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Reconstituirea raporturilor româno-franceze s-a dovedit a fi un demers 

destul de dificil, însă satisfăcător dată fiind pletora de rapoarte diplomatice 

întocmite de către reprezentanŃii diplomatici francezi acreditaŃi în România. 

Aceştia au abordat problematici extrem de variate în corespondenŃa cu Ministerul 

Afacerilor Externe, cu omologii lor acreditaŃi în Ńările limitrofe şi în marile 

capitale europene, sau între diferitele reprezentanŃe diplomatice din România. S-au 

implicat în dezbaterea afacerilor de ordin politic, diplomatic, economic, maritim, 

sanitar, social, cultural, religios, judiciar. Nu au trecut cu vederea nici chiar 

amănuntele aparent nesemnificative. Dintre rapoartele elaborate de aceştia, am 

operat o selecŃie detaliată şi m-am oprit cu predilecŃie asupra problematicilor 

politice şi diplomatice, dar şi a unor aspecte culturale sau economice. InformaŃiile 

obŃinute au fost coroborate pe cât posibil cu rapoartele consemnate de 

reprezentanŃii diplomatici români acreditaŃi în FranŃa, dar şi cu lucrări din 

istoriografia română şi franceză. Am încercat să identific aspecte spectaculoase, 

nedezbătute până acum sau doar amintite în unele lucrări de specialitate. De 

asemenea, pe întreg parcursul lucrării am evidenŃiat opinia FranŃei manifestată 

prin intermediul reprezentanŃilor săi. Consilierea permanentă a FranŃei s-a 

efectuat, însă materializarea sfaturilor pertinente elaborate de aceasta s-a lăsat 

aşteptată. Mai mult, uneori bunele oficii ale FranŃei au fost percepute într-o 

manieră nefavorabilă. 

Sursele documentare – respectiv rapoartele diplomatice întocmite de către 

reprezentanŃii diplomatici francezi şi români, instrucŃiunile, minutele, telegramele, 

telegramele cifrate, notele de diverse categorii, memoriile etc -  au fost abundente 

în informaŃii de natură diferită, din domenii extrem de variate. Baza lucrării a fost 

fundamentată pe documente cercetate în cadrul diverselor instituŃii de profil din 

Ńară şi din FranŃa, iar temele abordate sau analizate au fost coroborate cu aprecieri 

şi contribuŃii revelate de sursele edite: articole, memorii, colecŃii de documente, 

dicŃionare, anuare, enciclopedii, lucrări generale şi speciale. 
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Arhivele NaŃionale Istorice Centrale (Bucureşti) ne-au pus la dispoziŃie ColecŃia 

de microfilme FranŃa, alcătuită din sute de role de microfilm, fiecare constituită 

din cel puŃin 500 de cadre de document. Dimensiunea documentelor varia în 

funcŃie de ceea ce avea de relatat raportorul, iar subiectele dezbătute se 

caracterizau prin diversitate în toate domeniile: politic, diplomatic, economic, 

maritim, sanitar, social, cultural, religios, judiciar. Din punct de vedere temporal, 

fiecărei role de microfilm îi corespundea o anumită perioadă mai scurtă sau mai 

lungă, în funcŃie de cantitatea rapoartelor întocmite sau de tema la care s-a făcut 

referire: Rolele: 12 (1866); 13 (1866-1867); 14 (1868-1869); 15 (1869-1870); 16 

(1871-1872); 17 (1873-1874); 18 (1875-1876); 19 (1876); 24 (1888,1894); 27 

(1876-1877; 1878-1883); 45 (1868-1869; 1870-1879); 46 (1879); 69/47 (1880); 48 

(1881-1882); 49 (1883-1884); 50; 51; 52; 53; 56; 58; 59; (1903-1907; 1907-1914); 65 

(1887-1890; 1882-1886; 1887-1888); 82 (1822-1899); 83 (1879-1895); 77 (1862-

1881); 97 (1867, 1871-1876); 173 (1850-1886); 263 (1886-1901). 

InformaŃiile sustrase din acest fond au fost corelate cu alte surse arhivistice 

analizate în cadrul Centrului Arhivelor Diplomatice Nantes (FranŃa), unde am 

consultat mai multe fonduri, atât ale consulatelor (Iaşi şi GalaŃi), cât şi ale 

ambasadelor (Constantinopol şi Viena). Acestea cuprindeau corespondenŃa cu 

Ministerul Afacerilor Externe, cu corpul diplomatic şi consular francez şi erau 

structurate pe cartoane, fiecare carton fiind alcătuit din unul sau mai multe dosare 

tematice: 

1. Fond Consulat Iaşi (Yassy), Carton: 4; 5; 13; 25; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 

56; 57. 

2. Fond Consulat GalaŃi (Galatz), Seria 1822-1918, Carton: 14; 34; 56; 

160. 

3. Fond Ambasadă Constantinopol (Constantinople), Seria E, Carton: 88 

(1908-1909); 89 (1896-1899); 90 (1902-1914); 91 (1901-1914); 93 

(1897-1912); 178 (1865-1866); 179 (1867-1868); 180 (1868-1869); 181 

(1870-1871); 182 (1872-1873); 201 (Danube 1869-1870); 308 - 
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Războaiele balcanice (1912-1913); 335 - RepartiŃia teritoriilor (1913-

1914); 711. 

4. Fond Ambasadă Viena (Vienne), Consulatul General al FranŃei la 

Bucureşti (1866-1869), Carton 393; Carton 491, Dosar România (1912-

1914). 

În cadrul Arhivelor Diplomatice Nantes, dintre categoriile diferite de rubrici 

(dosare), am putea aminti corespondenŃa cronologică a postului; dosare tematice 

(protocol, afaceri politice, militare, maritime, sanitare, sociale, culturale, 

religioase, economice, judiciare); colonia franceză (afaceri consulare); 

funcŃionarea postului (personal, clădiri, arhive).  

În măsura în care a fost posibil, problematicile dezbătute, au prezentat şi 

punctul de vedere românesc, însă mărturisim că în cadrul Arhivelor Diplomatice 

ale Ministerului Afacerilor Externe (Bucureşti), fondul Paris nu a avansat aceeaşi 

provocare tematică, rapoartele întocmite de către reprezentanŃii diplomatici români 

fiind valoroase însă lacunare şi fără consecvenŃă în privinŃa constatării rezultatelor 

ulterioare ale unei afaceri tratate. Dimensiunea inconstantă a rapoartelor nu ne-ar 

fi permis să examinăm o problematică de la apariŃia sa până la tranşarea sau 

soluŃionarea acesteia.  

1. Fond Paris, Problema Politice, Dosar: 2 (CorespondenŃă şi rapoarte 

politice – 1866); 3 (CorespondenŃă şi rapoarte politice – 1867-1869); 4 

(CorespondenŃă şi rapoarte politice – 1870-1872); 5 (CorespondenŃă şi 

rapoarte politice – 1873-1874); 6 (CorespondenŃă şi rapoarte politice – 

1875-1876); 7 (CorespondenŃă şi rapoarte politice – 1877-1878); 

Problema - Personal, vol.618 (1860-1881); Problema - Personal, vol.619 

(1893-1894); Problema – Personal, vol.620 (1897-1909); Problema - 

Protocol, vol. 626 (1878-1879) . 

2. Fond Problema 21, CorespondenŃe Politice, vol.70. 

Stagiile de cercetare reduse, însă fructuoase, la Arhivele Diplomatice ale 

Ministerului Afacerilor Externe (Paris – Quai d’Orsay) şi-au adus aportul la 
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întregirea unor aspecte referitoare chestiunea evreiască, sau la unele considerente 

de politică externă Arhivele Diplomatice ale Ministerului Afacerilor Externe 

(Paris), (Quai d’Orsay), La Nouvelle Série (1899-1914), Fond Roumanie, Dosar 

Politique Intérieure (Question Juive 1899-1914); Dosar Nr.4 - CorespondenŃă 

politică (ianuarie-iunie 1881); Dosar Politique Étrangère, Nr. 5 - Dossier général 

et relations avec la France (1897-1914). 

Structura lucrării a fost concepută din 3 părŃi, diferite ca pondere, relaŃiile 

politice beneficiind de o mai largă tratare în detrimentul relaŃiilor diplomatice sau 

a raporturilor culturale sau economice. Întreg spectrul contactelor româno-

franceze este simptomatic, însă am încercat să evaluez – în funcŃie de informaŃiile 

deŃinute – cele mai interesante circumstanŃe în care acestea s-au manifestat. 

Am considerat necesară o iniŃiere în aspecte ale relaŃiilor internaŃionale în 

anul 1866 şi am insistat cu predilecŃie asupra personalităŃii controversate a 

împăratului Napoleon III - sprijinul real al românilor în aplicarea principiului 

prinŃului străin -, şi a înfăptuirii acestui obiectiv esenŃial al politicii româneşti prin 

venirea noului domn Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. Pentru redarea acestor 

aspecte am utilizat surse edite atât din istoriografia românească, cât şi din cea 

franceză. În FranŃa, s-a insistat mult în istoriografie pe epoca celui de-al Doilea 

Imperiu şi în special pe deznodământul survenit la Sedan, însă am operat o selecŃie 

a lucrărilor pe care le-am considerat relevante din punct de vedere al aspectelor pe 

care am dorit să le prezint. Acest personaj controversat şi paradoxal mai ales în 

deciziile de politică externă, a contribuit în mod substanŃial la înfăptuirea statului 

român modern, deşi meritele sale sunt minimalizate de istoriografia franceză. Din 

perspectivă românească, acesta a constituit exponentul principiului naŃionalităŃilor 

care a facilitat în manieră evidentă venirea principelui Carol de Hohenzolern-

Sigmaringen pe tronul Principatelor Unite, devenite ulterior România. 

Sursele româneşti subliniază unele aspecte realizate de Napoleon III, însă 

insistă asupra alegerii prinŃului Carol, apoi dezvoltă politica acestuia atât pe plan 

intern cât mai ales pe plan extern, sau sistematizează problematici interne cu 
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rezonanŃe internaŃionale. Dintre acestea - o valoare simptomatică şi sub aspectul 

prezentării poziŃiei FranŃei până în ajunul războiului de independenŃă -, 

considerăm a fi reprezentativă lucrarea lui Nicolae Corivan, RelaŃiile diplomatice 

ale României de la 1859 la 1877, Bucureşti, 1984. AgenŃii diplomatici francezi au 

realizat o retrospectivă a ultimelor luni de domnie ale lui Al. I. Cuza, situaŃia 

precară a acestuia, instabilitatea Ńării – consecinŃă a înlăturării prinŃului autohton -, 

modalitatea alegerii lui Carol, aspecte ale călătoriei sale, instalarea acetuia pe 

tronul Principatelor Unite, atitudinea PorŃii dar şi a puterilor garante. 

Mare parte din rapoartele diplomatice franceze, corelate cu sursele edite 

existente, ne-au relevat maniera de abordare a programului de politică externă 

elaborat în primii ani de domnie de către Carol. Nu am insistat pe conturarea 

personalităŃii acestuia, ci am notificat-o doar tangenŃial, nefiind tocmai obiectul 

demersului propus. InformaŃiile surprinse, lecturate şi analizate au prezentat 

evoluŃii şi evenimente diverse în chestiunea „bandelor” bulgare (manifestări ale 

sentimentelor patriotice şi ale conştiinŃei naŃionale bulgăreşti favorizate de către 

autorităŃile române, fapte dovedite de agenŃii francezi), a jurisdicŃiei consulare 

(exemplificarea cazului Dunin şi a consulului Greciei la Brăila), a transporturilor 

de arme (descrierea detaliată a unor transporturi de arme de provenienŃă prusacă, 

cu destinaŃia Bulgaria), parŃial a chestiunii evreieşti, a misiunii militare franceze 

(înlocuită cu cea prusacă a lui Krensky), a proiectelor republicane (Republica de la 

Ploieşti văzută din perspectivă franceză) sau a direcŃiilor preconizate în politica 

externă, precum şi a afacerii căilor ferate române (analiza afacerii Strousberg 

efectuată de reprezentanŃii diplomatici francezi). Am realizat totodată şi un portret 

parŃial al structurilor societăŃii româneşti din perspectivă franceză, care evidenŃia 

populaŃia peste care domnea Carol în deceniul VII al sec. al XIX-lea. 

O altă chestiune care dezvăluie o faŃetă a raporturilor diplomaŃiei 

europene, în care erau integrate implicit şi FranŃa şi România, era reprezentată de 

problema Dunării şi a statutului ei pe parcursul secolului al XIX-lea. Dunărea 

incumba direct România, iar reglementarea juridică a statutului său a interesat în 
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mod direct statele europene, întrucât aceleaşi dispoziŃii care au fost propuse pentru 

regularizarea navigaŃiei pe Dunăre, s-au impus şi altor fluvii europene, care 

traversau mai multe state. Istoricii români s-au arătat preocupaŃi de chestiunea 

Dunării în ansamblul său, de rolul fluviului, de braŃul Sulina, de porturile GalaŃi şi 

Brăila, lucrările efectuate, evoluŃia juridică a statutului fluviului, instituŃiile 

implicate în consacrarea principiului libertăŃii navigaŃiei, combaterea hegemoniei 

austro-ungare, proiectul Barrère, personalul şi achiziŃiile imobiliare, activitatea 

întreprinsă etc. Una dintre cele mai reprezentative lucrări pe această temă o 

constituie Comisia Europeană a Dunării şi opera sa (1856-1931), Paris, 1931, 

semnificativă datorită complexităŃii sale, incluzând în paginile ei istoria instituŃiei, 

tratatele în care se dezbătea viitorul comisiei sau diverse stipulaŃii ce incumbau 

activitatea şi obligaŃiile sale, lista puterilor, a comisarilor europeni, serviciile 

comisiei, situaŃia financiară, proprietăŃi, lucrări, aspecte ale dezvoltării comerŃului 

dunărean etc. 

 Moartea lui Napoleon III şi atitudinea autorităŃilor de la Bucureşti, noile 

perspective ale direcŃiei politicii externe (este vehiculat şi promovat conceptul de 

„independenŃă” vizavi de Imperiul Otoman, iar un prim pas în vederea accederii la 

acest principiu eliberator este determinat de încheierea unor convenŃii comerciale 

directe cu marile puteri limitrofe Austro-Ungaria şi Rusia). Toate aceste faze ale 

devenirii statului român sunt surprinse în detaliu de către diplomaŃia franceză, 

preocupată de statu-quo-ul şi echilibrul puterilor în zonă.  

Chestiunea orientală nu a fost abordată din perspectiva cursului normal al 

evenimentelor, ci doleanŃa mea a fost aceea de a releva noutăŃi surprinse de 

rapoartele consemnate de reprezentanŃii francezi: resurgenŃa afacerii Strousberg, 

concluzia franceză a întrunirii de la Livadia, România – teritoriu de tranzit, 

considerente franceze asupra raporturilor armatelor româno-ruse, exemplificări ale 

unor acte de vandalism, tâlhărie, omucideri comise de turci pe malul stâng al 

Dunării. Ceea ce reprezintă fără îndoială o noutate - însă nu o putem certifica din 
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mai multe surse, fie documentare, fie edite – o constituie strategia imaginată de 

Rusia de a-l corupe pe Osman Paşa la Plevna (1877). 

Am tratat deznodământul războiului ruso-româno-turc încheiat prin Tratatul 

de la Berlin (1878) şi urmările sale pentru Ńările europene, apoi am insistat pe 

revizuirea articolului 7 al ConstituŃiei din 1866 şi emanciparea evreilor, accederea 

lor la dreptul de cetate, dar şi pe momentul recunoaşterii independenŃei României 

de către marile puteri şi în special de către FranŃa. Politica promovată de FranŃa în 

cadrul Congresului de la Berlin a evidenŃiat doleanŃa sa de a depăşi consecinŃele 

politice şi diplomatice ulterioarei capitulării de la Sedan. Era adepta unei strategii 

politice active, însă prudente şi concertate. Respingea posibilitatea unei 

autoexcluderi sau o recunoaştere a poziŃiei sale slăbite în context european şi 

încerca să dezvolte o politică echidistantă vizavi de puteri pentru a nu le provoca 

susceptibilităŃi.  

   Timp de aproximativ 2 decenii (după războiul franco-prusac), FranŃa a 

asistat de la distanŃă evoluŃia evenimentelor din Europa de Est şi din Balcani, însă 

prezenŃa sa în România era identificată prin diverse elemente de ordin politic, 

diplomatic, economic şi cultural. Cu toate acestea, o oarecare detaşare şi răcire a 

relaŃiilor româno-franceze s-a produs ca urmare a 2 intervenŃii considerate 

nefericite, incriminate cu ardoare de partea românească şi menŃionate de câte ori s-

a prezentat ocazia. Una dintre acestea s-a prezentat la Berlin, când Waddington a 

propus emanciparea evreilor din România prin acordarea de drepturi civile şi 

politice, iar cealaltă în chestiunea Dunării - prin proiectul Barrère -, care 

dezavantaja flagrant România în privinŃa preponderenŃei pe Dunăre în favoarea 

Austro-Ungariei. Interesul constant al FranŃei pentru evreii din România – originat 

în preceptele umanitare -, a avut câştig de cauză în sensul că naturalizarea evreilor 

a devenit posibilă, însă într-o manieră individuală şi printr-un anevoios proces 

birocratic. FranŃa se va confrunta şi ea cu un scandal de proporŃii cu conotaŃii 

antisemite – afacerea Dreyfus -, în care vor fi implicate forŃe sociale şi mentale 

distincte. Interpretări diverse asupra debutului şi deznodământului afacerii au 
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amestecat concepte variate şi insuficient procesate la nivelul mentalului colectiv, 

respectiv străinul, evreul, spionul şi homosexualul.   

RelaŃiile internaŃionale ale sfârşitului de secol al XIX-lea le-am subliniat 

prin raportarea la unele surse istoriografice române şi franceze. Dezideratul meu 

era acela de a explica într-o mică introducere, tendinŃele şi evoluŃiile survenite pe 

scena internaŃională, sistemul alianŃelor elaborat de Bismarck, precum şi unele 

consideraŃii asupra disensiunilor existente în raporturile dintre statele europene. 

România şi relaŃiile sale cu marile puteri şi cu FranŃa se integrau acestei 

macroistorii. Constanta preocupare a diplomaŃiei franceze pentru direcŃia politicii 

externe iniŃiate de România şi evoluŃia sa la sfârşitul secolului al XIX-lea, căderea 

guvernării de 12 ani a lui I.C. Brătianu, unele menŃiuni referitoare la mişcarea 

memorandistă, precum şi un scandal de notoritate internaŃională (afacerea 

Dreyfus) au constituit obiectivul pe care îl urmăream. DiplomaŃia franceză a 

surprins poziŃia adoptată de jurnalele oficioase şi nu numai, cu privire la 

circumstanŃele ce înclinau balanŃa politicii României fie spre Puterile Centrale, fie 

spre Rusia, astfel încât orice vizită, discurs, apropiere interumană, afinitate sau 

exprimare concretă într-un sens sau altul, era analizată minuŃios şi i se găseau 

interpretări variate.  

ReprezentanŃii diplomatici francezi aveau instrucŃiuni în sensul informării 

concrete asupra unui posibil angajament asumat de România. Evaluarea chestiunii 

transilvane a fost superficială, aserŃiune rezultată din cercetarea rapoartelor 

întocmite de reprezentanŃii FranŃei în România. Aceştia s-au rezumat la relevarea 

unor aspecte tangenŃiale, la nivelul manifestărilor opiniei publice. Dezbaterea 

orientării politicii externe a României în sensul favorizării poziŃiei Ńării (1883), a 

fost semnalată şi analizată în numeroase rapoarte, specificându-se cele 2 opŃiuni 

majore. AgenŃii francezi au menŃionat avantajele şi dezavantajele ralierii la una 

dintre cele două mari puteri, Rusia sau Austro-Ungaria. Îndepărtarea marii 

guvernări liberale din 1888 a fost surprinsă într-o manieră proprie de către 

diplomaŃia franceză, aceasta fiind prezentă ca un exemplu de manipulare a 
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mulŃimilor şi de promovare a unor personalităŃi carismatice, principiul „omul 

momentului” fiind aplicat din plin. Cât priveşte afacerea Dreyfus, ne-am rezumat 

doar la revelarea a 2 accepŃiuni ce întruneau explicaŃii surprinzătoare şi nu ne-am 

lansat într-o cercetare detaliată, întrucât întreaga problematică a fost atent 

examinată de istoriografia franceză.  

Crizele cu potenŃial belicos accentuat şi susceptibile a antrena sistemele de 

alianŃe s-au succedat cu repeziciune în perioada anterioară primei conflagraŃii 

mondiale. Labilitatea relaŃiilor dintre Marile Puteri europene s-a evidenŃiat prin 

războiul ruso-japonez, cele două crize marocane, revoluŃia Junilor Turci, anexarea 

Bosniei-HerŃegovinei de către Austro-Ungaria, războiul italo-turc, iar mai apoi 

prin cele două războaie balcanice, pentru ca paroxismul să fie atins odată cu cea 

mai mare confruntare de forŃe din istoria lumii de până atunci. În prima decadă a 

secolului XX, am evocat parŃial marile direcŃii de politică externă ale FranŃei şi am 

menŃionat interesele predilecte ale acesteia, dar totodată am amintit şi rolul 

României aflată la confluenŃa a 3 marii imperii. 

Raporturile diplomatice româno-franceze, definiŃii ale diplomaŃiei, evoluŃia 

instituŃiilor diplomatice franceze pe teritoriul României, titulatura, obligaŃiile şi 

privilegiile, aspecte ale ceremonialului şi ale protocolului, nominalizări şi 

disponibilizări, caracteristici şi calităŃi ale diplomatului, activitate, vestimentaŃie, 

remuneraŃie, au constituit varietatea subiectelor care m-au interesat cu predilecŃie 

în cel de-al doilea capitol al tezei. Personalul ierarhiei diplomatice române şi 

franceze a putut fi reconstituit din Anuarele diplomatice şi consulare ale 

Imperiului şi apoi ale Republicii Franceze. Enumerarea şi cunoaşterea 

reprezentanŃilor diplomatici francezi acreditaŃi în România pe parcursul întregii 

domnii a regelui Carol I, reprezintă un model şi un suport de lucru pentru 

cercetătorii sau istoricii interesaŃi de reconstituirea aparatului diplomatic, dar şi 

pentru cei care nu au certitudinea asupra perioadei în care un anumit reprezentant 

s-a perindat prin Ńara noastră îndeplinind o funcŃie temporară în ierarhia 

diplomatică. Cât priveşte reconstituirea ierarhiei şi a personalului diplomatic 
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românesc în FranŃa, am putut constata şi unele confuzii între sursele franceze şi 

cele româneşti, referitoare la anumite perioade în care unele personalităŃi au 

ocupat diverse funcŃii în cadrul structurilor diplomatice sau chiar cu privire la 

unele persoane, adevărata identitate nefiind clarificată (ex. Un oarecare N..., care 

fusese ministru plenipotenŃiar al României la Paris în anul 1891). 

ConsideraŃiile culturale la care am făcut referire nu au reprezentat obiectul 

multor lucrări de specialitate. De altfel, ceea ce am urmărit au fost impedimentele 

care au survenit în cazul implementării limbii franceze pe scară largă în România 

(mai exact în Moldova), obstacolele de natură subiectivă şi urmările intrigilor şi 

intereselor personale. Am considerat necesară invocarea unor exemple de 

extindere a influenŃei franceze în rândul comunităŃilor de români sau a tinerelor 

generaŃii. Astfel, intenŃiile oficiale şi declarate ale AlianŃei Franceze – AsociaŃie 

naŃională pentru propagarea limbii franceze în colonii şi în străinătate – se 

fundamentau pe premisa conform căreia în Orient, prestigiul moral al FranŃei era 

lezat în cazul în care franceza decădea din drepturi, de aici derivând inconvenienŃe 

de ordin comercial, întrucât tranzacŃiile comerciale s-ar fi dovedit a fi dificile. Sub 

aspect cultural de o importanŃă simptomatică s-a dovedit instituŃia educativă 

formatoare Notre Dame de Sion, condusă de călugăriŃe catolice franceze. În cadrul 

acesteia, limba, cultura şi tradiŃiile franceze deŃineau un rol preponderent şi 

contribuiau la extinderea valorilor spirituale franceze în rândul populaŃiei române, 

chiar şi a celei de rit ortodox. 

 Raporturile economice româno-franceze au accentuat cu predilecŃie 

necesitatea reglementării acestora printr-un tratat bilateral. Noutatea acestor 

aspecte este revelatoare, cu atât mai mult cu cât clarifică evoluŃia relaŃiilor 

româno-franceze şi înlătură aprecierile eronate. Nu am analizat decât tangenŃial 

dimensiunea cantitativă a schimburilor româno-franceze, procedură oricum dificilă 

întrucât statisticile oficiale prezentau diferenŃe substanŃiale, sincope rezultate din 

incertitudinea, neregularitatea şi parŃialitatea cu care acestea erau întocmite. 
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Obiectivul pe care l-am urmărit a fost evoluŃia negocierilor bilaterale şi maniera în 

care s-a ajuns la reglementarea raporturilor comerciale româno-franceze.  

  Cu toate fluctuaŃiile înregistrate în relaŃiile româno-franceze, interesul 

FranŃei pentru „Ńărişoara” de la Dunăre a fost constant pe întreg parcursul celei de-

a 2-a jumătăŃi a secolului al XIX-lea şi s-a concretizat efectiv prin rapoartele 

diplomatice ale reprezentanŃilor săi în teritoriu. La stereotipurile consacrate şi 

consfinŃite de istoriografie în privinŃa României – „Belgia Orientului”, „Japonia 

continentului european”, „ElveŃia Orientului” – mai poate coexista şi acela de 

„colonie a FranŃei în Orient”, deşi puŃin cam lipsit de substanŃă. Nu se putea vorbi 

de o colonie propriu zisă, însă au existat încercări explicite de extindere a 

influenŃei FranŃei, de multe ori impietate de autorităŃi sau de anumite circumstanŃe 

subiective. Tentative de apropiere şi intensificare a raporturilor româno-franceze s-

au înregistrat şi în domeniul economic, impulsionate de interesele ambelor părŃi şi 

materializate printr-o convenŃie comercială bilaterală. Cele mai simptomatice 

raporturi s-au înregistrat totuşi la nivel politic prin intermediul diplomaŃiei, care 

monitoriza constant versatilitatea guvernului român şi a diverselor evenimente ce 

surveneau în mod permanent în această Ńărişoară sau cu incidenŃă asupra sa, tărâm 

aflat la confluenŃa a trei mari imperii cu perspective de politică externă distincte. 
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