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În vara anului 1772 (iulie-august) se desfãºurau la Focºani
lucrãrile unui congres de pace. În fapt respectivul congres era condamnat
de la început la eºec cãci cele douã pãrþi aflate în conflict se situau pe
poziþii reciproc ireconciliabile. Într-o ºedinþã din 16 septembrie 1770
consiliul imperial rus hotãrâse încorporarea principatelor la Rusia1 , iar
în 1771 Poarta se declarase la rândul ei gata a lupta, încã 10 ani pentru
menþinerea suzeranitãþii sale în Principate2 . Totuºi, deºi congresul a
început sub auspicii nefavorabile, prin lipsa de mediatori internaþionali3,
a beneficiat de întreaga atenþie a factorilor politici interni, aici deplasându-se
o delegaþie importantã de boieri din Þara Româneascã ºi Moldova, delegaþie
numãrând între ei pe mitropolitul Grigore al Þãrii Româneºti, episcopul
Cozma al Buzãului, arhimandritul Chezarie (viitorul vestit episcop al
Râmnicului) ºi boierii Nicolae Dudescu, Mihai Cantacuzino, Panã Filipescu,
Pantazi Câmpineanu, Grigore Bãleanu, Dumitrache logofãtul, ªtefan
Topliceanu ºi Ioniþã Bãlãceanu4. Adicã într-un cuvânt tot ceea ce avea
Þara Româneascã mai ales ca funcþie ºi neam.

Toþi aceºtia vor prezenta la 6 august 1772 Contelui Orlov,
reprezentantul Rusiei în congres, o scrisoare în care îi aratã existenþa
unor „învoieli cu cari strãmoºii lor s-au încheiat odinioarã Porþei” ºi care
au fost nesocotite ºi þara „nu cuteazã nici sã crâcneascã spre a-ºi cere
vechile sale drepturi”5.

, ,Ce  sunt si ce au reprezentat capitulatiile

1 Leonid Boicu, Geneza chestiunii române ca problemã internaþionalã, Iaºi, Editura Junimea,
1974, p. 32.
2 ibidem, p. 33.
3 vezi relatãrile lui Ienãchiþã Vãcãrescu din Poeþii Vãcãreºti - Opere, Bucureºti, Editura
Minerva, 1982.
4 Genealogia Cantacuzinilor, Bucureºti, Institutul de Arte Grafice ºi Editura Minerva,
1902, p. 23.
5 ibidem, p. 24.
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Pe 30 august la cererea lui Orlov delegaþia îi remite pentru susþinerea
drepturilor sale urmãtoarele acte „1 – supunerea Þãrii Româneºti la Turc
(sub Mircea) a 2-a supunere sau închinare (sub Laiot), 3 – firmanele care
întãresc privileghiurile þãrii, 4 – stricãciunea privileghiurilor ºi unirea Þãrii
Româneºti” etc.

Era acesta momentul clar stabilit istoric al reintrãrii capitulaþiilor
pe scena politicã în acelaºi timp pentru Þara Româneascã ºi pentru
Moldova. Chiar ºi C. Giurescu arãta cã „ce poate fi mai natural decât sã
admitem cã atunci când boierii munteni plãzmuiau vechile lor
capitulaþiuni cu Poartã, moldovenii care lucrau alãturi de ei, prin acelaºi
mijloace ºi pentru atingerea aceluiaºi scop, sã fi fãcut, în ceea ce-i priveºte
acelaºi lucru ?

Ceea ce unii cãutau sã dovedeascã prin „învoiala” lui Mircea ºi
„tractatele” lui Laiot Basarab, ceilalþi susþineau prin hatiserifurile date
lui Bogdan ºi Vasile Lupu”6 .

Aceastã opinie ne este astãzi confirmatã de un document din arhiva
de politicã externã a Rusiei din 6 august 1772 în care G. G. Orlov ºi A.
M. Obreskov înºtiinþeazã de primirea a „diferite petiþii ale valahilor ºi
moldovenilor”7. ªtim deja cã petiþiile valahilor conþin celebrele capitulaþii
ºi avem aproape certitudinea cã cele ale moldovenilor conþin aceleaºi acte
realizate în perioada anilor 1768, perioadã în care þarina Elisabeta lansa
apeluri la ridicarea popoarelor creºtine din Balcani, iar reprezentanþii ei în
Principate, precum Nazarie Carazin îi vizita pe Cantacuzini, pe Grigore
al III-lea Ghica ºi pe episcopul Argeºului ºi principalele figuri ale
principatelor pregãtindu-i pentru marea ridicare. Tot în aceastã direcþie a
pregãtirii propagandistice a ofensivei ruse în direcþia Principatelor Române
gãsim ºi faptul cã la 8 aprilie 1768 la tipografia Senatului Rusiei cu
semnãtura împãrãtesei Ecaterina se aflau spre a fi tipãrite (vor fi traduse
la 16 august 1773 de logofãtul II Toma) cererile boierilor din principate
care apreciau cã „fericirea neamului moldovenescu este subordonatã întru
starea cea neclintitã a pronomiilor vechi”8 .
6 C. Giurescu, Capitulaþiile Moldovei…, p. 27.
7 M. Maxim, Þãrile Române, p. 47.
8 V. A. Urechia, Memoriu asupra perioadei din istoria românilor de la 1774-1786, Bucureºti,
1893, p. 127.
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În aceastã atmosferã încãrcatã, intrigile Rusiei ºi ambiþia lui Mihai
Cantacuzino, cultura ºi spiritul anti-turc al familiei sale îi vor servi ca baze
pentru realizarea celebrelor capitulaþii9 . Perioada de realizare a acestor
acte e fãrã îndoialã anterioarã rãzboiului izbucnit în 1768, la acea datã
marea boierime din Þara Româneascã ºtia deja ce vrea, îl rãstoarnã pe
domnitor ºi îl blocheazã în capitalã capturându-l la Hanul ªerban Vodã
(pregãtesc voluntari ºi trimit o delegaþie în întâmpinarea ruºilor spre a le
cere protecþia ºi ulterior spre a merge la Petersburg. La vizita la Petersburg
aceste idei sunt deja clarificate ºi probabil de comun acord cu ruºii interesaþi
„în independenþa noastrã ºi întãrirea influenþei într-un stat tampon10  dupã
cum declara ºeful colegiului de afaceri externe N. I. Panin ele sunt
prezentate la congresul de la Focºani.

Momentul 1768–1774 era un moment în care „situaþia politicã se
înfãþiºa atât de complicat ºi ameninþãtoare pentru þãrile noastre”11  încât
era normal ca reprezentanþii clasei politice autohtone, cu atât mai mulþi
unii care aspirau la domnie (Mihai Cantacuzino) sã aibã ºi o pregãtire
ideologicã, programaticã pentru ceasul în care se pregãteau sã schimbe
complet direcþia politicã a Þãrii Româneºti.

Capitulaþiile Moldovei sunt în mod clar redactate sub influenþa celor
din Þara Româneascã ºi ulterior lor, probabil în intervalul 1770 – (întâlnirea
la Petersburg cu þarina Ecaterina12) – 1772, (când le înainteazã la
Congresul de la Focºani (aceiaºi opinie o are ºi istoricul V. A. Urechia

9 vezi Ienãchiþã Vãcãrescu: Opere. Poeþii Vãcãreºti.
10 L. Boicu, Geneza, p. 33.
11 vezi N. Iorga, Acte ºi fragmente cu privire la istoria românilor, Bucureºti, 1896,
 p. 313.
12 aceastã întâlnire trebuie sã fi fost decisivã pentru realizarea schiþelor de început ale
teoriei capitulaþiilor astfel la Petersburg se deplaseazã o delegaþie de „grei” între care
enumerãm pe Inocienþie, episcop de Huºi, Benedict, egumenul Moldoviþei, Vartolomei
Mãzãreanu, egumen de Solca, Ion Paladi, biv vel logofãt, Enakaki Milu, biv vel spãtar,
vezi V.A. Urechia, Documente relative la anii 1800-1831, Bucureºti, 1889. Componenþa
delegaþiei ne aratã atât rolul clerului în lupta de eliberare a Principatelor cât ºi faptul cã
curând dupã realizarea lor capitulaþiile sunt acceptate ºi promovate de întreaga clasã
politicã.
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care apreciazã cã „în tabãra de la Focºani, moldovenii ºi muntenii fac
cãrþile împreunã ºi vor sã meargã împreunã la Constantinopol” 13).

Istoriografia româneascã îl acrediteazã de multe ori ca un principal
creator al „capitulaþiilor” pe Ienãchiþã Vãcãrescu. Fãrã a exclude o
influenþã a puternicului ºi cultului boier asupra ideii în sine, totuºi este
exclus ca el sã fie participant la redactarea acestor prime capitulaþii. În
primul rând, el aparþinea partidei filo-turce a boierilor din Þara
Româneascã, iar capitulaþiile au fost rezultatul tocmai al acþiunii boierilor
filo-ruºii. Conform propriilor sale mãrturii din „Istoria prea puternicilor
împãraþi otomani” el nu a fost încunoºtinþat de diversele acþiuni pre-
revolta din 1768 ºi imediat dupã izbucnirea rãzboiului a profitat de ocazie
pentru a trece în Transilvania, la Braºov unde a rãmas pânã la 1772, la
congresul de la Focºani când a fost solicitat ca specialist de partea turcã
din a cãrei delegaþie a ºi fãcut parte de-a lungul convorbirilor ne având
legãturi cu delegaþia ruso-românã ºi ulterior retrãgându-se în Imperiul
Otoman.

De altfel ºi diferenþele marcante între textul capitulaþiilor date
plenipotenþiarilor ruºi de boieri, la Focºani ºi cel reprodus de Ienãchiþã
Vãcãrescu aratã acest lucru. Cel al lui Ienãchiþã Vãcãrãscu e extrem de
apropiat de textul furnizat de Dimitrie Cantemir. În plus sunt diferiþi ºi
anii, Vãcãrescu crede cã s-a încheiat în 1418, iar Cantacuzino îl dateazã
la 1383 ºi 1393. Astfel se poate arãta chiar cã în cadrul primei acþiuni
de publicare ºi de agitaþie internaþionalã prin capitulaþii, Vãcãrescu nu a
luat parte, meritul sãu urmând a se contura abia ulterior. Din partea sa
Ienãchiþã Vãcãrescu fãcea cunoscute rudimentele teoriei capitulaþiilor
într-o scrisoare adresatã în iulie 1772 marelui vizir în care ilustrând cu
argumente istorice drepturile Þãrii Româneºti amintea pentru prima oarã
de o aºa numitã „închinare a lui Mircea, a lui Laiotã Basarabã Voievod
ºi Matei Basarab la leat 1633.”14  Cu alte cuvinte Ienãchiþã Vãcãrescu
fusese martor la nãscocirea ideii primelor capitulaþii, în perioada de

13 V. A. Urechea, Memoriu asupra …, p. 18.
14 Vlad Georgescu, Memoires et projets de reforme dans le principautes roumaines (1769-

1830), Bucureºti, Editura Academiei, 1970, p. 39.
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dinainte de 1772, fãrã a participa însã la realizarea actelor care vor fi
furnizate plenipotenþiarilor ruºi la congresul de la Focºani.

Cine sunt totuºi cel mai probabil autorii? E clar cã banul Mihai
Cantacuzino e realizatorul de frunte împreunã cu ceilalþi membrii ai
delegaþiei care a ºi prezentat lui G. G. Orlov, îl mai putem bãnui la a-l fi
ajutat ºi pe luminatul Chesarie, episcop al Râmnicului ºi strãlucitã
personalitate culturalã, cunoscãtor al operei lui Cantemir ºi pe
mitropolitul Grigorie apropiat cercurilor pro-ruse ºi implicit interesat în
a preciza programatic poziþia þãrii faþã de Imperiul Otoman. Mai ales
bãnuiala noastrã se îndreaptã spre un boier relativ puþin cunoscut: Panã
Filipescu, membru într-o veche familie boiereascã interesatã de istorie
ºi care pusese în circulaþie tradiþia închinãrii Þãrii Româneºti sub Mircea
cel Bãtrân în „Istoriile domnilor Þãrii Româneºti” atribuite lui Constantin
Filipescu ºi scrise de Radu Popescu. Aceastã carte se afla în familia
Filipeºtilor ºi relata cã: „dupã ce a fãcut Mircea Vodã aceste izbânde,
vãzând obrãznicia turcilor, s-a împãcat cu ei ºi le-au fost dând plocon
pentru ca sã se odihneascã þara cu pace”15. Aceastã tradiþie a închinãrii
lui Mircea, fiind o tradiþie mai recentã, o completare la cea mai veche
care îl considera pe Laiot Basarab artizan al înþelegerii cu Poarta ºi
prezenþa acestei tradiþii la capitulaþiile din 1772 ni-l recomandã pe Panã
Filipescu, ca unul din creatorii de marcã ai capitulaþiilor.

În fond încã de la prima ciocnire între diplomaþia rusã ºi cea turcã
de la Nemirow16  ruºii s-au confruntat cu rãspunsul obiºnuit pe care Poarta
îl dãdea pentru orice pretenþie teritorialã asupra Principatelor încã de la
1699, la Karlowitz când Alexandru Mavrocordat Exaporitul declarase cã
„Moldova e volnicã ºi nu e supusã turcilor cu sabia”17  fiind astfel prima
conferinþã internaþionalã ce a pus pe tapet aceastã problemã spinoasã.

Aceastã cerere a Rusiei aratã clar cã încã de atunci (1737) ea a
hotãrât sã manevreze problema capitulaþiilor în folosul ei. Dacã Þãrile
Române erau doar dependente de Poartã se putea imagina un viitor în

15 C. Giurescu, Capitulaþiile Moldovei, p. 25.
16 L. Boicu, Geneza chestiunii, p. 37.
17 ibidem, p. 31.
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care ele „volnice” fiind sã se rupã de aceasta ºi sã se punã sub protecþia
Rusiei, ceea ce constituia în fond ºi o manierã de a refuza amestecul
celorlalte puteri europene în problemele româneºti.

Ca rãspuns la aceastã pretenþie de unilateralitate a Rusiei, clasa
politicã româneascã, propune un set de acte cu caracter internaþional
care sã reglementeze relaþiile cu Poarta, dar ºi cu celelalte puteri ºi sã
garanteze autonomia ºi integritatea teritoriului celor douã Principate.

Nu întâmplãtor acestea apar în timpul rãzboiului din 1768–1774,
deci într-o vreme când „decizia asupra viitorului posesiunilor europene
ale Turciei trece din mâna acesteia în mâna Europei”18.

Cea mai bunã dovadã a faptului cã textul capitulaþiilor e anterior
anului 1772 ne e datã chiar de notele politicii externe ruseºti. La 22
martie 1771 ºi 24 octombrie 1771 þarina Ecaterina se arãta gata a ceda
principatele, dar în mod condiþionat de reatribuirea cãtre ele a
„drepturilor, imunitãþilor ºi obiceiurile cu care ele s-au supus Turciei”,
ori prima schiþã de istorie a Moldovei, accesibilã ruºilor (în care nu se
vorbeºte de capitulaþii - n.n.) a apãrut în 1772–1773 cu numele de „Istoria
Moldovei” spre a servi plenipotenþiarilor ruºi la negocierile de pace ºi
nici nu cuprindea informaþii despre istoria Þãrii Româneºti.

Deci de unde ºtia þarina despre capitulaþii cu doi ani înainte de
specialiºtii sãi, dacã nu din memoriile ºi de la vizita boierilor români la
Petersburg.

Aceºtia au ilustrat ruºilor adevãratele dimensiuni ale capitulaþiilor
ºi i-au fãcut pe aceºtia sã fie interesaþi de trecutul principatelor spre a-l
folosi ca o armã împotriva Imperiului Otoman, dar ºi a puterilor europene
competitoare. Faptul cã în ciuda aprecierilor unor ruºi D. G. V. Gonþa ºi
L. E. Simionova19  care considerã capitulaþiile ca posterioare anului 1776
(mergând pânã la 1821) acestea sunt acte pur româneºti. O dovadã
suplimentarã ce ne aratã cã teoria capitulaþiilor este o creaþie pur
româneascã fãrã nici un amestec al puterilor strãine ºi în special a Rusiei
este dedicaþia pe care Gavril, mitropolitul Moldovei o dã contelui
Rumianþeff pe un exemplar al celebrului „Nakaz”: „Fiindu bine

18 ibidem, p. 41.
19 vezi M. Maxim, Þãrile Române, p. 46-49.
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încredinþaþi cã de vor vieþui sub aceste folositoare pravile, întru starea
cea neclintitã a pronomiilor vechi, se vor face foarte fericiþi la politiceasca
împãrtãºire”20. Astfel mitropolitul Gavril face „o minunatã ºi patrioticã
rezervã”21  arãtând în momentul de maximã putere al Rusiei cã românii
nu sunt gata a renunþa la drepturile ºi autonomia lor conþinute în vechile
legãturi cu Poarta oricât de tentante ar fi ofertele Rusiei. ªi mai clarã ne
apare opoziþia boierilor din Principate la pretenþiile anexioniste ale Rusiei
ºi conºtiinþa realitãþii cã teoria capitulaþiilor era creaþia lor din faptul cã
la aproape doi ani de la prima punere a lor în circulaþie, la 30 august
1774 avem în clar ºi prima capitulaþie a Moldovei folositã de aceastã
datã în spirit anti-rus, pro-turc într-un act trimis la Constantinopol ºi
semnat de mitropolit, episcopi ºi boieri. Acest act dat Porþii prin spãtarul
Ioan Cuza ºi postelnic Ienachi22  Chiricã cuprinde ideea cã Principatele
„s-au supus voluntar Porþii ºi au format dintotdeauna un fief separat,
independent, autonom” ºi solicitã un tribut la cuantumul celui fixat de
Mahomed IV, iar „prinþii sã fie aleºi în þarã ºi confirmaþi de Poartã ca în
vechime”23 .

Iatã deci cã aceste „capitulaþii” apar ca acte cu caracter naþional,
realizate în Principate în perioada 1768–1770 ºi gata a fi folosite nu în
favoarea Rusiei cum ea ar fi dorit, dar în favoarea Principatelor.

În fond ce sunt capitulaþiile ºi care este dezbaterea nãscutã de ele?
O lungã perioadã de timp de la „redescoperirea” acestor capitulaþii,

moment pe care l-am analizat mai sus nimeni nu a chestionat veridicitatea
acestor acte. Iar când se întâmpla aºa ceva, aºa cum avea sã aprecieze
M. Kogãlniceanu (în 1856), „ne pare rãu, foarte rãu (ºi fiecare cititor va
înþelege pentru ce) cã „Zimbrul” ne sileºte sã intrãm acum cu el în discuþie
despre mai multã sau mai puþinã autenticitate a textului tratatului, încheiat
de cãtre Moldova cu Înalta Poartã”24 .

20 V. A. Urechia, Memoriu asupra perioadei…, p. 779.
21 ibidem, p. 779.
22 vezi ºi C. Giurescu, Capitulaþiile Moldovei, p. 31.
23 L. Boicu, Principatele române în raporturile politice internaþionale, Iaºi, Editura Junimea,
1986, p. 203-204.
24 C. Giurescu, Capitulaþiile Moldovei, p. 43, n. 3 sau M. Kogãlniceanu, Opere,vol. II,
Scrieri istorice, Bucureºti, Editura Academiei, 1976, p. 575.
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Adicã necesitãþile politice ale autonomiei Principatelor faþã de Poartã
nu permiteau nici unui adevãrat patriot sã intre într-o analizã de autenticitate
fãrã a prejudicia interesele neamului. Dupã 1878 schimbarea poziþiei
internaþionale a þãrii în urma congresului de la Berlin (iunie – iulie 1878)
permitea acum o analizã pur istoricã ne încãrcatã de repercusiuni politice,
la fel schimbarea de mentalitate în cercetarea istoricã, trecerea la pozitivism
ºi la o criticã acerbã contra vechilor „tabuuri” romantice.25  Acestei
atmosfere îi va aparþine o criticã puternicã adusã existenþei capitulaþiilor
de unul din autorii acestei ºcoli C. Giurescu, în lucrarea de acum celebrã
„Capitulaþiile Moldovei cu Poarta otomanã. Studiu istoric”.

În fond cartea era o riguroasã analizã ºtiinþificã ce aplicatã
capitulaþiilor Moldovei le dovedea influenþate de Dimitrie Cantemir prin
„Istoria imperiului otoman” ºi „Descrierea Moldovei” „Cantemir
plãzmuind pentru motive care nu se pot încã lãmuri, dar care par a fi
mai mult de naturã politicã decât ºtiinþificã, condiþiunile închinãrii,
consfinþite printr-un hatiºerif al sultanului”26 .

Trebuie spus cã paternitatea primului act de punere în discuþie a
capitulaþiilor, îi revenise lui N. Iorga, ce aprecia, la publicarea cãrþii
banului Cantacuzino, cã „pretinsele tratate sunt rezultatul relaþiilor vechi
cu Poarta, aºa cum se pãstrase în mintea boierilor dintr-o epocã mai
târzie”27  „cu o formã neadmisibilã din capul locului, cãci în acest stil
nu s-a scris niciodatã în cancelaria otomanã”28 . Dupã aceste douã luãri
de poziþie nimeni nu ar mai fi îndrãznit sã reia subiectul autenticitãþii
capitulaþiilor fãrã informaþii noi.

Acest lucru s-a putut face odatã cu apariþia unei noi generaþii de
cercetãtori care în 1958 arãtau: „hatt-i ºerifurile privitoare la principatele
române sunt acte unilaterale prin care se asigura intrarea acestor state în
ceea ce se numeºte dreptul de contract, ele puteau fi retrase în orice
moment de cãtre puterea eminentã ºi valabilitatea lor era limitatã la
durata domniei suveranului emitent”29 . În 1974 se va descoperi primul

25 vezi Alexandru Zub, De la istoria criticã la criticism, Bucureºti, 1985, p. 160 – 162
26 C. Giurescu, Capitulaþiile Moldovei, p. 65.
27 Genealogia cantacuzinilor, p. 423.
28 ibidem, p. 68–69, n. 3.
29 G. G. Florescu, L’aspect juridique des khatt-I-cherifs – Contribution a l’ etude des
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izvor turcesc ce cuprindea un act acordat lui Mihnea Turcitul în 1585,
descoperire urmatã de altele în scurt timp.30

 La capãtul acestei lungi perioade de reevaluare ªtefan S. Gorovei
scria: „s-a pus în evidenþã un lung ºir de mãrturii autentice care atestã în
diverse momente ºi împrejurãri istorice, existenþa acestor acte cu adevãrat
fundamentale”31 . Deci capitulaþiile chiar dacã nu în forma în care
fuseserã iniþial rescrise existau, fondul lor istoric era real ºi nu doar o
tradiþie stãtuse la baza redactãrii acestor acte, ci chiar documente reale,
dar cãzute în desuetudine ºi uitare sau chiar distruse, fuseserã în mintea
creatorilor acestor acte. Cercetãrile recente au ilustrat cã aceste acte nu
erau nici unilaterale, ci cuprindeau o atentã negociere ºi nici atât de
efemere, ci dependente de marile condiþii strategice ce ar fi favorizat
una sau alta dintre pãrþi. Cum spunea perfect M. Kogãlniceanu „niºte
legãturi sui – generis care erau tari când românii erau slabi ºi slabe când
românii erau tari”32 .

Aceste înþelegeri între musulmani ºi nemusulmani erau permise
de dreptul istoric pe baza unei complicate construcþii politice ce depãºea
împãrãþirea strictã între o casã a drept – credincioºilor, dar – al Islam, ºi
una a necredincioºilor, adicã a rãzboiului, dar – al – harb permiþând
existenþa unui teritoriu ambiguu, intermediar, din care – am fãcut parte
ºi noi – dar – al – ahd – casã a pãcii, a legãmântului ceea ce dãdea o
anumitã stabilitate acestor hattiserifuri33 .

Totuºi aceste înþelegeri au cunoscut o treptatã evoluþie mergând
spre deteriorarea statutului juridic al Principatelor pe parcursul secolului
XVI când se trece de la ahidnamele de început ce garantau drepturile
þãrilor române la berate ºi hatiºerifuri de privilegii de rang inferior, aceastã

relations de l’Empire Ottoman avec les Principates Roumaines, în SAO, I Bucureºti, 1958,
p. 121–147.
30 M. Maxim, Þãrile Române, p. 143–169, „Statutul de Ahd. În teoria ºi practica juridicã
moldoveanã”.

31 Stefan S. Gorovei, op. cit., p. 32.
32 M. Kogãlniceanu, Opere. Scrieri istorice, vol.II.
33 vezi o bunã expunere a acestei situaþii la M. Maxim, Þãrile Române p. 143 – 169 –
„Statutul de Ahd. în teoria ºi practica juridicã musulmanã”.
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evoluþie fiind blocatã de explozia de rezistenþã româneascã din vremea lui
Mihai Viteazul ºi perioada imediat urmãtoare34.

Acestea sunt celebrele capitulaþii ºi istoria lor zbuciumatã mergând
de la afirmare la contestare violentã ºi sfârºind într-o acceptare ce le
transformã radical ca formã, dar le pãstreazã conþinutul ºi le probeazã
veridicitatea.

Noi sã urmãrim mai departe drumul variantelor de capitulaþii
pornite la 1768 – 1770 spre a susþine drepturile noastre într-o situaþie
externã deosebit de complicatã ºi sã încercãm sã ne explicãm de ce apar
ele acum ºi care este clasa susþinãtoare ºi beneficiarã.

Primul rãspuns se impune cu claritate din tot ceea ce am spus:
realitatea istoricã, un rãzboi rapid ce urma a duce la alungarea turcilor
din Europa ºi la restructurarea statutului Principatelor, dar aceasta deºi
cea mai evidentã nu e singura raþiune. La fel de importantã e ºi etapa
nouã în care se aflau pe atunci domniile fanariote, etapã apreciatã ca
extrem de durã de cei mai buni cercetãtori ai epocii.

Astfel N. Iorga aprecia a corespunde acestei perioade un
„fanariotism naþional - grecesc, cu spirit de renovare, elenicã, cu ºcoli
în acest sens ºi cu rezultatele la care se ajunge totdeauna în asemenea
cazuri: la reactivarea întregii societãþi româneºti, care admitea pe fanarioþi
ca domni care sã facã la Iaºi ºi la Bucureºti pe „filosofii francezi”, dar
nu pe grecii cu program naþional grecesc”35.

Într-o altã carte Dan Lãzãrescu aprecia la rândul sãu pentru aceastã
perioadã o întãrire de nepermis a fanariotismului ce ameninþa a înghiþi
programul naþional românesc când odatã cu revenirea Olteniei la Þara
Româneascã, cu alungarea Austriei dincolo de Carpaþi ºi cu reformele
lui Constantin Mavrocordat se ajunge la o deosebitã considerare a puterii
fanariote, putere ce loveºte tot mai dur în interesele boierimii autohtone36

prin transfer de grecitate din Fanar în Principate, prin fiscalitate ºi prin
mãsuri reformiste ca abolirea clãcãºiei în 1737 ºi 39.

34 vezi Stefan Stefanescu, Þara Româneascã de la Basarab I Intemeietorul la Mihai
Viteazul, Bucureºti,Editura Politica,1970.
35 N. Iorga „Istoria Românilor prin cãlãtori, Bucureºti, Ed. Eminescu 1981, p.351.
36 Dan A. Lãzãrescu, Imaginea României prin cãlãtori, vol. I, Bucureºti, Ed. Sport-Turism,
1985.
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ªtim deja cine sunt cei interesaþi de schimbarea statutului þãrilor
române ºi cine ar fi principalii lor beneficiari, urmând mai departe lista
creatorilor de capitulaþii ce cuprinde majoritar nume de mari boieri
precum Mihai Cantacuzino, I. Vãcãrescu, N. Dudescu, G. Callimachi,
Ion Cantacuzino, D. Golescu, Gr. Ghica, Veniamin Costachi Al.
Beldiman, D. Sturdza etc.37  Apare clar aportul de marcã al marii boierimi
la realizarea acestor acte diplomatice în care aºa cum aprecia Vlad
Georgescu, „termenul de autonomie nu trebuie sã ne înºele, el nu este
decât un eufemism în spatele cãruia se ascunde ideea de independenþã38 .

Acelaºi autor ilustra o adevãratã continuitate de luptã politicã
pronaþionalã în cadrul acestor categorii „Bunicul lui I. Vãcãrescu e ucis
de turci la 1714 împreunã cu Constantin Brâncoveanu, tatãl ºi unchiul
conduc miºcarea de la 1753, nepotul sãu Barbu va fi printre iniþiatorii
miºcãrii lui Tudor Vladimirescu, în multe privinþe Mihai Cantacuzino
preia ºi transmite apoi nepotului sãu Ioan idei formulate de ªerban
Cantacuzino ºi Constantin Cantacuzino”39.

Apare astfel clar cã marea boierime nu e la primele încercãri de
restructurare a echilibrului, ci intrã într-o tradiþie a activitãþii politice,
într-o adevãratã istorie Shakesperianã a predestinãrii unde moartea eroicã
a pãrintelui îi obligã pe fiu la acþiune ºi tot aºa într-un lanþ permanent.
Nu e vorba deci de o atitudine de moment ci de tradiþii politice ºi de
povestiri istorice, geneologii familiale ce nu numai cã obligã la activism
politic, dar oferã ºi argumentele istorice ce duc la naºterea capitulaþiilor.
În aceste circumstanþe este cu totul firesc sã constatãm ascendentul în
planul ideologiei naþionale a problematicii politice, a raportului cu puterea
suzeranã, problemã prioritarã a momentului pe care îl traverseazã þãrile
noastre. Aºa se explicã reactualizarea ideilor cantemirene, devenitã
principala referinþã în ideologia politicã”40, iar Gh. Platon aprecia cã
„existã o reþinere ciudatã cu privire la creditul care urmeazã sã fie acordat
boierilor ºi clasei pe care aceºtia o alcãtuiesc, în diversele etape ale istoriei

37 vezi Vlad Georgescu. Ideile politice ºi iluminismul în Principatele Române (1750-1831),
Bucureºti Editura Academiei, 1972, p. 42.
38 ibidem p. 145.
39 ibidem p. 60
40 P. Teodor Interferenþe iluministe europene, Cluj Napoca, Editura Dacia, 1984. p. 215.
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noastre. Ne-am obiºnuit (…) sã-i excludem cu ostentaþie aproape de la
orice act mare al istoriei, când îi acceptãm, admitem cã au fost constatãri
sã participe la un act progresist au fãcut-o sub presiune.”41

De data aceasta boierimea românã a dovedit o atitudine de
înþelegere remarcabilã a statutului Principatelor gata fiind sã ia o atitudine
clarã „tragicul context internaþional în care totdeauna, s-au aflat þãrile
române în cursul istoriei au impus opþiuni la fel de tragice generate de
anumite convingeri politice cei care au calculat greºit de cele mai mult
ori au plãtit cu viaþa42 .

Exact, lupta pentru capitulaþii a fost declanºatã de marea boierime
în condiþii grele ºi meritul îi aparþine cel puþin în etapa de pânã la 1821
ºi cei care au preluat standardul apãrãrii capitulaþiilor au sfârºit deseori
tragic. Dacã privim numai la prima generaþie de creatori ai capitulaþiilor.
Mihai Catacuzino îºi va sfârºii viaþa într-un exil sãrac în Rusia, la fel
nepotul sãu, spãtarul Ioan Cuza va fi decapitat în Moldova, Petre
Depasta nimeni altul decât un nou creator de capitulaþii va fi condamnat
alãturi de spãtarul Cuza la pierderea averii ca trãdãtor al Porþii” cu
confirmarea sultanului.43

Deci aceastã luptã nu e un expedient o ofensivã culturalã ci
presupune în primul rând o atitudine net antifanariotã, antigreacã.

Mihai Cantacuzino ºi Ion Cantacuzino se vãd  ca domni pãmânteni,
iar ceilalþi creatori ai capitulaþiilor nu vor ezita la 1774 sã aleagã un
pãmântean ca domnitor, pe banul ªtefan Pârscoveanu44 .

Creatorii capitulaþiilor în Moldova: Depasta, Cuza, Manolachi,
Bogdan, Chiricã vor intra într-o conjuraþie antifanariotã ºi mulþi vor fi
executaþi de domnul Constantin Moruzi (august 1778)45. Iatã deci cã
lupta pentru capitulaþii a cerut de la bun început jertfe ºi va continua sã
cearã jertfe de a lungul întregii sale existenþe.

41 Gh. Platon De la constituirea naþiunii la marea unire, vol.II, Editura Univ. Alex. I. Cuza.
42 ibidem,p.270.
43 ibidem p. 270.
44 L. Boicu, Principatele române în raporturile politice internaþionale. Iaºi, 1986,
p. 210.
45 C. Gane, Trecute vieþi de doamne ºi domniþe, Bucureºti, Editura Lider 2000 p. 84.
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Ajunge sã ne gândim la Tudor Vladimirescu ºi o generaþie întreagã
de boieri care are „amintirea unor bejeneri în pripã a acestor goane
nãpraznice prin zloatã, a nopþilor petrecute în capul oaselor…a zilelor
de umilinþã ºi deznãdejde, în care mai nici una din înaltele feþe de þãrii
nu scãpase de furia plebei”46  suferinþe transformate în avalanºa de
memorii bazate pe capitulaþii a anilor 1821–1822.

Încã odatã lupta pentru capitulaþii nu e uºoarã ºi ceea ce e important
de observat e cã primul lor rol nu e atât antiotoman cãci ele aratã tocmai
o înþelegere între cele 2 pãrþi cât în mod expres antifanariot, cea mai
frecventã cerere e revenirea la o domnie pãmânteanã. Un scriitor mai
puþin familiarizat cu lumea diplomaticã ºi de o mai redusã cultura ºi
informaþie ca Dionisie Eclesiachul crede la 1774 (ºi multã lume o credea
alãturi de el) cã tratatul de la Kucuk Kainargi prevedea ca o condiþie
pentru revenirea Principatelor la imperiul otoman „aºezãmânt ca turcii
sã nu mai seazã în Þara Româneascã… ºi domnul sã fie ales de boierii
þãrii din pãmânteni din etnia ºi neamul domnesc”47.

E clar în aceastã atmosferã creatã de capitulaþii pãrea improbabilã
o revenire a fanarioþilor neincluºi în ele ºi respinºi de societatea
româneascã. Unul din creatorii capitulaþiilor de la 1768–’70, episcopul,
ulterior mitropolitul Cozma Popescu va fi atât de disperat de revenirea
fanarioþilor încât îi va scrie cancelarului austriac A.V. Kaunitz sã obþinã
„menþinerea mãcar a vechilor privilegii în cazul când independenþa nu
s-ar putea obþine”48.

Înainte de a pãrãsii momentul 1772 e necesar sã mai facem o
revizuire a unei opinii înrãdãcinate în mentalitatea istoricã, anume cã
aceste capitulaþii ar sta prin filiera lui I. Vãcãrescu sub influenþa lui
Dimitrie Cantemir popularizat în perioada 1734–1771. În fapt aºa cum
am vãzut capitulaþiile Moldovei se nasc mai târziu ºi sub influenþa celor
redactate în Þara Româneascã, ºi au un caracter mai puþin elaborat,
influenþa cantemirianã apãrând abia în faza ulterioarã a creionãrii lor
complete în opera doctorului Petre Depasta.

46 ibidem p. 83-85 Ioan Cuza ªi Manolachi Bogdan la 18 august 1778.
47 P. Cornea, Originile romantismului, p.177.
48 D. Eclesiarhul, Hronograf (1764–1815), Bucureºti, Editura Academiei, 1987.
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49 I.C. Filtti, Frãmântãrile politice ºi sociale în Principatele Române de la 1821 la 1828,
Bucureºti, 1932, p. 15
50 vezi Mircea Maliþa, Introducere la …”Pagini din trecutul diplomaþiei româneºti”

Bucureºti Editura politicã, 1966, p. 11
51 Cronicari munteni p. 62
52 ibidem p. 173

Prima etapã e în principal a capitulaþiilor din Þara Româneascã ºi
acestea stau aºa cum am vãzut sub influenþa operei familiei Filipescu ºi
a operelor lui Constantin Cantacuzino – stolnicul ce aprecia cã „români:
se aflã atâta fericiþi ºi slobozi de tot, iar încã ºi domnie, stãpânirea ºi
limba aceea a românilor tot stã sã fie”49  ºi în a cãrui tradiþie familialã se
menþinea amintirea postelnicului Cantacuzino care evitase transformarea
þãrii în paºalâc tocmai promiþând respectarea întocmai a condiþiilor
„capitulaþiilor”50. L-a fel în biblioteca familiei se aflã fãrã îndoialã „Istoria
Þãrii Româneºti” a stolnicului Constantin Cantacuzino într-o variantã
mai amplã decât cea care ne-a parvenit nouã ºi în orice caz documentaþia
strânsã pentru lucrare: „hrisoavele domnilor ce sunt pre la boierime ºi
pre la mãnãstiri date ºi la sate câte am putut vedea sã pot scoate ceva”51,
adicã o bogãþie de material care îi va folosii urmaºului sãu în elaborarea
tezei capitulaþiilor. Adevãratul izvor al primelor capitulaþii ne apare cu
claritate Constantin Cantacuzino – stolnicul ºi opera sa istoriograficã ºi
operele familiei Filipescu, Dimitrie Cantemir ºi operele sale fiind
recuperaþi de autorii moldoveni cel mai probabil în 1772 ºi perioada
urmãtoare. ªi era normal cãci „timp de secole drepturile româneºti vor
fi acreditate în conºtiinþa europeanã prin lãmuriri, dovezi istorice, opere
culturale ºi evidenþa unei comunitãþi de gândire ºi civilizaþie”52.

Problema capitulaþiilor era una prea importantã spre a-ºi avea
izvorul în doar o operã ºi un personaj, ele apãreau de la început ca o
operã colectivã atât a marii boierimi, a clasei politice din cele 2 principate
dar ºi ca o punte peste generaþii unind istoriografii din deceniile de aur
1678 –1715 cu nepoþii lor care încercau sã refacã situaþia Þãrilor Române
de la sfârºitul secolului XVIII.

Deci o unitate de acþiune ºi simþire româneascã care va permite
capitulaþiilor în perioada urmãtoare sã îºi facã o intrare rãvãºitoare pe
scena diplomaticã internaþionalã pentru aproape 100 de ani (pânã la 1878).
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