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O analiză atentă a aspirațiilor naționale, în perioada cuprinsă între 1877-1918, arată 
o excepțională continuitate, chiar dacă soluțiile împlinirii lor au fost diverse, iar con-
textul intern și extern invita mereu la vigilență, la refl ecție politică și diplomatică. De 
la Războiul pentru Independență și Tratatele de pace din 1878, până la Primul Război 
Mondial (1914-1918) și Conferința de pace de la Paris (1919-1920) au trecut cinci de-
cenii, ceea ce a determinat, pentru România schimbări semnifi cative în mentalitatea 
politică, diplomatică și militară. Ion C. Brătianu a fost unul dintre cei care a sesizat 
pericolul ca Statul român să fi e surprins de manevrele marilor puteri în relațiile in-
ternaționale. Pentru Brătianu și pentru marii decidenți politici ai vremii, în frunte cu 
principele Carol, nu era de o soluție nici izolarea politică și diplomatică, de după 1878, 
nici resemnarea în fața unor pierderi teritoriale, nici asistarea pasivă la jocul de intere-
se ale marilor puteri. De aceea, s-a dezbătut, în Parlamentul țării, o orientare prudentă, 
spre acele alianțe, care promiteau cumva satisfacerea intereselor statale și naționale. 
A fost necesară o maturizare în strategiile politice și diplomatice, o fi xare mai temei-
nică a intereselor externe ale României, o stabilire directă a legăturii cu românimea de 
dincolo de granițele Regatului și o consolidare a capacității de apărare a țării. Toate 
evenimentele perioadei ce a urmat arată, în plan politic, social și cultural, o excepțio-
nală întărire a solidarității între românii din toate provinciile istorice. De altfel, de la 
mijlocul veacului al XIX-lea românii, din toate provinciile își construiau identitatea 
modernă, în termeni comparabili cu cei întâlniți la popoarele din jur. Lipsa suportului 
politic a fost compensată în Transilvania, Banat, Basarabia și Bucovina, de o amplă ac-
tivitate culturală și educativă, care să trezească și să mențină vie conștiința națională. 
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Programele politice și naționale au avut țeluri comune, care vizau – într-o manieră me-
sianică – păstrarea unei puternice legături identitare și purtau speranța unei viitoare 
întregiri naționale. 

O refl ecție pe această temă impune un sondaj adânc, în veacul al XIX-lea, numit 
secolul regenerării națiunilor, traversate, ca o undă puternică, de schimbări, care au 
vizat interese politice, economice, diplomatice, cultu-
rale, iar pentru națiunile afl ate în marile imperii, o as-
censiune a mișcărilor de revendicare identitară. 

Generațiile modernizatoare

România exista ca stat, cuprinzând în 1859 două 
foste Principate, cu instituții viabile, cu guverne, care 
își asumaseră o serie de obligații, pe bază de tratate 
și convenții, mai ales cu puterile garante. Dar, intra-
rea Principatelor sub garanția colectivă a marilor pu-
teri europene nu a atenuat perspectiva neliniștitoare 
asupra pericolului politici rusești. Chiar dacă unele 
dintre puterile garante erau interesate de susținerea 
politicilor de unifi care teritorială a statelor, reacția 
Imperiului Țarist și a celui Otoman nu puteau fi  ușor 
preîntâmpinate. Era nevoie de o mai efi cientă protec-
ție militară.1 

În acest context generația lui Alexandru Ioan Cuza 
a purces la o reorganizare a potențialului de apărare 
a țării, printr-o amplă acțiune legiferatoare A fost înfi -
ințat Statul Major General al Armatei Principatelor, la 
12/24 noiembrie 1859, instituție responsabilă de nor-
mele, pentru instrucția militară, de lucrările destinate 
unor eventuale operațiuni militare și de hărțile ca-
dastrale. Primii șefi  ai Statului Major au fost Grigore 
Gărdescu, Istrate Sămășescu și Ion Emanoil Florescu. 

Generalul Florescu a avut una dintre cele mai im-
portante implicări, atât ca politician cu viziuni con-
servatoare, cât și ca ministru de război, ministru de 
interne, întemeietor al Școlii Superioare de Război. 
Competența sa, ca de altfel al generației de militari din 
vremea sa, s-a bazat pe o abordare teoretică temeini-
că, concretizată în lucrări de mare importanță, pentru 

1 Dan Berindei, Diplomația românească modernă: de la începuturi la proclamarea independenței de 
stat (1821-1877), București: Editura Albatros, 1995, pp. 128-133.

Alexandru Ioan Cuza
(1820-1873)

Generalui Ion  Emanoil Florescu
(1819-1893)
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Armata țării. În acest fel mentalitatea și cultura militară s-au dezvoltat pe temelii ale 
gândirii românești, nu numai sub infl uențe străine.2

Vizita lui Alexandru Ioan Cuza în Franța lui Napoleon al III-lea a făcut ca infl u-
ența organizării militare românești să vină pe fi lieră franceză, împăratul promițând 
10.000 de arme noi, un împrumut de 12 milioane de franci și primirea cadrelor la șco-
lile militare din Saint-Cyr și Metz .3 Acest lucru a oferit calea formării unei generații 
de militari mult mai bine instruiți și receptivi la schimbările strategice ale timpului. 
În țară au fost înfi ințate școli militare, iar cele două școli militare din Iași și București 
au fost contopite în Școala Militară Centrală din București, sub comanda căpitanului 
George Lecca. Din 1863, șeful misiunii franceze, locotenent-colonelul Zenon Eugène 
Lamy, a fost numit comandantul Școlii.4 Oștirea țării a fost structurată pe arme după 
model occidental: infanterie, cavalerie, artilerie, geniu, fl otilă, trupe de administrație 
și trupe de teren. Au fost sporite efectivele și s-a încercat o încadrare și dotare cores-
punzătoare, pentru o mai bună combativitate. De asemenea, au fost făcute comenzi de 
armament în Franța, pentru a se asigura strictul necesar în cazul unui pericol din afara 
țării.5 Dar, nu a lipsit nici infl uența prusacă, mai ales că domnitorul Carol, venit în 
1866, fusese instruit într-o astfel de atmosferă. Tânărul Carol și-a îndreptat pașii spre 
cariera militară, urmând Școala de Cadeți din Münster, pe care a absolvit-o cu succes 
și a obținut gradul de port épée – fähnrich. A înaintat, apoi, în gradul de sublocotenent, 
iar în 1862 de locotenent, pregătindu-se în artilerie și geniu. În calitatea de voluntar 
a participat în 1864 la asediul cetății Fredericia și la asaltul redutelor din Düppel, în 
războiul germano-austro-danez. Această experiență militară i-a folosit, mai târziu, în 
Războiul pentru Independența Statului român.6

2 Dintre scrierile generalului I.E. Florecu amintim: Teoria dării la semn, 1845; Expunere la îmbu-
nătățirile cele mai însemnătoare introduse în armata Principatelor Unite de la 24 ianuarie 1859–1 
iunie 1861, 1861; Datoriile ostașului, 1876; Contingentul armatei, 1877; Studii și pregătiri militare, 
1878; Instituțiunea militară bazată pe școală, 1889; Armatele vechi și moderne, 1890.

3 Petre Otu, „Statul Major General – reforme, proiecte de modernizare, evaluări strategice”,   
Document: Buletinul Arhivelor Militare, București, anul XII, nr. 4 (46), 2009, pp. 71-72; Idem, 
„L’infl uence de la doctrine militaire française sur l’évolution de l’armée roumaine (1878-
1940)”, Revue Historiques des Armées, 244/2006, p. 38.

4 Emanoil I. Florescu, Espunere de îmbunătățirile cele mai însemnătoare introduse în arma-
ta Principatelor Unite de la 24 ianuarie 1859 – 1 iunie 1860, Bucuresci: Tipografi a Națională 
Stephan Rassidescu, 1861, pp. 3-7; Idem, Osebirea între armatele vechi și cele moderne. Armatele 
sub regimul constituțional, Bucuresci: Tipografi a Curții Regale F. Göbl FII, 1890, pp. 5-7; Maria 
Georgescu, „La mission militaire française dirigée par les frères Lamy”, Revue Historiques des 
Armées, 244/2006, pp. 34-37.

5 Radu Rosett i, „Mihail Kogălniceanu și recrutarea armatei”, Arhiva Românească, tom. 
III, București, 1939, p. 5; Gr. Costandache, N. Oprescu, Al. Costin, „Armata Română”, în 
Enciclopedia României, vol. I, Dimitrie Gusti (coord.), București: Imprimeria Națională, 1938, 
pp. 678-679; Alexandre Davier, „Sinuozitățile relațiilor franco-române, 1880-1920”, Magazin 
Istoric, an XXXIV, nr. 3/ 2000, p. 60.

6 Cuvântările Regelui Carol I, 1866-1914, ediție îngrijită de Constantin C. Giurescu, București, 
1939, pp. 16-17. 
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Dubla infl uență, franceză și germană, se manifes-
ta, atât în plan militar, cât și politic. Infl uența prusacă 
s-a văzut imediat după 1866, deoarece Carol s-a arătat 
nemulțumit de instrucția ofi țerilor și a trupelor, și a 
decis o reorganizarea mai temeinică a Armatei. I-a în-
credințat Ministerul de Război colonelului Gheorghe 
Adrian, pentru adoptarea unei legislații militare efi -
cace; ca urmare, s-a adoptat o Lege pentru organizarea 
Armatei (1868), după modelul celei din Prusia. Legea 
din 1868 prevedea o armată permanentă, rezerva te-
ritorială, miliția activă și inactivă și apărarea civilă. 
Principele Carol a ținut să protejeze Armata de in-
trigile politice și să o sprijine strategic prin inițiativa 
construirii unor linii de cale ferată. Legile organice din 
1864, 1868 și 1872 au constituit baza juridică a crește-
rii efi cienței puterii armate a României, ceea ce arăta o 
vădită intenție spre o libertate statală și națională.7 

Libertatea a devenit leitmotiv în stare să dizloce inerții în rândul tuturor generați-
ilor de oameni politici, diplomați, cărturari, să inducă ideea de cooperare solidară la 
proiectul național. Un proiect care viza românii din toate provinciile istorice, afl ate în 
granițe politice diverse și între interese ostile. Bucovina a fost o primă victimă a intere-
selor dintre Imperiul habsburgic și Poartă. Prin tratatul de la București din 16/28 mai 
1812, care punea capăt de jure războiului ruso-turc din 1806-1812, Imperiul rus anexa 
teritoriul basarabean, situat între Prut și Nistru. Actul anexionist de la 1812 a avut 
urmări de lungă durată în domeniile: economic, politic, social, cultural, spiritual și na-
țional. În 1812 s-a născut cea de-a doua problemă românească, după cea a bucovineană, 
de după 1774, cea basarabeană, care nu au lipsit nici un moment din discursul politic 
românesc. Noile generații politice, din a doua jumătate a secolului al XIX-lea nu au 
putut omite, din discursul lor, chestiunile istorice, care presupuneau pierderi teritori-
ale grave, ca urmare a cinismului diplomatic al marilor puteri.8 Experiența politică și 
diplomatică difi cilă, în raport cu Imperiul Habsburgic și Rusia țaristă nu a fost uitată, 
dar Turcia crea cele mai mari probleme. Amenințarea ei la adus pe principele Carol în 
pragul unor strategii rapide de întărire a capacității de apărare a țării și a Capitalei, de 
întărire a convingerii politice că scopul monarhiei și a guvernării era apărarea intere-
selor naționale și obținerea, cu curaj, a unor avantaje diplomatice pentru Statul român. 
Principele s-a dovedit un bun cunoscător al istoriei românești și a luat în calcul toate 

7 Teofi l Oroian, Gheorghe Nicolescu, Valeriu F. Dobrinescu, Alexandru Oșca, Andrei 
Nicolescu, Șefi i Statului Major General Român, București: Editura Europa Nova, 2000, pp 143-
149; Paul Lindenberg, Carol I al României, ediția a II-a, trad. Iona Nastasia, București: Editura 
Humanitas, 2010, pp. 52-158.

8 Ion Fetcu, „Bucovina”, Acta-Moldaviae-Septentrionalis, III, 2004, pp. 216-224. 

Carol I
(1839-1914)
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experiențele nefaste ale trecutului. Este vorba de amintitele pierderi teritoriale ale ve-
chii organizări statale românești.9 

Elita politică, militară diplomatică a fost receptivă la prioritățile monarhice și 
la mișcările de idei occidentale, la reorientările din gândirea politică și militară a 
Occidentului, fi ind școlită, atât în spațiul german, cât și francez. Acest inevitabil atașa-
ment față de orizonturi politice, culturale, militare diferite și-a pus amprenta în dezba-
terile și acțiunile acesteia. În ritm sincron, dar nu și în concordanță cu interesele și ati-
tudinile puterilor garante, generațiile dintre 1877-1918 au stabilit o anumită conduită 
prudentă a politicii externe românești, uneori de „rezervă desăvârșită” (neutralitate) și 
căutarea acelor alianțe, care aduceau avantajele cele mai rezonabile pentru România.10

Împrejurările tensionate, ca Războiul pentru Independență, apoi Marele Război, 
început în 1914, au impus cabinetelor de la București și domnitorului Carol, devenit 
Rege, în 1881, multă circumspecție și discernământ în adoptarea conduitei pe plan 
extern. Presiunile Rusiei au devenit tot mai intense și dezavantajante, pentru Statul 
român, iar rivalitatea acesteia cu Poarta otomană aducea vremuri tulburi. De altfel, 
după 1870 s-au complicat extrem de grav relațiile dintre marile puteri, creând o derută 
politică și diplomatică, din care autoritățile române au răzbătut cu greu.11 

În Mesajul către Corpurile legiuitoare, din 14/26 aprilie 1877, Carol nu ezita să afi r-
me faptul că România, în pofi da atitudinii sale prudente și loiale, a fost părăsită de 
puterile garante, ceea ce obliga Guvernul să adopte măsuri, pentru evitarea transfor-
mării teritoriului țării în teatru de operațiuni militare.12 Pentru Statul român mizele se 
refereau la apărarea instituțiilor Statului și la asigurarea integrității teritoriale. 

Spre o politică suverană

Între anii 1871-1877, România a procedat, treptat, la eludarea deliberată a preroga-
tivelor suzeranității turcești, prin acte de politică, ce-i defi neau tot mai evident entita-
tea în relațiile internaționale. În anul 1871 și, apoi, în 1873 s-au făcut demersuri diplo-
matice menite să ducă la slăbirea suzeranității otomane și care deschideau calea unei 
negocieri directe cu marie puteri. Atenția Guvernului român a fost îndreptată, în pri-
mul rând, spre Austro-Ungaria, care era și ea interesată în stabilirea de relații contrac-
tuale cu România. Acest interes rezulta din faptul că, în a doua jumătate a sec. al XIX-le
a legăturile economice tradiționale dintre Transilvania și România s-au amplifi cat. 

9 Radu Rosett i, Partea luată de Armata Română în răsboiul din 1877-1878, București: Cultura 
Națională, 1926, pp. 21-23.

10 Nicolae Iorga, Războiul de Indepenență, 1877-78, Vălenii de Munte: Biblioteca de Vulgarizare, 
nr. 2, s.a., pp. 3-11. 

11 Titu Maiorescu, Istoria politică a României sub domnia lui Carol I, ediție îngrijită de Stelian 
Neagoe, București: Humanitas, 1994, p. 91; Fr. Kellogg, Drumul României spre independen-
ță, Iași: Institutul European, 2002, p. 205; Keith Hitchins, România, 1866-1947, București: 
Humanitas, 1996, pp. 60-61.

12 Vezi Nicolae Iorga, Politica externă a lui Carol I, București: Institutul de Arte Grafi ce „Carol 
Gobl”, 1916. 
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Economia Transilvaniei era condițională în dezvoltarea ei de relațiile economice cu 
România. În aceste condiții, cercurile economice din Transilvania, îndeosebi Camerele 
de Comerț și Industrie, solicitau încheierea unei Convenții comerciale și vamale cu 
România, care să faciliteze schimbul larg și neîngrădit de bunuri materiale. Încheierea 
la București a Convenției telegrafi ce româno-austro-ungară, la 8 august 1871, a 
Convenției poștale româno-sârbe, la 27 octombrie 1871, tot în Capitala României, în-
fi ințarea Agenției diplomatice române la Berlin, la 6 mai 1871, înfi ințarea Agenției di-
plomatice române la Roma, la 16 martie 1873 și a celei de la Petersburg, la 24 martie 
1874, semnarea a Convenției comerciale româno-austro-ungare, la Viena, în 10/22 iu-
nie 1875, încheierea la București a Convenției de comerț și navigație româno-ruse, la 
15 martie 1876, sînt actele de politică externă românească ce demonstrează poziția na-
țională a României, adică manifestarea liberă a ei ca Stat, conștient de propriile intere-
se. Pe de altă parte, lumea politică românească devenea tot mai conștientă că rivalita-
tea, tot mai accentuată între puterile europene arunca țara pe nisipurile mișcătoare ale 
pozițiilor externe divergente. Nu toți reprezentanții elitei politice românești au fost în 
consens cu actele și convențiile încheiate, considerându-le „un cuțit, înfi pt în pântecele 
României”, după o expresie a lui Mihai Kogălniceanu.13

În deceniul premergător proclamării Independenței de stat, obiectivele princi-
pale, în afară de afi rmarea dreptului României de a încheia convenții comerciale cu 
alte state, pe baze de egalitate și respectarea suveranității, pe plan economic, obiec-
tivul a fost emiterea unei monede naționale. În anul 1867 apare prima lege moneta-
ră a României și se creează sistemul monetar național. În anul 1870 se inaugurează 
Monetăria Statului și se bat monede de aur și argint, cu menținerea efi giei conducăto-
rul Statului, dar fără semnul suzeranității sultanului, ceea ce a provocat proteste vii ale 
Porții. Problema reglementării directe a raporturilor economice ale României cu mari-
le puteri fusese abordată din nou de ministrul Afacerilor străine al României, în vara 
anului 1873, cu prilejul vizitei sale la Viena și Pesta. În nota din 2/14 noiembrie 1873, 
către reprezentanții puterilor garante, la București, se reafi rmă dreptul României de a 
angaja negocieri cu caracter economic. Se sublinia că, în ciuda suzeranității otomane, 
dreptul Principatelor Române de a încheia tratate fusese exercitat în mod permanent. 
Agenții statelor străine erau informați că interesele economice și politice ale României 
nu puteau fi  reglementate, decît de Guvernul de la București. Puterile garante aveau 
poziții diferite în chestiunea dreptului României de a încheia convenții și tratate.14 

Pentru Statul român era evident și inconfortabil să știe că puterile garante aveau 
poziții diferite în chestiunea dreptului României de a încheia tratate. Atitudinea diplo-

13 Dan Berindei, Politică externă și diplomați la începuturile României moderne, București: Editura 
Mica Valahie, 2011, p. 299.

14 Gheorghe Platon, „Afi rmarea suveranității României în preajma războiului din 1977-1878. 
Mărturii din Arhivele Belgiei”, Studii și Materiale de Istorie modernă, vol. V, București: Editura 
Academiei R.S.R., 1975, pp. 154-156; vezi C.I . Bâicoianu, Istoria politicii noastre monetare 
și a Băncii Naționale, vol. I, partea I, București: Editura „Cartea Românească”, 1932, p. 70.
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matică românească cerea poziții ferme și orientări rapide în fața ambiguităților marilor 
puteri. Atitudinea Austro-Ungariei era oglindită în instrucțiunile cețoase ale contelui 
Zichy, către ambasada Austro-Ungariei la Constantinopol, în care se arată negru pe 
alb că Statul român se bucura de privilegii speciale și de o autonomie internă, care 
atrăgeau după sine relații comerciale și vamale directe cu alte țări. Numai că, pe ușa 
din dos, se dădeau asigurări Guvernului turc că aceste „angajamente” erau fi  „lipsi-
te de orice caracter politic”.15 Convenția comercială româno-austro-ungară, semnată 
la Viena la 10/22 iunie 1875, deși a adus unele prejudicii economiei românești, înde-
osebi tinerei industrii românești, a avut o anumită valoare politică pentru întărirea 
autonomiei vamale și pentru exprimarea dreptului suveran al țării de a încheia tratate 
fără amestecul Porții otomane. Franța, la rândul ei, admitea, în principiu, pretențiile 
Guvernului român de a-și face propriile aranjamente comerciale cu puterile străine și 
credea că această admitere pute fi  considerată ca preliminară tratativelor. În vara anu-
lui 1876 Franța începea, ea însăși, tratative, pentru încheierea unei convenții comerci-
ale și vamale cu România. Interesele economice nu s-au desprins nici o clipă de cele 
politice, de aceea noile orientări au avut în vedere, pentru România, circumstanțele 
internaționale, care s-au ivit după 1875.16

Răscoala antiotomană din Bosnia și Herțegovina (1875), din Bulgaria (1876), ur-
mată de izbucnirea ostilităților dintre Serbia și Muntenegru, pe de o parte, și Turcia, 
pe de alta (1876), au adus în peisajul belic Rusia țaristă.17 Izbucnirea crizei orienta-
le din 1875 a fot un prilej pentru Statul român, de a găsi calea spre independență. 
Dar, atitudinea autorităților române a fost prudentă, la care se adăugă diferențele de 
orientare politică și diplomatică ale generațiilor, afl ate în pragul războiului pentru 
Independență.18 România s-a declarat neutră, cînd Bosnia, Herțegovina și bulgarii din 
zona Stara Zagora s-au răsculat (în toamna anului 1875), dar a sprijinit, cumva, lupta 
popoarelor din Balcani, dind azil și, în numeroase cazuri, ajutor material, refugiaților 
sârbi și bulgari. S-a permis trecerea, peste teritoriul României, înspre Serbia, a nume-
roși voluntari, arme, muniții, alimente, medicamente, ceea ce i-a adus Statului roman, 
în repetate rânduri proteste din partea Guvernului otoman și suspiciuni din partea 
majorității marilor puteri, care doreau menținerea status-quo-ului în Balcani. Că neu-
tralitatea României era de natură tactică și că cercurile conducătoare românești vedeau 
rezolvarea problemelor balcanice, în general și ale României, în special, pe calea ar-
melor, o vădește și o scrisoare a principelui Carol, trimisă tatălui său în august 1875. 

15 Ibidem; I. Ionașcu, P. Bărbulescu, Gh. Gheorghe, Tratatele Internaționale ale României, 1354-
1920, București: Editura Științifi că și Enciclopedică, 1975, pp. 215-223.

16 Ibidem.
17 Stevan K. Pavlowitch, Istoria Balcanilor, 1804-1945, Iași: Editura Polirom, 2002, pp. 108-109; 

R.V. Bossy, Politica externă a României între anii 1873-1880 privită de la agenția diplomatică din 
Roma, București: Cultura Națională, 1928, p. 119.

18 Memoriile Regelui Carol I al României. De un martor ocular ediție de Stelian Neagoe, vol. I, 
București: Editura Scripta, 1992, pp. 40, 88-90; Nicolae Iorga, Politica externă a Regelui Carol I, 
ediție de Vicențiu Rădulescu, București: Editura Glykon, 1991, p. 231.
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Acesta scria că Orientul creștin era sătul de reaua administrație turcească, că înalta 
diplomație europeană era neputincioasă în a rezolva chestiunea orientală, chiar cu ris-
cul unui război, cu concursul popoarelor direct interesate. Principele Carol arăta că, în 
situația complicată creată în Balcani, România trebuia să se întărească, din punct de 
vedere economic și militar, pentru a face față oricărei eventualități belice.19

Despre mizele unei neutralități

A doua jumătate a veacului al XIX-lea a cunoscut o escaladare a tensiunilor, pe de-o 
parte, au fost mișcările de emancipare națională, din marile imperii multinaționale, pe 
de altă parte, sporirea direcțiilor de investire a intereselor politice, diplomatice, mili-
tare și economice ale marilor puteri. Statul român a fost nevoit să facă față unor pu-
ternice presiuni externe, să țină permanent, pe ordinea de zi a politicii și diplomației, 
orientările oportune, într-o lume internațională, care se așeza pe principii heteroclite și 
deseori provizorii. Obiectivele, privind cooperarea între state au fost diluate, iar pilo-
nii „concertului european” s-au fi surat treptat. Dreptul internațional a evoluat treptat, 
de la convenții bilaterale, la cele multilaterale, care au făcut tot mai difi cile armoniză-
rile de interese dintre state, mai ales pentru statele mai mici sau afl ate în proximitatea 
unor mari rivalități. Încercările «curților garante» de a estompa sau dirija, prin acte și 
acțiuni politico-diplomatice, ostilitățile din sudul Dunării au întâmpinat un refuz, mai 
întâi disimulat, apoi (la 1876-1877) categoric din partea Porții.20 

Pe plan extern România avea o situație difi cilă, ce impunea o diplomație rafi nată. 
Suzeranitatea otomană devenise incomodă, dar nici vecinătățile nu ofereau prilej de 
liniște. Imperiul Habsburgic a introdus prea puține măsuri de emancipare a români-
lor ardeleni, ceea ce a determinat o ascensiune a asociaționismului cultural, pentru ca 
instaurarea dualismului la 1867 să sporească nemulțumirea opiniei publice românești, 
inclusiv din România. Vecina răsăriteană, Rusia țaristă, nu oferea garanții în privirea 
comportamentului diplomatic, având țeluri ambițioase, în raport cu Imperiul otoman. 
De altfel, cameleonismul rusesc se văzuse de la 1812, când Rusia a simulat imaginea 
de „protectoare” a creștinătății, care îi apăra pe patrioții moldo-valahi, persecutați de 
Poartă, dar prețul adevăratei politici era obținerea hegemoniei în treburile interne, în 
contra intereselor autohtone și otomane din Principate. Pe de altă parte, Imperiul oto-
man își păstra suzeranitatea, dar aceasta a devenit tot mai fragilă în raport cu România. 
Pe de altă parte, România se vedea total dezavantajată și la îndemâna intereselor con-
tradictorii, nefi indu-i prea confortabilă nici slăbiciunea politicii otomane, în raport cu 
marile puteri.21

19 Ibidem.
20 Gheorghe Cliveti, „Independența României și Concertul European, 1875-1878”, Muzeul 

Național, XI, 1999, pp. 59-60; Cf. M. Milovanowitch, Les Traités de garantie au XIXe siècle ..., 
1888, pp. 4-8; Danielle Morin, Relations internationales au XIXe siècle 1815-1914, Paris: Ellipses, 
2013. 

21 Catherine Durandin, Istoria românilor, Iași: Editura Institutul European, 1998, p. 80.
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Evaluând, cu pătrundere subtilă, mutațiile surve-
nite în contextul internațional, Mihail Kogălniceanu 
considera că numai era sufi cientă doar o continuă, re-
luctantă și inefi cientă sondare a dispozițiilor puterilor 
garante în problema neutralității României. Limbajul, 
nu prea ponderat, al documentelor ofi ciale româ-
nești, a stârnit îngrijorări puterilor garante, pentru că 
neutralitatea nu excludea total o posibilă intrare în 
acțiune a României, într-un viitor apropiat, dacă inte-
resele ei o cereau. Ministrul de Externe a declanșat o 
acțiune îndrăzneață, prin care viza, nu atât improba-
bila recunoaștere formală, de către puterile garante, a 
neutralității Statului român, cât o asigurare a acesteia 
prin exercițiul politic. Programul politic al neutrali-
tății românești a făcut obiectul unei note, trimise de 
Kogălniceanu direct la Înalta Poartă și care însemna, de fapt, un proiect de realizare a 
independenței românești. Aceeași revendicare a făcut obiectul unui memoriu, pe care 
tot Kogălniceanu l-a trimis puterilor garante. Constituirea, la 24 iulie/5 august 1876 a 
„ministerului cel lung” al lu I.C. Brătianu (1876-1888) a însemnat începutul unei situații 
difi cile, din cauza atitudinilor duplicitare, imprevizibile sau contradictorii ale marilor 
puteri în chestiunile balcanice. Neliniștile se puteau ve-
dea și în frământările interne! În cazul viitoarei politici 
românești existau părei pro și contra neutralității.

Dacă Nicolae Ionescu, ce deținea portofoliul Exter-
nelor, și-a făcut un crez politic din cointeresarea pute-
rilor, în legătură cu soluția garanției speciale de neu-
tralitate22, premierul I.C. Brătianu, în consens cu dom-
nitorul Carol, a orientat politica guvernamentală în 
direcția identifi cării posibilităților realizării imediate a 
independenței Statului român. După demisia guvernu-
lui conservator (30 martie/11 aprilie), la 27 aprilie/9 mai 
1876 se va constitui cabinetul coaliției de la Mazar Pașa, 
prezidat de Manolache Costache Epureanu, cu Mihail 
Kogălniceanu, la Externe și cu Ion C. Brătianu, la 
Finanțe. Noul guvern își va axa și el politica externă pe 
principiul neutralității. Dar, în condiții noi și cu nuan-
țări, în care regăsim geniul politic al lui Kogălniceanu.23

22 N. Ionescu era în favoarea păstrării unei stricte neutralități, a bunelor relații cu Imperiul 
Otoman, și a obținerii independenței pe cale diplomatică. Irina Gafi ța, „Nicolae Ionescu și 
contemporanii săi”, Buletinul Cercurilor Științifi ce Studențești, 17-18 (2011-2012), pp. 101-102.

23 Gheorghe Cliveti, op.cit., p. 66. 
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Perspectiva neutralității impunea serioase riscuri, 
de aceea nu era convenabilă o vecinătate ostilă din 
partea Habsburgilor. Dar, România își stabilea deja 
propriile priorități. La fi nele lunii august 1876, I.C. 
Brătianu, a exprimat dorința României „de bună veci-
nătate”, cu Imperiul habsburgic. Imperiul care, la rân-
dul lui, dorea o Românie neutră! Prin nota circulară 
din 4/16 ianuarie 1876, Lascăr Catargiu, care deținea 
și funcția de ministru ad-interim la Externe, arăta că 
Guvernul de la București nu concepea salvgardarea 
așa-zisei „păci europene”, cu prețul sacrifi cării intere-
selor românești, mai mult dorea schimbarea grabnică 
a statutului său politico-juridic.24

Eșuarea tentativelor de stingere a crizei orientale, 
pe calea medierilor diplomatice, a fost cauzată de di-
mensiunile grave dintre contractanții ordinii, adică de 
lipsa de consens a „curților garante”, fapt de care a profi tat Rusia, „marea curte pravos-
lavnică”, care s-a orientat imediat spre posibilitatea intervenției unilaterale în favoarea 
creștinilor ortodocși din Imperiul otoman. Astfel, a fost pusă în evidență „defecțiunea 
fi nală” a puterilor garante, semn că și în afacerile orientale s-a renunțat, în formă și în 
fapt, la parametrii diplomației concertate. Datorită poziției sale geografi ce și statutului 
său juridic internațional, România s-a afl at, într-un strâns contact, cu derularea eve-
nimentelor din Balcani. Foarte periculoase deveniseră incitările din culisele politicii și 
diplomației. La București s-a intuit cu exactitate că de incitarea bosniacilor și herțegovi-
nenilor la revoltă nu au fost străine intrigile austro-ungare și rusești, în plus, erau bine 
cunoscute preparativele bulgarilor, privind Dobrogea, de care se interesau îndeaproa-
pe și cercurile politice, militare sau cultural-religioase de la St. Petersburg. Pe de altă 
parte, puterile garante au fost reticente la o implicarea Statului român în desfășurarea 
eventualelor ostilități din Balcani. României i s-au refuzat, până și cererile referitoare 
la garantarea neutralității și integrității teritoriale. Alerta diplomatică din primăvara 
anului 1875 etalase preocupările marilor cabinete de a se evita izbucnirea unui confl ict 
general european, pentru că și ele aveau interese balcanice.25 

Anticipând intrarea Rusiei țariste în război, contra Imperiului otoman, premie-
rul Ion C. Brătianu s-a întâlnit cu Țarul la Livadia, ca să exploreze poziția rusească. 
Fermitatea atitudinii lui Brătianu a fost de natură „să lămurească” pe țar și pe mi-
niștrii săi că eventuala trecere a trupelor ruse prin România nu va fi  acceptată ori-
cum la București, fără încheierea unei convenții, căreia guvernul liberal și domnitorul 
Carol țineau morțiș să-i se confere un caracter politic. În noiembrie 1876 au început la 

24 Titu Maiorescu, Istoria politică a României sub domnia lui Carol I, ediție îngrijită de Stelian 
Neagoe, București: Editura Humanitas, 1994, p. 35; Gh. Cliveti, op.cit., pp. 60, 65-70.

25 Ibidem, pp. 60-61, 63. 
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București, – unde a sosit și Nelidov, – negocierile privind încheierea Convenției ro-
mâno-ruse. Numai că negocierile au trenat, aproape șase luni, din cauza difi cultăți-
lor ce le-a creat „convingerea” diplomaților ruși în legătura cu necesitatea preconi-
zării unor clauze referitoare la respectarea individualității și integrității teritoriale a 
României.26 De o înțelegere cu Statul român se arăta interesată și Poarta Otomană, dar 
defecțiunea cu puterile garante a făcut inutilă orice încercare în acest sens. Evidența 
„defecțiunii” garanților va contribui la „netezirea” căii intervenției Rusiei, dar nu va 
simplifi ca cu nimic situația României.27 

Majoritatea puterilor garante își reiterau „sfaturile”, pentru ca România să se men-
țină „într-o totală rezervă” și să nu încheie Convenția cu Rusia. Doar de la Berlin s-au 
primit oarecare „îndemnuri”, în legătură cu realizarea unei înțelegeri româno-ruse, 
care să stipuleze condițiile trecerii trupelor țariste, prin teritoriul românesc. Dar, nu 
era decât o idee formală, știute fi ind la București „canoanele” politicii bismarckiene 
față de „complicațiile orientale”.28 Statului român nu-i rămânea decât „să renunțe” la 
ceea ce M. Kogălniceanu denumea „frumoasa fl oare fără culoare și miros a neutralită-
ții” și să se considere în stare de război cu Turcia. Riscul a fost imens, România putând 
fi  prinsă la mijloc, pe de o parte, de intervenția și pretențiile teritoriale ale puternicului 
vecin de la răsărit, iar, pe de alta, de „furia” Porții otomane. Între ostilitatea Turciei și 
pericolele potențiale ale inconsecventei Rusii situația României cerea măsuri rapide și 
ferme. Această fermitate politică și-a pus amprenta pe diplomația românească, o lungă 
perioadă e timp!29 

Între Scylla și Caribda. România și provocările politice și diplomatice externe

În iunie 1876 Mihail Kogălniceanu a adresat Turciei și puterilor garante o notă 
diplomatică, prin care solicita să fi e recunoscută individualitatea Statului român și 
numele de România, precum și integritatea teritoriului său. Nota aducea o amplă 
argumentare istorică și politică, privind justețea acestor solicitări. La 29 septembrie 
1876, în cursul întrevederii de la Livadia (Crimeea), Ion I.C. Brătianu, primul minis-
tru al României, secondat de ministrul de Război al României, a luat în considera-
re în discuție cu țarul Alexandru al II-lea și cancelarul A.M. Gorceakov, izbucnirea 
războiului ruso-turc și trecerea trupelor prin România. În negocierile care au urmat, 
între România și Rusia, principele Carol și Ion C. Brătianu au insistat asupra încheierii 
unui tratat general, care să acopere chestiunile militare, să asigure recunoașterea in-
dependenței și să garanteze integritatea teritorială a României. Dar, Țarul și ministrul 
său de Externe doreau doar o convenție, care să permită armatelor ruse să traverseze 
teritoriul României, pentru a ajunge la Dunăre. În acest context istoric complicat, în 
ziua de 11 decembrie 1876 începea la Constantinopol o conferință a reprezentanților 

26 Ibidem, pp. 67-70.
27 Ibidem. 
28 Ibidem.
29 Ibidem, pp. 71-72.
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puterilor europene (care s-a încheiat la 8/20 ianuarie 1877), al cărei scop era acela de a 
determina Poarta Otomană să acorde unele libertăți popoarelor afl ate sub suzeranita-
tea sa. Diplomația țaristă, dând dovadă de multă abilitate, a reușit să convingă cele 5 
mari puteri (Anglia, Franța, Germania, Austro-Ungaria, Italia), ca alături de dânsa să 
iscălească protocolul de la Londra din 31 martie 1877 (stil nou), care obliga Turcia să 
efectueze reforme. O vreme nu a existat nici o reacție otomană, în acest sens! Reacția 
Guvernului otoman, condus de Midhad-pașa, a fost să proclame, la 11/23 decembrie 
1877, o Constituție, cu aparențe liberale, în care România era desemnată „provincie 
privilegiată” a Imperiului otoman. A reacționat imediat și Parlamentul României, care 
a protestat deschis în 22-23 decembrie 1877. Lumea politică românească era mult mai 
lucidă și avizată în fața discursului politic otoman.30

Diplomația românească a fost nevoită să se calibreze, după noile circumstanțe, dar 
tonul negocierilor ferme la impus pe Ion C. Brătianu drept arhitectul unei poziții cura-
joase și intransigente, în favoarea României. Presa vremii arăta că nu toată opinia publi-
că agrea apropierea de Rusia, nodul gordian fi n chestiunea Basarabiei, luată de ruși în 
mai 1812. În timpul unei întrevederi cu reprezentantul francez la București, Carol reliefa 
că interesul României, care se presupunea a fi  și cel al Occidentului, era acela de a se 
asigura deplina libertate de navigație pe Dunăre. Situația impunea ca fortărețele turcești 
de pe malul fl uviului să fi e dărâmate. Principele Carol era decis, în acest sens, printr-o 
acțiune ofensivă a trupelor sale. Mihail Kogălniceanu avea să fi e și mai tranșant, decla-
rând consulului francez că acțiunea militară românească, pe malul drept, se justifi ca prin 
necesitatea de a demonstra imposibilitatea reîntoarcerii la un status quo ante bellum. În 
optica ministrului de Externe, Europa era astfel nevoită să recunoască o stare de fapt, 
pe care nu o acceptase anterior, și anume „ruptura defi nitivă între Turcia și România.31 
Ședința Consiliului de Miniștri din 4 aprilie 1877 l-a autorizat pe Mihail Kogălni-

ceanu să-i ceară lui Carol consimțământul de a încheia și a subscrie instrumentele con-
vențiilor respective, urmând ca acestea să fi e supuse aprobării Corpurilor legiuitoare, 
în conformitate cu articolele 93 și 123 din Constituția țării. În aceeași zi Kogălniceanu 
solicita lui Carol depline puteri, pentru a putea, în calitate de plenipotențiar al Măriei 
Sale, a încheia și a subscrie două Convenții, menite să reglementeze condițiile trece-
rii armatelor ruse pe teritoriul României. Partidele și grupările politice au adoptat 
diferite poziții în cadrul discuțiilor prilejuite în Corpurile Legiuitoare, asupra pro-
iectelor de lege, pentru ratifi carea Convenției româno-ruse. La 16/28 aprilie 1877, în 
ședința Adunării Deputaților, Nicolae Ionescu, conducătorul fracțiunii liberale și in-
dependente, secondat de liberalii moderați N. Blaremberg și G. Danielopol s-au pro-
nunțat împotriva Convenției. George Mârzescu, I.C. Brătianu și, bineînțeles, Mihail 
Kogălniceanu au luat cuvântul în favoarea proiectului de lege, care a fost aprobat de 

30 T.C. Văcărescu, Luptele românilor din 1877—1878, București, 1887, pp. 9-10; Ion C. Brătianu, 
Discursuri, scrieri, acte și documente, vol. II, partea I, București, 1912, p. 252.

31 Carol I al României, Cuvântări și scrisori, tom II, pp. 41-45; Independența României. Documente, 
vol. IV, București: Editura Academiei, 1978, vol. II, partea II-a, doc. nr. 33, pp. 53-54. 
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79 deputați și respins de 25, căpătând, astfel, valoarea de lege cu următorul articol 
unic: „Convențiunile încheiate între România și Rusia, în vederea trecerii armatei ruse prin 
România sînt aprobate. Această lege împreună cu convențiunile anexate la dînsa s-a votat de 
Adunarea Deputaților în ședința de la 16 aprilie 1877 și s-a adoptat cu majoritatea de șaptezeci 
și nouă de voturi contra a douăzeci și cinci. Președinte C. A. Rosett i”.32

În ședința din 17 aprilie 1877 Senatul a votat legea, împreună cu anexele sale, prin-
tr-o adeziune majoritară de 40 de voturi contra 10. La 4/16 aprilie 1877 s-a semnat la 
București, de către Mihail Kogălniceanu – ministrul de Externe – și agentul diplomatic 
rus, baronul Dimitrie Stuart, Convenția româno-rusă ce reglementa tranzitul trupelor 
ruse spre Balcani; în același timp, Guvernul rus se obliga să mențină și să apere integri-
tatea teritorială românească și să respecte drepturile politice și civile ale Statului român. 
După ce se subliniau responsabilitățile, care reveneau fi ecărui minister, în legătură cu 
trecerea Armatelor rusești pe teritoriul țării, urmau câteva recomandări privind impor-
tanța ținerii unei evidențe exacte a tuturor cheltuielilor, făcute de ministerele în cauză, 
precum și înregistrarea daunelor survenite în urma acestei treceri. Ministerele erau obli-
gate să întocmească dosare speciale, cu actele justifi cative legate de cheltuielile ocazio-
nate, în urma deplasării Armatei rusești prin țară. Disciplina administrativă a cerut o 
maturizare a funcționarilor abilitați în acest sens. Convenția a părut un succes al diplo-
mației românești, dar ceea ce a urmat a fost o învățătură tristă, pentru Statul român.33

Riposta Porții Otomane a fost extrem de violentă, având două componente: una 
diplomatică și alta militară. Prima s-a concretizat prin nota de protest, adresată celor 
cinci puteri garante – Marea Britanie, Austro-Ungaria, Germania, Franța și Italia – la 
20 aprilie/2 mai 1877, prin care Guvernul de la Constantinopol le înștiința asupra ru-
perii relațiilor diplomatice dintre România și Înalta Poartă. A urmat, în acest registru, 
expulzarea brutală a girantului agenției diplomatice a României din capitala otomană, 
Grigore Ghica.34 Evenimentele s-au succedat rapid și agresiv.

Pregătiri de război

Pregătirea de război a României a fost o măsură serioasă. De altfel, spre sfârșitul 
anului 1876, precipitarea evenimentelor arăta clar că războiul se apropria. O lege, refe-
ritoare la recrutările pentru Armată, adoptată la 5 martie 1876, a stabilit că toți locuitorii 
țării, cu vârste între 21 și 45 de ani, trebuiau să efectueze serviciul militar, adică să facă 
parte din una dintre elementele componente ale Armatei. Se dorea, nu numai întărirea 
capacității de luptă a Armatei și creșterea forței sale de luptă, prin sporirea efectivelor. 

32 Apud Mircea Dumitriu, „Conținutul și semnifi cația Convenției româno-ruse”, Muzeul 
Național, IV, 1978, pp. 190-191. 

33 Mihail Kogălniceanu, Documente diplomatice, ediția 1972, București: Editura Politică, pp. 
141-145; Gheorghe Stoean, Cronica participării armatei romăne la războiul pentru independență, 
1877—1878, București: Editura Militară, 1977, p. 24; M. Dimitriu, op.cit., pp. 92-93.

34 T.C. Văcărescu, Luptele românilor din 1877—1878, București, 1887, pp. 9-10; Ion C. Brătianu, 
Discursuri, scrieri, acte și documente, vol. II, partea I, București, 1912, p. 252.
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Au fost operate, de asemenea, îmbunătățiri organizatorice în rândurile Infanteriei teri-
toriale și a Artileriei, armele cele mai importante ale acelor vremi. La 26 noiembrie 1876, 
la decretarea înfi ințării a încă opt regimente de dorobanți (pe lângă cele 8 existente) și 
repartizarea lor pe divizii teritoriale și județe, socotindu-se un regiment – format din 
2 batalioane – la 2 județe. Fiecare regiment avea câte opt companii (patru la primul 
batalion și patru la al doilea) ce aveau sediul în localitățile de reședință ale plășilor mai 
importante din județe. Efectivul regimentelor varia în jur de 2.000 de oameni; iar al 
batalioanelor la jumătate din aceștia. La 1 ianuarie 1877 au fost numiți și comandanții 
noilor regimente. S-a procurat armamentul necesar înzestrării Armatei Române au fost 
S.U.A, Austro-Ungaria, Germania, Rusia și Anglia. Astfel, s-a ajuns ca Infanteria să fi e 
dotată cu o mare varietate de arme, cu calibre diferite și caracteristici tehnico-tactice di-
verse, fapt ce va avea un important impact pe câmpul de luptă în cadrul Războiului de 
Independență. S-au achiziționat puști germane marca Dreyse și Peabody din S.U.A. dar 
și rusești marca Krînka. S-au păstrat în dotare pușca franceză Minie model 1861 și cara-
bina model 1863. Au fost, de asemenea, achiziționate mitraliere Cristopher & Montigny 
din Austro-Ungaria și Gatling din S.U.A. Instruirea ostașilor cu armele noi s-a făcut din 
mers, dar efi cient, ca urmare a bunei pregătiri militare a ofi țerimii române.35

În pragul Războiului de Independență, Statul Major al Armatei Române se compu-
nea din Statul Major General, Corpul de Stat Major și Statul Major Domnesc, fi ecare 
având structură proprie. Statul Major General avea în componența sa generali de bri-
gadă și de divizie, destinați a comanda marile unități ale Armatei: corpuri de armată, 
divizii și brigăzi, teritoriul țării fi ind împărțit în patru divizii teritoriale: București, Iași, 
Craiova și Galați. Existau astfel 4 generali de divizie și 8 generali de brigadă. Corpul 
de Stat Major era format din ofi țerii care constituiau Statele Majore ale diviziilor teri-
toriale și din cei care trebuiau să formeze Statele-Majore ale marilor unități ce se vor 
forma la mobilizarea Armatei.36 

Ultima modifi care organizatorică înainte de începerea războiului privea Artileria. 
Prin decretul din 5 februarie 1877 „se înfi ințau încă două regimente de artilerie (pe 
lângă cele două existente). S-a hotărât ca fi ecare regiment să fi e compus din șase baterii 
și să se distribuie câte un regiment la fi ecare divizie teritorială. Crearea acestor unități/
regimente și numirea la 1 martie 1877 a cadrelor de conducere au îmbunătățit structu-
ra organizatorică a Artileriei, asigurându-se, în scurt timp, prin chemarea rezerviștilor 
și înzestrarea cu noi guri de foc, o efi ciență sporită pe câmpul de luptă.37 

35 I.C. Brătianu, op.cit., p. 5; Luminița Giurgiu, Veronica Simion, „Legea asupra organizării co-
mandamentelor armatei”, Document: Buletinul Arhivelor Militare, București, anul II, nr. 1 (39), 
2008, pp. 97-100; Marius Pop, Armata Română între două confl agrații 1914-1945: legislație, orga-
nizare, operațiuni, 2018, teză de doctorat, pp. 72-74.

36 C.I. Brătianu, Organizarea administrației centrale a armatei. Proiecte de lege – expunere de moti-
ve, București: Tipografi a Voința Națională, 1899, p. 4; Vasile Nădejde, Centenarul Renașterii 
Armatei Române (1830-1930), Iași: Tipografi a „Cultura Românească”, 1930, pp. 156-157.

37 Nichita Adăniloaie, „Efectivele Armatei Române la 1877 ...”, Zargidava, Revistă de Istorie, X, 
2011, pp. 80-82. 
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După aplicarea ultimelor măsuri organizatorice, Infanteria avea 8 regimente de li-
nie, 4 batalioane de vânători și 16 regimente de dorobanți, cu un efectiv total de 775 
ofi țeri și 42.869 trupă (din care 35.876 dorobanți cu schimbul). Cavaleria avea 2 regi-
mente de roșiori și 8 regimente de călărași, cu un efectiv de 207 ofi țeri și 11.039 trupă 
(din care 9.834 călărași cu schimbul). Artileria avea 4 regimente cu un efectiv total de 
137 ofi țeri și 2.420 trupă. Mai erau: un batalion de geniu, fl otila, pompierii, jandarme-
ria și trupele de administrație, având împreună 157 de ofi țeri și 3.929 soldați. În total, 
Armata Română avea atunci „pe picior de pace” 61.675 oameni și 13.187 cai.38 Imaginea 
vestimentară a Armatei Române era impunătoare și somptuoasă. Uniformele elitei 
militare au fost realizate după norme specifi ce, care țineau cont de ierarhia militară. 
Vestimentația a fost confecționată din materiale rezistente și cusute într-o notă, care 
să de-a prestanță militarilor.39 În condițiile de război, nu numai ținuta, alimentația, 
serviciul sanitar, instrucția erau decisive, ci și dotarea permanentă, aprovizionarea efi -
cientă. Finanțarea Armatei, pe timp de război, s-a afl at în centrul dezbaterilor politice.

Un document din anul 1876, apărut în Monitorul Ofi cial al României nr. 63 din mar-
tie 1876 arată intervenția lui Titu Maiorescu în ședința din 26 februarie 1876 a Adunării 
Deputaților. Maiorescu punea în discuție modul de utilizare, de către factorii răspun-

38 Ibidem. 
39 Adrian-Silvan Ionescu, „Uniformele Armatei Române în timpul Războiului de Indepen-

dență”, Muzeul Național, IV, 1978, pp. 521-525. 
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zători, a fondurilor necesare pentru înzestrarea Armatei, exprimându-și, în același 
timp, mirarea față de fl agranta schimbare de atitudine a unor lideri politici în această 
problemă. Titu Maiorescu a insistat și în lunile următoare, asupra apărării demnității 
Armatei, înzestrarea acesteia netrebuind să fi e pusă în mijlocul jocurile politicianiste.40

În război, pentru Independență!

La 31 martie 1877 Guvernul României a dispus mobilizarea generală. Unitățile mi-
litare au fost dispuse în sudul țării, pentru a preveni orice incursiune otomană peste 
Dunăre. Era un moment difi cil, evoluția evenimentelor fi ind imprevizibilă! La 10 apri-
lie 1877, România a întrerupt relațiile diplomatice cu Poarta, iar la sfârșitul lui aprilie 
1877 Adunarea Deputaților a votat o moțiune prin care era declarată ofi cial ruptura cu 
puterea suzerană. A doua zi, Senatul a votat o moțiune similară. Prin circulara adre-
sată la 1/13 mai agenților diplomatici români, rezidenți în capitalele europene, Mihail 
Kogălniceanu le aducea la cunoștință marilor puteri hotărârea celor două Corpuri le-
giuitoare ale României și motivul care le-a determinat să o adopte. La doar o săptă-
mână și câteva zile, a avut loc sesiunea extraordinară a Adunării Deputaților, de la 
9/21 mai 1877, când a fost proclamată Independența de stat a României. Succedarea 
rapidă a deciziilor s-a datorat unei acțiuni politice hotărâte și a faptului că, dincolo de 
opinii și strategii diverse, interesul emancipării de Poartă a unit toate vocile naționale. 
Momentul nu putea fi  ratat!

La 12/24 aprilie 1877, Rusia a declarat război Porții Otomane și a început trecerea 
Prutului. Dar, pînă la sosirea Armatei țariste la Dunăre, linia fl uviului a fost apărată 
de Armata română. La Dunăre s-a instaurat, astfel, deși nedeclarată ofi cial, o stare de 
război între România și Poartă. În sfârșit, la 22 aprilie/4 mai 1877 au început represali-
ile turcești, prin bombardarea Brăilei, care au continuat patru zile mai târziu cu bom-
bardarea așezărilor și porturilor Calafat, Bechet Izlaz, Corabia, Giurgiu, Vidin. Cum 
era de așteptat, a venit și replica Armatei române, în fața acestor acte de agresiune: 
la 26 aprilie/8 mai 1877, Artileria românească a bombardat Vidinul. La 9 mai 1877, 
Parlamentul a proclamat Independența României. Prin vocea lui Mihail Kogălniceanu, 
ministrul Afacerilor Străine, apreciată a fi  în consens cu dorința Armatei, grupurilor 
politice, guvernului și opiniei publice, se rupeau ofi cial legăturile suzerane cu Poarta 
otomană și România se proclama Stat independent, cu o națiune de sine stătătoare. A 
doua zi, la 10/22 mai, a fost instituită prima decorație românească, „Steaua României”, 
iar la 11/23 mai Guvernul a anulat tributul către Poartă, în valoare de 914.000 lei, pu-
nându-l la dispoziția Ministerului de Război.41 

Pe front Rusia întâmpina mari difi cultăți! Trupele ruse au fost, de două ori, respinse 
din fața Plevnei, o fortăreață a cărei importanță strategică fusese remarcată de Carol. A 
fost momentul în care Marele Duce Nicolae, în cunoscuta telegramă din 19 iulie 1877, 

40 Elena Cârstoiu, „1877 – an de demnitate statală”, Document, 2 (39), 2008, pp. 8-10. 
41 Ion Bălăceanu, Amintiri politice și diplomatice, 1848-1903, București: Editura Cavallioti, 2003, 

pp. 196-198, 220-223.
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adresa Principelui României rugămintea de a trece 
Dunărea, împreună cu Armata sa. În fața acestei cerințe 
Carol a ezitat o clipă, nedorind să intre în acțiune, fără 
a obține eventuale garanții, în privința recunoașterii 
statutului de cobeligerant. Jocurile diplomatice trebu-
iau să implice, în acest sens, România, iar Statul român 
trebuia să negocieze la sânge! Diplomația românească 
trebuia să depisteze repede atitudinile marilor puteri 
din vecinătate. Ministrul de Externe austro-ungar, care 
se erijase în consilierul cercurilor conducătoare de la 
București, îi lăsa de înțeles agentului diplomatic român 
de la Viena că Monarhia dualistă nu ar putea împiedi-
ca pe români să acorde ajutor rușilor, însă avertiza, tot-
odată, că era de acord ca România să aibă pretenții… 
pe malul drept al Dunării. Pe de altă parte, în schimbul 
garanției, că românii nu vor cuceri mai mult din teri-
toriul Bulgariei, diplomația vieneză era dispusă să convingă puterile europene să fi e 
favorabile pentru mici revendicări românești.42Ambiguitățile, tergiversările, amânările, 
trădările făceau parte din arsenalul negocierilor, în vreme ce războiul lua amploare.

La 23 iulie 1877, în vederea operațiunilor din sudul Dunării și în urma solicitării 
telegrafi ce a Marelui Duce Nicolae, Armata română a fost reorganizată și împărțită 
în două grupări distincte: Armata de operații și Armata de observație. Cea dintâi era 
menită să lupte peste Dunăre, fi ind alcătuită din Corpul al 2-lea și dintr-o „rezervă 
generală”, formată din unități luate din Corpul 1 de Armată. Această „rezervă gene-
rală” a fost numită apoi Divizia de rezervă. La început, colonelul Mihail Cristodulo 
Cerchez a fost numit comandantul Infanteriei acestei rezerve, iar apoi al întregii 
Divizii. Comandant al Armatei de operații a fost desemnat la 19 august 1877, generalul 
Alexandru Cernat, ministrul de Război. 

Generalul Gheorghe Manu a fost numit comandant al artileriei Armatei de opera-
ții, iar în locul lui, la Divizia a 4-a, a fost numit col. Alexandru Anghelescu. Armata de 
observație sau Corpul de observație (cum a fost numit îndată după formare), pus sub 
comanda generalului Gheorghe Lupu, rămânând în țară, avea sarcina să apere linia 
Dunării de la gura Timocului, până dincolo de vărsarea Oltului. Acest Corp de obser-
vație era format din restul trupelor Corpului 1, care nu intraseră în Divizia de rezervă, 
iar apoi și din milițienii din Oltenia.43

42 Regele Carol I al României, Cuvântări și scrisori, tom II, p. 45; Ion Bălăceanu, Amintiri politice 
și diplomatice, 1848-1903, pp. 196-197; Corneliu-Mihail Lungu, Relațiile româno-austro-ungare, 
1875-1900, București: Editura Silex, 2002, p. 64.

43 N. Adăniloaie, op.cit., pp. 83-84; Ion Popovici, Organizarea Armatei Române, vol. I, Roman: 
Tipografi a Leon Friedman, 1900-1902, pp. 260-263; General C.I. Brătianu, Armata Română pe 
timpul ultimilor 40 de ani 1866-1896. Administrația centrală a Războiului, București: Stabilimentul 
grafi c Albert Baer, 1906, pp. 35-36.
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Armata română, care a trecut Dunărea, între 16 iu-
lie și 22 august 1877, se ridica la 42 batalioane, 32 esca-
droane și 18 baterii (în total circa 38.000 ostași) și repre-
zenta jumătate din efectivul trupelor aliate ruso-româ-
ne, îndreptate spre Plevna și puse sub comanda princi-
pelui Carol. Având un moral ridicat trupele române au 
contribuit efi cient la echilibrarea situației frontului de 
la Plevna, implicit la cucerirea acestei fortărețe. În oc-
tombrie 1877, după ce se aduseseră noi unități rusești 
la Plevna, inclusiv garda imperială, Armata Română 
reprezenta cam o treime din efectivul trupelor aliate de 
încercuire. În noiembrie 1877, după ocupare Rahovei 
de trupele române – operațiune la care au participat și 
milițienii de la Bechet – s-au adus unele modifi cări, în 
comandamentul Corpului de observație de la Calafat. 
Acest Corp a devenit de operațiuni, având menirea să-
și extindă acțiunile pe ambele maluri ale Dunării între Rahova și Vidin.44

44 N. Adăniloaie, op.cit., p. 84; Nicolae Iorga, Războiul pentru independența României: acțiuni diplo-
matice și stări de spirit, București: „Cultura Națională”, 1927.

Alexandru Cernat
(1828-1893)
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Generalul Gheorghe Lupu a fost numit șeful 
garnizoanei Rahova, iar, în locul lui, la conducerea 
Corpului de la Calafat, a fost numit generalul Nicolae 
Haralambie.45

Mai multe unități, din componența acestui Corp 
au trecut Dunărea, în noiembrie 1877 și, împreună cu 
trupele rămase disponibile, după ocuparea Rahovei, 
au format Divizia 1 activă, pusă sub comanda colone-
lului Dimitrie Luca, divizie care a operat în nord-ves-
tul Bulgariei, ocupând, treptat, toate localitățile dintre 
Lom Palanca și Vidin. Odată cu trecerea acestei divi-
zii peste Dunăre, efectivul Armatei române ce opera 
în sudul marelui fl uviu se ridica la 55.000 de ostași. 
Efectivul total mobilizat în timpul Războiului a fost 
de circa 125.000 de oameni, din care 58.700 constituiau 
„armata operativă” (sau trupele de prima linie), 30.000 
efectivul batalioanelor de miliții (denumite și „armata de a doua linie”), 14.000 recru-
ții contigentului 1877, chemați sub drapel spre a umple golurile de la diferite unități, 
16.000 gărzile civice sau orășenești și 5.000 dorobanții și călărașii, lăsați pentru paza 
graniței și a ordinii, cât și pentru partea sedentară a unităților.46 Războiul a solicitat 
întregul potențial economic al Statului român, al tuturor claselor și categoriilor socia-
le. Prin intermediul Societății de Cruce Roșie a României (fondată la 4 iulie 1876) au fost 
strânse importante sume de bani pentru formarea de ambulanțe. Crucea Roșie Română 
a fost condusă, din 1876, până în 1897 de către Prințul Dimitrie Ghica, iar implica-
rea generoasă a acestuia a dus la rezultate multiple, precum limitarea efectelor febrei 
tifoide. În condițiile concentrării trupelor române pe linia Dunării, cînd se impunea 
sporirea numărului de spitale, Societatea de Cruce Roșie a mai înfi ințat două spitale de 
campanie: unul la Craiova, „Ospiciul Independența” și altul la Turnu Măgurele, care 
a primit tot numele de „Independența”, președinta acestui spital fi ind Maria Rosett i.47 
Toate aceste așezăminte au contribuit, după model occidental, la solidaritatea umani-
tară cu suferințele provocate de război. 

Reacția marilor puteri la Independență

Reacția marilor puteri, la proclamarea Independenței, de către Statul român, a fost 
mai mult decât neașteptată și neliniștitoare, pentru politicienii și diplomații români, 
care s-au văzut nevoiți să găsească toate strategiile rezonabile, pentru trecerea de acest 
mare impas. Încercând să explice, cumva, poziția puțin favorabilă a Cabinetelor euro-

45 Stelian Neagoe, Oameni politici români, București: Editura Machiavelli, 2007, pp. 350-353. 
46 N. Adăniloaie, op.cit., pp. 83-84. 
47 Emil Dumitrescu, Radu Coroamă, „Contrubuția Societății de Cruce Roșie la obținerea inde-

pendenței de stat”, Muzeul Național, IV, 1978, pp. 603-607. 
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pene, Carol mărturisea, mai târziu, că atitudinea acestora era, mai degrabă o tergiver-
sare: „noi am luat chiar astăzi (decizia proclamării independenței – n.n.), ceea ce pro-
babil ele își propuneau să ne dea mai târziu. Noi, însă, tocmai aceasta ne-am propus 
să prevenim!”.48 Guvernul englez a considerat proclamarea Independenței României, 
ca fi ind „contrară tratatelor”, deși, în raportul înaintat șefului diplomației britanice, în 
Guvernul conservator, prezidat de Benjamin Disraeli (lordul E.S. Derby – secretar de 
stat la Foreign Offi  ce), consulul general al Marii Britanii la București, colonelul Charles 
Mansfi eld, urmărind cu atenție derularea evenimentelor, scria că, în primăvara anului 
1877 ruperea relațiilor cu Poarta și proclamarea Independenței României era o simplă 
chestiune curajoasă, la care aderaseră toate forțele politice interne. Referitor la reacția 
ofi cialităților engleze, Nicolae Callimachi-Catargi, (agentul diplomatic al României la 
Paris, care gira și la Londra, unde nu exista o reprezentanță diplomatică a României) 
a fost însărcinat să-i transmită lordului Lyons, ambasadorul Marii Britanii în capi-
tala Franței, nota Ministerului român al Afacerilor Străine, referitoare la declararea 
Independenței țării. În conformitate cu raportul diplomatului român din 13/25 mai 
1877, „după cum m-am așteptat, lordul Lyons s-a abținut de la orice apreciere”. Într-
un alt raport, înaintat lui Mihail Kogălniceanu asupra aceleiași chestiuni, Callimachi-
Catargi, reluând problema, menționa că ambasadorul englez, nefi ind în această împre-
jurare decât un intermediar, nu putea să expună părerea sa asupra acestui document. 
Lordul Lyons a ținut totuși să adauge că Guvernul britanic „după cât se vede, nu a 
aprobat un act atât de contrar tratatelor, pe care Anglia pune mare preț” și că „poli-
tica engleză nu are angajate interese particulare în această privință”.49 Tonul său nu 
se schimbă nici în rapoartele următoare, expediate centralei Foreign Offi  ce-ului, unde 
diplomatul englez califi ca actele Guvernului român drept „o politică aventuristă”, 
rodul ambițiilor principelui Carol și ale premierului Ion C. Brătianu, care împingeau 
țara către un inevitabil dezastru economic și politic. Asta deși, Kogălniceanu îi ceruse 
respectos consulului să supună atenției și analizei Foreign Offi  ce-ului cauza româneas-
că. La Paris și Berlin știrea a fost primită cu rezerve, ofi cialitățile franceze regretând 
faptul că încurajase eliberarea României de garanțiile marilor puteri europene. Doar 
Italia, care abia își realizase unitatea națională, a reacționat tacit, cu un fel de ușoară 
aprobare, politica de independență promovată de Guvernul român. Reacția Rusiei a 
fost lipsită de orice principii politice și diplomatice. Rusia a evitat să se pronunțe în 
privința Independenței României,. Guvernul otoman a acceptat condițiile Rusiei pen-
tru încheierea Armistițiului, la 9/31 ianuarie 1878, dar reprezentanții României nu au 
fost invitați la negocieri, pe motiv că Independența proclamată, la 9 mai 1877, nu a fost 
încă recunoscută de către marile puteri.50 

48 T.C. Văcărescu, Luptele românilor in răsbelul din 1877-1878, ediția a treia, București, 1887, pp. 
75-76, 178-179, 263-274; Regele Carol I al României, Cuvântări și scrisori, p. 20.

49 Andrei Alexandru Căpușan, „Independența de stat a României în rapoartele diplomatice bri-
tanice”, [online] htt ps://www.historia.ro/sectiune/general/articol/independenta-de-stat-a-ro
maniei-in-rapoartele-diplomatiei-britanice, accesat în data de 23 mai 2017.

50 Ibidem.
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Rusia și-a schimbat rapid discursul politic și diplomatic după război, război ale 
cărui operațiuni s-au încheiat în ianuarie 1878. Ofi cialii ruși au urmat o conduită de 
ignorare a părții românești și în întocmirea Tratatului de la San Stefano, de la 19 fe-
bruarie/3 martie 1878, care confi rma condițiile armistițiului. Rusia și-a încălcat cu-
vântul, privind integritatea teritorială a României și a pretins, ca despăgubire de la 
Turcia, sudului Basarabiei cu județele Cahul, Ismail și Bolgrad, pentru a-și deschi-
de drumul spre gurile Dunării. Rusia oferea lui Carol și cabinetul român o așa-zisă 
compensație, prin Dobrogea și Delta Dunării. Autoritățile române au realizat viclenia 
strategică a Rusiei, întrucât planurile rușilor de a transforma teritoriul Dobrogei, de 
acum teritoriu aparținând Statului român independent, într-un fel de drum perma-
nent pus la dispoziția Armatei ruse, dispuse să apere pe creștinii balcanici de … tur-
ci. Fără scrupule diplomatice rușii au încălcat garanția încheiată cu România, decla-
rând-o ca fi ind temporară și îndreptată împotriva Turciei, de aceea au susținut că 
districtele sudice ale Basarabiei fuseseră cedate Moldovei și nu României în 1856. La 
Congresul de la Berlin, care s-a deschis la 1/13 iunie 1878, puterile occidentale au 
revizuit Tratatul de la San Stefano, pentru a micșora infl uența Rusiei în Europa de 
sud-est. Dar, ele au lăsat, în mare parte, intacte prevederile privitoare la România, 
pe care nu o acceptaseră ca membră a Congresului.51 După repetate cereri, delegația 
României, reprezentată de Mihail Kogălniceanu și Ion C. Brătianu, a fost acceptată 
să depună un memoriu, prin care argumentau legitimitatea drepturilor românești, pe 
baza Convenției româno-ruse din aprilie 1877 și a participării Armatei române alături 
de cea rusă, cu care cooperase în război la obținerea victoriei contra Porții. Tratatul 
fi nal, semnat la 1/13 iulie 1978 recunoștea Independența României, dar punea două 
condiții: eliminarea tuturor restricțiilor religioase în exercitarea drepturilor politice 
și civile, cuprinse în art. 7 al Constituției din 1866 și acceptarea pierderii județelor 
din sudul Basarabiei, în favoarea Rusiei. În compensație România urma să primească 
Delta Dunării, Insula Șerpilor și Dobrogea, pînă la linia trasată de la est de Siliștea, 
pe Dunăre, pînă la Mangalia, pe coasta Mării Negre. Tratatul de la Berlin a arătat 
Statului român o realitate dramatică și anume aceea că deciziile marilor puteri nu 
aveau la bază legitimități istorice, principii solide, ci doar interese ocazionale. Aceste 
orientări diplomatice și politice alunecoase au schimbat soarta Europei, pentru de-
ceniile care au urmat. Tot ele au sădit neîncrederea Monarhiei românești și a unor 
oameni politici în orice fel de înțelegere cu Rusia.52

Războiul pentru Independență de la 1877 și păcile de la San Ștefano și Berlin au 
arătat cât de alunecoase puteau deveni alianțele și cât de periculoase puteau fi  vecină-
tățile. Acest mare eveniment a zdruncinat, pentru multă vreme, încrederea în Rusia, o 
putere cu care compatibilitatea politică și diplomatică nu a fost operațională și a justi-
fi cat o serie de decizii ale Statului român, la sfârșitul secolului al XIX-lea. În discursul 

51 Ibidem.
52 Dumitru P. Ionescu, Războiul de independență a României și problema Basarabiei, București: 

Editura Academiei Române, 2000, pp. 90-92; N. Adăniloaie, op.cit., pp. 80-82.
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de deschidere a Camerelor reunite ale Parlamentului, în septembrie 1878, cu ocazia 
consfi nțirii ofi ciale a Independenței Statului român, Vasile Alecsandri, a afi rmat pe un 
ton amar, că o Românie sufocată de trei coloși, nu își putea permite greșeli, căci le pu-
tea plăti scump, iar singurul lucru curat care îl putea face, în asemenea circumstanțe, 
era să-și păstreze existența. Era desigur exprimarea unei dezamăgiri a marelui patriot 
român, emisar al lui Cuza la Napoleon al III-lea, care cunoscuse o cu totul altă atitudi-
ne și efi ciența a diplomației franceze, nu cu mult timp în urmă.53 

După Congresul de pace din anul 1878, România a pretins să ocupe un loc mai im-
portant în sfera de interese a marilor puteri europene. Oamenii politici de la București, 
pe de-o parte și liderii mișcării naționale din Transilvania, Basarabia și Bucovina, pe de 
altă parte, au fost nevoiți să scruteze permanent internaționalizarea diferendelor nați-
onaliste și teritoriale, mai ales balcanice, pentru a preîntâmpina periclitarea siguranței 
Statului român sau a românilor afl ați sub dominație habsburgică (din 1867 austro-un-
gară) și țaristă. Primele state care au recunoscut independența României au fost Austro-
Ungaria și Rusia. Austro-Ungaria s-a grăbit să recunoască înaintea altor state indepen-
dența Statului român, urmărind prin aceasta să atragă mai ușor noul stat sub infl uența 
politicii sale. În septembrie 1878 guvernul austro-ungar a acceptat pe Ion Bălăceanu ca 
trimis extraordinar și ministru plenipotențiar al României la Viena și a acreditat apoi 
în aceeași calitate la București pe contele maghiar Hoyos. Guvernul Rusiei a acceptat 
în noiembrie 1878 ridicarea agenției diplomatice române din Petersburg la rangul de 
legație și a primit pe generalul Iancu Ghica, în calitate de trimis extraordinar și ministru 
plenipotențiar, acreditând la București pe baronul Stuart.54 

Interpretând unilateral art. 55 al Tratatului de la Berlin, Austro-Ungaria dorea să-și 
asigure controlul navigației pe Dunăre între Porțile de Fier și Galați, adică într-o zonă 
care nu se afl a în interiorul teritoriului austro-ungar. Guvernul României, interesat în 
dezvoltarea comerțului său, nu a putut accepta pretenția Austro-Ungariei, care leza 
propriile interese și a propus ca în comisa însărcinată să supravegheze navigația între 
Porțile de Fier și Galați să intre numai reprezentanți ai statelor riverane, respectiv ai 
României, Bulgariei și Serbiei. Austro-Ungaria a propus să facă și ea parte din această 
comisie, să aibă președinția acestei comisii, iar votul său să fi e hotărâtor, în cazul îm-
părțirii egale a voturilor membrilor comisiei. Aceasta va constitui declanșarea confl ic-
tului între București și Viena în chestiunea Dunării. Din nou diplomația românească a 
fost pusă la încercare.55 

53 Emil Diaconescu, România și marile puteri după Congresul de la Berlin pînă la 1914, Iași, 1937, p. 
7; Reprezentanțele diplomatice ale Romdniei, București, 1967, pp. 214, 231-232; Vasile Alecsandri, 
Călătorii și misiuni diplomatice / Diplomatic Missions and Travels, Craiova: Editura Alexandru 
Marcu, 1942; Zigu Ornea, „Alecsandri diplomat”, România Literară, [online] htt p://www.ro
mlit.ro/index.pl/alecsandri_diplomat, accesat în data de 25 aprilie 2017.

54 E. Diaconescu, op.cit.,, p. 7; Alexandru Zub, „Presa românească….”, Zargidava, X, pp. 50-51; 
Gh. Cliveti, op.cit., pp. 65-67. 

55 Gh. Cliveti, „Mihail Kogâlniceanu și legitimarea titlurilor suverane ale României asupra 
Dunării”, Zargidava, XIII, 2014, p. 88. 
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Cele două părți au rămas pe poziții diferite și au apelat la marile puteri pentru re-
zolvarea diferendului. În disputa aceasta Monarhia austro-ungară a reușit să atragă de 
partea sa principalele mari puteri. Astfel, Franța, al cărui prestigiu diplomatic a scă-
zut în ochii Europei după 1870, a devenit un fel de purtător de cuvânt al intereselor 
habsburgilor; Anglia, care negocia la Paris un tratat de comerț, s-a aliat poziției Franței; 
Germania și Italia au sprijinit Austro-Ungaria, pentru că își susțineau propriile interese. 
Relațiile dintre România și Austro-Ungaria s-au înrăutățit, nu numai pe motive econo-
mice, ci și pe fondul nerespectării drepturilor naționale ale românilor transilvăneni. Ca 
urmare, Austro-Ungaria a găsit o soluție și anume a mai slăbit din pretențiile dunărene. 

Schimbările care s-au produs n statutul politico-juridic al României între 1878 și 
1881, în titulatura ofi cială a țării și a conducătorului ei s-au făcut pe fundalul unor 
condiții externe difi cile. Condițiile impuse României, pentru recunoașterea indepen-
denței, au întârziat în sine realizarea regalității, deși exista o oarecare toleranță tacită, 
în acest sens, din partea Austro-Ungariei și Germaniei. La 9/21 septembrie 1878, s-a 
hotărât acceptarea ofi cială, prin Consiliul de Miniștri, a apelativul de „Alteță Regală”, 
dar nu s-a mers mai departe! Germania a acceptat să medieze pe lângă marile cabinete, 
dar lăsând, Austrio-Ungaria să facă alți pași. Contele Münster, ambasadorul german 
la Londra, a testat opinia lui Salisbury, prilej cu care Anglia a declarat că prințul Carol 
ar putea să-și ia, după preferință, titlul de „Mare Prinț” sau de „Mare Duce” . La rân-
dul său, Andrássy i-a transmis lui Carol că ar putea să adopte printr-un simplu decret 
„predicatul” de „Alteță Regală”, apoi să anunțe curțile prin note diplomatice. Până 
pe 13/25 octombrie 1878, toate marile puteri au trimis confi rmările la notifi cările tri-
mișilor români; un al doilea val de notifi cări, trimise Serbiei, Greciei, Belgiei, Olandei 
și Statelor Unite, a fost onorat prin note ofi ciale până la sfârșitul lunii noiembrie 1878. 
Surpriza a venit de la cine nu se aștepta Carol. Germania și Austro-Ungaria nu s-au 
opus recunoașterii noului apelativ, însă doar pentru Carol și prinții de Hohenzollern, 
succesori la tron. În acel moment Carol nu avea urmaș la tron și nicio succesiunea nu 
era reglementată. Tatonările privind proclamarea Regatului României au devenit tot 
mai intense în anii ce au urmat. Principalul diplomat pus în slujba acestui scop a fost 
Vasile Boerescu, cel care n-a ezitat să consulte diplomatic toate cabinetele europene. 
Turneul din martie 1880 al lui I.C. Brătianu la Viena și Berlin sa dovedit a fi  capital, de-
oarece a marcat apropierea Puterilor Centrale de România. Demersul lui Brătianu au 
venit în completarea celor realizate de Ion Bălăceanu, trimisul român la Viena. Culisele 
discuției lui Brătianu arată că partea română atinsese și alte puncte, precum chestiunea 
teritorială, de vreme ce prințul Reuss, ambasadorul german la Viena, a avut o reacție 
de iritare! Așadar, anul 1880 nu aducea decât tatonări diplomatice, în problema rega-
lității. Singura realizare concretă a fost reglarea succesiunii la tron.56 Anul 1881 trebuia 

56 Problema succesiunii a fost considerată una personală și, în consecință, a fost abordată 
cu împăratul Wilhelm, șeful Casei de Hohenzollern, cu prințul Carol Anton, șeful ramu-
rii Sigmaringen, și cu Leopold, moștenitorul domeniului Sigmaringen. Suzana Bodale, 
„Acțiunea diplomatică pentru realizarea actului proclamării Regatului României (1878-
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să înceapă sub bun augur, a avut loc apropierea ru-
so-austriacă, ceea ce a determinat România să accepte 
acea Comisie Mixtă a Dunării. În plan intern se petre-
ceau schimbări de guvern, Brătianu dovedind capaci-
tatea de a manevra lucrurile, spre țelurile pe care le 
dorea, în interior și în afară. După ce a înlăturat pe cei 
care îl incomodau politic, inclusiv pe Kogălniceanu, 
pe care-l trimite la Paris, ca ambasador, I.C. Brătianu 
instrumentează acțiunea de proclamare a Regatului 
la 14/26 martie 1881, profi tând tocmai de situația in-
ternațională neclară legată de tragicul sfârșit al țaru-
lui Alexandru II.57 Deși, lumea politică românească se 
simțea mai apropiată de Franța, dar era neliniștită de 
Rusia, în 1883 România s-a integrat în Tripla Alianță, 
constituită din Germania, Austro-Ungaria și Italia, ceea ce însemna o schimbare de 
orientare strategică, politică și militară. Tratatul a fost semnat la Viena la 18/30 octom-
brie 1883, de către contele Kalnoky și Dimitrie Al. Sturdza, miniștrii de Externe ai celor 
două părți implicate în semnarea acestui act. 

Tratatul era încheiat pe termen de 5 ani, cu clauza că, dacă nu era denunțat cu un 
an înainte de expirare, atunci i se prelungea durata de la sine cu încă 3 ani (art. 5). În 
aceeași zi cu tratatul dintre România și Austro-Ungaria, s-a semnat la Viena și tratatul 
de aderare a Germaniei la alianța româno-austro-ungară. 

Tratatul încheiat între România și Tripla Alianță a fost reînnoit în anul 1892 la Sinaia, 
cu semnătura lui Alexandru Lahovary, apoi în 1896, tot la Sinaia, semnat de D.A. Sturdza. 
Altă reînnoire a avut loc în 1902, la București, tot cu semnătura lui D.A. Sturdza.58

Schimbarea orientării politico-militare, spre Tripla Alianță, n-a fost o decizie sim-
plă, fi ind precedată de mari frământări ale elitei diplomatice. Mihail Kogălniceanu, 
în calitate de conducător al diplomației românești, a dat instrucțiuni agenților diplo-
matici ai României, în capitalele statelor importante, de a sugera un nou caracter re-
lațiilor internaționale ale Statului român, în condițiile noi ale deplinei suveranități. 
Kogălniceanu n-a dorit îndepărtarea ostentativă de Franța. Inițiativa lui Kogălniceanu 
s-a materializat în 1880, când el însuși a fost trimis extraordinar și plenipotențiar al 
României la Paris. Legația românească la Paris a avut în componența sa pe Emil Ghica 
și Alexandru Lahovary, secretari și Alexandru Filipescu, atașat. Reciproc, Legația 
Franței la București avea atunci în fruntea sa pe Aubert Ducros, ajutat și el de doi se-
cretari. Desigur că ralierea Regatului României, în 1883, la Tripla Alianță a dezamăgit 
profund autoritățile franceze. În 1888, ministrul plenipotențiar al Franței la București, 

1881), pp. 178-185, [online] htt p://old.arhivelenationale.ro/images/custom/image/serban/RA
%201%202008/14_bodale,_suzana.pdf, accesat în data de 7 decembrie 2017.

57 Ibidem, pp. 186-189.
58 E. Diaconescu, op.cit., pp. 8-10.
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informa Parisul că, totuși, „România este antrenată pe orbita celor mai puternice din-
tre puterile Europei Centrale”.59 

Situația din Europa anilor 1885-1889 continua să 
fi e încordată datorită creșterii pericolului de război la 
granița franco-germană, cât și din cauza contradicții-
lor ruso-austro-ungare. În martie 1888, regele Carol I 
a adus la Guvern pe junimiști, in frunte cu Theodor 
Rosett i, in locul guvernului liberal condus de Ion C. 
Brătianu. În această alegere Regele fusese determinat 
și de rațiuni de politică externă. Carol I urmărea să 
asigure continuitatea politicii de apropiere de Puterile 
Centrale, în această direcție, un ministru potrivit era 
Petre P. Carp (un fost agent diplomatic la Viena, între 
1871-1873), care devine ministru de Externe. Prin stu-
diile făcute la Berlin și Bonn, Carp era un adânc cunos-
cător al culturii germane și avea multe relații, atît la 
Viena, cât și la Berlin.60 

Referindu-ne la părerile unor deputați privind poli-
tica externă, pe care trebuia să o urmeze România, amintim că unii apar ca adepții unei 
politici neutre, de neangajare a României. Aceștia nu mai doreau valabilitatea tratatului 
încheiat în anul 1883. În 1888 deputatul N. Ionescu a expus ideea necesității ca România 
să nu fi e „satelitul niciunei puteri”. Dacă ar fi  fost cazul să se așeze într-o alianță, aceas-
ta nu trebuia să fi e, după părerea sa, decît cu puterile latine: Franța și Italia. Și alți po-
liticieni, ca Mihail Kogălniceanu, s-au pronunțat în privința relațiilor externe. Acesta a 
considerat că România nu trebuia amestecată în diferite alianțe, decât dacă era cazul 
să-și apere independența în fața unui atac din partea unei țări străine. Hățișurile de in-
terese ale marilor puteri îi dezamăgiseră pe foarte mulți diplomați români.61 

La 14 decembrie 1888, în ședința Adunării deputaților, Kogălniceanu arată: „cea 
mai bună politică este aceea a strămoșilor noștri, adică de a fi  bine cu toți, de a nu ne 
lega de nimeni și cu nimenea. Dacă voim a avea pace trebuie să ne ferim a face război, 
ca armata noastră să nu fi e avangarda cutărei puteri mari; armata noastră înainte de 
război să nu fi e aliata nimănui”.62 Cu toate aceste opinii neutrale, poziția regală, a dus 
la prelungirea tratatului dintre România și Austro-Ungaria, semnată la Sinaia, în 13/25 

59 Ibidem; Alexandru N. Lahovary, 1841-1897, București: Tipografia „G. Lăzăreanu”, 1908.
60 Ioan C. Filitt i, Contribuții la istoria diplomatică a României in secolul al XIX-lea, București, s.a. 

p. 70; George Fotino, „Les missions de Goluchovschi et de Bülow auprès du roi Carol I en 
Roumanie”, extrait de la Revue d’Histoire Diplomatique”, Paris, 1932, p. 9; Constantin Gane, 
P.P. Carp și locul său în istoria politică a țării, vol. II, București: Editura Ziarului „Universul”, 
1936, pp. 514-515, 536-542; Șerban Constantinescu, „Relațiile externe ale României după răz-
boiul de independență”, Muzeul Național, IV, 1978, pp. 621-626. 

61 Ibidem, p. 623; Gh. Cliveti, op.cit., p. 88. 
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iulie 1892. Evenimentele din Transilvania, între anii 
1892-1894, Memorandum-ul și procesul memorandiști-
lor au avut un impact ieșit din comun pentru opinia 
publică, inclusiv cea din Regatul României. Procesului 
de la Cluj, din mai 1894 și condamnarea memoran-
diștilor au produs agitație la București, îndreptată 
împotriva politicii promovată de Guvernul maghiar. 
Vasile M. Kogălniceanu, fi ul lui Mihail Kogălniceanu, 
susținea, în 1895, că „nu putem lăsa să se distrugă 
cu violență naționalitatea română de peste Carpați, 
căci aceasta ar pune în joc propria noastră existență a 
României de dincoace de Carpați”.63

Dincolo de facerea și desfacerea unor legături po-
litice, culturale sau alianțe militare elita politică româ-
nească, intelectualii, cărturarii au fost solidari, în privința unor sentimente și țeluri na-
ționale. Este remarcabilă permanenta invocare, prin toate mijlocele politice și culturale, 
a situației românilor din provinciile istorice, afl ate sub dominația unor mari imperii. 

Între 1877 și 1914 există o punte de generații, fi ecare cu propria experiență politică, 
diplomatică și militară. Unele dintre personalitățile veacului, ca Mihail Kogălniceanu 
(1817-1891), I.C. Brătianu (1821-1891), Lascăr Catargiu (1823-1889), M.S. Carol I au do-
bândit experiențe, hrănite de starea permanentă de efervescență politică și culturală, 
de la mijlocul, până în sfârșitul acestuia. O mare parte din elita militară românească, 
cu pregătire în Franța, – ca generalii Ion E. Florescu sau Iacob Lahovary – s-au remar-
cat în domeniul militar, cultural, național și academic. Generalul Ion Emanoil Florescu 
a avut și o bună experiență politică. În anii 1878-1918 
numeroși generali și ofi țeri au activat în învățământul 
militar și au publicat valoroase lucrări, au dezvoltat 
geodezia, topografi a, cartografi a. Dintre aceștia s-au 
remarcat militari, precum Constantin Căpitănescu, 
Constantin I. Brătianu, Constantin I. Barozzi, Scarlat 
Panaitescu, fi ecare cu o activitate deosebită. Primii trei, 
care au realizat întâia hartă modernă a României, cu-
noscută sub numele de „Harta celor trei Constantin“. 
Studiile generalului C.I. Brătianu, „Notițe asupra 
chartelor actuale ale României, urmate de un proiect 
pentru alcătuirea chartei generale a regatului” (1888), 
„Instrucțiuni pentru determinări geodezice” (1895), 
„Însemnătatea hartei României pentru economia nați-
onală” (1901), „Stabilirea regimului cadastral de care 

63 Ibidem; V.M. Kogălniceanu, Răspuns ziarului „Pesta Lloyd”, București, 1895, p. 5.
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are nevoie România” (1903) etc., au pus accentul pe aplicabilitatea, îndeosebi pentru 
economia națională, a cercetărilor din domeniile abordat.

Generalul Gheorghe Slăniceanu a fost unul dintre primii autori militari care a abor-
dat, în mod special, probleme teoretice ale tacticii și strategiei, acordând o mare atenție 
aspectelor geografi ce ale artei militare. El a scos în evidență importanța strategică a 
căilor de comunicație, a orașelor și satelor, pădurilor, munților, cursurilor de apă, care 
erau puternice obstacole în fața inamicilor externi și puteau forma bune linii de apăra-
re, în caz de atac. Dezvoltarea gândirii militare, în legătură cu gândirea politică, cultu-
rală și economică a avut importante rezultate în maturizarea instituțională a Statului 
roman.64 

Generațiile Independenței, chiar dacă nu au supraviețuit sfârșitului de secol al
XIX-lea, au reușit să să confere politicii românești condiția de factor dinamizator și nu 
de element remorcat la împrejurările timpului. 

Din nou neutralitate. Intrăm? Cu cine? Când? 

Starea de război a infl amat zona balcanică după primul deceniu al secolului XX. 
Regele Carol I a decretat mobilizarea Armatei pe data de 20 iunie 1913. Trei zile mai 
târziu Principele Ferdinand (49 de ani) a fost însărcinat cu comanda Armatei de ope-
rațiuni și generalul Alexandru Averescu a fost numit Șeful Statului Major, colonelul 
Gheorghe Cristescu subșef de Stat Major, iar colonelul Nicolae Aghirescu împreună 
cu maiorul Constantin Rășcanu au fost numiți la conducerea Secției I-a Operațiuni. 
Efectivul trupelor române mobilizate a fost de 470.000 de oameni, din care 332.000 de 
militari, pentru Armata de operațiuni.65 

În vara anului 1914 a început un nou război, Mare Război, a cărui evoluție tragică 
era greu de prevăzut în primii ani. Consiliul de la Sinaia, din 3 august 1914, a însemnat 
începutul perioadei neutralității române, dar Ion I. C Brătianu a intuit că nu putea fi  
vorba de o neutralitate defi nitivă. Pentru aceasta marele politician, așa cum procedase 
și tatăl său, avea nevoie de un factor indispensabil: de timp, pentru pregătirea militară 
a țării, pentru a se putea pregăti diplomatic viitoarea colaborare politico-militară și 
pentru a se asigura de viitoarea apărare a intereselor și aspirațiilor naționale. 

Situația României nu era simplă! De două decenii toată pregătirea tehnică de război 
fusese orientată, împotriva Rusiei; România se sprijinise economicește pe piața germa-
nă, instrucția tactică a Armatei române era de infl uență germană, materialul de luptă, 
afl at depozite era tot german; convențiile militare subordonau conducerea operațiu-

64 Teofi l Oroian, Ion Emil, Personalități ale gândirii militare românești, vol. II, București: Editura 
Academia de Înalte Studii Militare, 1997, pp. 49-50; Doina Toderiță, Victoria Gustăreață, 
„Personalități militare care au marcat începuturile activității Institutului Geografi c Militar”, 
în Armata Română și Societatea civilă, Marian Moșneagu (coord.), Pitești: Editura Istros, 2012, 
pp. 11-17.

65 Nicolae Alevra, Modifi carea Constituției și armata, București: Inst. de Arte Grafi ce Carol Göbl., 
1914, pp. 5-13; M. Pop, op.cit., pp. 98-99.
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nilor militare de strategia austro-germană. Schimbarea 
de front lăsa Armata Română fără o bază de aprovi-
zionare. I.I.C. Brătianu a găsit o soluție! Armata să se 
aprovizioneze din țară, din producția internă. Șeful 
Guvernului a stabilit ca strategie mobilizarea și adap-
tarea industriei etatice sau private, la trebuințele 
Armatei. Nici mobilizarea fi nanciară a Statului nu era o 
treabă ușoară. România a acoperit un împrumut de pa-
tru sute de milioane de lei aur, din economiile Statului, 
un lucru extraordinar, pentru o țară tributară pieței fi -
nanciare străine.66 

În perioada neutralității (1914-1916), tabăra, care 
susținea politica bătrânului rege Carol I (acesta s-a 
stins în 27 septembrie 1914), dorea respectarea trata-
tele militare cu Tripla Alianță. Regele știind mai bine 
ca oricare altul dintre oamenii politici și militari de 
carieră ai vremii ce înseamnă cuvântul dat, mai ales 
cuvântul unui Rege și onoarea respectării unui tratat 
militar. La momentul respectiv, nici unul dintre „ger-
manofi li“ nu concepea o înfrângere a colosului militar 
german și nu vedea o apropiere de Rusia. Dintre mari-
le personalități politice germanofi le, din perioada neu-
tralității, dar și din timpul ocupației germane, era Titu 
Maiorescu, om de formație culturală eminamente ger-
mană. Basarabeanul Constantin Stere era germanofi l, 
pentru că își făcuse o părere despre politicile germane 
și mai ales, credea așa dictau interesele Statului și ale 
națiunii, în vreme ce Alexandru Marghiloman era un 
germanofi l de conjunctură, fi ind format la școala fran-
ceză. Primul ministru Ion I.C. Brătianu se afl a în cea-
laltă tabără. Folosindu-se de politica „imperativului 
național“, acesta urmărea o trecere de partea Antantei. 
Între anii 1914-1916, Ion I.C. Brătianu a fost marele 
artizan al alianței României cu Antanta, negociind cu 
abilitate condițiile intrării țării sale în război.67 Dar, tot, 
Brătianu avea să cunoască dramatismul inconsecven-
țelor noilor săi aliați din Antantă, iar, după modelul 

66 C. Kirițescu, „Ion I. C. Brătianu și pregătirea războiului de întregire”, în Anuarul Ateneului 
Român, pe 1935, București: Tipografi a „Cărților Bisericești”, 1936, pp. 172-177.

67 Traian Cepoiu, „Germanofi lismul românesc în sfera politicului și Armatei din perioada pri-
mului război mondial”, în Armata Română și Societatea civilă, pp. 28-35. 
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tatălui său, a trebuit să-și păstreze fermitatea și consecvența, pentru a susține cauza 
națională, pentru care România intrase în Marele Război: întregirea țării. Bătălia poli-
tică și diplomatică pentru întregire a implicat, pe foarte puțini, din vechile generații de 
politicieni și diplomați, dar experiența Războiului pentru Independență a folosit din 
plin României, pentru Marele Război. 
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Generațiile războiului.
Între politică, diplomație și organizare militară (1877-1914) 

Rezumat: Între 1877 și 1914 există o punte de generații, fi ecare cu propria experiență politică, 
diplomatică și militară. Alături de monarhii României, o serie de oameni politici și diplomați (Ion C. 
Brătianu, Mihail Kogălniceanu, Lascăr Catargiu, Alexandru Lahovary, Ion I.C. Brătianu, Constantin 
Stere, Alexandru Marghiloman etc.) unii bătrâni, alții tineri, au luat parte la acțiuni decisive pentru soarta 
României. O mare parte din elita militară românească, cu pregătire în Franța – generalii Ion E. Florescu 
sau Iacob Lahovary, Constantin I. Brătianu – s-au remarcat în domeniul militar, cultural, național și 
academic. Vreme de patru decenii aceste generații au dezbătut cele mai optime soluții, privind intrarea 
în alianțe politice și militare sau au participat la dezbaterile diplomatice, care au încercat să armonizeze 
interesele divergente ale statelor europene. 

Perioada 1877-1914 a fost marcată de izbucnirea unor războaie, cu consecințe importante pentru 
România. În ambele războaie, – unul de independență, celălalt pentru întregirea neamului – au fost 
prioritare interesele naționale ale țării. Deciziile autorităților politice au fost susținute de opinia publică 
românească. Schimbarea alianțelor militare nu a fost ușoară, trecerea de la Tripla Alianță la Antanta 
fi ind dictată de scopurile naționale ale României, privind Transilvania, Banatul, Basarabia și Bucovina. 
Generațiile războiului au fost consecvente în fermitatea cu care au susținut revendicările României, în 
fața intereselor marilor puteri. 

Cuvinte cheie: Armata Română, Războiul pentru Independență, elita politică, diplomație, alianțe 
militare, Marele Război. 

Les générations de la guerre.
Entre politique, diplomatie et organisation militaire (1877-1914)

Résumé : Entre 1877 et 1914 il y a un pont de générations, chacun avec sa propre expérience 
politique, diplomatique et militaire. Aux côtés des monarques roumains, un certain nombre de politiciens 
et de diplomates (Ion C. Brătianu, Mihail Kogălniceanu, Lascar Catargiu, Alexandru Lahovary, Ion I.C. 
Brătianu, Constantin Stere, Alexandru Marghiloman etc.), des jeunes et moins jeunes ont pris part aux 
actions décisives pour le destin de la Roumanie. Une grande partie de l›élite militaire roumaine formée 
en France – les généraux Ion E. Florescu et Iacob Lahovary, Constantin I. Brătianu – ont été remar-
quables dans les domaines militaire, culturel, national et universitaire. Pendant quatre décennies, ces 
générations ont débattu des solutions les plus optimales sur l›entrée dans les alliances politiques et 
militaires, ou ont participé à des débats diplomatiques, qui ont tenté d›harmoniser les intérêts divergents 
des États européens.

La période 1877-1914 a été marquée par le déclenchement de guerres, avec des conséquences 
importantes pour la Roumanie. Dans les deux guerres, l’une pour l’indépendance, l’autre pour l’uni-
fi cation, les intérêts nationaux du pays étaient une priorité. Les décisions des autorités politiques ont 
été soutenues par l’opinion publique roumaine. Changer les alliances militaires n’a pas été facile, la 
transition de la Triple Alliance à l’Entente ont été dictés par les objectifs nationaux de la Roumanie en 
ce qui concerne la Transylvanie, le Banat, la Bessarabie et la Bucovine. Les générations de la guerre 
ont été cohérentes dans la fermeté avec laquelle elles ont revendiqué les prétentions de la Roumanie, 
face aux intérêts des grandes puissances.

Mots-clés : L’armée roumaine, La Guerre d’Indépendance, élite politique, diplomatie, alliances 
militaires, La Grande Guerre.


