dispuse să accepte programul care le fusese prezentat
şi care prevedea, în principal: unirea celor două principate ca stat autonom
şi neutru sub suveranitatea ereditară a unui domnitor dintr-o dinastie
europeană, şi introducerea unei Constituţii. Pe de altă parte, o conferinţă
ţinută la Paris a decis ca fiecare principat să aleagă un domnitor local, care
să fie confirmat de sultan. 

Dorinţa pentru unitate naţională devenise însă atât de puternică, încât
corpurile legislative nou-alese din ambele ţări s-au opus deciziei Marilor
Puteri şi l-au ales pe colonelul Alexandru Cuza ca domnitor comun în 1859.
În felul acesta, s-a realizat unirea personală, deşi alegerea unui domnitor
străin fusese deocamdată abandonată. Lui Cuza i s-a cerut totuşi să-şi dea
cuvântul de onoare că va abdica, dacă se va ivi o oportunitate pentru unirea
celor două ţări sub conducerea unui domnitor străin. 

Sfătuit de Marile Puteri, sultanul a confirmat alegerea lui Cuza, dar prin
două firmane, un şiretlic diplomatic prin care fait accompli 8 al unirii
nelegitime îşi păstra caracterul, deşi nu era recunoscut. Sancţionarea oficială
a unirii n-a fost acceptată de Înalta Poartă până în anul 1861. Cuza, a cărui
viaţă particulară nu era nici pe departe ireproşabilă, a izbutit să îndeplinească
în ochii naţiunii ambiţia patriotică de a continua progresul poporului său, dar
România nu era pregătită în perioada aceea pentru forma pur parlamentară
de guvernare pe care o asumase, iar reformele bine inten ţionate iniţiate de
domnitor şi de Adunarea Legiuitoare nu au obţinut rezultate imediate. De
aceea, Cuza s-a considerat obligat să dizolve Adunarea Legiuitoare printr-o
lovitură de stat şi să creeze alta nouă, care a fost sancţionată de Înalta Poartă
şi în cele din urmă de majoritatea naţiunii. 

Creşterea libertăţii de acţiune câştigată de domnitor a fost utilizată din
plin pentru iniţierea multor reforme necesare şi excelente. Cu toate acestea,
n-a reuşit să reglementeze satisfăcător situaţia bugetului şi finanţele au rămas
în aceeaşi stare defavorabilă dinainte, în timp ce câteva dintre măsurile lui
au fost direct opuse intereselor unor facţiuni şi clase ale populaţiei. Pe lângă
aceste dificultăţi, au apărut şi o serie de scandaluri legate de viaţa imorală a
lui Cuza, iar în final s-a format o conspiraţie pentru a-l detrona, care a fost
susţinută prompt în toată ţara. În noaptea de 22 februarie 1866, palatul din
Bucureşti a fost atacat prin surprindere de un grup de bărbaţi înarmaţi, care

________
8 Faptul împlinit – în franceză, orig. (n. red.).



l-au silit pe domnitor să abdice şi să părăsească ţara, după care conducătorii
partidelor s-au reunit şi au format un guvern provizoriu sub conducerea
Locotenenţei Domneşti9 (regenţă), formată din generalul N. Golescu,
colonelul Haralambie şi Lascăr Catargiu. 

Locotenenţa Domnească a trecut imediat la alegerea unui nou domnitor
şi prima sa opţiune a fost contele de Flandra, fratele mai tânăr al regelui
Belgiei. Napoleon al III-lea însă, care mai era capabil să joace rolul de arbitru
în Europa, a sugerat că ar fi recomandabil ca acesta să refuze coroana oferită.
Dorinţa i-a fost respectată şi, cu toate că, o vreme, guvernul provizoriu părea
să insiste în alegerea contelui de Flandra, România a fost până la urmă
nevoită să caute un candidat căruia să nu i se opună niciuna dintre Marile
Puteri. 

Alegerea a fost dificilă, dacă nu imposibilă, deoarece Conferinţa de la
Paris, care se desfăşurase între timp, decisese împotriva unirii principatelor,
şi, dacă România nu-şi putea atinge obiectivul în mod semioficial prin
favoarea Marilor Puteri, poziţia ei rămânea critică. 

Situaţia era într-adevăr serioasă, dacă nu chiar alarmantă, fiindcă un
război între Prusia şi Austria pentru hegemonia Germaniei era iminent şi
ameninţa să ducă la alte complicaţii în Est. Dacă alegerea întârzia până după
izbucnirea ostilităţilor, era sigur că una dintre părţile beligerante avea să-l
respingă pe candidatul care fusese acceptat de cealaltă parte, iar Rusia avea
să profite de interregnum pentru a stârni întreaga Românie, mai ales
Moldova, împotriva unirii, întrucât orice ar fi putut împiedica avansarea rusă
spre Constantinopol trezea pe dată ostilitate la St. Petersburg. De aceea, toate
speranţele românilor stăteau în Franţa şi împăratul acesteia; cu Napoleon de
partea lor, totul era posibil – fără el, nimic. 

Principalii oameni politici din România erau perfect conştienţi de
dificultăţi şi au decis în cele din urmă să-l propună drept candidat la domnie
pe prinţul Carol de Hohenzollern, care era înrudit atât cu dinastia franceză,
cât şi cu cea prusacă, pe ale căror bunăvoinţă şi susţinere se putea bizui. De
aceea, era de cea mai mare importanţă să-l determine să accepte cât mai
repede oferta şi să obţină aprobarea naţiunii prin plebiscit.
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________
9 Aşa-numita „Locotenenţă Domnească” a fost un organ de guvernare sau regenţă

care s-a format după abdicarea lui Cuza şi a fost alcătuită din şefii partidelor politice
recunoscute (n. ed. orig.).
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