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The French Revolution and Its Reverberations in the Romanian Space 
Abstract. The outbreak of the French Revolution produced a strong impression in Europe. It has 
continued to echo on continental scale, including in the Romanian Principalities. As a result of the 
Revolution, the profile, structure, mentality and concerns of the Romanian Principalities’ nobility 
changed, adapting to the new realities. Contacts with the ideas of the time, especially with the ideology 
of the Enlightenment and the spirit of the French Revolution, contributed to a widening of the field 
of motivations and policy actions taken by the boyars. Documentary testimonies from the Romanian 
Principalities demonstrate the obvious interest the political and cultural elites were taking in 
revolutionary France. It is evident that besides curiosity, they wanted “to use them for the good of 
their own country.”  
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Izbucnirea Revoluţiei Franceze a produs o puternică impresie pe 

întregul continent european. Dacă la început, sub aspect militar, evenimentele 
din Franţa nu au neliniştit monarhiile absolutiste, în schimb, revoluţia s-a 
dovedit periculoasă datorită principiilor pe care le-a propagat şi a căror 
răspândire a fost facilitată de larga circulaţie a limbii franceze în Europa1. 
Influenţa unui eveniment de anvergura celui din 1789 din Franţa asupra unui 
alt spaţiu etnic, cultural şi geopolitic se bucură de un interes aparte. Cert este 
că Revoluţia Franceză nu a fost un fenomen care a rămas închis doar în 
Hexagon, „ci a devenit un fenomen extrem de complex, care priveşte istoria 
lumii moderne în ansamblu”2. 

Până atunci, opinia publică din Ţările Române îşi formase o imagine 
plină de respect şi admiraţie despre Franţa, unde domnea un monarh 
puternic, sprijinit de o numeroasă aristocraţie, unde fastul curţii de la 
Versailles se îmbina armonios cu celebritatea saloanelor literare şi artistice 
pariziene, acolo unde se întâlneau cei mai valoroşi oameni ai ţării3. 

 

                                                             
* Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, România; e-mail: violetaanca@atlas.usv.ro. 
1 Duţu 1972, p. 126; Ciobanu 1980, p. 26, 148; Papacostea-Danielopolu, Demény 1985, p. 
221; Xenopol 1997, p. 111; Boia 1998, p. 109; Mischevca 1999, p. 180; Boia 2000, p. 194; 
Muntean 2005, p. 121-122. 
2 Godechot 1970, p. 5-9; Zub 1994, p. 50. 
3 Sion 1956, p. 211; Duby 1971, p. 249-256; Şerban 1989, p. 565; Zub 1994, p. 51-52; vezi şi 
Levron 1965; Chaunu 1971. 
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Revoluţia Franceză şi receptarea ei în Principatele Române 
La începutul anului 1791, Moldova şi Ţara Românească traversau o 

perioadă tulbure: ruşii trecuseră Nistrul, austriecii Carpaţii, Iaşii şi Bucureştii 
se aflau în mâinile invadatorilor, ciuma bântuia în Principate, domnul 
Moldovei, Manole Giani-Ruset, fusese alungat de ruşi, iar cel al Valahiei, 
Nicolae Mavrogheni, decapitat din ordinul marelui vizir. În ciuda acestor 
grozăvii, boierii erau preocupaţi de o serie de zvonuri despre „o mare 
răsturnare, [...] o mare revoluţie [...] într-unul din cele mai mari state ale 
Europei”4. Zvonurile s-au transformat în certitudini mai ales prin intermediul 
presei străine care circula în Principate5. Era vorba de Revoluţia Franceză. 

La 4/15 aprilie 1794, consulul rus I. Severin îl informa pe M. I. Kutuzov 
despre influenţa Revoluţiei Franceze în rândurile boierimii moldovene şi 
valahe. Acesta, împreună cu agentul austriac, remarcau, exagerând, fireşte, un 
iacobinism local primejdios. Ei raportau Curţilor pe care le reprezentau că 
mica boierime răspândea scrieri „tinzând să trezească spiritul întregii naţiuni”, 
dar pomeneau şi despre memorii şi filipice adresate marilor boieri sau 
aruncate în curtea mitropoliei de la Iaşi. Naum Râmniceanu scria în 1798, în 
prefaţa de la Triod, că Europa franceză atrăgea pe moldovenii care începeau 
să-i cunoască spiritul şi realizările. Atenţia boierilor din ţara „făcută maidan 
de războaie, zbor de oşti şi acoperită cu nori de lacrămi” se îndrepta spre 
aceea în care se săvârşiseră „înalte dreptăţi ... care în zilele noastre cu numele 
franţozilor au rămas vestite”6. De altfel, odată cu Revoluţia Franceză, 
„chestiunea orientală” a suferit o evoluţie capitală7. 

Courier de Moldavie, apărut în 1790 din iniţiativa comandantului armatei 
ruse de ocupaţie, generalul Potemkin, se adresa în primul rând autorităţilor 
militare ruse. El era accesibil şi reprezentanţilor populaţiei locale, cunoscători 
de limbă franceză. Ştirile din acel ziar făceau referire la evenimentele de la 
Paris, din Alsacia, la urmările Revoluţiei Franceze în unele ţări europene 
(Anglia, Belgia, Germania), precum şi peste Ocean, în coloniile franceze şi 
spaniole. În paginile ziarului Courrier de Moldavie se afirma că activitatea 
Adunării Constituante era extrem de bogată, că prin decretele sale a fost 

                                                             
4 Şerban 1989, p. 575; Ghika 2008, p. 8. 
5 Cei din Principatele Române au aflat informaţii despre mersul Revoluţiei Franceze şi din 
presa locală, tipărită în Transilvania şi Moldova, care a circulat în tot spaţiul românesc: din 
Kriegsbote, care din 1792, s-a numit Siebenbürger Bote, din Siebenbürgische Quartalschrift, 
Siebenbürgisches Intelligintblatt, Magyar Kurir, apărute la Sibiu, precum şi din Courier de Moldavie, 
apărut la Iaşi (Sabău 1958-1959, p. 163-178). 
6 Eliade 1982, p. 161-162. 
7 Bianu, Simionescu 1910, p. 290-291; Hurmuzaki 1922, p. 693, 698; Hurmuzaki 1962, p. 
535-536; Duţu 1966, p. 922; Şotropa 1976, p. 39; Şerban 1989, p. 63; Berindei 1997, p. 82; 
Csetri, Mureşan 1999, p. 34-35; Boicu 2001, p. 23. 
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votată exproprierea proprietăţilor funciare clericale, împotriva căreia 
protestase episcopul de Strasbourg. Altundeva, se afirma că la 1790, Adunarea 
Naţională era în relaţii cordiale cu monarhia: la 4 februarie 1790, Ludovic al 
XVI-lea ar fi susţinut un discurs în localul unde se întâlneau deputaţii 
Adunării în care el afirma că Franţa se afla în ajunul unui mare eveniment. 
Era vorba de proiectul primei constituţii, ce urma să fie discutat în Adunarea 
Naţională. La 9 februarie, în ziar scria că regele ar fi fost recunoscut de 
Adunarea Naţională drept şeful suprem al forţelor armate maritime şi terestre 
franceze. Un ziar din Bastia, Corsica, scria la 1 februarie 1790, că regele era 
considerat „instauratorul libertăţii în Franţa”. Alte articole făceau referire la 
izbucnirea de răscoale ţărăneşti în diferite părţi ale Franţei, precum şi la 
ecourile Revoluţiei Franceze în exterior8. 

Boierii greci puteau fi văzuţi împărţind pe ascuns ziare şi broşuri străine, 
„cântând cântece neobişnuite, cu aerul că uneltesc cine ştie ce complot”9. 
Dacă respectivele zvonuri, calificate la început drept „vorbe de clacă” sau 
„basne”, nu au beneficiat de prea multă atenţie, în curând, la palat, boierii au 
început să se preocupe şi de altceva decât de obişnuitele lor vrajbe; discutau 
despre Revoluţia Franceză, au început „să pună la cale treburile Europei”10, 
după cum se spunea pe atunci. Constantinopolitanul Alexandru Calfoglu era 
acuzator la adresa tinerilor români al căror cap era plin de „Mirabeau, 
Rousseau, Voltaire”11. În ziarele care ajungeau în Principate, boierii 
moldoveni sau valahi puteau citi că în Franţa, poporul s-a răsculat. Nu mai 
existau nobili, nici prostime. O armată populară a dărâmat o veche fortăreaţă 
numită „Bastilia”, unde se aflau încarceraţi condamnaţii politici, dar şi mulţi 
nevinovaţi. Regele ţării, care a vrut să se opună hotărârilor poporului, a fost 
judecat chiar de popor şi executat. A fost proclamată „Republica”, adică 
guvernământul poporului. Simbolurile ei erau cocarda, purtată de toată lumea, 
şi un drapel tricolor. Deviza acestei republici era „Libertate, Egalitate, 
Fraternitate”12. După uciderea regelui, mulţi nobili au fost condamnaţi la 
moarte, plătind „cu viaţa stricăciunile vechii orânduiri”13. Anglia, Austria, 
Rusia, papa au pus mâinile pe arme ca să restabilească regalitatea în Franţa. 
Însă armatele republicane au fost biruitoare peste tot. Francezii ieşiseră din 
graniţele lor şi purtau război pe teritoriul duşmanilor lor. Revoluţia Franceză, 
socotită un eveniment local şi îndepărtat, a căpătat în minţile boierilor valahi 

                                                             
8 Şerban 1989, p. 568-569; Simionescu 1956, p. 348, 351; Pervain 1955, p. 110-114; Berindei 
1997, p. 89; Istoria românilor 2002, p. 438. 
9 Eliade 1982, p. 162. 
10 Ibidem. 
11 Iorga 1938, p. 222; Boicu 2001, p. 43. 
12 Eliade 1982, p. 163-165. 
13 Ibidem. 
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sau moldoveni proporţii uriaşe14. Mai mult decât atât, mitropolitul Moldovei 
le-a interzis preoţilor să poarte cocarda tricoloră15. În ciuda opoziţiei Porţii 
Otomane, o mare parte a boierimii şi chiar unii dintre domnitori şi-au 
manifestat simpatia pentru Franţa republicană, chiar şi atunci când, din cauza 
campaniei lui Napoleon în Egipt, au fost siliţi să simuleze o atitudine ostilă. 
În schimb, oamenii de rând au manifestat simpatie constantă faţă de Franţa 
şi de ideile revoluţiei. Acestea au pătruns fie prin intermediul publicaţiilor 
revoluţionare franceze, care s-au răspândit încă din primii ani ai revoluţiei16, 
fie au fost propagate17 şi de agenţii oficiali sau neoficiali francezi, la care s-a 
adăugat emigraţia polonă. 

În Principatele Române s-au refugiat şi emigranţi polonezi, care 
participaseră în 1794, sub conducerea lui Kosciuszko, la insurecţia declanşată 
împotriva stăpânirii străine după a doua împărţire a Poloniei între Rusia şi 
Prusia. În Moldova, ei au devenit propagandişti activi ai ideilor Revoluţiei 
Franceze18. Situaţia din Polonia a provocat o vie nelinişte în Principate. 
Românii care intraseră în contact cu ideile progresiste ale vremii şi care 
manifestau simpatie pentru Franţa au fost interesaţi de soarta polonezilor. 
Emigranţii polonezi au găsit azil şi sprijin în Principate, fără a fi fost scutiţi de 
ostilitatea marilor boieri conservatori, care nu priveau cu ochi buni ideile de 
revoluţie socială pe care ei le propovăduiau19. Ele au stârnit adeseori griji şi în 
rândurile consulilor ruşi şi austrieci de la Iaşi şi Bucureşti. 

Referiri ample la Revoluţia Franceză există în corespondenţa 
diplomatică a consulilor unor puteri europene acreditaţi la Bucureşti şi Iaşi în 
ultimul deceniu al secolului al XVIII-lea. Într-un raport consular din februarie 
1790, adresat de consulul rus I. Ravici din Iaşi omologului I. Severin, la 
Bucureşti, se pomenea despre decapitarea lui Ludovic al XVI-lea, regele 
Franţei20. O altă depeşă, din 1794, amintea că la Iaşi au fost difuzate câteva 

                                                             
14 Se pare că dintre toate popoarele din răsăritul Europei, grecii au înţeles cel mai bine 
semnificaţia şi anvergura Revoluţiei Franceze. S-a afirmat chiar că grecii aproape o 
prevăzuseră. La 1793, apărea în Grecia o carte despre viaţa şi moartea regelui Ludovic al 
XVI-lea. Ei se bazau pe o profeţie care spunea că o mare împărăţie va cădea la 1799 şi că, 
drept urmare, Grecia îşi va redobândi libertatea (Radu 1982, p. 30-31; Eliade 1982, p. 164). 
15 Boicu 2001, p. 43. 
16 Cum au fost De la souverainité du peuple sau Le manuel du citoyen. A circulat în traducere şi 
Apelul adresat popoarelor, scris la 1791 (Ciobanu 1980, p. 36). 
17 Influenţa lor a fost limitată din cauza slăbiciunii economice şi politice a burgheziei în 
formare. Boierimea a reţinut ideea suveranităţii naţionale, dar a respins ideile sociale ale 
Revoluţiei Franceze (ibidem, p. 36-37). 
18 Şerban 1989, p. 572. 
19 Ibidem, p. 37-38. 
20 „La 10/21 ianuarie, revoluţionarii francezi au tăiat capul regelui, iar regina şi delfinul au 
fost expediaţi din Paris în provincie, la închisoare, făcându-li-se o pensie pentru unele 
subzistenţe” (Hurmuzaki 1962, p. 516; Şerban 1989, p. 569). 
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exemplare ale constituţiei franceze, probabil din 1793, precum şi un calendar 
republican21. După patru ani, în 1798, un raport consular rus menţiona că la 
Iaşi, consulul Franţei se îndeletnicea cu distribuirea de cocarde tricolore 
revoluţionare franceze22.  

Altădată, corespondenţa consulară rusă făcea referire la o manifestaţie 
organizată la Iaşi de emigranţii străini, care primiseră de curând cetăţenia 
franceză, în timpul căreia s-a strigat „Trăiască libertatea!” şi care au fost 
înrolaţi ulterior în armata franceză condusă de generalul Bonaparte, care lupta 
în Italia împotriva austriecilor. Se preciza că noii cetăţeni francezi erau de 
origine greacă, turcă, bulgară, poloneză şi chiar română. Altundeva era 
reprodus jurământul depus de noii cetăţeni francezi în faţa consulului Franţei 
de la Bucureşti23. 

În rapoartele consulare austriece se regăseau ştiri cu privire la influenţa 
Revoluţiei Franceze în Polonia, unde, în 1794, a izbucnit o insurecţie 
împotriva ocupaţiei străine, precum şi despre propaganda revoluţionară 
desfăşurată la Bucureşti în acelaşi an de negustorii francezi, Hortollan şi Pellet, 
ce treceau drept iacobini24 şi care au fost expulzaţi de Poarta Otomană, la 
intervenţia Curţii de la Viena. Se mai pomenea şi despre refugierea în 
Moldova a revoluţionarilor polonezi după ce insurecţia de la Varşovia fusese 
înfrântă25. 

Se pare că spiritul Revoluţiei Franceze prinsese în Principate, de vreme 
ce, pe la 1793, un comerciant francez republican, Hortollan26, care se instalase 
acolo, îi scria unui prieten din Constantinopol, exagerând, bineînţeles, că „toţi 
locuitorii de aici sunt nişte sans-culottes”27. În rapoartele sale, negustorul 
francez stabilit la Bucureşti şi corespondent benevol al guvernului francez, 
Hortollan, aprecia că boierii s-au arătat repede a fi republicani convinşi. 
Termenul utilizat pentru a desemna orientarea politică a comercianţilor 
bucureşteni („sans-culottes”) era specific vocabularului Revoluţiei Franceze, 

                                                             
21 Hurmuzaki 1962, p. 611-612; Şerban 1989, p. 569. 
22 Hurmuzaki 1974, p. 129, 144; Şerban 1989, p. 569. 
23 Hurmuzaki 1974, p. 133, 146, 149; Şerban 1989, p. 569. 
24 Hurmuzaki 1885, p. 93. 
25 Hurmuzaki 1922, p. 700, 703, 710, 717, 721, 739, 742; Şerban 1989, p. 569-570. 
26 Sosirea şi instalarea acestui negustor francez la Bucureşti era consemnată şi într-un raport 
consular rus, datat 30 iunie/11 iulie 1794 şi trimis din Iaşi de consulul I. Severin către colegiul 
afacerilor externe (Hurmuzaki 1962, p. 553-554). Mai târziu, un raport consular rus, datat 
11/22 aprilie 1795, la Bucureşti, sublinia că negustorul francez Hortollan avea legături cu 
emigranţii polonezi; în casa sa, au avut loc mai multe întrevederi secrete ale acestora cu marele 
spătar şi cu alte persoane din anturajul domnitorului. Consulul rus Severin scria că polonezii 
purtau uniforma naţională şi cocarda tricoloră (ibidem, p. 650-651). 
27 Eliade 1982, p. 166; Ghika 2008, p. 15. 
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care făcea referire la oamenii simpli, din popor, reprezentanţii stării a treia, 
care participaseră la asediul şi cucerirea Bastiliei în data de 14 iulie 178928. 

În aprilie 1794, consulul rus I. Severin constata că „spiritul iacobinilor” 
sporea „ceas de ceas la boierii de aici, cu gânduri uşuratice” care citeau „gazete 
franţuzeşti”, îşi petreceau nopţile „în discuţii”29 şi se bucurau fără reţineri de 
succesele militare sau diplomatice al francezilor. „Duhul iacobinismului” 
pusese stăpânire pe o mare parte a societăţii ieşene.  

Mulţi boieri erau partizani ai Revoluţiei Franceze. Anturajul 
domnitorului nu făcea excepţie. Panaiotis Codricas, dar şi postelnicul Suţu, 
nepotul domnitorului erau profrancezi. Interpelat în august 1794 de către 
Severin în legătură cu „iacobinismul” fiilor săi şi cu prezenţa emigranţilor 
francezi la Iaşi, domnitorul Mihail Suţu s-a disculpat, declarând că „nu a fost 
şi nu va fi contaminat de acest spirit iacobinist”30. Mai mult, domnul chiar a 
afirmat că peste tot, chiar şi în Rusia, se aflau francezi care erau „iacobini”31. 

În Valahia, au circulat cărţi şi broşuri care conţineau ideile filosofice ale 
lui Voltaire, Montesquieu, Rousseau, Diderot sau expunerea evenimentelor 
revoluţionare din Franţa, începând din primăvara anului 1789. Ele au fost 
aduse de negustorii din Principate care făceau negoţ cu Occidentul. O listă de 
cărţi şi broşuri franceze se regăsea într-un raport consular austriac datând din 
februarie 1797: Linguet, Collection des ouvrages relatifs à la Révolution de Brabant, 
Mirabeau, Dénonciation de l’agiotage au roi à l’Assemblée des Notables, Eug. 
Réveillaud, Manuel du Citoyen, Frederick II, Epitre à Milord Baltimore sur la liberté, 
Sabatier, Le tocsin des Politiques. Histoire de la Convocation et des Élections aux États 
généraux en 1789, Histoire politique de la Révolution française, De la souveraineté du 
peuple, Histoire de la Belgique républicaine, Essais historiques sur la vie de Marie 
Antoinette d’Autriche, Thermidor, Lettre du Père Manuel sur la Révolution erau şi ele 
cuprinse în acea listă32. Au fost apreciate de cercurile ostile Revoluţiei 
Franceze drept „pline cu cele mai vinovate maxime revoluţionare de modă 
nouă, fapt pentru care domnul ţării de atunci era de părere să nu permită 
difuzarea lor de către negustorul care le adusese”33. 

Pe lângă lucrările menţionate, au mai circulat şi alte broşuri şi cărţi 
tipărite care făceau referire la evenimentele revoluţionare de la 1789 şi de 
după, precum: Desodoards, Histoire philosophique de la Révolution de France, Paris, 
1797; Histoire du Directorat executif de la Révolution française depuis son instalation 
jusqu’à Dix huit Brumaire, Paris, 1801; Histoire générale et impartiale des erreurs, des 

                                                             
28 Giurescu 1970, p. 949; Berindei 1997, p. 99. 
29 Hurmuzaki 1962, p. 554. 
30 Ibidem, p. 557-562. 
31 Lebel 1955, p. 187-188; Ciobanu 1980, p. 151-152; Djuvara 1995, p. 120. 
32 Alexandru Callimachi era domn în Valahia la acea vreme (Hurmuzaki 1922, p. 814-816; 
Iorga 1933, p. 40-41; Şerban 1989, p. 570). 
33 Şerban 1989, p. 570. 
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fautes et des crimes commis pendant la Révolution française, Paris, 179734. A mai 
circulat şi Manuel révolutionnaire ou Pensées morales sur l’état politique des peuples en 
révolution, Paris, 1796, care a şi fost tradus în română la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea35. 

În Principatele Române s-au refugiat emigranţi francezi, implicaţi în 
manieră directă sau indirectă în evenimentele revoluţionare, provenind atât 
din rândurile nobilimii, cât şi ale burgheziei şi clerului. Era cazul lui Gaspar 
de Belleval, originar din Corsica, fost general în armata franceză în timpul lui 
Ludovic al XVI-lea, devenit secretarul lui Constantin Ipsilanti, domnul 
Moldovei în anii 1799 şi 180036, marchizul de Saint Aulaire, fost ofiţer de stat-
major în armata de emigranţi a prinţului de Condé, ajuns educator în casa 
aceluiaşi domn37, un anume Montesquieu, fost căpitan în armata prinţului de 
Condé, care, din Germania, a luat drumul Constantinopolului, iar de acolo a 
plecat în Moldova, unde s-a stabilit pe lângă Constantin Ipsilanti38, abatele 
Hommel, angajat în casa principesei Callimachi39, fraţii Trécourt, originari din 
Strasbourg, emigranţi în Moldova anului 1794 şi stabiliţi în casa boierului 
Săndulache Sturdza40, Roubalet, care se trăgea din Trèves, de lângă 
Strasbourg, ajuns profesor de franceză în casa boierului C. Balş41, Bouchet, 
profesor de franceză în casa boierului Rosetti-Roznovanu la 179742, Cado de 
Lille, refugiat în Moldova la 1794, stabilit la Iaşi, unde a devenit secretar al 
consulatului francez43, Jacques Ledoulx, originar din Gasconia, refugiat la Iaşi 
la 179444. 

La 1793, spătarul Enache Văcărescu, rudă cu domnul Alexandru 
Moruzi, simpatizant al ideilor revoluţionare, se remarca prin atitudinea sa 

                                                             
34 Aceste cărţi se aflau la sfârşitul secolului al XVIII-lea la Biblioteca Academiei de la Sf. Sava, 
care, în 1791, s-a mutat în clădirile bisericii Sf. Gheorghe Vechi din Bucureşti (Oprescu 1955, 
p. 48; Şerban 1989, p. 570-571; Mihail 1994, p. 52-53). 
35 Şerban 1989, p. 571. 
36 Hurmuzaki 1974, p. 253, 255; Şerban 1989, p. 571. 
37 Hurmuzaki 1974, p. 628; Şerban 1989, p. 571. 
38 Hurmuzaki 1974, p. 255; Şerban 1989, p. 571. 
39 Hurmuzaki 1974, p. 615. 
40 Ibidem, p. 541. 
41 Ibidem, p. 169. 
42 Ibidem, p. 77, 134. 
43 Cado sau Cadot, originar din Lille, a fost arestat la Viena în 1792 şi a emigrat de acolo în 
Ucraina, unde a rămas pentru o vreme la curtea unui nobil polon. În 1793, s-a refugiat în 
Moldova, iar în 1794, s-a stabilit definitiv în Principat, unde, mai târziu, a devenit secretar al 
consulatului francez din Iaşi (Hurmuzaki 1885, p. 561; Şerban 1989, p. 572). 
44 Jacques Ledoulx se trăgea de undeva de lângă Medoc. După ce i-a fost confiscată averea 
de către iacobini în timpul Convenţiei Naţionale, s-a refugiat la Iaşi, în 1794. Fiul său, Joseph, 
va ocupa mai târziu funcţia de secretar al consulatului francez din Bucureşti (Hurmuzaki 
1974, p. 168; Şerban 1989, p. 572). 
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„democratică”, primindu-l în audienţă fără prea mare protocol pe negustorul 
francez Hortollan45. 

Probabil, sub imboldul ideilor Revoluţiei Franceze, în timpul lui 
Alexandru Callimachi (1795-1799), la curtea domnească din Iaşi, s-au adunat 
mai multe jalbe împotriva impozitelor în natură ordonate de domn46. Aceleaşi 
idei îi vor fi călăuzit pe boieri în elaborarea proiectului de republică „aristo-
democraticească” elaborat la 1802. Aceeaşi semnificaţie i s-a atribuit şi 
memoriului înaintat la 10 mai 1791 de către boierii din Valahia, prin I. 
Cantacuzino, diplomaţilor austrieci care negociau pacea cu Imperiul Otoman. 
Ei propuneau ca în viitor o Adunare Naţională să-l aleagă pe domn. Acea 
adunare trebuia să fie constituită din reprezentanţii celor trei stări (boieri, cler, 
orăşeni), aşa cum se preconizase în Franţa în proiectul de constituţie pentru 
monarhia constituţională47. 

 
Memorii, memorii ... 
Fără îndoială, caracterul de limbă diplomatică în Europa secolelor al 

XVIII-lea şi al XIX-lea a determinat alegerea limbii franceze pentru 
redactarea memoriilor boierilor moldoveni către curţile europene vreme de 
mai bine de un sfert de veac, de la 1775 şi până la Napoleon48. Pătrunderea 
ideilor de libertate şi egalitate ale Revoluţiei Franceze, ca şi victoriile lui 
Napoleon în Egipt s-au bucurat de un interes deosebit în partea europeană a 
Imperiului Otoman. Domnii Scarlat Callimachi şi Alexandru Suţu au purtat o 
bogată corespondenţă cu Napoleon Bonaparte, iar boierii cu sentimente 
francofile au trimis primul lor memoriu prin care cereau protecţia primului 
consul49. 

După lovitura de stat de la 18 Brumar şi, mai cu seamă, după bătălia de 
la Marengo, „partida naţională”50 din Muntenia şi-a îndreptat speranţele către 
Franţa. În luna decembrie a anului 1800, după o mare reuniune nocturnă la 
palatul marelui ban Dimitrie Ghica, boierii din „partida naţională” au decis 
să-şi expună situaţia în faţa lui Bonaparte. În scopul acesta, l-au trimis la Paris 
pe acela dintre ei care ştia cel mai bine franţuzeşte. L-au găsit în persoana 

                                                             
45 Hurmuzaki 1885, p. 93; Şerban 1989, p. 573. 
46 Vianu 1962, p. 919-926; Şerban 1989, p. 573-574. 
47 Şotropa 1976, p. 603-604; Ciubotaru, Ursu 1987, p. 181-196; Şerban 1989, p. 574; Platon, 
Platon 1995, p. 84; Istoria României 1998, p. 330. 
48 Georgescu 1970, p. 81; Teodor 1980, p. 136; Teodor 1984, p. 330; Platon 1995, p. 39. 
49 Şerban 1989, p. 294. 
50 Această partidă boierească era supranumită şi „partidul francez” şi era compus din marii 
boieri munteni, printre care vornicul Scarlat Câmpineanu, logofătul Băleanu, Nicolae 
Dudescu, Grigore Ghica, banii Văcărescu şi Dumitru Ghica. I-au atras de partea lor şi pe 
câţiva boieri moldoveni, ca Sturdza, Catargi, Beldiman. Ultimul era şeful partidului. Ei doreau 
independenţa Principatului lor şi îşi puneau toate speranţele în Franţa (Eliade 1982, p. 192). 
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boierului Nicolae Dudescu. În doar câţiva ani, şi-a pierdut toată averea, care 
consta mai ales în moşii şi case. Scumpetea vieţii de la Paris, precum şi 
pasiunea sa pentru risipă şi 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 Golescu. Acesta povestea că odată sosit la Paris cu 
trăsurile pline de provizii, cu arnăuţii şi ţiganii lui, Dudescu a ajuns celebru 
pentru risipa pe care o făcea. 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 pe Napoleon51. A atras de partea sa mai multe persoane 
importante din anturajul acestuia: doamna de Staël, doamna Récamier şi 
generalul Poniatowski. Se zvonea chiar că acesta din urmă îşi luase 
angajamentul de a-l convinge pe însuşi Napoleon să treacă prin Principate 
dacă Franţa avea să atace Rusia52. Dudescu era supranumit „Nebunul” şi 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, 
invitând apoi nobilimea franceză la o plimbare cu sania. Oferea mari 
banchete, la care doamnele găseau întotdeauna ascunsă, sub şervetul lor, câte 
o bijuterie. Risipa sa l-a costat în câţiva ani toate proprietăţile53. 

Ambasada Franţei de la Constantinopol a acţionat, se pare, din proprie 
iniţiativă, fără ştirea primului consul, în numirea principelui Alexandru Suţu, 
ce ocupa tronul Moldovei, şi pe tronul Valahiei, în iunie 1802. Acest principe 
era cunoscut pentru ataşamentul său faţă de Franţa, ţară în care îşi făcuse 
studiile. Pentru o scurtă perioadă, cele două Principate s-au aflat unite sub 
acelaşi domnitor, care, în plus, mai era şi prieten al francezilor. Însă, această 
situaţie nu a fost de durată. După vreo două luni, prin august, Poarta, 
influenţată de Rusia, l-a destituit pe Alexandru Suţu. În Ţara Românească a 
fost numit un domn filorus, Constantin Ipsilanti. În Moldova, a venit la tron 
Alexandru Moruzi, şi el simpatizant al ruşilor. 

Boierii din „partida naţională” nu mai puteau suporta situaţia. Chiar în 
ziua numirii celor doi domni, mulţi au emigrat în Banat şi în Transilvania, 
motivând că nu mai puteau tolera să fie guvernaţi de un domnitor grec. În 
acelaşi an, boierii pribegi din Transilvania54 au dus o adevărată campanie de 
cereri pe la curţile europene. Una i-a fost înmânată împăratului Austriei, căruia 
au căutat să-i atragă atenţia asupra „calamităţilor şi suferinţelor unui popor 
întreg, prosternat la picioarele tronului”; ei se intitulau „reprezentanţi ai 
naţiunii valahe”55 şi cereau domni pe viaţă, reducerea tributului şi oaste 
                                                             
51 Iorga 1927, p. 46, 91; Berindei 1945, p. 173-174; Djuvara 1995, p. 285, 344; Ghika 2008, 
p. 44-45. 
52 Eliade 1982, p. 193; Ghika 2008, p. 44-45. 
53 Iorga 1927, p. 91-92. 
54 Eliade 1982, p. 193-194; Ghika 2008, p. 45-47. 
55 Hurmuzaki 1938, p. 128-129. 
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pământeană56. O altă solicitare îi era adresată lui Napoleon Bonaparte, aceasta 
fiind înmânată lui Champagny, ambasadorul Franţei la Viena57. Boierii 
moldoveni au întocmit în acelaşi an proiectul de organizare a unei „Republici 
aristo-democraticeşti”; 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, 
eliberarea de sub jugul turcesc sau, cel puţin, ca turcii să fie obligaţi să respecte 
vechile privilegii58. 

În anul 1803 au fost numiţi noi agenţi consulari francezi la Iaşi şi 
Bucureşti. Generalul Brune, ambasadorul francez de la Constantinopol, era 
decis să pună capăt uneltirilor lui Constantin Ipsilanti, domnul Valahiei şi 
omul ruşilor, împotriva Franţei; mai mult, acesta vroia să-şi asigure fidelitatea 
domnului Moldovei, Alexandru Moruzi59. Au fost trimişi la Bucureşti tânărul 
Sainte-Luce, iar la Iaşi, Méchain, în calitate de „comisari provizorii pentru 
relaţiile comerciale”. Constantin Ipsilanti le-a făcut o primire impresionantă. 
Sainte-Luce amintea de cei şase cai albi înhămaţi la caleaşca sa, de escorta 
compusă din „o sută de oşteni, jumătate călare, jumătate pe jos, iar la fiecare 
portieră câte doisprezece aprozi în alb”, de onorul primit de la garda 
domnească în curtea palatului, de primirea făcută de marele cămăraş, „în 
costum de gală”, de întreaga „asistenţă stând în picioare în sala de recepţii, în 
afară de domnitor”60. La intrarea consulului, „doi paji i-au deschis calea, 
purtând căţui în care ardeau parfumuri”. Reprezentantul Franţei sublinia cu 
satisfacţie că „nimic nu a fost uitat - nici prăjiturile, nici tutunul, nici vorbele 
prieteneşti”61. Însuşi Napoleon a privit cu satisfacţie veştile despre primirea 
comisarilor francezi în Principate62. 

                                                             
56 Unii istorici afirmau că boierii cereau anexarea Valahiei la Austria, lucru care deranja în 
mod evident Rusia. Cererea adresată împăratului Austriei nu vorbea însă de nicio anexare. Ei 
cereau eliberarea de sub „jugul tiraniei” şi protecţia imperială (Ionescu 1956, p. 40; Eliade 
1982, p. 203-204). 
57 Eliade 1982, p. 204; Istoria României 1998, p. 330; Ghika 2008, p. 48. 
58 Vîrtosu 1947, p. 29, 402; Ionescu 1956, p. 39-40; Duţu 1966, p. 922. 
59 Alexandru Moruzi şi-a adus de la Constantinopol un preceptor francez, pe Clémaron, un 
fost iacobin. Moruzi avea prieteni la Paris, unde a fost el însuşi o vreme şi unde învăţase bine 
limba şi manierele franţuzeşti. Protectorul său la Constantinopol era generalul Brune, 
ambasadorul lui Napoleon, care-l credea devotat Franţei (Gane f.a., p. 101; Eliade 1982, p. 
197; Ghika 2008, p. 48). 
60 Hurmuzaki 1885, p. 278, 282. 
61 Hurmuzaki 1889, p. 576. 
62 Conducerea centrală de la Paris scria către ambasada de la Constantinopol: „Vă invit să 
cultivaţi bunele dispoziţii ale celor doi domnitori care, prin aşezarea lor geografică şi prin 
relaţiile cu Poarta şi Rusia au drepturi speciale în atenţia noastră” (Hurmuzaki 1885, p. 290). 
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Deşi tânăr, Sainte-Luce era extrem de abil şi nu s-a lăsat câştigat de 
asigurările de prietenie ale domnitorului valah. El consemna, printre altele, că 
„partida naţională” nu emigrase în întregime în străinătate. Remarca 
manifestările deloc sincere de amiciţie ale domnului şi ale boierilor: „Boierii 
se îmbulzeau în jurul meu, întrecându-se, care mai de care, să-mi dea asigurări 
de prietenie pentru francezi şi pentru ambasadorul Franţei”63. 

Se pare chiar că un boier pe nume Faca, duşman personal de-al 
domnului, i-ar fi scris în anul următor, în 1804, o scrisoare Primului Consul. 
El îi descria lui Napoleon manevrele prin care domnitorul Constantin 
Ipsilanti pusese la dispoziţia ruşilor cele două Principate. El mai sublinia că 
atât moldovenii, cât şi muntenii erau de origine latină şi că ei aşteptau venirea 
lui Napoleon şi a armatelor franceze „cu braţele deschise”. Nu se ştie care a 
fost soarta scrisorii; despre cea a boierului, este cunoscut faptul că a fost 
surghiunit la mănăstire „pentru că smintitul scria scrisori şi făcea lucruri 
împotriva îndatoririlor sale şi mai presus de rangul său”64. 

În schimb, în Moldova, cei câţiva boieri „naţionali” îl nelinişteau pe 
mitropolitul Veniamin Costachi, partizan al ruşilor. Îngrijorat de 
eventualitatea unei răscoale a ţăranilor şi a boierilor de starea a doua, el a trimis 
un om de încredere la Sankt Petersburg pentru a cere sfaturi. Nu se cunoaşte 
răspunsul ce i s-a dat, însă s-a păstrat o ciornă a scrisorii unui boier din Sankt 
Petersburg, probabil interpret al mitropolitului. „Să sperăm - scria respectivul 
- că sămânţa rea a Revoluţiei franceze nu va încolţi şi că nu va da frunze şi 
fructe în ţara noastră”65. 

Revoluţia Franceză, unul dintre cele mai importante evenimente care 
au marcat istoria europeană la începutul epocii moderne, s-a bucurat de un 
puternic ecou pe întregul continent european şi prin urmare, şi în Principatele 
Române, teren rus şi turc, deopotrivă. Opinia publică din Principate a fost 
bine informată cu privire la cele petrecute pe continentul european, dar mai 
cu seamă în Franţa. Principiile Revoluţiei Franceze s-au răspândit cu mare 
repeziciune şi entuziasm66. 

Principii fanarioţi şi ofiţerii ruşi îi învăţaseră pe boierii moldoveni şi 
valahi să vorbească bine franţuzeşte, să-şi alcătuiască vaste biblioteci, „să 
danseze polcă, vals şi cadril franţuzesc, să imite întru totul manierele şi 
moravurile franţuzeşti”67. Era mai degrabă o cunoaştere indirectă, destul de 
superficială a Franţei. În scurtă vreme, însă, „împrejurările şi-au asumat 
sarcina de a completa opera fanarioţilor şi ruşilor”: prin intermediul revoluţiei 

                                                             
63 Ibidem, p. 281-282. 
64 Eliade 1982, p. 195-196. 
65 Ibidem. 
66 Ibidem, p. 164; Şerban 1989, p. 565, 576. 
67 Eliade 1982, p. 161. 
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şi a ecoului ei la scară europeană, acelei cunoaşteri indirecte i s-a adăugat una 
mai directă, aceea a aspiraţiilor şi ideilor franceze. 

Profilul, structura, mentalul şi preocupările boierimii române din 
Principate s-au schimbat, adaptându-se noilor realităţi. Contactele cu ideile 
vremii, dar mai cu seamă cu ideologia iluministă şi spiritul Revoluţiei Franceze 
au contribuit din plin la lărgirea motivaţiilor şi a câmpului acţiunilor politice 
întreprinse de boieri68. Tendinţele de modernizare, de însuşire a noilor 
experienţe, marcate de spiritul veacului, impregnat de Iluminism şi de spiritul 
Revoluţiei Franceze s-au făcut simţite şi în Principatele Române69. 

Mica boierime română, dar mai cu seamă cea din Moldova, a fost 
pătrunsă de „un cuget al nesupunerii franţozăşti”70. Boierul moldovean Vasile 
Mălinescu aprecia într-o epistolă adresată mitropolitului că micii boieri 
„îngrozesc cu pilda Franţei”71. Ideologia Revoluţiei Franceze a găsit în 
Principate un teren fertil, mai cu seamă la nivelul elitelor. Oamenii de rând au 
rămas, în mare parte, în afara oricărei agitaţii, apăraţi de preoţi şi de propria 
ignoranţă72. 

Revoluţia Franceză de la 1789 nu a reprezentat un fenomen naţional, 
izolat, ci mai degrabă un episod care a bulversat partea apuseană a 
continentului, cuprinzând, ulterior, progresiv, spaţii mult mai vaste. Mărturiile 
documentare din Principatele Române constituie dovada interesului evident 
manifestat de elitele politice şi culturale pentru evenimetele din Franţa 
revoluţionară, care, pe lângă curiozitate, au dorit „a le folosi pentru binele 
patriei”73. 
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