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Abstract: SpaŃiul românesc a reintrat în atenŃia lumii occidentale odată cu Reconquista austriacă 
începută la 1683, după o perioadă în care Imperiul Otoman părea să domine statornic întinse regiuni 
ale Europei Centrale şi de Sud-Est. Conflictele militare ruso-austro-turce au readus, treptat, lumea 
românească în atenŃia marilor puteri. Boierii moldoveni au arătat cu prilejul tratativelor de pace că 
Ńările române au beneficiat de-a lungul Evului Mediu de relaŃii privilegiate cu Poarta, fiindu-le 
recunoscute autonomia şi instituŃiile. Într-un asemenea context, Occidentul este informat, din relatările 
celor care au călătorit şi au scris despre spaŃiul românesc în secolele anterioare, că la nordul Dunării 
există un popor de origine romanică, care în trecut s-a bucurat din partea Imperiului Otoman de 
autonomie deplină. Războaiele napoleoniene sporesc interesul FranŃei pentru spaŃiul Europei de Sud-
Est, pe fondul declanşării ostilităŃilor cu Rusia. 
 Cine este totuşi Aubert? Să încercăm, pe baza informaŃiilor din raport, să-i conturăm profilul. În 
primul rând, este un fin observator al realităŃilor româneşti. Căpitan adjunct de stat-major general în 
armata franceză, era, probabil, ofiŃer de geniu sau dintr-o armă înrudită, dacă Ńinem cont de interesul 
arătat faŃă de fortificaŃiile întâlnite, de cursurile de apă, de căile de comunicaŃie de pe uscat. FormaŃia 
sa îi permite să formuleze consideraŃii pertinente asupra sistemului de apărare existent, ba chiar să 
propună ca în apropiere de Vaslui, loc înalt, aflat la confluenŃa mai multor râuri şi drumuri, să fie 
construită o cetate.  

În privinŃa scopului călătoriei lui Aubert, de fapt a delegaŃiei de ofiŃeri francezi, deşi acesta nu face 
nicio precizare, Guilleminot, în raportul redactat la finalul misiunii, dezvăluie că au urmărit 
convingerea factorilor politici otomani să încheie un armistiŃiu cu Rusia. Călătoria a început în 11 iulie 
din Tilsit, unde doar cu câteva zile înainte s-a semnat tratatul secret dintre FranŃa şi Rusia, care 
prevedea, printre altele, ca FranŃa să-i ofere Turciei medierea pentru restabilirea păcii cu Rusia. 
Călătoria a început cu o zi înainte de ratificarea tratatului. ArmistiŃiul dintre Turcia şi Rusia a fost 
semnat la Slobozia, în urma unor discuŃii purtate între reprezentanŃii celor două puteri, între 12 şi 24 
august, şi unde delegaŃii francezi au jucat un rol foarte important.  

Indiferent de raŃiunile călătoriei căpitanului francez, raportul redactat este o sursă documentară 
importantă despre spaŃiul românesc din primii ani ai secolului al XIX-lea. El a fost conceput într-un 
moment în care interesele FranŃei pentru spaŃiul românesc sporeau de la o zi la alta.  
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