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Introducere
Manualul a fost elaborat în baza Curriculumului naþional pentru clasa a XI-a, aprobat
de Ministerul Educaþiei ºi Tineretului al Republicii Moldova.
Sub aspect cronologic, în manual sunt descrise evenimentele istorice care corespund
perioadei începând cu secolul al XVII-lea ºi încheind cu Primului Rãzboi Mondial (19141918).
Sub aspectul conþinutului, au fost redate într-un mod accesibil conceptele de bazã cu
privire la cele mai importante momente din epoca modernã. Revoluþia Francezã de la 1789
a contribuit esenþial la schimbarea radicalã a societãþii moderne. Condiþiile economice,
sociale ºi culturale de care depindea elita tradiþionalã se schimbau necontenit, zguduind
temelia vechii orânduiri. Procesul de modernizare s-a extins în Occident, pornind de la
cel mai dezvoltat stat – Anglia, spre sud prin centrul Europei, ºi, de asemenea, în SUA. În
anii 90 ai secolului al XIX-lea el a cuprins Rusia, iar la începutul secolului XX a apãrut
ºi prima putere economicã asiaticã – Japonia. Ritmurile de creºtere au fost neuniforme
în diferite state ale lumii.
Societatea civilizaþiei industriale, în cea de-a doua jumãtate a epocii moderne,
s-a caracterizat printr-o creºtere demograficã considerabilã ºi printr-un masiv proces
de urbanizare, necunoscut pânã atunci. Mijlocul secolului al XIX-lea a marcat finalul
epocii revoluþiilor burgheze ºi în continuare societatea industrialã a evoluat fãrã mari
tulburãri sociale. Afirmarea regimurilor politice constituþionale, lãrgirea dreptului de
vot, accesul tot mai larg al maselor la conducerea statelor au deschis calea reformelor. Se
constituie partide politice de tip nou, se contureazã principalele doctrine social-politice
– conservatorismul, liberalismul, socialismul etc., care reflectã interesele diferitor clase
ºi categorii sociale. Au luat amploare miºcãrile pentru democratizarea vieþii politice,
emanciparea femeilor, secularizare etc.
Din punct de vedere didactic, autorii au þinut sã punã accentul pe utilizarea surselor
istorice ºi a materialului cartografic, pe realizarea conexiunii dintre evenimente. Sarcinile
propuse vin sã-l facã pe elev sã reflecteze asupra cauzelor care au produs schimbãri
majore în epoca modernã. Pentru atingerea obiectivelor propuse manualul cuprinde un
Glosar ºi un Tabel cronologic, este însoþit de o bibliografie selectivã, utilã atât pentru
profesori, cât ºi pentru elevi.
Autorii
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CAPITOLUL

I

§1

VIAÞA ECONOMICÃ ÎN EPOCA
MODERNÃ
Economia occidentalã în epoca
preindustrialã

Perioada din secolele XVII-XVIII se ]ncadreaz[ ]nc[ ]n perioada preindustrial[. Agricultura (sectorul primar al economiei) era
ramura dominant[ =i sursa principal[ de bog[\ii ]n Vechiul Regim. Totu=i, de progrese importante dau dovad[ industriile (sectorul secundar), prin dezvoltarea manufacturilor, =i sfera serviciilor (sectorul ter\iar). }nflorirea comer\ului maritim ca urmare
a descoperirilor geografice a dat un imbold semnificativ pentru intensificarea schimburilor comerciale =i propagarea rela\iilor
capitaliste sau a economiei de pia\[. Pentru Europa Occidental[ acest proces demareaz[ cu epoca mercantilist[, atunci c`nd
activit[\ile economice ]ncep s[ fie dirijate de stat.

EVOCARE




Comparã organizarea muncii
în atelierul meðteðugãresc ði în
manufacturã.
Explicã de ce manufactura
este consideratã întreprindere
de tip capitalist.

Marea Bursã (1602) ºi piaþa din Amsterdam. Tablou de Jacob van der Ulft

VOCABULAR
▪ Ofertã
▪ Act de navigaþie
▪ Balanþã monetarã ▪ Profit
▪ Concurenþã liberã ▪ Protecþionism
▪ Cerere
▪ Mercantilism

● Sistemul capitalist
O trãsãturã fundamentalã a economiei
moderne o constituie rãspândirea ºi generalizarea sistemului capitalist ºi a economiei de piaþã. Apãrute în Europa secolului al XV-lea,
acestea se rãspândesc vertiginos din centru spre periferii, ca spre
sfârºitul sec. al XIX-lea sã cuprindã întreaga planetã. Capitalismul se
sprijinã pe trei factori de bazã: proprietate privatã pe plan juridic,
concurenþã liberã pe plan economic ºi libertãþi democratice pe
plan politic. Prin urmare, componenta economicã este complementarã
cu cea juridicã, social-culturalã ºi politicã. Revoluþiile europene din
sec. XVII-XIX au reuºit sã impunã aceste valori în societate.
Scopul principal al capitalistului este obþinerea profitului. O
parte din acesta este acumulat (capital) ºi reinvestit în extinderea
afacerii. Dacã antreprenorul nu ar face acest lucru, atunci economia
ar stagna. Astfel, pentru a putea funcþiona, sistemul capitalist are
nevoie de o continuã dezvoltare ºi o permanentã creºtere. Prima
formã de capital a fost cea comercialã. Negustorul obþine un profit
din diferenþa obþinutã dintre marfa cumpãratã ºi cea vândutã. O
parte din profit el o transformã în capital pentru a cumpãra altã
marfã, destinatã vânzãrii º.a.m.d. Profitul nu este însã garantat,
deoarece comerþul depinde de conjunctura pieþei, adicã de echilibrul
dintre cerere ºi ofertã.
Aºadar, comerciantul ºi companionii sãi îºi asumã pe cont propriu toate riscurile afacerii, ceea ce dezvoltã spiritul de iniþiativã,
stimuleazã cãutarea unor noi metode de obþinere a profitului, mai
ales prin introducerea pe scarã largã a inovaþiilor. O cauzã fundamentalã a reuºitei capitalismului ºi o caracteristicã a acestuia în
Occident a fost libertatea lãsatã agenþilor economici (comercianþilor
ºi producãtorilor) din partea autoritãþilor laice ºi religioase, pentru
a se dezvolta nestingherit, urmându-se logica fireascã: supuºi prosperi – stat prosper ºi puternic.
● Mercantilismul
În secolele XVI-XVIII se considera cã
economia trebuie sã serveascã pentru întãrirea statului, iar acesta
trebuie sã ghideze industriile ºi comerþul. Este un pas înainte faþã
de Evul Mediu, când autoritãþile locale ºi municipale puteau sã
controleze ºi sã reglementeze activitãþile economice prin tarife sau
preþuri fixe. La începutul epocii moderne, aceste drepturi au fost
transferate de la nivel local la cel naþional. De aceea, mercantilismul
a catalizat trecerea de la feudalism spre capitalism. Prin politica sa
mercantilistã, statul încerca sã unifice teritoriul atât din punct de
vedere politic, cât ºi economic, pentru a crea o piaþã internã unicã.
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C U R S
În epoca modernã, concepþia generalã era cã un
stat puternic este acela care acumuleazã cât mai
multe metale preþioase, mai ales în detrimentul
concurenþilor, faþã de care erau bune toate mijloacele, inclusiv cele militare.
Într-o prima etapã se punea accentul pe introducerea masei monetare în þarã ºi descurajarea exportului de bani, aplicându-se principiul
balanþei monetare active. Ulterior s-a ajuns la
conºtientizarea faptului cã metalele preþioase nu
sunt un scop în sine, fiind încurajate alte forme
de atragere a banilor prin dezvoltarea producþiei
proprii ºi, mai ales, a comerþului. Balanþa comercialã activã devenea un instrument ºi un indiciu
al prosperitãþii statului.
Mercantilismul încuraja exporturile, dar privea
negativ importurile. Logica era foarte simplã –
atunci când se exportã, banii vin în þarã, atunci
când se importã, banii pleacã. Drept urmare,
fiecare guvern încerca sã încurajeze producþia de
bunuri ºi sã reglementeze consumul.
Pentru aceasta guvernele trebuiau sã organizeze producþia bunurilor în þarã, în special prin
subvenþionarea manufacturilor. Manufacturile se
situau în afara reglementãrilor de bresle, fapt care
permitea dezvoltarea ºi creºterea producþiei.
O politicã consacratã de mercantiliºti a fost excluderea cu forþa a produselor strãine de pe piaþa
internã prin aplicarea unor taxe vamale înalte,
numite prohibitive sau protecþioniste, deoarece
protejau astfel producþia autohtonã de mãrfuri.
Plus la aceasta, asemenea tarife constituiau importante surse de venituri.

● Comerþul

Organizarea exporturilor
era strâns legatã de încurajarea activitãþilor comerciale. În aceastã perioadã negustorii încep sã joace
un rol tot mai mare în luarea deciziilor economice
ºi politice, deoarece contribuie prin comerþ la îmbogãþirea statului ºi naþiunii. Originea revoluþiilor
burgheze din Þãrile de Jos (contra Spaniei), din
Anglia (contra unei monarhii de tip feudal) a rezidat
tocmai în dorinþa burgheziei de a prelua controlul
politic, pentru a facilita afacerile economice.
Toate statele încurajau comerþul naval. Comerþul transoceanic a contribuit la îmbogãþirea
Olandei, Franþei ºi Angliei.
Olandezii ºi-au fãcut faima ºi averile prin serviciile de intermediari, fiind denumiþi „cãrãuºi ai
lumii”. Atunci când englezii, prin Actul de navigaþie (1651), au interzis transportarea importurilor
în Anglia cu vase strãine, olandezii le-au declarat
rãzboi. De altfel, Actul de navigaþie constituie piatra
unghiularã a sistemului colonial britanic. Conform
acestei legi, comerþul cu coloniile trebuia sã se facã
doar pe nave britanice.

Harta lumii la sf. sec. XVI. Atlasul lui Gerhardus Mercator

Creºte importanþa posesiunilor coloniale ca
element major al puterii ºi bogãþiei unei naþiuni.
Chiar dacã coloniile nu aveau bogãþii naturale proprii, ele puteau produce bunuri materiale necesare
pentru metropolã sau puteau servi drept piaþã de
desfacere pentru industria naþionalã.
Astfel se explicã lupta pentru India, America ºi
Asia de Sud-Est, unde potenþialul demografic fãcea
pieþele locale foarte atractive. Marea Britanie nu
a fost prea deranjatã de blocada continentalã instituitã de Napoleon, deoarece putea sã-ºi desfacã
mãrfurile în colonii. Din cauza particularitãþilor
climaterice, coloniile serveau drept sursã de export al plantelor exotice, din ce în ce mai cãutate
pe pieþele europene (tutunul, cafeaua, fructele
exotice, mirodeniile).
Acordarea monopolurilor de cãtre guvern a fost
o sursã de venit importantã pentru statul englez.
În acelaºi timp, ea a rãspuns dorinþei de a nu crea
concurenþã între conaþionali, de care s-ar fi putut
folosi strãinii. Pe de altã parte, monopolul limita
esenþial dreptul burgheziei la practicarea liberã
a activitãþilor economice, pentru care fapt a fost
criticat dur de Adam Smith. Importanþa istoricã
a mercanilismului a fost acumularea de capital ºi
crearea mecanismelor de intervenþie economicã
a statului.
Panorama portului Amsterdam, sec. XVII.
Sursa: Atlas Beudecker. British Library, London.
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D O S A R
Despre politica lui Colbert

A

Jean-Baptiste Colbert
(1619-1683), economist şi
om politic francez. A cumulat
mai multe funcþii, între care
şi acea de controlor general
al finanþelor, aplicând politici
fiscale, financiare şi economice care au consolidat
puterea centralã a regelui
Ludovic al XIV-lea. Cu scopul
de a face mai eficiente finanþele regale, el întocmea
trimestrial o balanþã de
cheltuieli şi de venituri, fiind
astfel la curent cu sumele pe care le avea la dispoziþie. În
politica fiscalã încerca sã facã cât mai eficiente impozitele directe datorate statului. A folosit autoritatea statului
pentru a dezvolta industria manufacturierã. Pentru a
încuraja exporturile şi, implicit, atragerea banilor în þarã,
era nevoie de mãrfuri competitive şi calitative, a pus accentul pe producerea mãrfurilor cãutate de burgheziile
prospere din Italia şi Olanda: draperii de lux, dantele,
mãtase, parfumuri. Cu acest scop nu s-au cruþat finanþe
pentru a-i invita pe cei mai buni specialişti din strãinãtate,
care au pus bazele industriei manufacturiere franceze.
Pentru a facilita circulaþia mãrfurilor în interiorul þãrii, s-a
îmbunãtãþit infrastructura economicã – au fost construite
drumuri, canaluri, porturi, depozite. Crearea unei flote
comerciale competitive era un alt obiectiv al sãu. Pentru
aceasta au fost construite multe şantiere navale, au fost
fondate companii negustoreşti protejate de stat. Flota
era un mijloc de expansiune colonialã, care începe în
aceastã perioadã (Antile, Canada).

B

Despre politica economicã a statului

„Asupra acestui principiu insist (importanþa industriei
şi comerþului), pentru cã este sigur cã el ne scoate în afara
regatului cantitãþi sporite de mãrfuri necesare consumului
þãrilor strãine (aceste mãrfuri sunt: vinurile, oþelul, fierul,
fructele, hârtia, pânzeturile, produse de lux, mãtasea,
articole de mercerie) pentru 12 sau 13 milioane de livre.
Aceşti bani sunt „minele” regatului nostru (...). Dincolo de
avantajele pe care le va aduce intrarea unei cantitãþi mai
mari de argint în regat, este sigur cã prin manufacturi,
un milion de oameni care acum lâncezesc în trândãvie
îşi vor putea câştiga existenþa; cã un numãr la fel de
considerabil va putea trãi din navigaþie şi din activitãþile
din porturile maritime; cã înmulþirea aproape la infinit a
corãbiilor va spori grandoarea şi puterea statului.”
Colbert
Cine a avut de câştigat şi de pierdut ca rezultat al
politicii promovate de Colbert? Analizeaz[ direc\iile principale ale politicii economice a lui Colbert.
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C

Principiul mercantilismului

„O modalitate simplã de sporire a bogãþiei şi averilor
noastre este comerþul cu alte þãri, în care trebuie sã þinem
cont de o regulã: în fiecare an trebuie sã vindem strãinilor
mai mult decât consumãm de la ei.”
Thomas Moore
Apreciaz[ importan\a aplic[rii principiului
mercantilismului pentru evolu\ia statului.

D

„Lãsaþi piaþa singurã”

Adam Smith (1723-1790),
economist britanic. Începe studiul economic, ca sã afle cauza
lãcomiei şi cum interesul propriu
(egoismul) poate ajuta omenirea.
Lucrarea sa, Bogãþia naþiunilor
(1776), care stã la baza economiei politice, este un rãspuns
extins la aceastã întrebare.
Dupã pãrerea sa, bunãstarea
generalã nu depinde de bani,
aşa cum credeau mercantiliştii, şi
nici de resursele naturale, cum credeau fiziocraþii, ci se
bazeazã pe munca omului. De aici şi importanþa acordatã diviziunii muncii. Analizând mecanismele pieþei, el
ajunge la concluzia cã profitul personal al individului
este mobilul activitãþii economice. Bunãstarea fiecãruia
determinã bunãstarea întregii societãþi.
Interesele proprii (egoiste) ale oamenilor constituie acel
motor care, „ca o mânã invizibilã”, duce la un rezultat
neaşteptat – armonia socialã. Confruntarea intereselor
individuale duce la concurenþã, iar aceasta, la rândul
sãu, îi face pe indivizi sã producã acele bunuri de care
societatea are nevoie. Cererea mare la produse şi servicii
face ca preþurile sã fie foarte ridicate, iar producãtorii avizi
de profituri contribuie la apariþia mãrfurilor şi serviciilor
cãutate pe piaþã. Creşterea ofertei duce, la rândul sãu,
la scãderea preþurilor şi la faptul cã mãrfurile şi serviciile,
odinioarã scumpe, devin accesibile tuturor. Cu toate cã
Smith recunoştea cã egoismul uman este un lucru reprobabil, confruntarea egoismelor are efecte pozitive, sporind
bunãstarea generalã. Cãutarea rentabilitãþii este un alt
indiciu al creşterii economice, obþinut în acest mod. Astfel,
Smith descrie mecanismele de funcþionare a pieþei libere
(legea pieþei), care trebuie sã se autoregleze pe baza competiþiei libere şi reglementãrii dintre cerere şi ofertã. Statul,
prin urmare, trebuie sã se limiteze doar la funcþia externã
(securitatea naþiunii) şi cea internã (protejarea libertãþilor
cetãþenilor), idee care a intrat în tradiþia liberalismului.
Care sunt obiectivele de baz[ ale statului în cadrul
unei economii de pia\[? În ce const[ esen\a doctrinei
economice a lui Adam Smith? Ce raport a descris
marele gânditor între cerin\ele economiei de pia\[
şi interesele proprii?

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Manufactura centralizatã
În epoca modernã existau trei forme de manufacturi:
centralizatã, descentralizatã ºi mixtã.
Manufactura centralizatã constituia o întreprindere
capitalistã de dimensiuni mari, în care erau angajaþi sute ºi
chiar mii de muncitori salariaþi. Toþi lucrau într-o încãpere, de
aceea creºtea importanþa cooperãrii dintre angajaþi. Acest gen de
organizare era eficient în acele industrii ce necesitã o mai mare
diviziune a muncii ºi un numãr mare de muncitori (minerit,
metalurgie, navalã, tipografii, industria hârtiei etc.). Proprietari
ai manufacturilor centralizate erau fie marii comercianþi, care
investeau în ramurile de bazã capitaluri serioase, deoarece prin
organizarea producþiei doreau sã controleze pieþele de mãrfuri,
fie statul, care era interesat de dezvoltarea unor ramuri strategice
ale economiei. Astfel, în Franþa ministrul finanþelor Colbert a
organizat manufacturi în industria navalã, textile, încurajând
producerea mãrfurilor de lux cãutate în strãinãtate (manufactura
Gobelains). Petru cel Mare a fondat manufacturi miniere în Ural,
a cãror producþie a permis Rusiei sã obþinã victoria în Rãzboiul
Nordic. Împãratul Prusiei Frederic cel Mare a sprijinit ºi el crearea
manufacturilor de stat.
Manufactura descentralizatã ºi cea mixtã foloseau munca
meºteºugarilor casnici la o prima etapã a producþiei, ca apoi
materia finitã sã fie executatã în cadrul întreprinderii (mai ales
în textile). Anume acest mod de producþie, numit domestic, a
fost utilizat de capitaliºti pentru investiþii. Astfel, dacã negustorii
nu mai doreau sã depindã de preþurile fixate de producãtori, ei
investeau o parte din capitalul lor (cel comercial) în producþia
de mãrfuri, negociind preþurile de cumpãrare care le erau
convenabile.

1. Enumerã trei caracteristici
ale economiei moderne
preindustriale.
2. Comparã evoluþia economiei în epoca modernã
preindustrialã cu cea din
epoca medievalã.
3. Descrie factorii care au
dus la apariþia mercantilismului.
4. Stabileºte legãtura dintre
mercantilism ºi evoluþia
comerþului în secolele
XVII-XVIII.
5. Caracterizeazã sistemul
capitalist din perspectiva
cerinþelor economiei de
piaþã.
6. Demonstreazã cã organizarea exportului este strâns
legatã de încurajarea activitãþilor comerciale.
7. Precizeazã care sunt
condiþiile istorice necesare
pentru progresul economic
ºi prosperarea societãþii.

Ludovic al XIV-lea în vizitã la manufactura Gobelains, însoþit de Colbert ºi
fratele sãu Philippe, 1667

Prin ce se caracterizeaz[ o
manufactur[ centralizat[? Care
sunt deosebirile între diferite
tipuri de manufacturi?
Economia occidental[ în epoca preindustrial[ / 9

§2

Dezvoltarea economicã a Þãrilor Române
în secolele XVII-XVIII

}n a doua jum[tate a secolului al XVII-lea – ]nceputul secolului al XVIII-lea, dup[ o perioad[ lung[ de calamit[\i naturale =i
crize provocate de r[zboaie, au fost ]nregistrate transform[ri semnificative ]n reorganizarea economiei. }n a doua jum[tate
a secolului al XVIII-lea, ]n urma ]nfr`ngerilor turcilor ]n r[zboaiele cu imperiile Habsburgic =i Rus, apar multe premise pentru
realizarea unui progres mai accentuat spre reorganizarea =i modernizarea economiei. Se observ[ o cre=tere a productivit[\ii
agricole, sporesc suprafe\ele cultivate, se ]nregistreaz[ progrese ]n dezvoltarea me=te=ugurilor =i a comer\ului.

EVOCARE






Care erau caracteristicile generale ale dezvoltãrii economiei în
Moldova şi Þara Româneascã
în Evul Mediu?
Ce schimbãri au avut loc în
agriculturã?
În ce condiþii se dezvoltau
meşteşugurile?
La ce nivel de dezvoltare se
gãsea comerþul?

Þãran cu desagã.
Tablou de Rudolf Schweitzer-Cumpãna

VOCABULAR
▪ Manufacturã
▪ Monopol
▪ Breaslã
▪ Frãþie
▪ Atelier meºteºugãresc
▪ Târg, bâlci
▪ Taler olandez
▪ Leul românesc

● Caracteristici generale ale dezvoltãrii economice
Sub impactul evoluþiei interne ºi al influenþei europene, factorul
stimulativ al evoluþiei economice a fost interesul habsburgic ºi otoman pentru arealul românesc. Deºi exercita dreptul de monopol
asupra comerþului extern românesc pentru a asigura imperiul cu
produsele necesare, Poarta stimuleazã parþial unele relaþii comerciale
ale Þãrii Româneºti ºi Þãrii Moldovei cu þãrile strãine.
Pe parcursul secolului al XVIII-lea perioadele de recesiune alterneazã cu cele de prosperitate. Documentele atestã un proces larg
de defriºare ºi de extensiune a frontierei agrare, cu toate cã rãmân
încã multe terenuri neprelucrate. Una din cauzele dezvoltãrii slabe
a economiei în aceastã perioadã este creºterea semnificativã a
obligaþiilor financiare ale Þãrii Moldovei ºi Þãrii Româneºti faþã de
Poartã, precum ºi faptul cã ele erau teatrul rãzboaielor dintre statele
vecine pentru influenþã în regiune.
Populaþia era nevoitã sã suporte cheltuieli mari pentru întreþinerea trupelor militare strãine (otomane, austriece, ruse) aflate în
Principate, mai ales pe teritoriul Moldovei, unde otomanii îºi consolidau poziþiile în raialele turceºti (Cetatea Albã, Tighina, Ismail,
Hotin). Regiunile din sudul Moldovei ºi teritoriile din stânga Nistrului
se gãseau permanent sub invazii tãtãreºti, care le pustiau.
Creºterea economicã a fost realizatã îndeosebi pe baza agriculturii ºi a creºterii vitelor. Se manifestã tot mai intens interesul
statului pentru problemele economice, exprimat printr-un ºir de
acþiuni de repopulare a aºezãrilor, prin acordarea de scutiri þãranilor
în scopul de a reduce numãrul de fugari de pe domeniile feudale.
Domnitorii au iniþiat un ºir de reforme economice, au fãcut multe intervenþii menite sã reglementeze fiscalitatea (stabilirea unei dãri fixe
percepute în patru rate, în locul dãrilor multiple), cu toate cã acest
proces decurgea destul de greu din cauza schimbãrilor dese la tron
ºi a necesitãþii permanente de a face daruri demnitarilor otomani.

Plug, sec. al XVIII-lea. Muzeul
Agriculturii, Slobozia, jud. Ialomiþa, România
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C U R S
● Agricultura
În a doua jumãtate a
secolului al XVII-lea ºi pe parcursul secolului al
XVIII-lea a crescut volumul producþiei agrare,
care rãmãnea principala activitate economicã.
Mulþi cãlãtori strãini menþioneazã existenþa unor
condiþii favorabile pentru agriculturã, deºi multe
suprafeþe de pãmânt rãmãneau neprelucrate. S-au
înregistrat extinderi mai mari ale culturilor de
cereale (grâu, mei, orz, ovãz), în special în Transilvania. Aici, în 1769 a fost constituitã Societatea
de Agriculturã. Apariþia ei a fost determinatã de
condiþiile economiei de piaþã ºi de cele impuse de
otomani sau austrieci.
La rãscrucea secolelor XVII-XVIII þãranii acordã
prioritate cultivãrii porumbului, deoarece roada lui
e mai mare ºi putea fi folosit atât ca hranã, cât ºi
ca furaj pentru vite. Proporþii tot mai mari ia cultivarea tutunului, menþionat în Moldova pentru
prima datã în izvoare din anul 1688. A sporit cu
mult producþia de legume ºi fructe.
Viþa-de-vie este una din bogãþiile principale ale
multor regiuni din Moldova ºi Þara Româneascã.
Vinul de Cotnari era faimos în multe state din
Europa. Dupã cum scria Dimitrie Cantemir, era
cel mai nobil vin dintre toate vinurile europene.
Vinul de calitate se pãstra mai mult timp în pivniþe adânci.
Un rol important în dezvoltarea economicã avea
ºi producþia animalierã (vite cornute, oi, porci, cai).
Dezvoltarea ramurilor date era orientatã spre satisfacerea solicitãrilor crescânde ale comercianþilor ºi
realizarea obligaþiunilor faþã de otomani.
● Meºteºugurile
Þãranii furnizau o variatã
producþie pentru târguri. Ei practicau morãritul,
olãritul, prelucrarea sticlei, confecþionau produse
din piele, lemn, fãceau hârtie, þesãturi etc.
Atât la sate, pe domenii, dar mai cu seamã la
oraºe, meºteºugurile cunosc un proces lent de
refacere. Semnificativã este ºi tranziþia de la frãþii
la bresle, cu tendinþe spre atelierul dezvoltat ºi
chiar forme incipiente de producþie manufacturierã, încurajate de stat. Breslele dispuneau de un
statut, care reglementa organizarea muncii, realizarea producþiei, primirea noilor membri etc. Spre
deosebire de breslele occidentale, în cele din Þãrile
Române se intra fãrã un examen special, aceasta
ne demonstreazã faptul cã nu exista concurenþã
ºi nici un numãr mare de meºteºugari.
Alãturi de munca þãranilor dependenþi, se
foloseºte cea a salariaþilor ºi a meºterilor strãini,
care tot mai mult treceau de la producþia realizatã

la comandã la cea destinatã pieþei. În oraºe se
întâlnesc mai mulþi lãcãtuºi, armurieri, zidari, lemnari, strungari, blãnari, croitori, olari etc. Oraºele
Sibiu ºi Braºov erau vestite prin producþia de
postav, piele, arme, iar Clujul pentru prelucrarea
meta-lelor preþioase. Un numãr mare de meºteri
de diverse specialitãþi lucrau la tipografiile din Iaºi
ºi Bucureºti.
O ocupaþie importantã a populaþiei era exploatarea bogãþiilor subsolului. În Transilvania
se extrãgeau metale preþioase ºi minereu de fier,
iar în Moldova ºi Þara Româneascã sare, silitrã ºi
pãcurã. Se utilizeazã mai intens silitra pentru a
obþine praful de puºcã, aurul era colectat din apele
râurilor de munte, aducãnd venituri considerabile
statului. Aceste schimbãri ilustrau miºcarea societãþii româneºti spre modernism.
La oraºe, deºi ponderea populaþiei urbane era
încã micã (aproximativ 10%), apar un ºir de ateliere meºteºugãreºti. În secolul al XVIII-lea apar
ºi întreprinderi manufacturiere. În Transilvania,
a cunoscut un adevãrat succes manufactura metalurgicã de la Hunedoara, rafinãria de mercur
de la Mirceºti, fabrica de sticlã de la Porumbacul
de Jos; în Moldova s-au construit fabrica de sticlã de la Cãlugãra, manufactura de postav de la
Chipereºti, ºantierul naval de la Galaþi de pe
Dunãre; în Þara Româneascã erau vestite manufactura de postav de la Pociovaliºte, fabrica de
lumânãri de la Bucureºti etc.
Cu toate acestea, baza tehnicã autohtonã a
producþiei rãmâne sub nivelul necesitãþilor de consum. Dezvoltarea meºteºugurilor era îngreuiatã de
controlul otoman, slaba dezvoltare a pieþei interne,
lipsa de capital. În secolul al XVIII-lea, din cauza
jafurilor armatelor strãine, au decãzut multe oraºe,
s-a redus numãrul meºteºugarilor ºi au dispãrut
unele meserii. În schimb, apar noi specialitãþi legate de deservirea curþii boiereºti.
Fabrica de pavele din Iaði

Descrie condi\iile de lucru ale muncitorilor la o
fabric[ din epoca modern[.
Dezvoltarea economic[ a |[rilor Române în sec. XVII-XVIII / 11

D O S A R
Factorii dezvoltãrii economiei în Principate (sec. XVII-XVIII)
Nr.

Factorii ce contribuiau la dezvoltarea economiei

Factorii ce frânau dezvoltarea economiei

1.

- Principatele, deºi greu, se integreazã tot
mai mult în procesul reformator al Europei
moderne;

- Cerinþele excesive ale Porþii faþã de Moldova ºi
Muntenia, monopolul otoman asupra comerþului
extern;

2.

- are loc o înviorare a vieþii orãºeneºti, care
suferise mult în perioada precedentã din cauza fiscalitãþii excesive ºi a rãzboaielor;

- dãrile directe ºi indirecte, exagerat de mari, pe
care trebuia sã le plãteascã populaþia, mulþi se
ruinau, iar alþii erau nevoiþi sã emigreze;

3.

- odatã cu dezvoltarea meºteºugurilor, se
- rãzboaiele statelor vecine pentru influenþã în
dezvoltã ºi piaþa internã, se învioreazã relaþiile regiune ºi jafurile turco-tãtare, precum ºi ale altor
între cele trei þãri române;
armate strãine;

4.

Principatele aveau un rol important în
comerþul de tranzit, sporeºte comerþul extern
cu statele vecine;

- schimbarea frecventã a domnitorilor în Moldova
ºi Þara Româneascã - „bucuria nebunilor”;

5.

- în Principate se valorificau bogãþiile subsolului.

- schimbul preponderent natural, care a adâncit ºi
mai mult criza economicã din Principate.

În baza informa\iei din tabelul de mai sus,
formuleaz[ trei concluzii despre nivelul de
dezvoltare al economiei din Principate.

A

Despre armonia ºi importanþa mediului
natural pentru români

„... Am strãbãtut toate regiunile Europei, dar n-am
aflat nici un alt þinut în care împãrþirea câmpurilor, a
dealurilor ºi a munþilor sã fie atât de prielnicã agriculturii ºi atât de fermecãtoare ca perspectivã, cum este în
Moldova ºi Þara Româneascã...”
Jean-Louis Carra
Prezint[ rolul condi\iilor naturale din |[rile
Române ]n dezvoltarea lor economic[.

Familie de þãrani

Descrie via\a unui \[ran din epoca modern[.
Compar[ cu modul de via\[ al lucr[torului agricol
contemporan.
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B

Din „Descrierea Moldovei”

„...Negustorii straini, turci, evrei, armeni, greci... au
pus mâna pe întregul negoþ al Moldovei, ºi cumpãrând
la preþuri foarte joase turme de oi ºi vite, le duc la Constantinopol ºi în alte oraºe, unde le vând pe preþ îndoit
sau întreit...”
Dimitrie Cantemir
Comenteaz[ situa\ia descris[ de Dimitrie Cantemir.
Formuleaz[ o concluzie proprie.

C

Istoria comerþului românesc

„Aceastã iniþiativã de comerþ cu Apusul ajunse a
îngriji pe turci. În 1760 marele vizir aminteºte cã s-a
obiºnuit din vechime totdeauna cã toatã mierea, ceara,
untul, sãul, lâna, pielea, carnea sãratã, boii ºi alte vite
pe care le producea Þara Româneascã ºi Moldova, cu
pãrþile înconjurãtoare..., sã fie cumpãrate de acei negustori care erau obiºnuiþi a-i duce la strãlucita Poartã.
Acum, însã, unii precupeþi greci, armeni, evrei le vând în
Polonia, Ungaria, Veneþia... Peste douãzeci de negustori
din Constantinopol... se plâng cã sunt îngustaþi astfel în
cumpãrãturile lor...”
N. Iorga
Compar[ informa\iile din documentele de mai sus şi
determin[ ce schimb[ri s-au produs în comer\ul din
Principate. Argumenteaz[-\i r[spunsul cu referire la
popula\ia local[ =i la str[ini.
Care au fost urm[rile schimb[rilor intervenite ]n
comer\?

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Evoluþia comerþului în epoca modernã
Deºi modestã, sub aspect comercial, Principatele, în special
Transilvania, cunosc o orientare spre statele vest-europene
ºi baltice. În anul 1672, pentru a stimula comerþul din
Transilvania, a fost înfiinþatã Compania orientalã. Pe parcurs,
înviorarea schimburilor comerciale a încurajat apariþia unor
case de comerþ, a societãþilor ºi companiilor negustoreºti.
Principatele întreþineau relaþii comerciale între ele, se
lãrgesc schimburile comerciale între sat ºi oraº. În oraºele
mai mari (Bucureºti, Iaºi, Focºani, Botoºani, Sibiu, Braºov,
Cluj ºi altele) se organizau târguri ºi bâlciuri. Printre oraºele
noi, apãrute în aceastã perioadã, se menþioneazã ºi Chiºinãul
(1666), care devine un târg important în regiune. În a doua
jumãtate a secolului al XVIII-lea apar noi centre meºteºugãreºti
ºi comerciale, precum Bãlþi, Leova, Otaci. Cu toate cã o bunã
parte din orãºeni continuau sã se ocupe ºi cu agricultura, cei
mai mulþi se specializau prioritar în meºteºuguri ºi comerþ.
Comercianþii români importau produse meºteºugãreºti ºi
exportau produse naturale (cereale, vite, blãnuri ºi piei, peºte,
lânã, miere etc.) prin porturile Brãila ºi Galaþi. Deºi distruse
în urma rãzboaielor purtate pe teritoriul românesc, totuºi erau
active drumurile comerciale ce treceau din Polonia spre Þara
Româneascã, sud-vestul Transilvaniei sau Moldova, care aveau
un rol important în comerþul de tranzit. În a doua jumãtate a
secolului al XVIII-lea, în urma scãderii influenþei Imperiului
Otoman, se intensificã activitatea comercialã la Dunãre ºi în
bazinul Mãrii Negre a Austriei, precum ºi a Franþei, Angliei,
Rusiei ºi altor state. Aceasta a contribuit la lãrgirea comerþului
þãrilor româneºti cu þãrile respective. Vinurile de Odobeºti se
exportau în Rusia; din Austria se aducea postav, mãtase, din
Prusia se importau obiecte din metal ºi se exportau cai pentru
armata prusacã; din Franþa ºi Anglia se importau þesãturi.
Eviden\iaz[ specificul dezvolt[rii comer\ului în Principatele Române în
secolele XVII-XVIII.
Portul Galaþi la începutul sec. al XIX-lea. Din albumul Icob Alt. Viena, 1825

1. Dezvãluie caracteristicile
generale ale dezvoltãrii
economice a Principatelor
în secolele XVII-XVIII.
2. Analizeazã factorii interni
ºi externi care frânau ºi
cei care contribuiau la
dezvoltarea economiei
Principatelor.
3. Localizeazã pe hartã
centrele principale industriale ºi comerciale
din Principate. Prezintã
importanþa acestora.
4. Comparã evoluþia economiei Principatelor Române
cu cea a altor state din
Europa Occidentalã.
5. Apreciazã evoluþia economiei Moldovei în secolele
XVII-XVIII.

Circulaþia monetarã
Pe piaþa internã a principatelor, circulau în paralel
diverse sisteme monetare:
otomane, austriece, italiene,
poloneze. În sec. al XVII-lea,
frecvent se folosea talerul
olandez (löwenthaler) care
avea gravat pe revers un leu
rampant.
Dupã ieðirea din uz a
talerilor, numele de leu a
fost pãstrat ca termen generic
pentru bani. În 1867, leul a
devenit unitatea monetarã a
Principatelor Unite.
Taler-leu, 1660

Circulaþia monetarã
Dominaþia otomanã
a influenþat mult circulaþia
monetarã în Principate.
Pe piaþa internã, circulau

Explic[ importan\a introducerii
leului în calitate de unitate
monetar[ unic[ în 1867.
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§3

Revoluþia industrialã şi consecinþele ei
}n ultimele decenii ale secolului al XVIII-lea s-a declan=at revolu\ia industrial[ ]n Anglia. Revolu\ia industrial[
a ]nsemnat trecerea de la sistemul manual de produc\ie, bazat pe munca fizic[ a omului, la sistemul dominat
de produc\ia mecanizat[, diviziunea muncii, fluxul liber de capital =i urbanizare.

EVOCARE


Descrie procesul de producþie
în manufacturã.



Care sunt caracteristicile
producþiei industriale în epoca
modernã?

● Caracteristicile generale

Evoluþia spectaculoasã a
tehnicii a bulversat întreaga structurã a societãþii moderne, generând o transformare profundã a economiei, marcatã de utilizarea
pe scarã largã a tehnicii mecanizate (motorul cu aburi, motorul cu
ardere internã), introducerea unor noi surse de energie (cãrbune,
petrol, gaz, electricitate), unor noi metode de organizare a muncii
(fabrica, uzina, linia mecanizatã) ºi unor inovaþii tehnice (locomotiva,
automobilul, radioul, telefonul etc.). Revoluþia industrialã constituie o schimbare generalã faþã de economia tradiþionalã bazatã pe
agriculturã ºi utilizarea exclusivã a muncii manuale, prin trecerea
de la sistemul domestic de organizare a muncii (manufacturã) la
cel mecanizat (fabricã). Astfel industria devine factorul principal al
dezvoltãrii economice ºi sursa ei principalã de creºtere.

● Revoluþia industrialã în Anglia

Întreprindere englezã din sec. al XVIII-lea.
Tablou anonim, 1790

Fier ði cãrbune. Tablou de W.B. Scott,
1855-1860. National Trust, Wallington

Compar[ imaginile. Ce progrese
a înregistrat metalurgia timp de
un secol?

VOCABULAR
▪ Anglia, „atelierul lumii”
▪ Revoluþie agrarã
▪ Revoluþie energeticã
▪ Revoluþie industrialã
▪ Modernizare
▪ Maðinã cu abur
▪ Fabricã
▪ Expoziþie Universalã
▪ Zollverein

La mijlocul secolului
al XVIII-lea, în Marea Britanie s-au creat condiþii favorabile pentru
un salt cantitativ ºi calitativ nou în industrie. Cererea crescândã
faþã de producþia manufacturierã, existenþa unei pieþe interne, disponibilitatea de capitaluri, provenite mai ales din comerþul exterior,
ºi o abundenþã a forþei de muncã, graþie progresului demografic ºi
a revoluþiei agrare, au favorizat dezvoltarea economicã a statelor
europene. Sectorul agrar, prin sistemul de împrejmuiri, folosirea
unor metode agricole performante ºi introducerea mecanizãrii, a
generat un spor deosebit al producþiei agrare, reducând riscul foamei, ºi a eliberat o enormã forþã de muncã. Deplasarea spre oraº
a unui mare numãr de þãrani, care nu-ºi mai gãseau de lucru la
sat, a dus la crearea unei pieþe enorme de muncã, necesarã pentru
creºterea industrialã. Revoluþia agrarã nu a oferit doar resurse
alimentare pentru populaþie, dar ºi materie primã pentru industria
textilã (lânã), care a fost pionierul schimbãrii.
Industria textilã a fost cea în care s-au fãcut primele inovaþii revoluþionare. Existenþa sistemului domestic de producþie (manufacturi
descentralizate ºi mixte), în care un rol important îl juca capitalul,
a facilitat schimbarea economicã. Introducerea maºinilor ºi crearea
fabricilor au fost determinate de deficitul forþei de muncã în sistemul
manufacturier, de existenþa unei largi baze de materie primã (iniþial
lânã, apoi bumbac), de infrastructurã (transport, canale, porturi) ºi
de marile invenþii mecanice (maºini, armament etc.). Între 1779 ºi
1812 costurile de producþie în industria bumbacului au scãzut cu
90%, astfel þesãturile ieftine au devenit accesibile ºi populaþiei sãrace.

● Revoluþia energeticã
Un factor extrem de important
pentru dezvoltarea economicã a societãþii a fost utilizarea surselor
de energie. Inteligenþa umanã a inventat în aceastã perioadã douã
tipuri de maºini – una care dã energie ºi alta care o utilizeazã, pentru
a realiza producþii de zeci, sute ºi mii de ori mai mari decât poate
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sã le realizeze omul manual sau cu simple unelte
de muncã. Introducerea cãrbunelui în loc de lemn
a fost un pas important pentru avântul industrial
(cocsul) ºi folosirea sa la producþia fierului (Henry
Cort). Progresele în metodele de pompare a apei
din mine au dus la sporirea extracþiei cãrbunelui
(Newcomen), dar ºi la cea mai importantã invenþie
a revoluþiei industriale – maºina cu abur a lui
James Watt (1769). Europa „calului de tracþiune”
începe sã facã loc Europei „calului-putere”.
Transporturile beneficiazã de o reuºitã introducere a motorului cu aburi. Locomotiva inventatã
de George Stephenson putea sã atingã viteza de
30 km/orã, iar reþeaua de cale feratã se extinde
rapid în Anglia, apoi în Belgia, Franþa, Germania,
SUA ºi Rusia. Transportul naval a fost îmbunãtãþit
calitativ datoritã invenþiei vaporului de cãtre
Fulton, care foloseºte motorul cu abur ºi înlãturã
vechea flotã cu catarg.
Modernizarea producþiei este strâns legatã
de extinderea capacitãþii reþelelor de transport ºi
a infrastructurii în general. Reþeaua fluvialã în
Marea Britanie este exploatatã intens ºi creºte,
pe parcursul secolului XVIII, de la 165 la 1.004
km. Transportul fluvial permite livrarea masivã a
materiei prime (cãrbunele ºi fonta), în plus reduce
costurile producþiei graþie ieftinirii sale. La începutul sec. XIX transportul devine mult mai rapid
datoritã unor drumuri mai performante ºi mai
solide (macadam), capabile sã suporte garnituri
cu mare tonaj. Utilizarea pe scarã largã a fierului,
apoi a oþelului a dus la construcþia unor poduri
din carcase metalice ºi tuneluri, fapt care a scurtat
foarte mult distanþele ºi timpul de transportare.
Anglia, consideratã „atelierul lumii”, devine cea mai
puternicã ºi bogatã þarã.
Progresele modernizãrii ºi industrializãrii nu
s-au oprit la Insulele Britanice. Treptat se produce un
transfer esenþial de cunoºtinþe tehnologice, comerciale
ºi financiare pe continent.
Prima þarã în care s-au semnalat progrese importante
în acest sens a fost Belgia.
O avantaja ºi situaþia geograficã, ce favoriza comerþul. La Liège, în 1823 se
construieºte primul furnal
înalt, ceea ce a dat un impuls
siderurgiei. Independenþa de
la 1830 a sporit procesele

de modernizare a Belgiei, care a devenit „atelierul
mecanic al Europei”. În Franþa existenþa unui bazin
carbonifer ºi o puternicã industrie textilã au avantajat creºterea în ansamblu a industriei. Existenþa
unei flote comerciale ºi a coloniilor a favorizat desfacerea pe scarã largã a produselor spre beneficiul
producãtorilor ºi comercianþilor.
În Germania, industrializarea a fost frânatã
de vigoarea vechiului sistem agrar, de diviziunea
politicã ºi de un sistem rigid mercantilist. Totuºi
renunþarea la barierele vamale din 1834 (Zollverein) a deschis drumul spre modernizarea economicã. Bogatã în zãcãminte naturale, Germania
a început sã dezvolte ramuri ca industria minierã
ºi textilã. Treptat a crescut ponderea ramurilor
strategice, industria producãtoare de maºini ºi
chimicã, fapt care a permis Germaniei unificate
sã întreacã la indici toate statele europene spre
sfârºitul secolului.

● Consecinþele revoluþiei industriale
Revoluþia industrialã a însemnat un salt calitativ
al forþelor de producþie. Aceasta a dus la o creºtere,
nemaivãzutã pânã atunci, a productivitãþii muncii,
a ponderii industriei ºi a circulaþiei mãrfurilor.
Efectele imediate ale revoluþiei au fost: extinderea
noilor metode de producþie prin utilizarea maºinilor
ºi energiei aburului, progrese în infrastructura de
transporturi ºi comunicaþii. În sfera socialã are
loc un intens proces de urbanizare, transformarea
structurii sociale ºi apariþia unor noi ideologii.
Efectele de duratã le constituie apariþia ºi rãspândirea unor produse noi ºi accesibile, rãspândirea
globalã a industrializãrii ºi relaþiilor capitaliste, începutul unei competiþii între statele industrializate
pentru pieþele de desfacere, îmbunãtãþirea generalã
a condiþiilor de trai.
Revoluþia industrialã a modificat cunoaºterea
de cãtre om a lumii, a deschis noi orizonturi în
dezvoltarea ºtiinþei, culturii ºi învãþãmântului.

Regina Victoria inaugureazã
Marea Expoziþie Universalã la
Palatul de Cristal din Londra,
1851. Tablou de Th.A. Prior
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Sectoarele economiei

B

Sectorul primar al economiei este acela al exploatãrii
resurselor naturale (agriculturã, creşterea animalelor,
vânat, pescuit, minerit)
Sectorul secundar cuprinde toate activitãþile de transformare a materiei brute în producþie finitã (industria)
Sectorul terþiar cuprinde sfera serviciilor, adicã toate
activitãþile comerciale, transport, comunicaþii, servicii
profesionale şi publice, profesiunile liberale etc.
La începutul industrializãrii majoritatea forþei de
muncã era amplasatã în sectorul primar, ca apoi sã se
transfere în cel secundar. Statele puternic industrializate
sau postindustriale au deja majoritatea angajaþilor în
economie folosiþi în sectorul terþiar, fapt determinat de
şcolarizarea masivã a populaþiei şi de automatizarea
progresivã.
Evoluþia sectoarelor economiei în principalele
þãri industrializate, în %
Anul
1800
1850
1900
1960

Primar
80
70
35
10

Secundar
10
20
35
40

Terþiar
10
10
30
50

Cãile ferate în km (1850-1914)
Marea Britanie
Germania
Belgia
Franþa
Italia
Spania
SUA

1850
10.000
6.000
800
3.500
120
100
14.500

1914
38.500
63.000
8.800
39.500
18.000
10.800
386.000

Principalele descoperiri
Inventator

Anul

Descoperirea

T. Savery

1698

Pompa cu abur

G. Farenheit

1718

Termometrul cu mercur

Jethro Tull

1731

Maºina agricolã

J. Watt

1769

Maºina cu abur

S. Crompton

1779

Moara de filat

Fraþii Montgolfier

1783

Balonul cu aer

A. Volta

1800

Bateria electricã

J.M. Jacquard

1804

Rãzboiul mecanic de þesut

G. Stephenson

1825

Trenul pe ºenile

T. Telford

1825

Podul suspendat

B. Fourneyron

1827

Turbina

H. Bessemer

1857

Furnalul pentru oþel

A. Nobel

1867

Dinamita

W. von Siemens

1867

Dinamul

N. Otto

1876

Motorul cu ardere internã

G. von Linde

1877

Refrigeratorul

W. von Siemens

1879

Locomotiva electricã

H. S. Maxim

1883

Mitraliera

G. Daimler

1884

Motorul cu benzinã

Daimler ºi Benz

1885

Automobilul

C. Ader

1890

Aeroplanul

W. Maybach

1892

Carburatorul

R. K. Diesel

1895

Motor diesel

G. Marconi

1901

Transmiþãtorul radio

Bréguet-Richet

1907

Helicopterul

Stabile=te domeniile de utilizare a descoperirilor.
Selecteaz[ acele inven\ii tehnice care, în opinia ta,
stau la baza progresului societ[\ii contemporane.
Argumenteaz[-\i p[rerea folosind exemple concrete
din localitatea ta.
Energia produsã în lume (milioane)
Gaz
(m3)

Energia
hidraulicã

Cãrbune
(tone)

Petrol
(m3)

1860

136

2

-

-

138

1880

310

6

3

-

319

Total

1900

735

28

10

5

778

1920

1250

140

20

21

1431

Prima locomotivã cu aburi (G. Stephenson, 1814)

Descrie impactul revolu\iei industriale asupra
diferitor sectoare ale economiei.
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Ce informa\ii din tabel confirm[ extinderea
revolu\iei energetice.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Modernizarea ºi rezistenþa faþã de ea
Modernizarea este un termen ce caracterizeazã un proces de
duratã, de transformãri structurale prin intermediul cãrora societãþile mai puþin dezvoltate primesc caracteristici ale societãþilor
dezvoltate.
O societate modernã este aceea care acceptã inovaþiile ca modalitate de schimbare, iar omul poate sã se dezvolte liber, fiindu-i
create toate condiþiile necesare pentru dezvoltare. Pe de altã parte,
într-o societate tradiþionalã omul vede lumea ca pe ceva static,
nemiºcat ºi nici nu-ºi imagineazã cã lucrurile se pot schimba în
bine. Mai mult ca atât, transformarea ºi schimbarea sunt privite
aici cu suspiciune, deoarece pot sã pericliteze modul de funcþionare
a societãþii. Modernizarea, la rândul sãu, înseamnã miºcare ºi
schimbare, calitativã ºi cantitativã, bazatã înainte de toate pe
creºterea economicã.
Nici în Occident transformãrile nu s-au înfãptuit fãrã rezistenþã. Inovaþiile erau respinse de cãtre majoritatea societãþii.
Însã insuficienþa de braþe de muncã a dus la crearea maºinilor,
capabile sã compenseze aceastã lipsã. Încercãrile de a introduce
maºini se loveau de protestele muncitorilor. În 1579, la Danzig
a fost executat un mecanic care a inventat o maºinã de tors. În
1598, din Anglia a fost nevoit sã fugã inventatorul William Lee,
autorul unui rãzboi de þesut mecanic. La 1733 John Kay, inventatorul „suveicii zburãtoare”, a fost ameninþat de breasla þesãtorilor, casa sa a fost devastatã, iar el a fost nevoit sã emigreze în
Franþa. Hargreevs, inventatorul maºinii de tors mecanice, care a
ridicat rentabilitatea muncii de 20 de ori, a fost ºi el prigonit, iar
maºina sa distrusã. Revoluþia industrialã a fost ºi ea scena unor
miºcãri antimaºinã, cum ar fi cea a luddiþilor din industria textilã
din nord-estul Angliei, care în 1811-1816 distrugeau sistematic
maºinile din fabrici, fiind necesarã intervenþia forþelor de ordine.
Îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã ºi ridicarea nivelului de trai au
temperat ºi apoi au oprit miºcãrile antimecanice ale populaþiei, dar
societatea devenea conºtientã de primejdiile legate de rãspândirea
rapidã a tehnologiilor.

1. Explicã principalele transformãri calitative produse
în cadrul revoluþie industriale.
2. Descrie cauzele revoluþiei
industriale în epoca modernã.
3. Evidenþiazã caracteristicile
revoluþiei industriale în
Anglia. Comparã nivelul
de desfãºurare a revoluþiei
industriale din Anglia cu
cel din alte state din Europa ºi SUA.
4. Explicã impactul revoluþiei
industriale asupra diferitor categorii de populaþie
în epoca modernã.
5. Determinã corelaþia dintre
folosirea maºinilor la
fabrici ºi deficitul forþei de
muncã în sistemul manufacturier. Argumenteazã
rãspunsul prin exemple
concrete.
6. Demonstreazã contribuþia
revoluþiei industriale la
modernizarea societãþii
prin 3-5 exemple concrete.

Prezint[ argumente pro sau contra pentru o dezbatere a afirma\iei:
„Progresul tehnologic a complicat via\a oamenilor”.
Formuleaz[ o opinie proprie.
James Watt.
Portret de
H. Howard,
1797. National Portrait
Gallery,
London

Prima maºinã universalã industrialã cu aburi a lui James Watt construitã în 1784

Ce unitate de m[sur[ din
Sistemul interna\ional de unit[\i
(SI) poart[ numele acestui mare
inventator sco\ian?
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§4

Progresele modernizãrii industriale

Prosperitatea economic[ determinat[ de revolu\ia industrial[ =i procesele modernizatoare au f[cut ca rela\iile capitaliste s[
generalizeze ]n lume noi structuri juridice =i financiare moderne, constituindu-se ]n a doua jum[tate a secolului al XIX-lea.
Prima criz[ de supraproduc\ie (depresiune) a necesitat un proces de revizuire a sistemului concuren\ial liber prin formarea
trusturilor =i corpora\iilor monopoliste, care au marcat apari\ia capitalismului financiar.

EVOCARE


Î ce constã conceptul de
În
modernizare?



Care au fost consecinþele
revoluþiei industriale?



Cum s-a dezvoltat transportul
şi liniile de comunicaþii?

”Motorwagen” patentat de Karl Benz în
1885, primul automobil dotat cu motor
cu ardere internã ði realizat în producþie
de serie

● Liberalismul economic
În a doua jumãtate a secolului
al XIX-lea continuã procesele de creºtere, care au fost impulsionate
de revoluþia industrialã. Ideile liberalismului economic, lansate
de Adam Smith, care a proclamat ideologia non-intervenþionismului,
au devenit dominante, iar acestea presupuneau ca statul sã nu se
implice activ în sfera economicã, lãsând piaþa ºi concurenþa liberã
sã-i stabileascã pe cei care vor obþine venituri sau vor falimenta.
Statul nu trebuia sã reglementeze comerþul, sã impunã impozite
mari, sã controleze preþurile sau salariile în întreprinderi.
Totodatã, se considera cã industria ºi comerþul servesc bunãstãrii
generale, de aceea guvernele trebuiau sã le susþinã prin investiþii
ºi subsidii. Investiþiile nu sunt niºte pierderi, cum se mai crede
pe alocuri, ci cheltuieli fãrã care nu existã creºtere. Toate acestea
au stimulat companiile sã caute profituri tot mai mari, înainte de
toate pe baza inovaþiilor. Deoarece inovaþiile costã, întreprinderile
investeau resurse solide pentru cercetarea, testarea ºi promovarea
noilor produse (publicitatea).
Doctrina protecþionistã, ce domina în politica economicã,
începea sã constituie o frânã importantã a relaþiilor ºi creºterii economice. Sporirea volumului de producþie ca rezultat al revoluþiei
industriale necesita revizuirea mercantilismului, pentru a putea
realiza mãrfurile. O nouã doctrinã a „liberului schimb” a fost lansatã la început în Anglia, apoi pe continent; fundamentatã teoretic
de „ºcoala de la Manchester”, condusã de Richard Cobden. Acesta
era sigur de superioritatea economiei britanice, de aceea afirma cã
este necesarã suprimarea protecþionismului, vãmilor, ca mãrfurile
sã poatã circula liber. Din 1846, Anglia ºi-a deschis piaþa tuturor
mãrfurilor strãine ºi a cerut altor state sã facã acelaºi lucru. Pânã
în anii 1860 majoritatea statelor europene au renunþat la regulile
protecþioniste.
● Industrializarea şi consecinþele ei

VOCABULAR
▪ Acþiuni (hârtii de valoare)
▪ Faliment
▪ Etalonul de aur
▪ Industrializare
▪ Liberalism economic
▪ Protecþionism
▪ Banca Naþionalã
▪ Revoluþie managerialã

Progresele industrializãrii erau evidente prin accelerarea ritmurilor de dezvoltare,
mai ales în SUA ºi Franþa, apoi în Germania, Europa Centralã ºi Meridionalã, Rusia, sfârºind cu Japonia erei Meiji. Principalele ramuri
industriale rãmâneau, ca ºi în perioada precedentã, extracþia cãrbunelui, necesarã pentru maºinile de aburi ºi siderurgie, industria
textilã, în care un rol tot mai important îl avea industria bumbacului,
ºi industria producãtoare de maºini, care a beneficiat de noi procedee
de prelucrare a fierului ºi oþelului. Apariþia noilor surse de energie
(electricitatea ºi petrolul) a accentuat acest progres. Sistemul de
fabricã producea cantitãþi enorme (numite industriale) de bunuri
la preþuri accesibile pentru toþi. În fabrici se încercau metode noi
ºi rapide de prelucrare, menite sã creascã ºi sã ieftineascã ºi mai
tare producþia, cum ar fi linia de asamblare. Cererea de bunuri crea
locuri de muncã, mai ales în construcþia oraºelor, cãilor ferate ºi
uzinelor.
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Un factor al progresului a fost introducerea în
producþie a ultimelor realizãri ale ºtiinþei ºi tehnicii. Marile companii angajau savanþi ºi ingineri de
înaltã calificare pentru elaborarea unor produse ºi
tehnologii noi. Astfel evolueazã asemenea ramuri
ca industria oþelului, industria chimicã ºi cea
electricã. La începutul secolului XX, cu ritmuri
deosebit de mari se dezvoltã industria rãzboiului,
puternic finanþatã de stat.

● Transportul ºi comunicaþiile
În cea de-a doua revoluþie industrialã tehnologiile au schimbat radical transportul ºi comunicaþiile. Cãile ferate împânzesc nu doar Europa, dar ºi
întreaga lume. Motorul cu aburi se generalizeazã în
industria navalã ºi transportul pe uscat, chiar dacã
trãsura cu cai dominã peisajul. Totuºi, o descoperire revoluþionarã va schimba aceastã stare de
lucruri. Inginerul german Nikolaus Otto a inventat motorul cu ardere internã, iar la 1887 Gottlieb
Daimler foloseºte motorul la primul automobil.
Progresul industriei automobilelor a fost determinat de viteza crescândã a vehiculelor ºi ieftinirea
lor graþie producerii în serie în SUA (modelul Ford).
Motorul a fost utilizat ºi la cucerirea aerului. În
1903 fraþii Wright reuºesc sã ridice primul
avion pilotat. Nu mai puþin spectaculoase au fost
progresele în comunicaþii. Americanul Samuel
F.B. Morse dezvoltã telegraful, conaþionalul sãu
Alexander Bell patenteazã telefonul, iar italianul
Guglielmo Marconi inventeazã radioul.

● Finanþele
Modernizarea structurilor financiare constituie
o altã caracteristicã a perioadei. Anii 1850-1870 au
fost o etapã de mare abundenþã monetarã, mai ales
dupã descoperirea minelor de aur din California
(Klondyke) ºi Austrialia. Circulaþia monetarã permitea reglementarea schimburilor internaþionale,
mãrirea volumului de investiþii. Progresele industriei necesitau amplasãri de capital tot mai mari,
pentru a satisface cererea crescândã de produse ºi
servicii. Un rol important în aceasta îl joacã bãncile.
Acumulãrile din industrii, agriculturã, comerþ ºi
fiscale duc la apariþia unor mari bãnci naþionale:
Bank of England (1694), Banque de France (1800)
º.a. Progresele economice ºi creºterea nivelului de
trai au atras dupã sine multiplicarea depunerilor
din partea populaþiei, se îmbunãtãþeºte sistemul
de creditare ºi de asigurare. Apar celebrele bãnci
de depuneri europene, cum ar fi Le Crédit Lyonnais, Société Générale (Franþa), Deutsche Bank,
(Germania) Lloyds ºi Barclay (Anglia). În 1870 se
introduce etalonul de aur (Gold standard), care se
extinde ºi pe continent, fapt care permite conver-

tirea în aur a biletelor de bancã ºi a valutelor, ce
uºureazã schimburile internaþionale.
Europa în aceastã vreme devine „bancherul
lumii”, deoarece cresc amplasãrile de capital ale
marilor puteri continentale (credite, împrumuturi,
acþiuni, investiþii, crearea filialelor) în economiile
strãine. Cei mai mari beneficiari au fost Rusia,
Italia, Europa de Est, SUA, America Latinã.

● Constituirea monopolurilor

Noile tehnologii economice aveau nevoie de investiþii considerabile. Pentru a atrage capitalurile necesare,
antreprenorii dezvoltau noi forme de organizare
a afacerilor. Proprietarii vindeau cote-pãrþi din
firme investitorilor, sub formã de acþiuni. Acþionarii sunt consideraþi ca asociaþi care participã la
gestiunea întreprinderii. Pentru fiecare acþiune se
iau dividende proporþionale cu beneficiile realizate
de întreprindere. Astfel se creau marile corporaþii,
deþinute de mii ºi mii de investitori.
O caracteristicã a vremii a fost contopirea
marilor corporaþii în monopoluri sau trusturi, care
controlau ramuri întregi ale industriei sau chiar
ale economiei. În Germania un trust în industria
oþelului a fost creat de Alfred Krupp. În SUA
miliardarul John Rockefeller a fondat trustul
Standard Oil, care deþinea 90% din industria
petrolului a þãrii. Marii proprietari dictau preþurile
ºi supravegheau pieþele de desfaceri, „înghiþind”
astfel companiile concurente. Uneori, grupuri de
corporaþii se uneau în carteluri pentru a stabili
preþuri fixe la produse, volumul de producþie sau
împãrþeau pieþele pe scarã mondialã. Concentrarea puterii în mâinile unei oligarhii industriale
ºi financiare a trezit critici din partea opiniei
publice, monopolurile fiind învinuite de distrugerea sistemului liberei concurenþe, care stãtea
la baza relaþiilor capitaliste. Cãtre începutul sec.
XX o serie de guverne au adoptat niºte legi antimonopol, cu scopul de a limita influenþa acestora
în economie.
Uzinele Krupp din Essen, Germania, 1890
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Repartizarea bogãþiei în SUA

B Despre liberul schimb

„Bogaþii” constituiau 2% din populaþie, deþinând 62%
din toate bogãþiile þãrii. „Clasa de mijloc” (33%) deþinea
35% din bogãþii ºi „sãracii” (65%) deþineau doar 5% din
bogãþii. În realitate, concentrarea bogãþiilor a fost ºi mai
mare. Cea mai mare avere particularã se estimeazã la 1
miliard de dolari, ce egaleazã venitul a 2,5 milioane de
oameni din categoria „sãracilor” ºi care au un venit mediu
de 400 dolari pe lunã.
Din raportul Comisiei Congresului SUA
pentru economie (1916)

„Cred cã beneficiile materiale (ale
liber-schimbismului) pentru omenire
reprezintã latura cea mai neînsemnatã a beneficiilor care vor rezulta
din adoptarea lui. Merg mai departe:
vãd în principiul liber-schimbismului
o forþã ce va acþiona în lumea moralã
asemãnãtor gravitaþiei în universul
fizic: îi va apropia pe oameni, va
înlãtura antagonismele legate de rasã, credinþã, limbã,
unindu-ne pe toþi prin legãturile pãcii veşnice.”
Cobden
Comenteaz[ opinia autorului despre liberul schimb.
Rata medie de creºtere a industriei
ºi comerþului mondial

Industria
mondialã

Comerþul
mondial

Sec. XVIII

1,5

1,1

1780-1830

2,6

1,4

1830-1840

2,9

2,8

1840-1860

3,5

4,8

1860-1870

2,9

5,5

Perioada

O caricaturã a bancherului american Rockefeller

Care a fost impactul form[rii monopolurilor şi al
creşterii marilor organiza\ii na\ionale şi transna\ionale asupra dezvolt[rii întreprinderilor mici şi
mijlocii?

Explic[, cu ajutorul datelor din tabel, rela\ia dintre
dezvoltarea industrial[ şi comer\ul mondial.

Repartiþia pe þãri a comerþului mondial (în procente)
Marea Britanie

Franþa

Germania

Restul Europei

SUA

Restul lumii

1780

12

12

11

39

2

24

1800

33

9

10

25

5

18

1820

27

9

11

29

6

18

1840

25

11

8

30

7

19

1860

25

11

9

24

9

22

Cota-parte a principalelor þãri industriale în producþia industrialã mondialã
1870
1881-1885
1896-1900
1906-1910
1913

Marea Britanie
32
27
20
15
14

Franþa
10
9
7
6
6

Germania
13
14
17
16
16

Rusia
4
3
5
5
6

SUA
23
29
30
35
38

Japonia
1
1
1

Restul lumii
18
18
20
22
19

Analizeaz[ datele din tabelele de mai sus. Care \ar[ a avut mai mari succese în dezvoltarea produc\iei
industriale? Enumer[ factorii care au determinat creşterea economic[ a principalelor \[ri industriale ]n
perioada modern[.
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STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Revoluþia managerialã
Spre mijlocul sec. XIX societãþile occidentale au delegat întreprinderilor drepturi foarte largi, care au dat imbold creºterii
economice pe baza inovaþiilor:
1) oricare persoanã putea sã-ºi porneascã o afacere, fãrã restricþii
din partea autoritãþilor; 2) întreprinderile primeau dreptul de a cumpãra
bunuri ºi de a le revinde fãrã nicio restricþie; 3) întreprinderilor li s-a dat
dreptul de a-ºi lãrgi sfera de activitate ori de a-ºi schimba domeniul de
activitate, cu scopul obþinerii profitului; 4) întreprinderile erau obligate sã
plãteascã impozite, dar erau protejate de confiscãri abuzive ºi exproprieri
din partea autoritãþilor.

Operaþiile industriale au crescut în volum, de aceea antreprenorii au gãsit necesar sã mãreascã capitalurile din alte surse,
decât profitul lor. Pânã la mijlocul sec. XIX dominau investiþiile
proprietarilor solitari ºi asociaþilor, care investeau garantând cu
proprietatea lor. Cererea crescândã de investiþii a impus atragerea
investiþiilor a sute ºi mii de indivizi, astfel creându-se societãþile
cu rãspundere limitatã (SRL), numite limited company (ltd.) în
Anglia sau corporaþii în SUA. Principala caracteristicã a acestor
corporaþii a fost protecþia financiarã pe care o aveau acþionarii.
Firmele deveneau niºte „persoane” juridice prin statut, puteau
deþine proprietate, sã câºtige profit ºi sã-ºi asume pierderi, dar
acþionarii nu riscau decât cu investiþiile pe care le fãceau. Dacã
compania dãdea faliment, atunci investitorii nu rãspundeau cu
proprietatea lor, ci doar cu investiþia fãcutã, iar dacã aducea venit, atunci primeau venituri proporþionale din câºtig. Acþionarii
delegheazã toate împuternicirile unor directori aleºi, care îºi dau
anual darea de seamã în faþã adunãrii de acþionari. Consiliul
de directori aleg managerii salarizaþi pentru ducerea afacerii.
Ðtergerea legãturii dintre capitaliºtii investitori (proprietari) ºi cei
care deþin controlul efectiv al afacerii (antreprenori sau manageri)
s-a numit revoluþie managerialã, dând un nou impuls relaþiilor
capitaliste.
Explic[ esen\a revolu\iei manageriale.
Acþiune (hârtie de valoare) a companiei lui Friedrich Krupp, 1909

1. Descrie factorii care au
determinat modernizarea
economiei.
2. Caracterizeazã liberalismul economic proclamat
de Adam Smith. În ce
mãsurã crezi cã statul
ar trebui sã se implice în
sfera economicã?
3. Explicã de ce procesul
modernizãrii economice
s-a desfãºurat inegal în
diferite state ði chiar în
cadrul unei regiuni sau
þãri.
4. Caracterizeazã condiþiile
în care s-au format corporaþiile monopoliste sau
trusturile.
5. Prezintã consecinþele indistrializãrii.
6. Determinã rolul industrializãrii în modernizarea
societãþii.

În economia civilizaþiei industriale
un rol important au bursele - instituþii,
specifice economiei de piaþã liberã,
unde se desfãşoarã tranzacþii de
mãrfuri şi valori. La bursele de valori
sunt tranzacþionate acþiunile companiilor. Acestea reprezintã pãrþi din
capitalul social al unei societãþi pe
acþiuni. Ele dau dreptul de a participa
la conducere, la beneficii (dividende)
sau pierderi proporþional cu cota
deþinutã. Companiile profitabile pot
obþine astfel abnii pentru dezvoltarea
afacerilor sau pentru proiecte de
investiþii, iar cele neprofitabile îşi restrâng activitatea sau falimenteazã.
În aşa mod bursele au fost apreciate
ca un „sistem sangvin” al organismului economico-financiar.

Imagineaz[-\i c[ ai posibilitatea
de a procura un lot de ac\iuni.
Ce criterii şi indicatori vei folosi
pentru alegerea uneia dintre
numeroasele companii listate la
burs[?
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§5

Modernizarea economicã a României
(1859-1914)

Sub aspect economic Rom`nia nu realiza progrese spectaculoase ca \[rile din Occident, dar cre=terea, de=i lent[, se sim\ea
]n diferite ramuri. }n anul 1861, popula\ia noului stat se ridica la 3.800.000 locuitori, iar la 1899 se apropia de 6.000.000.
Majoritatea popula\iei era rural[ (85%), dar ora=ele erau ]n permanent[ cre=tere.

EVOCARE






Aminteðte-þi caracteristicile
evoluþiei economice a Þãrilor
Române de pânã la 1859.
Ce elemente modernizatoare
au fost implementate în
industrie?
Cu ce probleme de ordin
economic se confruntau Þãrile
Române?

Irigarea terenurilor agricole

VOCABULAR
▪ Credit
▪ Sistem economic
▪ Bancã
▪ Reformã agrarã
▪ Protecþionism
▪ Sistemu financiar
▪ Banca Naþionalã Românã
▪ Bursã de Valori
▪ „Rãzboi vamal”
▪ Junimism
▪ Poporanism
▪ Þãrãnism

● Evoluþia sectorului agrar
Sectorul dominant al
economiei era cel primar. Raporturile în cadrul satului românesc au
devenit o problemã încã de la începuturile statului modern. La Conferinþa de la Paris (1858), sub presiunea opiniei publice româneºti, s-a
decis desfiinþarea statutului de clãcaºi ºi împroprietãrirea þãranilor.
Modernizarea agriculturii primeºte un imbold dupã reforma
agrarã din 1864, care a reprezentat un act politic, dar ºi economic
de primã importanþã. Scopul acesteia era împroprietãrirea masei
de þãrani cu pãmânt, în funcþie de capacitãþile lor de prelucrare a
acestuia (numãrul de vite). Drept urmare, s-au creat trei categorii
de þãrani: fruntaºii, mijlocaºii ºi pãlmaºii.
Marea proprietate nu a fost însã desfiinþatã, deoarece distribuþia
nu putea depãºi 2/3 din suprafaþa moºiei, în schimb þãranii erau
scutiþi de obligaþiunile de tip feudal. Totuºi, dependenþa faþã de
mariii proprietari rãmâne extrem de mare, atât din cauza slabei
înzestrãri tehnice, cât ºi a unor restricþii prevãzute de legea „tocmelilor agricole”, care-i obligau pe þãrani sã munceascã pe marile
domenii (neoiobãgia).
Pãstrarea latifundiilor garanta îndreptarea masei cerealiere cãtre
piaþa externã, astfel încât, la rãscrucea secolelor, exportul de grâne
reprezenta 85% din valoarea totalã a exportului românesc. Ponderea
agriculturii româneºti în economia þãrii rãmânea atât de mare, încât
reprezenta 2/3 din produsul naþional brut ºi 3/4 din exporturi. Acest
lucru a determinat modernizarea agriculturii.
Îºi fac apariþia maºinile agricole, dublatã de introducerea rotaþiei
culturilor, dupã modelul revoluþiei agrare engleze. Cauza a fost competiþia accentuatã cu producþia cerealierã americanã ºi ruseascã,
iar rezultatul a fost sporirea productivitãþii.
Rãscoalele þãrãneºti de la 1888 ºi 1907 au obligat clasa politicã
româneascã sã înfãptuiascã reforme agrare radicale, materializate
dupã terminarea Primului Rãzboi Mondial.
● Modernizarea în industrie

Sectorul secundar al
economiei a avut o evoluþie accentuatã. Modernizarea economicã
a însemnat înlãturarea sistemului de bresle de sorginte medievalã,
care împiedica dezvoltarea industriei. Creºterea cererii la producþia
manufacturierã a obligat statul sã acorde prioritate industriei naþionale. Guvernele, mai ales cele liberale (lozinca „prin noi înºine”),
au demarat un amplu proces de modernizare a industriei (Legea
încurajãrii industriei, 1887), luând ºi unele mãsuri protecþioniste
(tariful vamal, 1886), astfel renunþându-se la ideea cã România este
o þara eminamente agrarã. Procesul maºinizãrii industriei a fost
rapid în asemenea ramuri-cheie ale economiei ca cea alimentarã,
forestierã, transporturi ºi textilã. Totuºi, în România nu s-a dezvoltat
suficent, din lipsã de capitaluri, o ramurã extrem de importantã ca
cea producãtoare de maºini, fapt care a frânat dezvoltarea industriei
în general.
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C U R S
Pentru a ieºi din acest impas, s-au adoptat legi
care încurajau crearea societãþilor anonime pe
acþiuni ºi importurile de capital strãin. Acestea
din urmã deveneau predominante în industria
petrolului (94%), gaz ºi electricitate (95,5%), metalurgie (74%). Peste jumãtate din capitalurile strãine
investite în industrie aparþineau Angliei, Olandei,
Franþei ºi Belgiei. Drept rezultat, producþia industrialã începu sã creascã cu 18% pe an.
Dezvoltarea economiei în epoca modernã este
strâns legatã de evoluþia sistemului financiar.
Statul român a întreprins o serie de mãsuri pentru
atragerea investiþiilor strãine în domeniul bancar. În
1867 se introduce valuta unicã naþionalã, iar în 1880
se înfiinþeazã Banca Naþionalã Românã, fapt care a
dus la relansarea sistemului de credit naþional.
Treptat se înfiinþeazã alte bãnci, menite sã faciliteze investiþiile în ramurile cele mai importante
ale economiei (Banca Agricolã, Banca Comercialã) ºi Bursa de Valori din Bucureºti. Toate
aceste mãsuri au dus la diminuarea sistemului
cãmãtãresc, care avea efecte nocive, mai ales în
mediul rural.

1860
1865
1875
1885
1895
1905
1913

Importuri
63.000.000
68.000.000
100.000.000
268.000.000
305.000.000
338.000.000
590.000.000

Exporturi
116.000.000
112.000.000
145.000.000
248.000.000
265.000.000
457.000.000
670.000.000

Comerþul extern al României (în lei)

● Comerþul
Exporturile de cereale au
constituit una dintre principalele surse ale veniturilor României moderne. La începutul secolului
România va ocupa locul patru în lume la exportul
de grâu (dupã Rusia, SUA ºi Canada) ºi trei la
exportul de porumb.
Treptat un rol tot mai important începe sã-i
revinã petrolului, una din materialele prime cele
mai cãutate în epocã. Tratatul comercial cu AustroUngaria (1885), încheiat din raþiuni politice, nu a
adus dividendele economice aºteptate, din cauza
opoziþiei magnaþilor unguri, care se temeau de
importurile cerealiere româneºti. „Rãzboiul vamal”
care a urmat a dus la ruinarea industriei transilvãnene ºi a provocat un puternic curent de migraþie
spre America. Locul Austriei l-a luat Germania,
care devenise principalul exportator de produse
industriale ºi, neavând colonii, era interesatã de
pieþele de desfacere din estul Europei.

● Transporturile
Infrastructura se
dezvoltã rapid, inþial pentru a încuraja exporturile,
apoi pentru a menþine înalte ritmurile de creºtere
economicã. Reþeaua de cãi ferate, în 1865-1914,
atinge 3.500 km, cantitatea de bunuri transportate
pe aceastã cale se ridicã la 9 milioane tone anual.
Pe lângã aceasta, transportul feroviar era cel mai
mare consumator de cãrbune (90%), fapt care a
stimulat industria extractivã.
Mari progrese înregistreazã în epocã transportul
fluvial. Dunãrea devenise artera principalã a comerþului european, ca rezultat s-au dezvoltat porturile la Galaþi, Brãila. Alipirea Dobrogei la regatul
român a permis relansarea comerþului maritim,
un rol important revenind portului Constanþa.
Reþeaua de ºosele pietruite se extinde cãtre 1914 la
27.000 km. ªcoala de inginerie româneascã obþine
o faimã internaþionalã graþie lui Anghel Saligny,
care pentru prima datã foloseºte în construcþii
masive betonul armat. Se înfiinþeazã ªcoala de
Poduri ºi ªosele la Bucureºti.
Economia româneascã între anii 1859 ði 1914
a înregistrat progrese importante sub aspectul
modernizãrii. Cu toate cã agricultura constituia
în continuare baza economiei þãrii, transformãrile
structurale din industrie, comerþ, finanþe ºi transporturi i-au permis sã devinã o putere regionalã
activã, fapt care i-a deschis drumul spre realizarea
idealului de unitate naþionalã dupã încheierea
Primului Rãzboi Mondial.

Palatul Bãncii Naþionale. Clãdire realizatã de arhitecþii francezi
Albert Galleron ði Cassien Bernard

Locomotivã fabricatã la Reðiþa în 1872. Muzeul Locomotivelor
cu Abur
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D O S A R
A

Legea ruralã (1864)

Art. 1 – Sãtenii clãcaşi (pontaşi) sunt şi rãmân deplini
proprietari pe locurile supuse posesiunii (stãpânirii) lor, în
întinderea ce se hotãrãşte prin legile în fiinþã…
Art. 2 – Locuitorilor care nu se bucurã de întinderea
pãmântului ce li se cuvine dupã articolul precedent li se
va împlini întinderea legalã de pãmânt.
Art. 3 – Nici într-un caz, teritoriul rãmas în deplina
stãpânire a sãteanului nu va fi mai mare de douã treimi
ale unei moşii. Se înþelege cã pãdurile nu intrã în aceastã
socotealã.
Art. 10 – Se desfiinþeazã pentru totdeauna şi în toatã
întinderea României: claca (boierescul), dijma, podvezile
…, carele de lemne şi alte asemenea sarcini, datorate
stãpânilor de moşii sau în naturã sau în bani.
Art. 11 – Drept clacã, dijmã şi celelalte sarcini se
va da stãpânirilor de moşii, odatã pentru totdeauna, o
despãgubire…

B

Lege pentru tocmelile agricole şi pentru
executarea lor (1866)

Capitolul I. Art. 1 – Toate tocmelile pentru munci agricole de orice naturã trebuie sã fie legalizate şi înregistrate
de cãtre autoritatea comunalã respectivã, cu îndeplinirea
formelor prevãzute…
Capitolul III. Art. 13 – Primarii sunt datori, prin ajutorul
consilierilor comunali, vãtãşeilor, dorobanþilor, secretarilor,
sã îndemne pe muncitorii agricoli, care au contractat în
conformitate cu legea de faþã, a-şi îndeplini tocmelile, la
vremea când şi locul unde şi dupã chipul cu care s-au
legat prin tocmeli.
Art. 14 – Modul executãrii este cel urmãtor. Primarul,
prin mijloacele executive de care dispune, va aduce îndatã
pe datornic la munca pentru care s-a tocmit; când el se va
îndãrãtnici, reclamantul poate prin concursul primarului…
sã tocmeascã alþi oameni cu orice preþ; acest preþ constatat prin proces-verbal, se va împlini din propria avere
a vinovatului, exceptându-se casa şi pãmântul dobândit
prin legea ruralã….
Care a fost importan\a acestor legi pentru
modernizarea economic[ a Rom`niei?

C Lege pentru înfiinþarea sistemului
monetar (1867)
Art. 1 – Se adoptã sistemul monetar decimal metric
cum existã în Franþa, Italia, Belgia şi Elveþia. Cinci grame
de argint, din care 835 din 1000 argint fin şi 165 din
1000 aliaj, compun unitatea monetarã a României sub
denumirea de leu.
Art. 2 – Leul se împarte în una sutã pãrþi, denumite
bani.
Art. 17 – Dupã trecerea a şase luni de la întâia emitere
a monedei naþionale, monedele strãine ce circulã astãzi
în þarã înceteazã a mai avea curs.
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D

Lege pentru încurajarea industriei
naþionale (1887)

1. Oricine voieşte sã înfiinþeze în România un
aşezãmânt industrial cu un capital de cel puþin 50.000 de
lei, sau cerând întrebuinþarea a cel puþin 25 de lucrãtori
pe zi, se va bucura de foloasele legii de faþã. În termen
de şase ani de la înfiinþarea unei fabrici, douã treimi din
lucrãtori trebuie sã fie români.
3. Aşezãmintele ce ar rãspunde la îndatoririle arãtate
la articolele arãtate mai sus vor putea dobândi pe gratis şi
în deplinã proprietate sau în posesiune pânã la 90 de ani,
unul pânã la 5 hectare de pãmânt… pe orice proprietate
a statului, a comunelor sau a domeniului Coroanei…
4. Orice aşezãmânt industrial… se bucurã de urmãtoarele scutiri în timp de 15 ani:
a) orice impozit direct cãtre stat, judeþ sau comunã;
b) toate maşinile precum şi toate pãrþile de maşini şi
toate accesoriile lor aduse din strãinãtate pentru trebuinþele
sale sunt scutite de taxe vamale;
c) materiile prime… sunt scutite de taxe vamale, dacã
acele materii prime nu s-ar afla sau nu s-ar gãsi în cantitãþi
îndestulãtoare în þarã.
Precizeaz[ elementele care au ]ncurajat industria
na\ional[.

E

În susþinerea protecþionismului

„Producþiunea naþionalã nu se poate nici menþine, nici
naşte chiar, fãrã mãsuri protecþioniste, şi abia dupã ce industria naþionalã va fi puternicã o putem lãsa sã concureze
sub regimul libertãþii comerþului.”
Mihai Eminescu
Argumenteaz[ opinia lui Mihai Eminescu despre
importan\a politicii protec\ioniste.

F

Prin noi înşine

„Experienþa de toate zilele
ne dovedeşte cã o þarã care
este numai agricolã nu poate sã
prospereze în avuþia publicã şi
privatã… Trebuie dar sã ne silim
din toate puterile şi prin toate
mijloacele cele mai nimerite a
crea şi a proteja industria în þarã
la noi.”
Mihai Kogãlniceanu

Apreciaz[ pozi\ia intelectualilor români în ce
priveşte cursul dezvolt[rii economice a României.
Formuleaz[-\i opinia despre cursul de dezvoltare
economic[ a României la r[scrucea secolelor
XIX-XX.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Doctrinele economice
În gândirea economicã româneascã din epoca modernã
s-au manifestat douã teorii mari: unii puneau accent pe
teoria industrializãrii, alþii considerau cã România, fiind o
þarã predominant agrarã, trebuie sã dezvolte în primul rând
sectorul primar al economiei – agricultura.
Teoria industrializãrii a fost promovatã de liberali. Adepþi
ai acestui curent au fost M. Kogãlniceanu, G. Bãrnuþiu,
D.P. Marþian, P.S. Aurelian ºi I.N. Angelescu, A.D.
Xenopol. Industrializarea a constituit principala preocupare
a liberalilor, deoarece veneau în întâmpinarea intereselor
burgheziei naþionale. Tariful vamal din 1886 a fost o mãsurã
protecþionistã impusã de liberali. Principiul liberal „prin noi
înºine” a fost formulat în 1905 de I.C. Brãtianu ºi urmãrea
mobilizarea tuturor resurselor materiale, umane ºi financiare
ale þãrii pentru dezvoltarea economiei.
Opþiunea conservatorilor s-a manifestat în lozinca „România
– þarã eminamente agrarã”. Aceastã strategie economicã dãdea
prioritate agriculturii faþã de celelalte ramuri ale economiei,
inclusiv faþã de industrie. Justificarea venea din ideea cã
agricultura reprezenta ocupaþia tradiþionalã a poporului
român, din lipsã de capitaluri ºi de muncitori calificaþi pentru
activitãþile industriale. Prin aceasta se urmãrea promovarea
intereselor moºierimii, care vedea în industrializare principalul
ei concurent. Printre curentele ce derivau de aici au fost
junimismul, poporanismul ºi þãrãnismul.

1. Explicã esenþa problemei
agrare în România.
2. Caracterizeazã corelaþia
dintre creºterea demograficã ºi procesul de
modernizare a producþiei.
3. Identificã, din text ºi din
documente, dificultãþile
care frânau procesul de
modernizare a economiei.
4. Precizeazã care ramuri ale
economiei erau atractive pentru investiþiile de
capital strãin. Ce beneficii
puteau sã obþinã statul
ºi proprietarii privaþi, pe
de o parte, ºi investitorii
strãini, pe de alta?
5. Elaboreazã o comunicare
scurtã, din 5-7 propoziþii,
pe tema: „Factorii care
au favorizat dezvoltarea
economiei în România la
rãscrucea secolelor XIX ºi
XX”.

Care sector, în opinia ta, ar trebui s[ fie prioritar: cel primar – agrar,
sau cel secundar – industrial? Argumenteaz[.

S

E

R

B

I

A

Localizeaz[
pe hart[
cele mai
dezvoltate
regiuni
industriale,
principalele
centre de
c[i ferate
şi noduri
comerciale
din România
c[tre
începutul
secolului al
XX-lea. Ce
importan\[ a
avut alipirea
Dobrogei la
România
pentru
progresul
economic al
\[rii?
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Economia Basarabiei (1812-1914)
}n anii 1812-1918 economia basarabean[ r[m`ne predominant agrar[, fapt care a l[sat amprente asupra
dezvolt[rii \inutului ]n general. Ramurile de baz[ erau agricultura, viticultura, pomicultura =i cre=terea vitelor.
Industria, comer\ul =i finan\ele iau amploare abia la sf`r=itul secolului XIX - ]nceputul secolului XX.

EVOCARE


Care era nivelul de dezvoltare
economicã a teritoriului dintre
Prut ºi Nistru pânã la anexarea la Imperiul Rus?



Enumerã trei caracteristici ale
agriculturii þinutului.



Care erau ramurile tradiþionale ale economiei în Principatele Române în sec. al XIX-lea?

Medalii ale Expoziþiei Agricole de la
Chiðinãu din 1889 acordate de Zemstva
gubernialã ði Adunarea Proprietatilor
Agricoli din Basarabia

VOCABULAR
▪ Arendaº
▪ Expansiune
▪ Productivitate a muncii
▪ Colonizare
▪ Linie telegraficã
▪ Infrastructurã economicã
▪ Balanþã comercialã

● Caracteristici generale
În Evul Mediu, ramurile de
bazã ale economiei þinuturilor dintre Prut ºi Nistru au fost creºterea
vitelor ºi agricultura. Teritoriile din acest spaþiu erau cele mai
prospere din Þara Moldovei, fapt recunoscut imediat dupã anexarea
Basarabiei de Rusia în 1812. Astfel, 1/3 din birul datorat Porþii ºi
peste jumãtate din grânele destinate pentru export proveneau din
provincia anexatã. Acelaºi lucru era valabil ºi pentru exportul de
vite. Ði vitele de negoþ, ºi hergheliile toate peste Prut se hrãnesc din
vechime ºi în Bugeac, recunoºteau boierii moldoveni, care regretau
cã Þara Moldovei a pierdut „izvorul neguþitoriei sau comoara þãrii”.
Imperiul þarist cunoºtea bine potenþialul economic al spaþiului
pruto-nistrean, cãci încã în 1799 cãlãtorul rus Sumarokov afirma
cã Basarabia este „un pãmânt al fãgãduinþei”, constituind partea
„cea mai roditoare” a Þãrii Moldovei.
● Agricultura
În anii 1812-1830 economia Basarabiei a trecut printr-o perioadã de ruinare ºi stagnare, determinatã
de consecinþele rãzboiului ruso-turc ºi de instalarea noului regim.
Fuga masivã a moldovenilor peste Prut, cu toate cã a fost interzisã
de autoritãþile þariste, a dus la depopularea multor sate. Pentru a
redresa situaþia, guvernul de la Sankt Petersburg a iniþiat un proces de colonizare cu reprezentanþi ai altor etnii (germani, elveþieni,
bulgari, gãgãuzi, sârbi º.a.).
Din ocupaþiile agricole, cele mai importante ramuri le-au constituit cultivarea culturilor cerealiere, horticultura, viticultura, pomicultura, apicultura ºi piscicultura. Creºterea vitelor începe sã joace
în secolul al XIX-lea un rol secundar, faþã de perioada precedentã.
Din anii 30 începe o perioadã de dezvoltare relativã a agriculturii.
Au crescut suprafeþele de însãmânþare. Se aplicã pe larg unelte de
muncã mai productive, inclusiv cele aduse de coloniºti: plugul saxon,
boroane, cultivatoare etc. Creºte cota-parte a produselor agricole
destinate pieþei. Totodatã, sistemul de rotaþie a culturilor cerealiere a
dus la vlãguirea solurilor, fapt care a provocat la începutul secolului
XX scãderi ale recoltelor ºi foamete în judeþele sudice.
Pomicultura ºi viticultura, în schimb, au fost ramuri în permanentã creºtere în Basarabia. Exportul în Rusia fãcea foarte profitabilã
creºterea fructelor (prune, mere, pere, caise, viºine, cireºe, nuci
etc.). La exportul de vinuri Basarabia ocupa primul loc în Rusia,
cu o producþie de peste 17 milioane vedre anual, adicã mai mult de
jumãtate din tot vinul produs în imperiu.
Cultura tutunului se afla în descreºtere de la mijlocul secolului
(de la 26.000 desetine în 1875, la 1.000 în 1900), din cauza monopolului instituit de stat, fiind concentratã în judeþele nistrene
(Orhei ºi Soroca).
Creºterea animalelor se dezvoltã extensiv ºi mai cu seamã în
regiunile de sud. O pondere înaltã continuã sã deþinã oieritul. În
anii 30-40, în Basarabia erau 70 de gospodãrii de creºtere a cailor
de rasã, care aveau faimã în tot imperiul. Circa 25% din gospodãriile
clãcaºilor nu aveau vite, pe când la o gospodãrie de coloniºti revenea
în medie câte 3 cai, 7 vite ºi 64 de oi. Era rãspândit ºi pescuitul,
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C U R S
mai ales la gurile Dunãrii, limanul Nistrului ºi
lacurile din sud, dar sistemul de arendare de cãtre
stat a bãlþilor a dus la stagnarea ramurii. Cel mai
faimos sat pe de braþul Chiliei era Vilcovul, unde
dupã peºte sãrat, icre de morun ºi nisetru veneau
comercianþi din Rusia, Grecia ºi Franþa.
Industria forestierã era ºi ea în decãdere din
cauza reducerii drastice a suprafeþelor de pãduri.
Þinuturile în care peste jumãtate de suprafaþã erau
împãdurite au fost Chiºinãu, Orhei ºi Hotin, dar
pânã la Primul Rãzboi Mondial aceste suprafeþe
s-au redus simþitor din cauza dezinteresului din
partea autoritãþilor.

● Industriile

Meºteºugurile ºi manufacturile au rãmas la o treaptã relativ joasã de
dezvoltare, rolul lor reducându-se la prelucrarea
materiei prime agricole. O particularitate a fost
nivelul tehnic înapoiat. Spre exemplu, dintr-un
total de 6000 de mori numai 28 au fost reutilate
abia cãtre anii 60 ai secolului al XIX-lea. Majoritatea lucrãtorilor erau þãrani clãcaºi, salariaþii fiind
în minoritate.
Conform datelor statistice, în Basarabia, la 1901
existau 1.462 fabrici ºi uzine, la care lucrau cca
6000 muncitori. Producþia anualã a acestor întreprinderi era în valoare de 3 milioane ruble.

● Comerþul

Comerþul a trecut dupã
1812 printr-o adâncã crizã, deoarece au fost
rupte legãturile comerciale vechi cu regiunile de
peste Prut. Mãrfurile principale pentru export din
Basarabia erau cerealele: grâul, orzul, secara, porumbul. Treptat Basarabia a fost inclusã în piaþa
ruseascã. În structura comerþului extern al Rusiei
cerealele din Basarabia alcãtuiau anual 20-30%.
Totuºi, amplasarea la hotar (în Basarabia existau
15 puncte vamale) ºi apropierea portului Odesa au
stimulat exporturile. În anul 1900 Basarabia avea
o balanþã comercialã activã, importurile fãcânduse în suma de 1.804.245 ruble, iar exporturile în
suma de 7.528.507 ruble.

● Infrastructura
În Basarabia râuri
navigabile la acea vreme erau Prutul, Nistrul
ºi Dunãrea. Cele patru linii ale cãilor ferate
basarabene aveau o lungime de 862 de verste (1
verstã = 1.067 km) ºi au început sã fie construite
în deceniul opt al sec. XIX. Acestea erau: TiraspolChiºinãu, Bender-Ungheni, Bender-Reni, RâbniþaBãlþi-Ocniþa-Noua-Suliþã. Din raþiuni strategice
ecartamentul avea standardul rusesc (1524 mm),
mai larg decât cel european sau stephensonian
(1435 mm). Reþeaua de ºosele era de 18.000 km,
având menirea sã uneascã principalele centre ale
provinciei, chiar dacã starea lor lãsa adesea de dorit,
din care cauzã deveneau impracticabile din toamnã
spre primãvara. Liniile telegrafice de la Odesa la
Chiºinãu au fost construite în 1859-1860.
Economia basarabeanã în timpul administraþiei
þariste rãmânea predominant agrarã, procesele
de modernizare, foarte lente, fiind atestate abia
la sfârºitul secolului al XIX-lea, dupã promovarea reformelor cu caracter liberal în imperiu, mai
ales în spaþiul urban. Relaþiile capitaliste încep
sã pãtrundã în agriculturã, produsele fiind destinate spre piaþã (cereale ºi vinuri). Industriile se
dezvoltau lent ºi erau legate mai ales de sectorul
de prelucrare a produselor agricole. Necesitãþile de
investiþie au dus la apariþia unui sector financiar
dinamic ºi a unui sistem de creditare.

Fabrica de conserve a Societãþi Coloniðtilor Evrei din Basarabia, 1903
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Fabrica de maºini agricole de la Sãrata a lui Rudolf ºi Eduard
Heer. Fotografie de pe carte poºtalã, începutul sec. al XX-lea

Meºteºugari basarabeni. Albumul ”Vederi ale Chiºinãului ºi
împrejurimilor”. Fotografii de N.P. Kondratski, 1890

Identific[ în imagine elementele ce confirmã
modernizarea economiei Basarabiei.

A

Hotãrârea Consiliului de Miniºtri, aprobatã de þar, privind strãmutarea þãranilor
din guberniile interne ale Rusiei în Basarabia, 21 septembrie 1826

„Rãposatul împãrat (Alexandru I) a binevoit sã
întãreascã, la 15 februarie 1824, hotãrârea ministrului
de finanþe de a aduce la îndeplinire propunerea rezidentului imperial în Basarabia, contele Voronþov, privind
strãmutarea în acea provincie, pentru început, a 20.000
de þãrani de stat ruºi, dar numai dupã ce va fi elaborat
regulamentul general cu privire la strãmutare, adaptat
condiþiilor locale... Conform planului, strãmutarea în
Basarabia e permisã din urmãtoarele gubernii: Cernigov,
Poltava, Oriol, Kursk, Kaluga, Tula ºi Reazan. În 1825,
ministrul de finanþe a dat indicaþii acestor gubernii ca ºefii
locali sã adune informaþii privitoare la þãranii de stat cu
puþin pãmânt care doresc în baza acestui regulament sã
se strãmute în Basarabia, iar contele Voronþov tot atunci
a dispus instituirea în Basarabia a unei Comisii speciale,
responsabilã de starea noilor coloniºti...”
De ce autorit[\ile \ariste sus\ineau str[mutarea
\[ranilor de stat din Rusia ]n Basarabia? Cum a
influen\at aceast[ politic[ destinul autohtonilor?
Suprafaþa
plantaþiilor
viþei-de-vie
în gubernia
Basarabia

Judeþ
Cetatea Albã
Orhei
Tighina
Ismail
Chişinãu
Bãlti
Soroca
Hotin

Suprafaþã în %
57,6
18,2
8,6
7,9
5,7
1,2
0,8
0,0
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Ce meşteşuguri se practicau în Basarabia?

B

Alexandru Boldur despre modernizarea
Basarabiei

“În sfârºit, nu putem sã trecem cu vederea ºi succesele civilizaþiei materiale, care ajutau legãturile de
comunicaþie între Basarabia ºi Rusia. Firul telegrafic
a fost întins de la Odesa pânã la Chiºinãu în 1860,
lucrãrile pentru acesta fiind începute în octombrie 1859.
Ideea de a lega Chiºinãul cu Odesa prin cale feratã
a apãrut în 1864. În 1868 a fost aprobat de împãrat
proiectul drumului de fier. În 1870 au început primele
lucrãri pentru construcþia liniei. Trenurile au început sã
circule treptat pe diferite porþiuni ale liniei: în 1871 pe
distanþa Razdelnaia – podul de peste Nistru ºi pânã la
Chiºinãu: în 1873 pe distanþa Chiºinãu-Corneºti ºi în
1875 pe distanþa Corneºti-Ungheni.”
Ce consecin\e au avut comunica\iile moderne
asupra modului de via\[ şi a mentalit[\ii popula\iei din regiune. Argumenteaz[-\i r[spunsul
analizând situa\ia actual[ din comunitate.
Gara din Chiºinãu. Fotografie de N.P. Kondratskii, 1890

STUDIU DE CAZ
Indistria vitivinicolã în Basarabia
Dupã anexarea Basarabiei la Rusia începe o perioadã de
dezvoltare intensivã a viticulturii ºi vinificaþiei în regiune.
Autoritãþile þariste erau interesate în dezvoltarea acestei ramuri,
datoritã cererii imense din Rusia, mai ales cã importurile de vinuri
scumpe din Occident dereglau balanþa comercialã a statului. Au
fost luate masuri de protecþie a vinurilor din Basarabia în lupta
de concurenþã cu vinurile strãine. La Dubãsari, Movilãu, Parcani,
Ovidiopol au fost deschise puncte de export fãrã taxe vamale pentru
vinul exportat în Rusia. Un rol important in dezvoltarea ramurii
vinicole a Basarabiei a jucat guvernatorul M. Voronþov, care a
contribuit la plantarea viilor din împrejurimile Chiºinãului, prin
ample lucrãri de defriºare.
Pentru pregãtirea cadrelor din industria vinicolã, în anul
1832, în Basarabia a fost deschisã prima ºcoalã de viticulturã ºi
vinificaþie la Cetatea Albã (una din cele trei). La 2 iunie 1842 a fost
adoptatã hotãrârea organizãrii unei ºcoli de viticulturã ºi vinificaþie
în suburbia Chiºinãului (astãzi Stãuceni). Ramura vitivinicolã a
Basarabiei ocupa un loc de frunte în Imperiul Rus. În anul 1853
Basarabia producea de ºapte ori mai mult vin decât Crimeea. De la
sfârºitul secolului al XIX-lea, vinurile produse în Basarabia încep
sã fie exportate chiar ºi în Franþa, datoritã faptului cã acolo filoxera
a fãcut mari distrugeri în plantaþiile de viþã-de-vie.
Pe parcursul secolului al XIX-lea, pe teritoriul Basarabiei
s-au format noi regiuni viticole pentru producerea vinurilor de
calitate înaltã: judeþul Cetatea Albã cu podgoriile Ðabo, Purcari
ºi Rãscãieþi; judeþul Orhei cu podgoriile Peresecina, Bravicea;
judeþul Chiºinãu.
O loviturã grea asupra dezvoltãrii vinificaþiei a dat campania
antialcool care a demarat în Imperiul Rus înaintea Primului Rãzboi
Mondial. Statul a introdus monopolul asupra producerii alcoolului
etilic, rachiului, introducându-se noi reguli de comercializare a
vinului. Drept rezultat, exportul vinurilor din Moldova în Rusia
s-a redus de 10 ori. Alt prejudiciu l-a adus falsificarea în masã a
vinurilor basarabene, prin utilizarea unor substanþe chimice (acizi,
vopsele artificiale, zahãr etc.). Ca urmare, preþurile la vinurile
calitative au scãzut
considerabil.
O altã loviturã
puternicã asupra
ramurii a fost filoxera, care a venit
din Occident la
sfârºitul sec. al
XIX-lea, distrugând
suprafeþe enorme
de plantaþii de viþãde-vie (de la 68 mii
desetine în 1897,
la 38 mii în 1914).
Þãrani producând vin. Fotografie de

EVALUARE
1. Descrie nivelul de dezvoltare a economiei Basarabiei în componenþa
Imperiului Rus. Care erau
factorii de stagnare ºi cei
de progres ai ramurilor
economice?
2. Analizeazã impactul
anexãrii Basarabiei asupra
comerþului intern. De ce
nu se poate vorbi despre
dezvoltarea comerþului
extern?
3. Explicã din ce motive în
meºteºugurile din Basarabia se menþinea caracterul casnic. Existau oare
condiþii interne ºi externe
pentru dezvoltarea industriei în Basarabia?
4. Comparã nivelul de dezvoltare a economiei în
Basarabia cu cel din
Principatele Române (pânã
în anul 1859) ºi România
(1859-1914). Formuleazã o
concluzie proprie.
5. Realizeazã o comunicare,
din 6-8 propoziþii, la tema:
„Locul Basarabiei în contextul dezvoltãrii economiei
în Imperiul Rus”.
6. Precizeazã specificul
evoluþiei economice a Basarabiei în cadrul sistemului economic al Rusiei.
Sala Expoziþiei de Vinuri din Chiºinãu.
Fotografie de N.P. Kondratski, 1889

N.P. Kondratski, sfârðitul sec. al XIX-lea

Ce rol avea vinicultura ]n prosperarea gospod[riilor \[r[neşti şi
]n dezvoltarea economic[ a regiunii? Ce consecin\e a avut campania
antialcool asupra acestei ramuri?
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S I N T E Z Ã
Capitolul I.

VIAÞA ECONOMICÃ ÎN
EPOCA MODERNÃ

}n secolele XVII-XVIII agricultura (sectorul primar al economiei) era
ramura dominant[ =i sursa principal[ de bog[\ii ]n Vechiul Regim. Totu=i,
progrese importante ]nregistreaz[ industriile (sectorul secundar), prin
dezvoltarea manufacturilor, =i sfera serviciilor (sectorul ter\iar). }nflorirea
comer\ului maritim ca urmare a descoperirilor geografice a dat un imbold
pentru m[rirea volumului de schimburi comerciale =i pentru r[sp`ndirea
rela\iilor capitaliste. Pentru Europa Occidental[ acest proces demareaz[ cu
epoca mercantilist[, c`nd activit[\ile economice ]ncep s[ fie dirijate de stat.
}n Anglia a demarat revolu\ia industrial[, care a ]nsemnat trecerea de la sistemul manual de produc\ie, bazat
pe munca fizic[ a omului, la sistemul dominat de produc\ia mecanizat[, diviziunea muncii, fluxul liber de capital
=i urbanizare.
}n Principate, dup[ o perioad[ lung[ de calamit[\i naturale =i crize provocate de r[zboaie, au fost ]nregistrate
transform[ri semnificative ]n reorganizarea economiei. }n a doua jum[tate a secolului al XVIII-lea, ]n urma ]nfr`ngerilor
turcilor ]n r[zboaiele cu imperiile Habsburgic =i Rus apar multe premise pentru realizarea unui progres mai accentuat
spre reorganizarea =i modernizarea economiei. Se observ[ o cre=tere a productivit[\ii agricole, sporesc suprafe\ele
cultivate, se ]nregistreaz[ progrese ]n dezvoltarea me=te=ugurilor =i a comer\ului.
}n Basarabia economia r[m`ne predominant agrar[, fapt care a l[sat amprente asupra dezvolt[rii \inutului ]n
ansamblu. Ramurile de baz[ erau agricultura, viticultur[, pomicultura =i cre=terea vitelor. Industria, comer\ul =i
finan\ele iau amploare abia la sf`r=itul secolului XIX – ]nceputul secolului XX.

REÞINE!






Epoca modernã, în ansamblul ei, a fost o perioadã de progres economic, la care au contribuit
factori de naturã tehnicã, intelectualã, socialã, politicã ºi demograficã.
Progresul în economie nu s-a realizat uniform în lume: în unele state se desfãºura cu paºi
acceleraþi (în special în Europa, SUA ºi Japonia), în altele mai lent (unele state ºi teritorii
din Asia, Africa, America Latinã, Europa de Est).
Evoluþia economicã nu a avut un caracter constant: perioadele de avânt economic au fost
întrerupte de crize de supraproducþie ºi depresii.
Concurenþa, goana dupã profit, expansiunea colonialã ºi alþi factori au stimulat interesul
pentru deschiderea unor noi pieþe, ridicarea productivitãþii ºi calitãþii producþiei.

GÂNDIRE CRITICÃ:

NOÞIUNI-CHEIE
Mercantilism, revoluþie
agrarã, revoluþie industrialã,
piaþã, monopol, liberã concurenþã, profit, relaþii marfãbani, productivitate, reforme,
crizã de supraproducþie.







De ce principiul de consumator, specific aristocraþiei medievale,
nu a stimulat progresul economic la fel ca principiul de producãtor, caracteristic mentalitãþii burgheze?
De ce oamenii au nevoie de libertate în acþiuni pentru a organiza
eficient o afacere?
Ce rol are statul ºi membrii societãþii civile în cadrul unei economii
de piaþã?
De ce în spaþiul românesc evoluþia economicã în epoca modernã a
avut un caracter mai lent în comparaþie cu alte state occidentale?
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E V A L U A R E
I. TIMPUL ÎN ISTORIE
Precizeazã anii/perioadele în care au
avut loc evenimentele sau procesele urmãtoare: revoluþia industrialã, revoluþia agrarã,
prima crizã economicã de supraproducþie,
modernizarea economiei. Aranjeazã pe
linia timpului, luând în consideraþie spaþiul
naþional ºi universal.

II. SPAÞIUL ÎN ISTORIE
Localizeazã pe harta lumii statele ºi regiunile cele mai dezvoltate, mediu dezvoltate ºi
puþin dezvoltate din punct de vedere economic
în epoca modernã. În care categorie ai indicat
Principatele Române, România, Basarabia,
teritoriul din stânga Nistrului? Argumenteazã
criteriile dupã care ai realizat selectarea lor.

III. PERSONALITÃÞI ISTORICE
Analizeazã contribuþia în istorie a pãrintelui economiei, Adam
Smith. Realizeazã o comunicare scurtã luând în consideraþie: date
biografice, lucrãri scrise, idei promovate, concluzii despre aportul
personalitãþii.

IV. RELAÞIA CAUZÃ-EFECT
Precizeazã care a fost impactul revoluþiilor industriale ºi agrare
asupra evoluþiei economice a societãþii moderne. Gãseºte asemãnãri
ºi deosebiri pentru spaþiul naþional în comparaþie cu cel universal.

V. STUDIEREA IZVOARELOR
Analizeazã documentul. „Nimeni nu ilustreazã mai bine aceastã colaborare între ºtiinþã ºi tehnicã
decât Matthew Boulton (1728-1809). Acest industriaº de origine modestã (un om nou), spirit practic
ºi creator, i-a finanþat lucrãrile lui John Watt, era în acelaºi timp un savant pasionat de chimie. În
jurul sãu îl gãsim atât pe John Watt, cât ºi pe matematicianul ºi medicul William Small, pe preotul
ºi medicul Erasmus Darwin, strãmoºul marelui Darwin, pe multi alþii. Anglia industrialã devine
Anglia ºtiinþificã... Faptul în sine e semnificativ: avântul industriei este cel care a pus ºtiinþa în
acþiune” (Fernand Braudel, „Gramatica civilizaþiilor”).
Determinã care este raportul dintre evoluþia economicã, în special revoluþia industrialã, ºi
progresul ºtiinþific. Ce rol are munca, relaþiile ºi bunele maniere în succesul economic?

VI. AUTOEVALUARE
În ce þarã ai dori sã iniþiezi o afacere dacã ai trãi în epoca modernã? Care sunt factorii progresului economic pentru stat, dar ºi pentru persoanele particulare? Crezi cã emigrarea în statele
mai dezvoltate contribuie la soluþionarea problemelor economice ði sociale ale persoanelor care
pleacã peste hotare?

VII. AUTODEZVOLTARE
Realizeazã un portofoliu, ce ar include:
 informaþii din surse suplimentare la fiecare capitol;
 date biografice ale unor personalitãþi istorice;
 imagini, caricaturi ºi poze despre unele evenimente studiate;
 comunicãri scurte, eseuri redactate, recenzii ale unor creaþii ale colegilor de clasã;
 întrebãri ºi reflecþii privind opinia ta despre anumite evenimente istorice;
 prezentarea portofoliului în faþa colegilor, a elevilor din alte clase sau a membrilor comunitãþii;
 o sintezã despre experienþa acumulatã în timpul completãrii portofoliului ði al prezentãrii lui.
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§7

STRUCTURI SOCIALE ÎN EPOCA
MODERNÃ
Evoluþia relaþiilor sociale în epoca
modernã

Evolu\ia economic[ =i politic[ a statelor ]n epoca modern[ a influen\at =i rela\iile sociale. Situa\ia material[ a oamenilor a
determinat modul de via\[, g`ndirea =i activitatea lor politic[. Prin mi=c[ri sociale, masele populare exercitau presiuni asupra
guvernelor, cer`ndu-le s[ ac\ioneze ]n sensul liberaliz[rii regimului politic. Reformele sociale au favorizat dezvoltarea rela\iilor
capitaliste ]n economie, au dinamizat evolu\ia general[ a societ[\ii moderne.

EVOCARE


Ce factori determinã diferenþierea socialã?



Care erau principalele categorii
sociale în Evul Mediu ºi cum se
manifesta antagonismul dintre ele?

Piramida socialǎ a sistemului capitalist.
Industrial Worker (IWW newspaper), 1911.

Inscripþiile de sus în jos:
Noi vã dirijãm.
Noi vã minþim.
Noi vã împuºcãm.
Noi mâncãm pentru voi.
Noi lucrãm pentru toþi. Noi îi
hrãnim pe toþi.

VOCABULAR
▪ Burghezie
▪ Sindicate
▪ Societãþi pe acþiuni
▪ Tredunioane
▪ Sindicate
▪ Miºcarea chartistã
▪ Stãri sociale

● Situaþia demograficã
Spre deosebire de Evul Mediu, când populaþia creºtea foarte încet, iar uneori se reducea din
cauza recoltelor proaste, rãzboaielor distrugãtoare, epidemiilor,
mizeriei ºi sãrãciei, în epoca modernã creºterea demograficã era
evidentã. Europa concentra un sfert din populaþia lumii. Dacã în
anul 1650 populaþia statelor europene alcãtuia 100 de milioane
de locuitori, cãtre 1850 ea s-a triplat. Populaþia Angliei, împreunã
cu Þara Galilor ºi Scoþia, a ajuns la 10 milioane. O mare parte din
europeni emigrau spre America ºi alte continente.
În sec. al XIX-lea a avut loc o adevãratã explozie demograficã, populaþia a depãºit 400 de milioane. Ea a devenit nu doar mai numeroasã, ci
ºi mai tânãrã, constituind o rezervã de forþã de muncã pentru economie.
Schimbãrile în acest domeniu au fost mult influenþate de progresele înregistrate în agriculturã ºi, în special, în industrie ºi comerþ,
de scãderea mortalitãþii infantile, precum ºi de limitarea rãzboaielor.
Descoperirile în medicinã, prin vaccinuri ºi igienã, îmbunãtãþirea
alimentaþiei au contribuit atât la prelungirea duratei medii de viaþã,
cât ºi la creºterea nivelului de viaþã ºi intelectual al oamenilor.
● Diferenþierea socialã
Modernizarea societãþii,
creºterea oraºelor, industrializarea au modificat considerabil structura socialã a populaþiei. În toate statele populaþia era divizatã în
clase sociale, care se deosebeau prin putere ºi bogãþie, influenþã
politicã ºi mod de viaþã. În epoca modernã principalele categorii
sociale au fost: burghezia ºi muncitorii salariaþi. O pondere mare, în
special în statele cu multe rãmãºiþe medievale, aveau aristocraþia
funciarã ºi masele de þãrani.
Burghezia a întemeiat noi valori, printre cele mai importante fiind
banii ºi studiile. Reprezentanþii sãi erau ataºaþi faþã de proprietate, considerând-o sfântã, tindeau spre libertate, calitate ºi muncã eficientã.
Marea burghezie, formatã din industriaºi ºi bancheri, era cea mai
activã, influenþând economia, viaþa politicã ºi culturalã. Burghezia de
mijloc era alcãtuitã din avocaþi, medici, profesori ºi alþii. Dezvoltarea
ºtiinþelor ºi artelor a creat o intelectualitate deosebitã (filosofi, savanþi,
artiºti), care oferea un mod aparte de gândire despre lume.
De asemenea muncitorii au influenþat societatea. Deºi veniturile
muncitorilor au sporit, condiþiile de viaþã erau modeste, deseori sub
limita existenþei.
Cei mai numeroºi, dar ºi cei mai sãraci, rãmãneau þãranii. Pentru
micii proprietari de pãmânt parcela lor nu le putea asigura existenþa, de
aceea erau obligaþi sã ia în arendã suprafeþe suplimentare în schimbul
cedãrii unei pãrþi din recoltã sau sã lucreze cu ziua pentru a supravieþui.
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C U R S
● Miºcãrile sociale
Odatã cu progresul
tehnologic, situaþia materialã a maselor populare
nu satisfãcea necesitãþile crescânde ale populaþiei.
Deseori se folosea forþa de muncã mai ieftinã a
femeilor ºi a copiilor. Regimul strict, impus de patroni, îi face pe salariaþi sã-ºi apere interesele prin
adresãri colective, petiþii, demonstraþii, greve, iar
uneori ºi prin miºcãri mai violente. De exemplu în
timpul miºcãrii chartiste din Anglia (1838-1848)
se revendica votul universal ºi secret, desfiinþarea
cenzului electoral.
Muncitorii se ridicau la lupta pentru îmbunãtãþirea situaþiei lor economice. Astfel, în
Franþa a izbucnit o mare rãscoalã la Lyon (1831,
1834), în Germania – în Silezia (1844) º.a.
Pentru a-ºi apãra drepturile, deseori muncitorii
se uneau în diferite asociaþii ºi societãþi. La nivel
naþional au fost create organizaþii muncitoreºti:
în Anglia – Marea Uniune Naþionalã a Muncii (1834),
în SUA – Federaþia Americanã a Muncii (1881), în
Franþa – Confederaþia Generalã a Muncii (1895).
Democratizarea treptatã a societãþilor occidentale
în sec. al XIX-lea a dus la implementarea în practicã
a dreptului cetãþenilor la asociere. În baza acestui
drept, muncitorii, intelectualii ºi micii proprietari ºiau constituit propriile organizaþii, numite sindicate.
Scopul lor principal era obþinerea unei protecþii sociale în relaþiile cu proprietarii, majorarea salariilor,
micºorarea zilei de muncã, asigurãri sociale etc.
Primele sindicate au apãrut în Anglia, fiind
legalizate în anul 1825. În alte state, ele au trecut
printr-o îndelungatã confruntare cu autoritãþile ºi
au obþinut cadrul legal la sfârºitul sec. al XIX-lea.
● Reformele sociale

Schimbãrile radicale în economie au constatat rolul burgheziei,
care a propus un nou model de organizare socialã. Ea era interesatã în modernizarea societãþii
ºi implementarea unor reforme, care vor asigura
prosperarea societãþii ºi afirmarea liberalismului.
Oribilul masacru din Lyon, octombrie 1834. Sursa: Bibliothèque
nationale de France

Mulþi reprezentanþi ai administraþiei considerau
reformele drept dãunãtoare. Klemens von Metternich credea cã într-o perioadã de stabilitate nu
avem nevoie de reforme, iar în timpurile tulburi ele
doar agraveazã situaþia. Adevãratul merit al unui
om de stat constã în faptul sã nu permitã o situaþie
când cedãrile sunt inevitabile.
În centrul reformelor sociale se gãsea modelul
individului liber de orice constrângere, bazat pe
egalitatea juridicã. Reformele contribuiau în cele
din urmã la creºterea liberei iniþiative ºi la dispariþia treptatã a rangurilor.
Datoritã presiunii sindicatelor, se impunea o
nouã relaþie între patroni ºi salariaþi. Intervenþia
statului în raporturile de muncã a avut ca rezultat
legiferarea drepturilor sociale ale muncitorilor. În
Anglia, Germania, Franþa, SUA ºi alte þãri dezvoltate,
guvernele au întreprins paºi concreþi pentru a reglementa drepturile ºi responsabilitatea muncitorilor ºi
ale patronilor, a fost recunoscut dreptul la greve ºi
la asociaþii profesionale, s-a redus ziua de muncã,
a început sã fie implementat un sistem de asigurãri
pentru cazurile de bãtrâneþe ºi boli. În SUA creºterea
salariilor era consideratã un mijloc important prin
care era realizat consumul. Adevãratul interes al
salariatului, ca ºi cel al întregii societãþi, este servit de
o producþie crescândã în cantitate ºi calitate, precum
ºi de un nivel ridicat al salariului, care sã asigure
muncitorului o capacitate de consum constantã ºi
un nivel ridicat de viaþã ºi culturã.
În statele din Europa Centralã ºi de Est reformele sociale aveau ca scop eliberarea ºi împroprietãrirea þãranilor cu pãmânt. ªerbia a fost desfiinþatã în unele state germane, Imperiul Austriac,
Þãrile Române, Imperiul Rus.
Un ºir de realizãri economice ºi cuceriri democratice au provocat schimbãri radicale în mentalitatea populaþiei, în special a muncitorilor. Ei tot
mai mult credeau în progresul societãþii pe calea
reformelor, realizate prin reprezentarea lor în parlamentele burgheze.
Marele miting chartist din piaþa Kennington.
Fotografie (dagherotip), 1848.
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D O S A R
Tratat de ordine ºi simple demnitãþi

A

„Noi nu putem trãi împreunã în condiþii de egalitate;
astfel cã, din necesitate, unii conduc ºi alþii se supun...
Suveranii, seniori supremi, comandã tuturor supuºilor
din stat... ºi poporul care ascultã... e separat în mai
multe ordine ºi ranguri. Unii s-au dedicat slujirii lui
Dumnezeu, alþii – apãrãrii statului cu armele, alþii –
hrãnirii lui...”
Charles Lozeau
De ce unii gânditori politici supuneau criticii sistemul
social întemeiat pe privilegii? Comenteaz[ ideile lui
Charles Lozeau.

D

Elogiu burghezului francez

„Numesc burghez pe orice om cãruia regimul proprietãþii îi oferã mãcar un rudiment de independenþã,
care, bucurându-se de un anumit rãgaz, îºi consacrã
activitatea fie agriculturii, fie comerþului, fie industriei,
fie carierelor liberale, inclusiv armatei. Burghezul se
defineºte prin pãrinþii sãi, prin felul în care mãnâncã,
bea, locuieºte, se îmbracã, prin natura veniturilor sale,
prin educaþia primitã, prin copiii pe care îi are, prin felul
cum îºi întrebuinþeazã timpul liber, egal cu capacitatea
de a se dedica unor ocupaþii dezinteresate.”
René Johannet

Evoluþia situaþiei demografice din Europa
în epoca modernã (în milioane)
400

350
300
250
200
150
100
50
0

Populaţia

1650

1750

1800

1850

1900

Caracterizeaz[ situa\ia demografic[ cu ajutorul
datelor din tabel.

Datorit[ progresului economic, burghezia juca un
rol tot mai important în societate. Activitatea ei
era determinat[ de mentalitatea de produc[tor, în
compara\ie cu cea de consumator a nobililor.
Prin ce se deosebe=te via\a unui burghez din epoca
modern[ de cea a unui nobil din Evul Mediu?
Determin[ schimb[rile care i-au f[cut pe burghezi
s[ se axeze pe alte valori =i principii.

Discurs rostit în Camera Deputaþilor

B

„În ultimii ani... o mânã de oameni, strãini de
interesele mari ale dezvoltãrii noastre economice ºi
sociale, s-au fãcut stãpâni tot mai mari de suprafaþã
cultivatã a þãrii... Este de strictã ºi urgentã datorie a
guvernului a cãuta, prin toate mijloacele de care dispune, sã stãpâneascã aceste abuzuri, pentru a împiedica
creºterea mizeriei ºi agravarea miºcãrilor la care aceste
abuzuri au dat naºtere.”
Ion C. Brãtianu, 3 martie 1907

C

Despre puterea poporului

„Din momentul în care artele, industria ºi comerþul au
pãtruns în rândurile poporului ºi au creat un nou mijloc
de îmbogãþire pentru clasa laborioasã, s-a pregãtit o
revoluþie în legile politice. O nouã distribuþie a bogãþiei
producea o nouã repartiþie a puterii. Aºa cum posesiunea funciarã a ridicat aristocraþia, tot aºa proprietatea
industrialã ridicã puterea poporului.”
Joseph Barnave
În ce const[ puterea poporului? Ce schimb[ri au
avut loc pe parcursul timpului în afirmarea puterii
poporului?
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E

Interacþiunea dintre schimbãrile
economice ºi cele sociale

„...O anumitã mobilizare a mâinii de lucru; prin
deturnarea revendicãrilor þaraneºti cãtre stat în dauna
nobililor incapabili sã promoveze dezvoltarea economicã a þãrii, ea trebuie sã-i permitã din nou statului
sã relanseze industria ºi sã finanþeze dezvoltarea cãilor
ferate încã embrionare. Se observã cã masa þãrãnimii
sãrace a permis demarajul economiei sub egida statului.
Capitalurile investite în prima fazã în construcþia cãilor
ferate proveneau direct sau nu din lumea ruralã.”
Yvette Katan
Ce obiective st[teau în fa\a guvernelor statelor pentru
a stimula progresul societ[\ii? Ce condi\ii sunt
necesare pentru realizarea unei armonii în societate?
Argumenteaz[ rela\ia dintre evolu\ia economic[ =i
schimb[rile sociale.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Stãrile sociale în Franþa
În sec. al XVIII-lea, populaþia Franþei, care numãra circa 25
de milioane de locuitori, era împãrþitã în trei stãri. Primele douã
erau considerate privilegiate ºi întruneau doar 250 mii de oameni.
Fiecare stare îºi avea statutul propriu, bazat pe niºte tradiþii ºi
privilegii (legi private) proprii. Egalitatea în faþa legii, impozitelor,
sarcinilor, ce dominã societatea modernã, este cuceritã abia dupã
Revoluþia Francezã.
Prima stare – clerul, care are funcþia sacerdotalã. El deþinea
monopolul asupra învãþãmântului, þinea evidenþa populaþiei
(botez, cãsãtorie, înmormântãri) ºi avea sarcina binefacerii. Preoþii
colectau decima ºi erau scutiþi de impozite. În statele protestante
clerul era mai puternic înglobat în societate.
A doua stare – nobilimea, învestitã cu mai multe privilegii de
ordin politic, social ºi economic. În mâinile acesteia continuã sã
rãmânã majoritatea pãmânturilor, fapt care îi permitea sã deþinã
ºi principalele roluri în viaþa politicã, chiar dacã se simte tot mai
puternic concurenþa burgheziei. Nobilimea veche, numitã de
sânge ori de sabie (de l’épée) este strâmtoratã tot mai puternic
de una nouã, de funcþii (de la robe), recrutatã mai ales din burghezie. Statutul sãu dominant în societate era confirmat ºi de
scutirea de impozite.
A treia stare – restul populaþiei regatului (þãrãni, meºteºugari,
burghezi º.a.) – constituia marea majoritate a producãtorilor
direcþi. Tot ei suportau ºi grosul greutãþilor fiscale. Lipsa de
drepturi politice ºi social-economice i-a fãcut pe reprezentanþii
stãrii a treia sã constituie forþa motrice a revoluþiilor ce au pus
capãt Vechiului Regim.
Sistemul împãrþirii pe stãri a fost abolit la începutul Revoluþiei
Franceze. În noaptea de 4 august 1789 Adunarea Constituantã
a anulat privilegiile clerului ºi ale nobilimii ºi astfel a pus capãt
structurii sociale feudale.

1. Numeºte factorii care au
transformat burghezia în
cea mai activã categorie
socialã ºi mai interesatã
în reformarea societãþii
moderne.
2. Realizeazã un tabel cu
genericul: „Asemãnãri ºi
diferenþe în modul de viaþã al pãturilor sociale din
epoca modernã”.
3. Comenteazã factorii care
au favorizat modificãrile
demografice în epoca
modernã.
4. Prezintã rolul burgheziei
în societatea modernã în
comparaþie cu alte categori
sociale.
5. Argumenteazã cã odatã
cu progresul tehnologic ºi
dezvoltarea economicã a
statelor, în epoca
modernã miºcãrile sociale
ale maselor populare se
intensificã.
6. Comenteazã adresarea
cãtre tineri a omului de
afaceri american Andrew
Carnegie: „Locul meu e
în vârf. Fiþi regi ai viselor
voastre...”.
Vechiul regim a fost unul al
stãrilor. Noþiunea de stare este
una de naturã juridicã. Starea
se defineºte prin statutul social,
adicã un sistem bine stabilit de
prerogative ºi obligaþii pe care le
au membrii unui sau altui grup
ºi care nu are nimic de a face cu
bogãþia economicã.

Starea a treia duce
în spate clerul ði
nobilimea. Caricaturã,
1789. Ea era însoþitã
de comentariul: „Se
sperã cã acest joc se
va termina în curând”.

Stabile=te limitele societ[\ii
divizate ]n st[ri. Cum se explic[
faptul c[ cei din starea a treia,
fiind cei mai numeroşi, erau şi
cei mai defavoriza\i în societate?
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Modul de viaþã la oraº ºi la sat
}n epoca modern[, de=i majoritatea popula\iei locuia la sate, ora=ele se dezvoltau =i cre=teau pe timp ce
trecea. Ora=ul a fost spa\iul definitoriu al modernit[\ii, unde au avut loc transform[rile cele mai evidente ]n
g`ndire, ]n modul de via\[, ]n organizarea politico-institu\ional[.

EVOCARE


Cum era organizatã viaþa
populaþiei în mediul rural în
Evul Mediu?



Din ce considerente, la
începuturile epocii moderne,
se spune cã modul de viaþã
de la oraş avea un caracter
semiagrar?

Interiorul unei locuinþe þãrãneºti (tablou
de A. Korzuhin „Întoarcerea tatãlui de la
oraº”) ºi al unei locuinþe urbane (fotografie de epocã), mijlocul sec. al XIX-lea

VOCABULAR
▪ Medii de locuire (urban, rural)
▪ „Aristocraþia muncitoreascã”
▪ Clasã de mijloc

● Viaþa ruralã

În majoritatea statelor populaþia trãia la sate,
unde pãstrarea tradiþiilor era foarte puternicã. Bisericile reprezentau
centrul vieþii locale. Aici era loc de întrunire a membrilor comunitãþii.
În unele þãri populaþia ruralã ajungea la 90-95%. Evoluþia populaþiei rurale avea loc mult mai lent decât în cea urbanã.
Agricultura era principala ocupaþie a þãranilor. Pe parcursul
secolelor au avut loc transformãri mari în ce priveºte cultivarea
pãmântului ºi reutilarea tehnicã, deºi acest proces evolua foarte
încet. Deseori recoltele erau proaste, ceea ce ducea periodic la
foamete ºi sãrãcie.
Populaþia satelor se mai ocupa tradiþional cu creºterea animalelor,
pescuitul, albinãritul ºi altele. Erau dezvoltate meºteºugurile casnice,
iar în unele þãri (Anglia, Franþa, Germania) þãranii prestau anumite
munci la domiciliu la comanda patronilor. Dezvoltarea reþelelor de
drumuri a favorizat legãturile dintre sat ºi oraº. Produsele realizate
la oraº pãtrundeau ºi în mediul rural.
Þãranii locuiau în case particulare destul de modeste, asemãnãtoare cu cele de secole în urmã, lipsite de confort, unde îºi duceau
viaþa de zi cu zi. Hrana era simplã, produsã de obicei în gospodãria
proprie: terciuri de cereale, lactate, carne, legume ºi fructe. Bãuturile
preferate erau vinul, berea, mai rar - alcoolul de grâu. Vestimentaþia
era confecþionatã din pânzã de in sau cânepã, þesutã ºi vopsitã de
regulã în casã.
Þãranii dispuneau de inventar agricol, pãsãri, animale ºi altele.
Ei aveau un ºir de obligaþii faþã de stat ºi proprietarii funciari, în
cazul în care nu dispuneau de pãmânt. Taxele ºi impozitele mari îi
sãrãceau ºi îi fãceau sã fie dependenþi economic, deºi în majoritatea
statelor europene (cu excepþia Rusiei pânã la 1861) þãranii aveau
statut de oameni liberi. Populaþia ruralã se folosea ºi de anumite
bunuri comune: drumuri, pãºuni, iazuri etc.
Doar spre sfârºitul sec. al XIX-lea modernitatea pãtrunde ºi în mediul rural. Acesta este strãbãtut de noile comunicaþii ºi influenþat de
presã. Obligativitatea învãþãmântului primar, înfiinþarea de numeroase ºcoli, introducerea serviciului militar obligatoriu au dus la „deschiderea satului”
ºi la o relativã
laicizare a populaþiei.

Culegãtoarele de
spice. Tablou de
Jean-François
Millet, 1857.
Muzeul Orsey,
Paris.
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C U R S
● Viaþa urbanã
Populaþia urbanã
în epoca modernã creºtea rapid, datoritã evoluþiei
economice, dezvoltãrii industriei comerþului ºi
transportului. Mirajul oraºelor îi atrãgea pe mulþi
þãrani. În jurul gãrilor ºi fabricilor se extindeau
noi cartiere de muncitori. Oraºele noi se ridicau
în apropierea surselor de materii prime ºi a cãilor
de comunicaþie.
În anul 1750 peste 10 milioane de europeni
trãiau la oraºe, iar cãtre sfârºitul secolului al
XIX-lea erau deja 50 milioane. În sec. XIX 12,5%
din numãrul total al populaþiei locuia la oraºe. În
majoritatea statelor din Vest populaþia urbanã nu
depãºea 20%, iar în cele din Est abia ajungea la
5-7%. Însã în þãri ca Olanda ºi Anglia populaþia
urbanã a depãºit-o numeric pe cea ruralã.
La începutul epocii moderne, oraºele nu erau
prea mari, aveau strãzi înguste, case cu un singur
nivel ºi majoritatea construcþiilor din lemn. Din
aceastã cauzã pericolul de incendii era foarte mare.
În 1850, doar Londra ºi Parisul aveau peste un
milion de locuitori. În 1880, numãrul unor astfel
de oraºe a crescut la 8, iar în 1914 a depãºit 30. În
secolul al XIX-lea se produc schimbãri radicale la
oraºe, Ele devin mai mari ºi „mai înalte”. Numãrul
mediu de etaje se apropie de 5. Noile materiale de
construcþie, în special oþelul, conduc la apariþia
primilor zgârie-nori în SUA. Atribute obligatorii
ale oraºului devin apeductele ºi sistemele de canalizare, iluminarea cu gaz, iar apoi cea electricã,
transportul urban divers: omnibuse, tramvaie,
metrou, automobile. Centrele oraºelor diferã tot
mai mult de zonele lor industriale ºi periferice. Aici
dominã mizeria ºi sãrãcia maselor de proletari.
Oraºele devin mai curate ºi mai bine amenajate.
Drept modele de oraºe servesc Parisul, Londra,
Roma, Amsterdamul, Bordeaux, Marsilia, Lisabona, Madridul, Berlinul, Viena etc. Aici viaþa era
mai activã, afacerile mai înfloritoare.
Oraºele erau centre economice, administrative,
judiciare, religioase, culturale. Sãptãmânal se organizau târguri, unde puteau fi procurate produse
agricole ºi meºteºugãreºti. Treptat se construiesc
fabrici, bãnci, se dezvoltã transportul.
Populaþia urbanã o alcãtuiau burghezii, a
cãror ocupaþie principalã era comerþul ºi afacerile
financiare. Alãturi de ei locuiau meºteºugari, dar
ºi mulþi sãraci.
Industrializarea a modificat mult structura socialã a populaþiei urbane. În toate þãrile societatea
se diviza în dependenþã de averea indivizilor care o
constituiau. Proprietatea privatã devenise valoare
socialã supremã. Principalele categorii le constituie

Ball la Primǎria din Viena. Tablou de Wilhelm Gause, 1904.

burghezia ºi masele de muncitori salariaþi. În societatea industrialã occidentalã rolul primordial în
economie, viaþa politicã, culturã l-a avut burghezia.
Ea a impus un model de societate cu valori distinctive, astfel ca ataºamentul faþã de proprietatea
privatã, pãstrarea valorilor democratice, cultul
muncii bine fãcute, dorinþa de a progresa cinstit,
de a avea o familie bunã, de a creºte copii într-o
moralitate strictã.
Principalele categorii sociale sus-numite nu
erau omogene. Polarizarea socialã, care era în
permanentã creºtere în perioada precedentã, s-a
redus. Industrializarea a dus la formarea unei
numeroase clase de mijloc. Din ea fãceau parte
funcþionari, medici, avocaþi, profesori, alþi intelectuali, precum ºi muncitorii salariaþi mai bine plãtiþi
(„aristocraþia muncitoreascã”).
Explic[ de ce la oraş via\a era mai dinamic[ în
compara\ie cu cea de la sate.
O familie burghezã die la oraº
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Despre modernizarea vieþii la sat

„La fel de importantã ca schimbãrile juridice intervenite
în situaþia þãranilor a fost introducerea treptatã a unor noi
metode de cultivare ºi exploatare a solului... Aceasta se
referea la îmbunãtãþirea calitativã a ºeptelului printr-o
creºtere mai planificatã a animalelor, apoi la propagarea
soiurilor mai rentabile de cereale ºi la îngrãºarea mai
adecvatã a terenurilor... Fãrã modernizarea agriculturii (ºi
fãrã perfecþionarea mijloacelor de transport, îndeosebi a
cãilor ferate) nu ar fi posibilã hrãnirea populaþiei mereu
ºi rapid crescânde din oraºele industriale...”
Erich Zollner

Caracteristica societãþii tradiþionale
Societatea tradiþionalã era strâns legatã de
mediul natural, de resursele oferite de naturã.
Ritmurile de dezvoltare erau scãzute, societatea
era conservatoare, iar inovaþiile nu erau bine
vãzute, deoarece puteau sã pericliteze ordinea ºi
stabilitatea întregului sistem social. În societãþile
tradiþionale principala preocupare a majoritãþii
este subzistenþa. Producþia fiind scãzutã, consumul rãmânea limitat ºi legat de necesitãþile
imediate ale comunitãþii.

Ce impact a avut modernizarea agriculturii asupra
modului de via\[ al \[r[nimii?

B

Caracteristica satului austriac în epoca
modernã

„În satele noastre nu existã nici zece locuinþe care sã
aibã condiþii convenabile de igienã, salubritate ºi, mai ales,
moralitate... Majoritatea caselor de fermieri se compun
numai din parter, cu cel mult douã camere, în suprafaþa
de 25 m2, de regulã fãrã geamuri. În bucãtãrie – câteva
piese de mobilã de calitate inferioarã, ustensile de menaj ºi
pentru lucrãrile pãmântului, în camerã sunt puse paturile,
fãrã nicio deosebire de vârstã sau sex. În pod poþi gãsi
curent patru, cinci ºi chiar ºase paturi.”

Interiorul unei locuinþe de la oraº

C

Comunitatea în mediul rural

Þãranii construiau locuinþele din lemn sau lut,
acoperite cu paie sau trestie, iar mai târziu cu ardezie.
Mobilierul unei locuinþe þãrãneºti era modest: laviþe,
câteva taburete, pat de lemn.
Identific[ elementele tradi\ionale care s-au p[strat
]n mediul rural. Compar[ cu locuin\a de la oraş.
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Din istoria Londrei

„ Între anii 1840
ºi 1870 a existat o
medie de 33 mii
de sosiri pe an în
capitalã... pentru
a scãpa de foamete ºi îngrozitoarea
sãrãcie din þara lor,
mulþi fiind atraºi de
perspectiva unui loc
de muncã ºi a unei
locuinþe ieftine...”
Hugh Clout

Determin[ care erau problemele unui oraşmetropol[.

STUDIU DE CAZ
Capitalele europene
În epoca modernã capitalele statelor se dezvoltã cu o intensitate
deosebitã, deoarece aici era concentratã viaþa politicã, economicã
ºi culturalã. Capitalele se deosebesc prin construcþii grandioase:
palate, biserici, pieþe, clãdiri publice, poduri de piatrã, muzee,
sãli de bal, spaþii pentru agrement etc.
Londra este oraºul cel mai mare ºi mai dezvoltat din lume.
Oraºul se reconstruia repede dupã incendii ºi diverse epidemii.
Populaþia creºte, atât datoritã sporului natural, cât ºi datoritã
stabilirii a numeroºi englezi ºi strãini. Mulþi oameni doreau
sã viziteze Londra pentu a face studii, a cunoaºte modelul de
funcþionare a sistemului politic englez. În secolele XVII–XIX
Londra era centrul afacerilor, bancherilor ºi negustorilor. Se
construiesc un ºir de scuaruri, pieþe urbane.
Parisul este una din capitalele clasice europene cu bulevarde
ºi grãdini amenajate, palate luxoase ºi instituþii de culturã. Chiar
dacã reºedinþa regalã a fost mutatã la Versailles, Parisul rãmâne
centrul economic ºi intelectual al Franþei. Aici activau numeroºi
oameni de artã, savanþi ºi oameni de afaceri.
Viena – capitala Imperiului multinaþional Habsburgic, era cel
mai mare centru urban din Europa Centralã. Aici erau construite
sute de clãdiri în stil baroc, era centrul artei muzicale, unde au
activat compozitorii clasici Mozart, Haydn ºi alþii.
Berlinul a evoluat de la un târg la o capitalã, datoritã unificãrii
administrative a teritoriilor germane. Devenind capitala Prusiei,
Berlinul a cunoscut o creºtere demograficã spectaculoasã. Au fost
înãlþate clãdiri mari, palate ºi monumente. Dupã modelul Franþei,
în suburbia Berlinului, Potsdam, a fost contruitã o reºedinþã
regalã. Porþile Brandenburg devin simbolul oraºului.

EVALUARE
1. Enumerã factorii care au
contribuit la dezvoltarea
centrelor urbane în epoca
modernã.
2. Descrie viaþa unui familii
de la sat în epoca modernã
(componenþa, condiþiile
de trai, ocupaþiile, timpul
liber etc.).
3. Comparã modul de viaþã
de la oraº ºi sat din epoca
modernã ºi cel de azi. Care
sunt asemãnãrile ºi deosebirile?
4. Identificã 3-5 schimbãri
mai importante care au
avut loc în viaþa ruralã în
epoca modernã.
5. Demonstreazã prin exemple concrete cã satul este
pãstrãtorul valorilor ºi
tradiþiilor. Comparã cu
satul unde locuieºti sau
unde ai rude.
6. Formuleazã concluzii despre avantajele ºi greutãþile
traiului la sat ºi la oraº în
epoca modernã.
Piaþa Karlsplatz din
oraðul Munchen.
Carte poðtalã de la
sfârðitul secolului al
19-lea. Biblioteca
Congresului

Descrie via\a
într-o capital[
european[ în
compara\ie
cu un ora=
provincial.
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§9

Evoluþia socialã a Þãrilor Române în
epoca modernã

Evenimentele din secolele XVII-XIX au influen\at diferit evolu\ia social[. Reformele sociale ]ntreprinse au constituit o ]ncercare
de a scoate societatea din criza economic[, de a o moderniza, de a ]nt[ri puterea central[ =i de a limita abuzurile comise
de proprietarii funciari =i de dreg[tori. Reformismul are loc paralel cu procesul de rena=tere na\ional[ a rom`nilor ardeleni.
Totu=i obliga\iunile tot mai numeroase ap[sau greu pe umerii celor ce munceau, ceea ce a dus la unele conflicte sociale.

EVOCARE


Care era structura socialã a
Þãrilor Române în Evul Mediu?



Ce factori determinau evoluþia
lentã a societãþii româneºti în
secolele precedente?

● Cadrul demografic
În evoluþia demograficã, deºi aceasta
decurge mai lent decât in majoritatea statele europene, totuºi se
înregistreazã o creºtere a populaþiei ºi a numãrului de localitãþi. În
Moldova populaþia unui sat numãra în mediu 15-50 de familii, în
Þara Româneascã 25-70 de familii, iar în Transilvania ajungea la
100 de familii. Din cauza frãmântãrilor politice ºi militare se observã
o circulaþie a populaþiei dinspre Moldova spre Þara Româneascã
ºi Transilvania, dar ºi în sens invers sau chiar în afara hotarelor.
Izvoarele menþioneazã o emigrare a locuitorilor de origine strãinã.
În timpurile când jafurile turco-tãtare ºi rãzboaiele se intensificau,
o parte a locuitorilor din Moldova se mutau cu traiul în regiunile
mai retrase sau peste Carpaþi, de aceea populaþia din þinuturile
nordice creºtea, îar cea din þinuturile sudice ºi estice scãdea. Sub
raport etnic, românii din Transilvania constituiau 65%, rãspândiþi
uniform în regiune.
● Modificãri în structura socialã

Imagini cu boieri din Þãrile Române

VOCABULAR
▪ Regim nobiliar (boieresc)
▪ Mazili
▪ Supplex Libellus Valachorum
▪ Rumân
▪ Vecin
▪ Rãscoala curuþilor
▪ Memoriu
▪ Dietã

În secolul al XVII-lea
instituþiile de stat devin mai eficiente prin subordonarea pe verticalã
a organelor locale celor centrale (domnul, sfatul domnesc, Marea
Adunare a Þãrii – în Moldova ºi Þara Româneascã; principele, consiliul princiar ºi dieta – în Transilvania). În organele reprezentative un
rol important continua sã joace clerul, deoarece biserica îndeplinea
o funcþie importantã în viaþa statului.
Regimul habsburgic a menþinut relaþiile sociale constituite în
Transilvania. Nobilii aveau o poziþie privilegiatã în societate. Principii din Transilvania, pentru a-ºi întãri statutul social, încercau
sã acorde diplome mai multor reprezentanþi ai populaþiei libere.
Þãrãnimea ardeleanã devine tot mai diferenþiatã. Majoritatea
populaþiei o formau iobagii, care nu aveau dreptul sã pãrãseascã
moºia fãrã permisiunea stãpânului. Ei erau obligaþi la diferite plãþi
în muncã, naturã ºi bani, la care se mai adãugau impozitele în
folosul statului. În Moldova ºi Þara Româneascã boierimea (mare
ºi mazilii) tinde sã formeze un regim nobiliar, care, în timp de crize
politice, fãcea încercãri de a îngrãdi autoritatea domnitorilor. În
condiþiile dominaþiei fanariote, clasa politicã a societãþii româneºti
a fost influenþatã de Constantinopol, iar din a doua jumãtate a
secolului al XVIII-lea – de spiritul occidental, mai ales francez. Cea
mai numeroasã componentã socialã era, însã, þãrãnimea. Situaþia
þãranilor era mai uºoarã în Moldova ºi Þara Româneascã, deºi erau
supuºi la un ºir de obligaþii financiare ºi în muncã.
În secolul al XVIII-lea apare o nouã categorie socialã – burghezia, care în secolul al XIX-lea îºi va consolida poziþiile în societate.
La polul social opus, creºte numãrul muncitorilor salariaþi, care
încep sã-ºi revendice drepturile în raport cu proprietarii atelierelor
ºi întreprinderilor.

40 / Cap. II. Structuri sociale în epoca modern[

C U R S
● Reformele sociale

În Moldova ºi
Þara Româneascã practica reformistã fanariotã
se manifestã într-o etapã preliminarã prin încercãri de stabilizare a populaþiei de la sate pentru
funcþionarea mai bunã a sistemului fiscal. Constantin Mavrocordat a realizat, cu aprobarea
Porþii, un program de reorganizare a instituþiilor
fiscale, administrative ºi judiciare în spiritul ideii
de raþionalizare a societãþii.
Practica reformelor a fost continuatã ºi de alþi
domnitori fanarioþi. De exemplu, Alexandru Ipsilanti, domnitor al Þãrii Româneºti ºi al Moldovei,
a întreprins mai multe mãsuri în domeniul fiscal
ºi judiciar, a reorganizat serviciile poºtale ºi învãþãmântul, fapt ce a contribuit la prosperarea þãrii.
În domeniul fiscal se schimbã multiplele dãri
(de la o gospodãrie þãrãneascã puteau fi percepute
circa 40 de dãri ºi taxe de stat) cu un impozit fix
pe cap de familie, plãtit în patru rate. Proprietarii
funciari laici sunt scutiþi de impozite, iar boieri
sunt numiþi doar acei care ocupã o dregãtorie.
Pentru a limita abuzurile dregãtorilor, se face
o încercare de a separa puterea administrativã de
cea judiciarã. Au fost create instanþe de judecatã în
þinuturi ºi judeþe. Funcþionarii statului au început
sã primeascã leafã. Alãturi de starosti ºi pârcãlabi
cu funcþii administrative, au fost numiþi ipravnici,
care aveau ºi rolul de judecãtori. Judecata avea loc
atât dupã obiceiul pãmântului, cât ºi în conformitate cu aºezãmintele domneºti. În aspect militar au
fost desfiinþate vechile cete de curteni ºi slujitori,
care ºi-au pierdut funcþiile.
Cea mai importantã reformã socialã a fost cea
þãrãneascã, efectuatã de Constantin Mavrocordat în
1746 în Þara Româneascã ºi în 1749 în Moldova.
Esenþa ei consta în reglementarea de cãtre stat a
obligaþiilor iobagilor. Ei urmau sã-ºi rãscumpere
libertatea personalã de la boier, cu toate acestea
pãmântul rãmãnea proprietate a boierilor. Se anuleazã numele de rumân (în Þara Româneascã) ºi
vecin (în Moldova), astfel a fost anulatã ºerbia.
Revolte în București: dispersarea protestatarilor în
stradă. Ilustrație din London News, 14 aprilie 1888

Dar din cauza dominaþiei strãine procesele de
modernizare în Moldova ºi în Þara Româneascã,
spre deosebire de cele din alte state europene,
decurgeau lent. Problema principalã era nu atât
lipsa braþelor de muncâ, cât lipsa capitalurilor ºi
preþurile exagerate la producþia localã.

● Miºcarea de emancipare naþionalã
În timpul dominaþiei habsburgice, în Transilvania au avut loc un ºir de miºcãri social-politice,
ce au contribuit la afirmarea naþiunii române. La
începutul secolului al XVIII-lea regimul austriac,
numai la câþiva ani dupã instaurare, s-a confruntat cu rãscoala curuþilor (1703-1711), condusã
de Francisc Rakoczi al II-lea, Transilvania
ajungând, de fapt, centrul luptei antihabsburgice.
La rãscoalã au participat diferite categorii ale populaþiei: þãrani, mici nobili, meºteºugari.
Secolul al XVIII-lea reprezintã un moment
de început al miºcãrii de emancipare politicã,
desfãºurat în numele naþiunii. Inochentie Micu
(Klein), episcopul Bisericii Greco-Catolice din
Transilvania în 1728-1751, a condus un program
amplu cu scopul abolirii statului românilor de
naþiune toleratã ºi repunerea lor în drepturi egale.
El acþioneazã prin intermediul unui memoriu,
numit Supplex Libellus (petiþie înaintatã împãrãtesei Maria Tereza în 1744), prevãzut cu un ºir de
anexe în care se propuneau soluþii de rezolvare a
problemei româneºti. Miºcarea politicã, organizatã
în jurul Supplex-ului, reuneºte într-o acþiune
conºtientã diverse categorii sociale interesate în
obþinerea unui nou statut politic.
I. Micu a fost primul care a pus în dezbatere argumentele istorice privind originea latinã, vechimea
ºi continuitatea de existenþã a românilor în Transilvania. El asociazã ºi alte revendicãri: dreptul
de reprezentare a laicilor, sinod general ºi altele,
pãtrunse de raþionamente ce au stârnit multe dezbateri în rândurile naþiunilor privilegiate, dar ºi ale
intelectualitãþii româneºti. Ideile lui I. Micu au fost
continuate într-un alt supplex, întitulat Supplex
Libellus Valachorum, redactat în 1791, ºi apoi
de ªcoala Ardeleanã.
Acestea au constituit
apogeul miºcãrii naþionale din Transilvania,
sintetizând toate cerinþele românilor din
sec. al XVIII-lea.
Pagina de titlu a
petiției „Supplex
Libellus Valachorum
Transsilvaniae”, Cluj,
1791. Biblioteca
Academiei Române
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Despre situaþia þãranilor

C

„De orice neam ar fi, þãranii
sunt þinuþi sã împlineascã în chip
conºtiincios munca datoratã stãpânilor
lor, ... stãpânul lor hotãrãºte câte zile
vrea sã-i punã la lucru... Totuºi, dacã
stãpânul vrea sã sãvârºeascã vreo nedreptate, atâta îl bate acesta pe þãran,
pânã când îi dã singur ceea ce a dorit.
...Dare plãteºte þãranul cât porunceºte
domnul, fãrã a i se statornici dinainte
câtima sau sorocul.”

Dieta îºi realiza contribuþiile consfinþite în Diploma
Leopoldinã din 1691. Ea era condusã de un preºedinte
numit de guvern. La dietã se întruneau membrii guvernului,
judecãtorii, funcþionarii comitatelor ºi scaunelor, deputaþii
aleºi ºi invitaþii regelui. În ºedinþele ei se discutau propunerile împãratului, sporirea ori reducerea impozitelor
ºi alte proiecte de legi. Hotãrârile dietei întrau în vigoare
doar dupã aprobarea lor de cãtre împãrat.
Supplex Libellus, ediþia lui Ioan Piuariu-Melnar

Dimitrie Cantemir
Identific[ caracteristicile statutului social al
\[ranilor români. Ce pa=i concre\i trebuiau s[ fie
întreprin=i pentru ameliorarea situa\iei lor?
Creºterea populaþiei în Principate
în sec. XVII-XVIII (mii locuitori)

2500

Rolul Dietei în Transilvania

D

„Principatele Valahiei ºi Moldovei au fost totdeauna
libere sub propriii lor principi... Nevoia i-a silit, în cele din
urmã, pe pãrinþii noºtri, sã se supunã... În prezent, noua
alianþã ºi interesul comun al Curþilor Vienei ºi Petersburgului ne dau cele mai mari asigurãri ºi ne fac sã credem
cã a sosit momentul schimbãrii situaþiei patriei noastre,
prin recâºtigarea libertãþii...”
Din memoriul boierilor adresat delegatului Austriei

1650

2000

1700

1500

1750

Congresul de la Focºani, 1772

Explic[ în ce const[ ideea na\ional[ din programele
politice ale românilor.

1800

1000
500
0
Transilvania

Muntenia

Moldova

* Notã: Populaþia Transilvaniei, în anul 1800, îi includea ºi pe
locuitorii Bucovinei.

B

Constantin Mavrocordat

A domnit de ºase ori în Þãra
Româneascã ºi de patru ori în
Moldova între anii 1730 ºi 1769.
Om învãþat, pãtruns de ideile iluminismului veacului al XVIII-lea, a
desfãºurat un ºir de reforme în vederea modernizãrii societãþii româneºti.
Fiind un bun cârmuitor ºi diplomat,
C. Mavrocordat a adoptat un ºir
de mãsuri pentru reorganizarea
instituþiilor administrative, militare,
judiciare ºi financiare. Unul din principalele sale merite
este suprimarea iobãgiei în 1746 în Þãra Româneascã ºi
1749 în Moldova. S-a îngrijit de ºcoli, a obligat preoþii sã
ºtie carte româneascã, a tipãrit numeroase cãrþi.
Pe timpul ultimei sale domnii în Moldova, s-a
desfãºurat rãzboiul ruso-turc din 1768-1774. Domnul a
fost luat prizonier ºi a fost ucis de un soldat rus.
Demonstreaz[ cum reformele lui C. Mavrocordat
au contribuit la modernizarea societ[\ii române=ti.
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Gara din Focðani

Majoritatea oraºelor nu prezentau mari aglomeraþii umane ºi erau alcãtuite din 200-500 de
case, doar în capitale populaþia era mai numeroasã
(1000-1500 de case).

E

Despre rãscoala de la 1784

„...toatã þãrãnimea româneascã apucã armele
rãzbunãtoare ºi timp de douã sãptãmâni..., Ardealul
apusean vãzu groaznice scene de omor ºi pustiire, pe
care rãzbunãtoarea Nemesis le ridicase asupra reprezentanþilor vechii nedreptãþi istorice...”
Nicolae Iorga
Men\ioneaz[ ideile principale din programul social
=i na\ional al r[scoalei din 1784?

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Conflictele sociale ºi caracterul lor
În sec. XVII-XVIII, în Principate þãrãnimea este tot mai
mult apãsatã de obligaþiile faþã de stat, categoriile privilegiate
ºi bisericã.
Dependenþa þãranilor a fost stimulatã de politica fiscalã
excesivã a statului, de solicitãrile crescânde ale otomanilor, de
aprovizionarea frecventã a armatelor strãine, de nevoile sporite
de bani ale boierilor antrenaþi într-un nou mod de viaþã, de
bolile frecvente ºi calamitãþile naturale etc. Aceasta a tensionat
ºi mai mult starea socialã din þarã ºi a generat diferite forme
de protest (fuga de pe domenii ºi chiar din þarã, refuzul de a
îndeplini prestaþiile, atacul asupra stãpânilor, rãzbunarea etc).
În secolul al XVII-lea sunt cunoscute rãscoale ale þãranilor
din Bihor în Transilvania (1659), din þinutul Lãpuºna-Orhei
în Moldova (1672) etc.
La sfârºitul secolului al XVIII-lea, în plinã erã a reformelor,
în Transilvania se desfãºoarã o mare rãscoalã þãrãneascã cu
caracter social ºi naþional, ce a avut un rãsunet larg european.
Rãscoala începe în 1784 în legãturã cu conscripþia militarã
ordonatã de împãratul Iosif al II-lea în vederea întãririi
sistemului de apãrare local. Aceasta a stârnit un val de
indignãri din partea þãranilor, la care s-au adãugat ºi celelalte
probleme sociale. Sub conducerea þãranilor iobagi Horea,
Cloºca ºi Criºan, rãsculaþii atacã deopotrivã nobilimea ºi
reprezentanþii statului, cerând lichidarea ºerbiei, lichidarea
privilegiilor nobiliare, împãrþirea pãmântului þãranilor,
egalitatea în plata dãrilor, judecata dreaptã, înrolarea în
regimentele de grãniceri etc. Dar în scurt timp rãsculaþii au
fost împrãºtiaþi de armata regulatã, iar conducãtorii, prinºi
ºi întemniþaþi la Alba Iulia.

Horea

Cloşca

1. Expicã cum evenimentele
din secolele XVII-XIX au
influenþat schimãrile din
structura socialã a Þãrilor
Române.
2. Determinã modificãrile
principale care au avut
loc în structura socialã a
Þãrilor Române în epoca
modernã. Comparã cu
situaþia similarã din alte
state din Europa.
3. Identificã principalele
schimbãri care au
avut loc în societatea
româneascã în rezultatul
reformelor sociale. În
ce mãsurã reformele au
influenþat viaþa diferitor
categorii de populaþie?
4. Identificã câte douã aspecte progresive ºi douã
bariere în dezvoltarea
societãþii româneºti.
5. Comparã statutul social
ºi juridic al þãranilor din
Þãrile Române cu cel al
þãranilor din statele Europei.
6. Elaboreazã o comunicare despre contribuþia
miºcãrii reformatoare din
Þãrile Române în transformarea vieþii sociale ºi
economice.

Crişan

Descrie, consultând =i literatur[
suplimentar[, activitatea unei
personalit[\i la alegere, care
a înaintat idei progresiste =i
a contribuit la transform[ri
sociale =i spirituale.
Argumenteaz[-\i alegerea.
Execuția lui Horea și Cloșca. Litografie
anonimă din sec. al XVIII-lea. Biblioteca
Academiei Române.
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§10

Evoluþia relaþiilor sociale
în Basarabia

Evolu\ia societ[\ii basarabene ]n perioada \arist[ (1812-1917) a fost extrem de neuniform[ =i pestri\[. |[r[nimea, care constituia marea majoritate a popula\iei (85-90%), era limitat[ ]n drepturi, iar nobilimea juca rolurile principale ]n via\a politic[,
economic[ =i cultural[. Or[=enimea era ]n majoritatea ei alogen[, fapt care a influen\at puternic aspectul sociocultural al regiunii.

EVOCARE


Care era cadrul demografic
în spaþiul dintre Prut ºi Nistru
pânã la 1812?



Care erau principalele
caracteristici ale societãþii
moldoveneºti medievale?

Þãrani basarabeni. Imagine din Albumul
Expoziþiei Agricole de la Chisinau, 1889

VOCABULAR
▪ Þarism
▪ Voloste
▪ Contract normal
▪ Recensãmânt
▪ Colonizare
▪ Zemstvã

● Demografia þinutului pruto-nistrean
Primele statistici efectuate de Imperiul Rus în Basarabia imediat dupã anexare
aratã cã numãrul populaþiei se ridica la 400.000 de oameni, dintre
care marea majoritate (86%) o constituiau bãºtinaºii (români/
moldoveni), iar restul (14%) îl constituiau rutenii, lipovenii, evreii,
armenii, grecii, bulgarii, gãgãuzii. Evoluþia ulterioarã indicã un
spor demografic apreciabil. Astfel, la mijlocul secolului XIX, populaþia Basarabiei atingea deja 950.000 de oameni, în 1897 numãra
1.935.412 locuitori, iar în 1914 – 2.545.834. Explicaþia acestei explozii nu rezidã doar în sporul natural de populaþie, prin reducerea
ratei mortalitãþii (lipsa rãzboaielor, îmbunãtãþirea alimentaþiei ºi
condiþiilor de trai), ci ºi prin procesele de colonizare la care a fost
supusã gubernia. Basarabia era atractivã pentru coloniºti prin
existenþa unor pãmânturi libere, mai ales în sudul regiunii, soluri
fertile, climã blândã, dar ºi prin înlesnirile garantate de autoritãþi:
lipsa obligativitãþii serviciului militar ºi absenþa ºerbiei. Pe de altã
parte, bãºtinaºii erau încurajaþi sã se strãmute în alte regiuni ale
imperiului (Ucraina, Rusia, Caucaz, Siberia ºi Orientul Îndepãrtat).
Toate acestea au dus la schimbarea raportului etnic, astfel încât
la 1918 numãrul românilor a coborât la 70% din numãrul total al
populaþiei.
● Þãrãnimea
Majoritatea covârºitoare a populaþiei þinutului activa în sectorul primar al economiei. Astfel, conform datelor Recensãmântului din 1897, observãm cã din numãrul total
de 1.935.412 locuitori, urbani erau 293.332 (15,2%), iar rurali
1.642.080 (84,8%). Guvernul þarist nu a menajat de loc þãrãnimea
basarabeanã. Cu toate cã nu a introdus ºerbia, ca în restul imperiului, el a creat tot felul de piedici pentru strãmutarea þãranilor de pe
pãmânturile moºiereºti. Au fost create legi menite sã reglementeze
relaþiile dintre moºieri ºi þãrani („contracte normale”), în care se interzicea trecerea sãtenilor pe pãmânturile statului, sub ameninþarea
unor pedepse.
Gospodãriile mici þãrãneºti, înapoiate din punct de vedere tehnic,
nu puteau face faþã sarcinilor ºi datoriilor crescânde faþã de stat ºi
moºieri. Pentru a putea plãti impozitele, þãranii erau nevoiþi sã plece
la munci sezoniere, ca argaþi, fie sã plece în alte regiuni ale imperiului. Reforma agrarã, aplicatã în Basarabia în 1868, nu a îndestulat
cu pãmânt þãrãnimea, care a fost nevoitã sã pãstreze legãturile cu
marele domeniu moºieresc ºi dupã aceastã datã. O categorie de þãrani
înstãriþi s-a putut crea abia dupã reformele lui Stolîpin (1906-1911),
dar ea nu a putut sã se dezvolte din cauza rãzboiului.
Autoritãþile þariste nu permiteau nici migrarea þãranilor la oraºe.
Drept urmare, în Basarabia nu s-a putut crea o piaþã de muncã
liberã, menitã sã impulsioneze dezvoltarea industriei ºi modernizarea.
Ducând un mod de viaþã izolat, þãranii nu aveau acces la carte,
gradul de analfabetism printre ei fiind extrem de ridicat. În schimb,
aceasta a constituit un împediment pentru rusificarea lor.
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C U R S
● Nobilimea
Dupã anexarea Basarabiei autoritãþile þariste
au recunoscut toate
drepturile ºi privilegiile
nobilimii moldoveneºti,
cu scopul de a-i obþine
loialitatea. Cu toate cã
o parte din boieri au
plecat peste Prut, fapt
neîmpiedicat de autoritãþile ruse, alþii au
rãmas, devenind supuºi
Leon Casso, nobil basarabean,
ruºi. Imperiul þarist a
ministru al Învãþãmântului al
fost unul absolutist, iar
Rusiei (1910-1914)
nobilimea constituia un
sprijin important al tronului, fiind învestitã cu mai
multe privilegii de ordin politic, social ºi economic.
În mâinile acesteia continuã sã rãmânã majoritatea
pãmânturilor, fapt care îi permitea sã deþinã ºi
principalele roluri în viaþa politicã, administraþie
ºi armatã. Adunarea deputaþilor nobilimii din Basarabia se convoca o datã la trei ani ºi avea dreptul
de a alege ºi a destitui funcþionarii instituþiilor regionale ºi de a numi tutorele proprietãþilor funciare
moºiereºti. Adunarea Deputaþilor putea alege, din
rândurile nobilimii, mareºalul regional, dar care
urma sã fie confirmat în funcþie de guvernatorul
militar al provinciei. Mareºalul nobilimii era membru al Consiliului Suprem al Basarabiei ºi era
considerat a doua persoanã dupã guvernator. În
competenþa sa era examinarea cerinþelor comunitãþii nobiliare din Basarabia. Pentru perfectarea
documentelor care dovedeau provenienþa nobiliarã
a fiecãrui boier, în Consiliul Suprem al Basarabiei
era alcãtuit un registru nobiliar, în care erau înscrise

familiile nobiliare.
Nobili ði burghezi basarabeni. Fotografie de N.P. Kondratski, 1889

Politica de rusificare a vizat în primul rând elitele
autohtone din imperiu, nu a constituit excepþie nici
nobilimea basarabeanã. Pe lângã aceasta, aici au
fost strãmutaþi nobili din alte regiuni ale imperiului pentru a contrabalansa ponderea boierimii
locale. Cu toate acestea, nobilimea basarabeanã s-a
manifestat în diferite domenii, precum autohtonii
Alecu Donici, Alexandru Hâjdeu ºi fiul sãu Bogdan Petriceicu-Hasdeu, generalul Leonid Cãpiþã,
tatãl laureatului Premiului Nobel, Petru Capiþa, sau
nobili alogeni, dar educaþi în Basarabia, ca prinþul
Wittgenstein, contele Nesselrode, contele Witte º.a.

● Burghezia/orãºenimea
O particularitate a dezvoltãrii urbane în Þara Moldovei a fost
predominarea aici a elementului alogen. Aceastã
stare de lucruri s-a pãstrat ºi în Basarabia, mai
ales când imperiul a avut nevoie de crearea unui
aparat de funcþionari pentru gestionarea afacerilor
publice. Din statistica oficialã pentru anul 1912
vedem cã din populaþia urbanã fãceau parte:
evrei – 37,2%, ruºi – 24,4%, ucraineni – 15,8%,
moldoveni/români – 14,2%, alte etnii – 8,4%.
Populaþia urbanã era compusã din mai multe
categorii sociale: funcþionarii, ofiþerii, judecãtorii,
profesorii, clerul. Majoritatea acestora erau alogeni sau autohtoni asimilaþi, deoarece limba rusã
constituia un factor decisiv de promovare socialã
în imperiul þarist. Reprezentanþii lumii afacerilor
(bancherii, industriaºii, negustorii, proprietarii
de imobile) erau ºi ei în marea lor majoritate
alogeni. Românii erau reprezentaþi mai ales în
industria micã, meºteºuguri, industria casnicã ºi
în mahalale, care erau legate de activitãþile agrare.
Ritmurile slabe ale modernizãrii ºi urbanizãrii nu
au permis crearea unei clase de mijloc puternice,
garantã a stabilitãþii politice ºi economice, dovadã
fiind extremismul epocii revoluþionare ce a zguduit
întregul imperiu, inclusiv Basarabia (1905-1917).
Orãºeni basarabeni. Fotografie de N.P. Kondratski, 1889
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D O S A R
A

„Cãlãuzindu-se dupã principiul cã supunerea locuitorilor acestui þinut cere, cu o deosebitã prudenþã, de a
avea o atitudine corectã ºi cumpãtatã, bazatã pe legile ºi
obiceiurile moldoveneºti privitoare la impozite, Hartingh,
spre a-ºi atinge scopurile, include în Comitetul pentru stabilirea impozitelor pe cei mai onorabili boieri din Basarabia.
La acest apel însã s-a rãspuns astfel: Mitropolitul Gavril – nicidecum nu mã pot hotãrî sã particip; C. Paladi
– pleacã la Iaºi cu treburile moºiei; D. Râºcanu – bolnav...
În aceastã situaþie delicatã eschivarea sub diverse motive
era mai curând o atitudine. Ba chiar, aº zice, un protest
tacit, o neîmpãcare cu trista realitate...”
F. Vighel
Apreciaz[ atitudinea boierilor basarabeni fa\[ de
impozitarea locuitorilor. Consideri aceast[ pozi\ie
drept o manifestare de indiferen\[ sau un mod de
rezisten\[ tacit[. Argumenteaz[.

Despre populaþia Basarabiei (1823)

B

Date din Recensãmântul populaþiei
din 1897, referitoare la Basarabia

Atitudinea boierilor basarabeni faþã de
impozitarea locuitorilor, 1815

„...O bunã parte din ei (boierii basarabeni) vorbeau
franþuzeºte, iar unii în germanã. ... nimeni din ei nu posedã
limba rusã ºi n-a manifestat interes de a vedea Moscova
sau Petersburgul; din vorbele lor se poate constata cã,
pentru ei, nordul nostru e o þarã sãlbaticã. În schimb, mulþi
din ei au cãlãtorit la Viena, care e mult mai aproape ºi
unde, într-adevãr, e mai cald ºi mai vesel. [...]
Moldovenii de rând mai cã ar reprezenta cel mai neprihãnit popor din lume; înrobiþi, ei ºi-au pãstrat puritatea
neobiºnuitã a firii; neluând în seamã pildele rele, ei nu se
dedau furturilor, nu cunosc patima paharului, sînt blânzi,
dar îndãrãtnici ca boii pãscuþi de dânºii.”
F. Vighel

Judeþe ºi oraºe

Populaþia

% ºtiutori
de carte

bãrbaþi

femei

Jud. Chiºinãu

144625

135032

20,4

or. Chiºinãu

56734

51749

39,3

Judeþul Bãlþi

108840

102608

10,0

9537

8941

28,8

108688

104790

12,1

7881

7470

33,5

156251

151281

10,9

or. Bãlþi
Judeþul Orhei
or. Soroca
Judeþul Hotin

Formuleaz[ o concluzie cu referire la datele din
Recens[mântul popula\iei din 1897.

D

Chiºinãul în anul 1821

„Era plin de lume. În loc de 12 mii de locuitori aici, erau
de acum circa 50 de mii, pe o suprafaþã de 4 verste pãtrate.
El semãna mai degrabã cu aglomeraþia unei sãrbãtori locale, când cei veniþi se pripãºesc la voia întâmplãrii, câteva
familii ocupând o singurã odaie. Dar nu numai Chiºinãul
s-a umplut cu originari din Moldova ºi Valahia; populaþia
întregii Basarabii cel puþin s-a dublat. Chiºinãul în acea
vreme era plin de prinþi ºi demnitari din Constantinopol
ºi ambele principate.”
A. Veltman
Stabile=te cauzele fenomenului descris de A. Veltman.

Comenteaz[ opinia lui F. Vighel despre anumite
categorii sociale din Basarabia la 1823.

C

Din Contractul normal

p. 9. În caz de refuz al sãtenilor de a primi pãmânt
(conform Contractului social), înzestrarea lor se înfãptuieºte
de cãtre proprietar în prezenþa conducerii de voloste...
p. 13. Fiecare sãtean, posesor al unei perechi de boi
sau cai, este obligat sã are pentru o zi de clacã 9 prãjini.
Sãtenii ce au câte 2, 3 sau 4 perechi de boi sau cai sunt
obligaþi sã are aceeaºi suprafaþã pentru fiecare pereche
de vite de tracþiune...
Pentru îndeplinirea acestor lucrãri ei folosesc inventarul
lor agricol...
Ce rela\ii erau între diferite categorii de popula\ie
din mediul rural din Basarabia în secolul al XIX-lea?
Explic[ termenii „posesor”, „obliga\ie”.
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Chiðinãu. Desen anonim din anii 1850.

Chiðinãu. Vedere asupra pãrþii de nord de pe clopotniþa Mitropoliei. Fotografie de N.P. Kondratski, 1890

Descrie schimb[rile din aspectul Chişin[ului pe
parcursul secolului al XIX-lea.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Componenþa naþionalã a populaþiei Basarabiei
conform recensãmântului din 1897
Naþionalitatea

În cadrul
guberniei

În
oraºe

În localitãþile
rurale

Moldoveni/români

47,58

14,16

53,55

Ruºi
Ucraineni
Beloruºi
Polonezi
Bulgari [ºi gãgãuzi]
Germani
Þigani
Evrei
Turci

8,05
19,62
0,13
0,6
5,33
3,11
0,45
11,79
2,88

24,42
15,75
0,12
2,1
3,94
0,72
0,15
37,18
0,12

5,12
20,31
0,13
0,34
5,58
3,54
0,5
7,25
3,38

0,46

1,34

0,3

Alte naþionalitãþi

În baza tabelului de mai sus determin[ componen\a etnic[ a
Basarabiei. Ce concluzii po\i face despre popula\ia din gubernie? Ce
raport exista între grupurile etnice de la oraş şi sat?

Localizeaz[
pe hart[
regiunile
locuite
compact de
diferite etnii.
Ce factori au
determinat
repartizarea
neuniform[
a popula\iei
în cadrul
guberniei
Basarabia,
la oraşe şi la
sate?

1. Enumerã principalele
categorii de populaþie din
Basarabia în secolul XIX.
Comparã situaþia lor cu
cea din Europa ºi Principatele Române.
2. Identificã problemele
principale care trebuiau
soluþionate pentru a
schimba statutul þãranilor
basarabeni. Cum crezi,
cine poartã vina pentru
situaþia precarã a þãranilor în comparaþie cu alte
categorii sociale? Argumenteazã.
3. Descrie situaþia þãranilor
din Basarabia. Comparã
situaþia þãranilor din
Basarabia din sec. XIX cu
cea actualã.
4. Analizeazã evoluþia economicã a Basarabiei în
secolul XIX. Explicã cum
au influenþat procesele de
modernizare din economie
asupra statutului diferitor
categorii de populaþie.
5. Caracterizeazã politica
socialã a þarismului în
Basarabia. Precizeazã ce
interese urmãreau autoritãþile ruse.
6. Analizeazã schimbãrile
care s-au produs în situaþia diferitor categorii de
populaþie. Comparã modul
de viaþã al populaþiei
rurale cu cel al populaþiei urbane. Identificã
asemãnãri ºi deosebiri.
O familie de coloniðti germani în grãdina
sa. Fotografie anonimã, 1905
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S I N T E Z Ã
Capitolul II.

STRUCTURI SOCIALE ÎN
EPOCA MODERNÃ

Evolu\ia economic[ =i politic[ a statelor ]n epoca modern[
a determinat caracterul rela\iilor sociale. Respectiv, situa\ia
material[ a oamenilor a determina modul de via\[, g`ndirea
=i activitatea lor politic[. Prin mi=c[ri sociale, masele populare
Oprimarea stãrii a treia. Stampã francezã, sec. XVIII
exercitau presiuni asupra guvernelor, cer`ndu-le s[ ac\ioneze
]n sensul liberaliz[rii regimului politic. Reformele sociale au favorizat dezvoltarea rela\iilor capitaliste ]n economie, au
dinamizat evolu\ia general[ a societ[\ii moderne.
}n secolele XVIII-XIX, de=i majoritatea popula\iei locuia la sate, ora=ele se dezvoltau =i cre=teau intens. Ora=ul a
fost spa\iul definitoriu al modernit[\ii, unde au avut loc transform[rile cele mai evidente ]n g`ndire, ]n modul de via\[,
]n organizarea politico-institu\ional[.
}n Moldova =i |ara Rom`neasc[ reformele sociale ]ntreprinse au constituit o ]ncercare de a scoate societatea din
criza economic[, de a o moderniza, de a ]nt[ri puterea central[ =i de a limita abuzurile comise de proprietarii funciari =i
de dreg[tori. Reformismul are loc paralel cu procesul de rena=tere na\ional[ a rom`nilor ardeleni. Totu=i obliga\iunile
tot mai numeroase ap[sau greu pe umerii celor ce munceau, ceea ce a dus la unele conflicte sociale.
Evolu\ia societ[\ii basarabene ]n perioada \arist[ (1812-1917) a fost extrem de neuniform[. |[r[nimea, care
constituia marea majoritate a popula\iei, era limitat[ ]n drepturi, iar nobilimea de\inea rolurile principale ]n via\a politic[,
economic[ =i cultural[. Or[=enimea era ]n majoritatea ei alogen[, fapt care a influen\at puternic aspectul sociocultural
al regiunii.

REÞINE!








Societatea europeanã în epoca modernã a cunoscut o evoluþie demograficã rapidã, determinatã de factori economici ºi politici interdependenþi. Este un fenomen numit revoluþia
demogrficã din secolul al XIX-lea.
Structura socialã a cunoscut modificãri substanþiale, micºorându-se dependenþa personalã.
Burghezia este cea mai activã componentã a societãþii moderne.
Deºi societatea modernã a continuat sã fie preponderent ruralã, oraºul a fost spaþiul definitoriu al modernitãþii, unde s-au înregistrat transformãri radicale în mentalitatea locuitorilor,
în modul de viaþã, în organizarea politico-administrativã.
Egalitatea juridicã ºi libera iniþiativã, activismul lucrãtorilor ºi presiunile sindicale au impulsionat realizarea unor reforme care au simplificat structurile sociale ºi au contribuit la
creºterea nivelului de viaþã, deºi diferenþierea în societate se adâncea.

GÂNDIRE CRITICÃ:

NOÞIUNI-CHEIE
Evoluþie demograficã, reforme,
urbanizare, stãri sociale, clase
sociale, aristocraþie, nobilime,
burghezie, muncitorime, luptã de
clasã, rãscoale.








Care au fost cele mai importante transformãri sociale din epoca
modernã?
Cum s-au schimbat relaþiile dintre oameni odatã cu evoluþia societãþii moderne?
Ce represiuni sociale ºi ideologice au avut loc în epoca modernã?
Care a fost specificul evoluþiei relaþiilor sociale în spaþiul românesc
în epoca modernã?
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E V A L U A R E
I. TIMPUL ÎN ISTORIE
Pornind de la datele prezentate despre creºterea populaþiei
în epoca modernã, realizeazã o
frizã cronologicã pe care vei plasa
schimbãrile demografice în statele
mai dezvoltate din Europa. Comparã aceºti indici cu creºterea
populaþiei în Principatele Române.

II. SPAÞIUL ÎN ISTORIE
ŞI RELAÞIA CAUZÃEFECT






Localizeazã pe hartã cele mai
mari centre urbane din Europa.
Demonstreazã relaþia de cauzalitate dintre evoluþia economicã
ºi schimbarea modului de viaþã
al populaþiei din epoca modernã.
Prezintã impactul modernizator
al reformelor sociale.

III. STUDIEREA IZVOARELOR
Analizeazã documentul: „Faptul cã este proprietarul casei în care locuieºte opereazã asupra
lui (a muncitorului) o transformare completã. [...] Cu o cãsuþã ºi o grãdinã, se poate face dintr-un
muncitor un cap de familie cu adevãrat demn de acest nume, adicã moral ºi prevãzãtor, care îºi
simte rãdãcinile ºi are autoritate asupra familiei sale... Nu va trece mult timp ºi casa lui va fi cea
care îl va poseda; ea îl moralizeazã, face din el un om aºezat ºi îl transformã” (Emile Chezsson,
„Economia francezã”, 1881).
Precizeazã ce transformãri s-au produs în mentalitatea muncitorului. Determinã valorile
burgheze care îl caracterizeazã pe muncitorul din epoca modernã.

V. AUTODEZVOLTARE
Redacteazã un eseu structurat pe una din temele solicitate despre evoluþia socialã. Respectã
urmãtorii paºi:
 citeºte atent conþinuturile din manual ºi din surse suplimentare;
 respectã etapele: de pregãtire a subiectului; de scriere a eseului; de redactare a lucrãrii;
 selecteazã conþinuturile ºi structureazã eseul: introducere; conþinut (2-3 puncte); concluzii ºi
argumentarea opiniei;
 prezentarea eseului: pregãtire individualã; prezentarea în faþa colegilor ºi a profesorului;
 prezentarea pentru membrii comunitãþii: colegi din alte clase; membrii familiei sau rude, prieteni;
reprezentanþi ai unor organizaþii ºi ai autoritãþilor publice locale etc.;
 prezentarea eseului în cadrul unor concursuri sau publicarea în mass-media etc.;
 autoaprecierea muncii asupra eseului.
Sintez[ =i evaluare / 49

CAPITOLUL

III

§11

REVOLUÞII ŞI STRUCTURI POLITICE
ÎN EPOCA MODERNÃ
Anglia, de la la monarhia absolutistã
la cea parlamentarã
Revolu\ia din Anglia de la mijlocul secolului al XVII-lea este prima din =irul revolu\iilor europene care au adus
]n prim-planul politic burghezia. Drept rezultat, absolutismul monarhic a fost ]nlocuit cu o monarhie limitat[
sau parlamentar[ (constitu\ional[), iar drepturile cet[\ene=ti egale au ]nlocuit privilegiile claselor dominante.

EVOCARE


Cum a evoluat societatea
englezã la începutul epocii
moderne?



Caracterizeazã sistemul politic
în Anglia pe timpul monarhiei
absolutiste.

Încercarea lui Carol I de a aresta cinci
membri ai Parlamentului (1642). Picturã
Ch. West Cope

VOCABULAR
▪ Noua nobilime
▪ Biserica Anglicanã
▪ Puritani
▪ Independenþi
▪ Levelleri (nivelatori)
▪ Habeas Corpus Act
▪ Gentry
▪ „Revoluþia glorioasã”
▪ Bill of Rights

● Societatea englezã la începutul sec. XVII

În secolul al
XVI-lea, în Anglia s-a constituit un sistem politic caracterizat prin
echilibrul între monarhie ºi parlament. Acesta din urmã, organ
reprezentativ al naþiunii, deþinea niºte funcþii importante de ordin
fiscal (aprobarea noilor taxe se fãcea doar prin avizul sãu), legislativ
(dezbãtea legile propuse de regalitate) ºi politic (consulta monarhul
în cele mai importante probleme ale statului).
Pe de altã parte, regele avea mai multe drepturi – numea funcþionarii ºi judecãtorii, numea ºi dizolva Parlamentul, conducea politica
externã. Dinastia Tudorilor menþinea acest echilibru, încercând
sã nu ofenseze Parlamentul, obþinând totodatã sprijinul acestuia,
cum a fost scoaterea Bisericii Anglicane de sub tutela papalitãþii.
Dupã moartea Elizabetei I (1603), tronul englez a trecut la dinastia Stuarþilor, care, pornind de la ideea dreptului divin, a încercat
sã impunã un stil absolutist de conducere (ignorarea Parlamentului
în problemele fiscale, politice ºi administrative), fapt care a rupt
echilibrul politic ºi a condus la acel „secol revoluþionar”, cum era
numit secolul al XVII-lea în Anglia.
● Premisele revoluþiei
Cauzele revoluþiei engleze au fost de
ordin economic, social-politic ºi religios. Vechile relaþii de producþie
feudale, insistent ocrotite de regimul absolutist prin menþinerea
reglementãrilor de breaslã, interzicerea inovaþiilor, drepturile de monopol, care limitau accesul egal al persoanelor la afaceri, au venit în
contradicþie cu nivelul avansat atins de economia englezã. Relaþiile
feudale deveniserã piedica principalã a progresului societãþii, care
pornise pe calea dezvoltãrii capitaliste.
Noua nobilime ºi burghezia englezã, devenite dominante în sfera
economicã, insistau asupra unui acces mai larg la puterea politicã
în detrimentul vechii nobilimi. Un instrument al luptei revoluþionare
a fost Parlamentul.
Dinastia Stuarþilor a fost apropiatã catolicismului prin Biserica
Anglicanã (High Church), încercând sã o facã un sprijin al absolutismului. Protestanþii englezi, numiþi puritani, doreau un ritual
simplificat ºi o bisericã mult mai democraticã. Pãrtaºii acesteia erau
mai ales burghezia ºi mica nobilime, mult mai dinamice ºi progresiste.
Relaþiile de tip feudal începeau sã constituie o frânã în dezvoltarea þãrii. Drepturi politice (privilegii) aveau doar reprezentanþii
aristocraþiei, ale cãrei interese le reprezenta regele.
Iacob I Stuart (1603-1625) ºi Carol I (1625-1649) considerau
cã puterea monarhului este datã doar de Dumnezeu, de aceea nicio
lege nu poate sã i-o limiteze. Ei au început sã strângã impozite fãrã
acordul Parlamentului, sã introducã taxe noi, încãlcând astfel legile
þãrii. Burghezia (negustorii, industriaºii) în creºtere ºi noua nobilime
erau lipsite de drepturi, iar Parlamentul marginalizat.
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C U R S
În 1628 începe conflictul direct dintre rege ºi
Parlament. Deputaþii au insistat ca monarhul sã
semneze Petiþia drepturilor (Habeas Corpus Act),
care îi înterzicea lui Carol I sã majoreze taxele fãrã
acordul Parlamentului ºi sã-l aresteze pe oricine
fãrã motive serioase.
Regele refuzã ºi dizolvã Parlamentul, conducând
autoritar 11 ani. În acest rãstimp noua nobilime,
clerul ºi reprezentanþii burgheziei au fost înlãturaþi
de la activitatea politicã. S-a înteþit urmãrirea
puritanilor ºi cenzura, iar situaþia economicã s-a
înrãutãþit din cauza generalizãrii practicii monopolului, care a dus la creºterea preþurilor ºi scãderea
nivelului de trai. Ca rezultat, începe un mare val
de emigrare, mai ales în America. Primii emigranþi,
mânaþi de o revoltã generalã în Scoþia, au fost
„pãrinþii pelerini”, care ajung în Massachussets în
1620 pe nava „Mayflower”.

● Rãzboaiele civile. Protectoratul
În 1640, nevoia de bani l-a fãcut pe rege sã recheme Parlamentul, care a intrat în istorie sub denumirea de Parlamentul cel Lung, deoarece a activat
12 ani. El a marcat începutul revoluþiei. În timpul
acesteia Anglia a trecut prin douã rãzboaie civile
(1642-1646 ºi 1648), ai cãror protagoniºti au fost
susþinãtorii Parlamentului (burghezia, nobilimea,
orãºenimea ºi o parte a þãrãnimii) ºi regaliºtii (aristocraþia, funcþionarii de curte, Biserica Anglicanã ºi
þãrãnimea loialã seniorilor). Conducãtorul armatei
revoluþionare a fost Oliver Cromwell (1599-1658),
care, în câteva bãtãlii (Naseby, 1645, ºi Preston,
1648), a reuºit sã înfrângã oastea regaliºtilor ºi,
dupã executarea regelui (1649), a proclamat republica. Puterea legislativã era deþinutã de Parlament,
devenit unicameral, deoarece Camera Lorzilor a
fost suprimatã, iar cea executivã era concentratã în
mâinile unui Comitet condus de Cromwell ºi câþiva
generali puritani. Conducerea politicã o înfãptuiau independenþii, care au reuºit sã-i înlãture pe
levelleri, ca apoi sã se instituie o dictaturã militarã
(1653), denumitã Protectorat.

Lord-protector a fost numit Cromwell, care a
concentrat în mâinile sale toate puterile în stat,
dar a legifererat prerogativele conducãtoare ale
burgheziei ºi ale nobilimii-gentry. Pentru a rezolva
problemele interne, Anglia poartã câteva rãzboaie
sângeroase în Irlanda, Scoþia ºi învinge Olanda ºi
Spania, principalii sãi concurenþi pentru pieþele
de desfacere.

● „Revoluþia glorioasã”
Dupã moartea lui Cromwell (1658), în Anglia
s-a produs restauraþia monarhiei, beneficiarii
revoluþiei dorind ca aceasta sã garanteze drepturile obþinute. Regele Carol II Stuart (1660-1685)
confirmã supremaþia legii asupra monarhiei ºi
libertãþile civile, în semn de compromis. Totuºi,
pornirile absolutiste ºi simpatiile catolice ale acestuia ºi ale urmaºului sãu, Iacob al II-lea, au dus
la o nouã crizã politicã, care a fost soluþionatã de
o loviturã de stat numitã „glorioasa revoluþie”.
În anul 1688 rege a devenit Wilhelm al III-lea
de Orania, ginerele lui Iacob al II-lea. El a semnat
Declaraþia drepturilor (Bill of Rights), act normativ
care consfinþea supremaþia Parlamentului (legea)
asupra monarhiei (voinþa regalã). Printre cele mai
importante prevederi vom menþiona: interdicþia
urcãrii la tron a catolicilor, obligativitatea aprobãrii impozitelor de cãtre Parlament pe un termen
nu mai mare de un an, se interzicea pãstrarea ºi
întreþinerea armatei pe timp de pace, obligarea
regelui de a primi orice petiþie, libertatea cuvântului, libertatea alegerilor în Parlament, interdicþia
de a suspenda legile promulgate de Parlament,
introducerea curþilor de juraþi ºi interzicerea unor
amenzi extrem de mari ºi a pedepselor grele. Actul
de toleranþã, adoptat în 1689, garanta drepturile protestanþilor în regat, mai puþin pe cele ale
catolicilor, cãrora li se interzicea accesul la funcþiile
importante.
Declaraþia drepturilor a garantat drepturile cetãþenilor, consfinþind principiul supremaþiei legii ºi
a stat la baza Declaraþiei de independenþã din SUA
(1776) ºi a Declaraþiei drepturilor omului ºi cetãþeanului
din Franþa (1789).

Cromwell la bãtãlia de la Naseby.
Tablou de Ch. Landseer, 1851. Alte
Nationalgalerie, Berlin
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D O S A R
A

Despre libertatea naturalã a omului

„Libertatea naturalã a omului este de a nu recunoaºte
nicio putere superioarã lui, de a nu se supune voinþei sau
autoritãþii legislative a nimãnui ºi de a nu avea pentru a
regla raporturile din societate decât legea naturalã. Libertatea omului în societate constã în a nu fi supus decât unei
singure puteri, cea legislativã, stabilitã de Stat de comun
acord ºi de a nu recunoaºte nicio altã autoritate, nicio
altã lege în afara celei create de aceastã putere, conform
misiunii care i-a fost încredinþatã.
De fiecare datã când un oarecare numãr de oameni
se unesc pentru a forma o societate, fiecare renunþând
la interesul personal, la puterea de a face sã fie aplicatã
legea naturalã ºi cedând toate acestea colectivitãþii, atunci
ºi numai atunci se naºte o societate civilã ºi politicã...”
John Locke
Ce p[rere ai despre ideile lui John Locke despre
libertatea uman[? Crezi c[ este posibil de realizat
principiul libert[\ii naturale a omului de c[tre to\i
oamenii? A fost oare înc[lcat dreptul la libertate
al lui Carol I?

B

Din Declaraþia drepturilor (1689)

... Lorzii spirituali (ierarhii ecleziastici) ºi temporali
(aristocraþia) ºi Comunele [...] constituind ansamblul reprezentativ al întregii naþiuni [...] declarã înainte de toate
pentru apãrarea vechilor lor drepturi ºi libertãþi:
1. Cã pretinsa putere a autoritãþii regale de a suspenda legile sau aplicarea legilor fãrã consimþãmântul
Parlamentului este ilegalã;
4. Cã orice impozitare bãneascã fãcutã în beneficiul
Coroanei, fãrã consimþãmântul Parlamentului, indiferent
de duratã ºi de modul în care va fi perceputã, dacã nu
este consfinþitã de Parlament, este ilegalã;
5. Cã este un drept al supuºilor de a înainta petiþii
regelui ºi cã toate întemniþãrile ºi urmãririle fãcute în
virtutea acestor plângeri sunt ilegale;
6. Cã ridicarea ºi întreþinerea unei armate în regat,
pe timp de pace, fãrã consimþãmântul Parlamentului, este
contrarã legii;
8. Cã alegerile membrilor Parlamentului trebuie sã
fie libere;
9. Cã libertatea cuvântului [...] nu poate fi obstrucþionatã sau pusã în discuþie de nicio curte sau oricare alt loc,
ci numai de Parlamentul însuºi;
13. Cã, în sfârºit, pentru a apãra toate aceste prejudicii
ºi pentru a îmbunãtãþi, întãri ºi urmãri legile, Parlamentul
va trebui sã fie convocat cu regularitate.
Ce articole din „Declara\ia drepturilor” se refer[ la
sistemul politic, sistemul de impozite, organizarea
armatei, libert[\ile fundamentale? Puteau oare
principiile declarate s[ fie implementate în via\[
prin compromis, f[r[ recurgerea la violen\[?
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Decapitarea lui Carol I (1649). Tablou de John Visop

C

Oliver Cromwell

Provenea din rândurile
noii nobilimi engleze ºi
era puritan. A fost ales
deputat în Parlamentul
cel Lung (1640), devenind
liderul opoziþiei faþã de
politica regelui Carol I.
A fost un bun organizator ºi conducãtor militar
(fondeazã „armata noului
model”), remarcânduse în rãzboaiele civile,
când a condus armata
parlamentarã în bãtãliile
de la Marston Moor (1644) ºi Naseby (1645). La reluarea luptelor în anul 1648 intrã în Londra ºi contribuie la
judecarea ºi condamnarea la moarte a regelui. În calitate
de lord-protector, incoruptibil ºi foarte popular printre
mase, instaureazã o dictaturã militarã nemiloasã faþã de
opoziþie. A reprimat catolicii, expediþia sa în Irlanda fiind
consideratã una dintre cele mai mari atrocitãþi din istoria
anglo-saxonã.

D

Despre originea lui Oliver Cromwell

„Oliver Cromwell era tipul de moºier puritan care
singur îºi lucra pãmântul, strâns legat de clasele mijlocii ºi
inferioare din oraº ºi de la þarã în afaceri ºi politicã localã.
Campion al drepturilor comune ale þãranilor ºi pescarilor
sãraci în problemele de drenare a þinutului mlãºtinos,
el câºtigase un loc de frunte în afecþiunea regiunii sale,
înainte chiar de întrunirea Parlamentului cel Lung...”
G. M. Trevelyan, istoric englez
Analizeaz[ informa\iile despre Oliver Cromwell.
Ce calit[\i ]l caracterizau? Ce interese urm[rea
Oliver Cromwell prin ac\iunile sale?

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Parlamentul englez
Parlamentul este instituþia reprezentativã a naþiunii engleze.
Îºi trage rãdãcinile încã din perioada anglo-saxonã. Cucerirea
Angliei de normanzi (1066) a dus cu sine rãspândirea relaþiilor
feudale, pe lângã curtea regelui existând un consiliu compus din
marii feudali ºi ierarhii bisericeºti. La 1215 aristocraþii englezi
i-au impus regelui Ioan Fãrã-de-Þarã o cartã a libertãþilor nobiliare
(Magna Charta Libertarum), în care monarhului i se interzicea
perceperea impozitelor fãrã acceptul Consiliului regal, care treptat
s-a transformat într-un parlament electiv. Din secolul al XIV-lea el
era compus din douã camere: Camera Lorzilor (aristocraþia laicã
ºi ecleziasticã) ºi Camera Comunelor (nobilimea ºi orãºenimea).
În perioada Tudorilor exista un echilibru între Parlament,
ca instituþie reprezentativã, ºi puterea monarhicã. Venirea la
putere a dinastiei Stuarþilor la începutul secolului al XVIIlea, care au încercat sã guverneze în stil absolutist, a produs
un conflict major, care s-a revãrsat într-un rãzboi civil (16421648). Victoria forþelor ce sprijineau Parlamentul a condus la
proclamarea republicii engleze, condusã de Oliver Cromwell.
„Glorioasa revoluþie” (1689) stabilea prerogativele Parlamentului
ºi ale monarhului, transformând Regatul Angliei într-o monarhie
parlamentarã (Anglia nu are constituþie în sensul modern al
cuvântului), care consfinþeºte principiul separãrii puterilor în stat.
Regele este considerat ºeful statului ºi este un simbol al naþiunii
(sãrbãtoarea naþionalã a Marii Britanii este ziua de naºtere a
suveranului). Cabinetul de miniºtri, în frunte cu prim-ministrul,
deþine puterea executivã, este numit de rege, dar este responsabil
în faþa Parlamentului. Acest sistem de guvernare a fost urmat ºi
de alte þãri ºi este cunoscut sub numele „modelul Westminster”
(locul de reºedinþã al Parlamentului britanic).
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6. Care au fost cauzele restabilirii regalitãþii prin revenirea Stuarþilor în Anglia?
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5. Numeºte principalele cuceriri ale Revoluþiei Engleze. Cum aceste cuceriri
au influenþat dezvoltarea
ulterioarã a societãþii?
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4. Prezintã rolul lui Oliver
Cromwell în revoluþia
englezã.
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3. Demonstreazã caracterul
revoluþionar al rãzboaielor
civile din Anglia.
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2. Explicã de ce, pe lângã
obiectivele economice ºi
social-politice, Revoluþia
din Anglia s-a manifestat
ºi sub lozinci religioase.

Precizeaz[ care a fost rolul
Parlamentului englez pân[ la
mijlocul secolului al XVII-lea, în
timpul Revolu\iei Engleze şi în
perioada postrevolu\ionar[.

B[t[lii victorioase pentru
1645 lag[rul parlamentului
1644 lag[rul regali=tilor

Edinburgh

Glasgow
I. Islay

1. Analizeazã situaþia din
Anglia în prima jumãtate
a secolului al XVII-lea.
Demonstreazã, prin exemple concrete, cã societatea
era în crizã ºi relaþiile
dintre diferite categorii de
populaþie se tensionau.
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R[scoalele levellerilor
Mi=c[rile diggerilor

Teritorii care au r[mas în posesia latifundiarilor irlandezi
dup[ cucerirea Irlandei (1652)

Anglia, de la la monarhia absolutist[ la cea parlamentar[ / 53

§12

Rãzboiul de Independenþã al
coloniilor engleze. Constituirea SUA

R[zboiul de Independen\[ al celor 13 colonii nord-americane (1776-1783) ]mpotriva metropolei britanice a constituit prima
revolt[ general[ contra Vechiului Regim ]n Occident, care ]mpreun[ cu Revolu\ia Francez[ =i revolu\iile burghezo-democratice
din sec. XIX au fost denumite „revolu\ie atlantic[”. Odat[ cu ob\inerea independen\ei de c[tre SUA s-au creat condi\ii favorabile
pentru democratizare =i dezvoltarea capitalismului ]n Lumea Nou[.

EVOCARE




Care era situaþia coloniilor
engleze din America de Nord
pânã la Rãzboiul de Independenþã?
Descrie relaþiile dintre coloniile
engleze din America de Nord
ði metropolã pânã la sfârðitul
sec. al XVIII-lea.

Prima Zi a Recunoºtinþei. Tablou de J. Ferris

Ziua Recunoðtinþei (Thanksgiving
Day) este o sãrbãtoare în care se
mulþumeðte lui Dumnezeu ði celor
apropiaþi pentru bogãþia recoltei.
Introdusã de primii coloniðti, sosiþi pe
corabia ”Mayflower” în America, a
fost sãrbãtoritã în 1621, ca semn de
recunoðtinþã faþã de recolta bogatã
obþinutã dupã o perioadã grea,
când au murit aproape jumãtate din
coloniðti. Supravieþuirea s-a datorat
ði amerindienilor, care i-au învãþat pe
nou-veniþi ce plante sã cultive.

VOCABULAR
▪ Constituþie
▪ Confederaþie
▪ Federaþie
▪ Congres Continental
▪ „Declaraþia drepturilor” (1791)
▪ Amendament

● Situaþia coloniilor engleze din America de Nord
Cãtre mijlocul secolului al XVIII-lea coloniile nord-americane se
aflau sub dominaþia britanicã. Acestea erau niºte colonii prospere,
care beneficiau de protecþia metropolei contra concurenþilor strãini.
Oraºe coloniale puternice precum Bostonul, New Yorkul, Philadelphia se aflau la rãscrucea multor drumuri comerciale ce legau
America de Nord, Indiile Occidentale, Africa ºi Europa.
Coloniile americane au gãzduit mai multe grupuri religioase
(protestanþi) ºi etnice, aici existau mai multe libertãþi ºi o mai mare
autonomie localã decât pe continent. Rãzboiul de 7 Ani (17561763), din care Anglia a ieºit victorioasã, dar epuizatã din punct
de vedere financiar, a tensionat raporturile dintre metropolã ºi
coloniile sale.
Pentru a redresa situaþia economicã, guvernul regelui George al
III-lea (1769-1820) a încercat sã impunã niºte taxe modeste asupra americanilor, fapt care a trezit protestele coloniºtilor. Problema
de principiu nu era de ordin economic, ci de ordin politic, fiindcã
americanii au considerat cã sunt lezaþi în drepturile lor. O serie de
ciocniri violente au adâncit criza. În 1773 coloniºtii, nemulþumiþi
de reinstituirea monopolului asupra ceaiului, au organizat distrugerea unui cargou care aducea acest produs la Boston, fapt care a
dus la sancþiuni economice dure din partea Angliei. Solidarizarea
coloniºtilor s-a manifestat în convocarea Primului Congres Continental de la Philadelphia, la care s-a decis suspendarea comerþului
cu Marea Britanie.

● Rãzboiul de Independenþã (1775-1783)

Ca rãspuns,
englezii încep rãzboiul, în care iniþial aveau superioritate, fiind
sprijiniþi de o parte a populaþiei, interesatã de prezenþa britanicã
(„loialiºtii”), ºi de unele triburi de indieni. Treptat, însã, coloniºtii
rebeli reuºesc sã-ºi mobilizeze forþele, alegând un comandant suprem
în persoana lui George Washington, ºi sã obþinã un substanþial
sprijin strãin din partea vechilor state rivale ale Angliei în problemele
coloniale: Franþa, Spania ºi Olanda. La 4 iulie 1776, în cadrul celui de-al Doilea Congres Continental este adoptatã Declaraþia de
independenþã a Statelor Unite, redactatã de un grup de persoane în
frunte cu Thomas Jefferson, în care se explicã raþiunile separãrii
de britanici ºi se proclamã principiile de organizare a noului stat.
Aceastã zi va deveni ziua naþionalã a SUA.
Vãzutã ca o luptã contra tiraniei, cauza americanã devine foarte
popularã printre liberalii europeni, un rol important în propagarea
acesteia având Benjamin Franklin (1706-1790), primul ambasador
al Statelor Unite la Paris. Prima etapã a rãzboiului, cu succes schimbãtor, a culminat cu bãtãlia de la Saratoga (1777), unde englezii
au suferit o înfrângere catastrofalã. Urmãtoarele victorii pe uscat
ºi pe mare ale coloniºtilor ºi ale coaliþiei antiengleze i-au obligat pe
britanici sã cedeze, iar dupã înfrângerea ºi capitularea de la York-
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C U R S
town (1781), sã semneze pacea preliminarã ºi sã
recunoascã independenþa americanã prin Tratatul
de la Versailles (1783).

● Constituirea Statelor Unite ale Americii
Programul liberal al Revoluþiei Americane a fost
consolidat de Constituþia federalã, Declaraþia
drepturilor (Bill of Rights) ºi crearea republicii.
Un impact deosebit asupra fondatorilor SUA au
avut ideile iluministe, mai ales cele ale lui Locke,
Montesquieu ºi Rousseau.
Constituþia americanã, adoptatã la 17 septembrie 1787, a fost redactatã în termenii unui contract social între guvern ºi societate („noi, poporul
Statelor Unite”), element care va sta la fundamentul oricãrei organizãri democratice moderne. Noul
stat a primit forma unei republici federale, având
la bazã principiul separãrii puterilor, atât între
puterea centralã (federalã) ºi state, cât ºi a celor
trei ramuri ale puterii statale (legislativã, executivã
ºi judiciarã), printr-un sistem de control reciproc.
Astfel, guvernul federal rãspunde de apãrare,
monedã, politicã externã, comerþ exterior, pe când
statele garanteazã buna funcþionare a transporturilor, educaþiei, justiþiei, poliþiei etc.
Puterea executivã este conferitã preºedintelui
SUA, ales pe un termen de patru ani printr-un
sufragiu universal indirect (populaþia alege electorii din fiecare stat, ca apoi aceºtia sã-l aleagã
pe preºedinte). Acesta numeºte secretarii de stat
(miniºtrii), care formeazã guvernul. Din punct de
vedere politic, preºedintele este supus controlului
de cãtre Congres, iar juridic este monitorizat de
Curtea Supremã de Justiþie.
Puterea legislativã este exercitatã de un Congres bicameral: Camera Reprezentanþilor, în
care fiecare stat este reprezentat proporþional cu
numãrul populaþiei, ºi Senatul, în care fiecare
stat alege câte doi senatori. Puterea judiciarã este
deþinutã de Curtea Supremã, compusã din membri numiþi de preºedinte pe viaþã.

În primele 10 amendamente (din 1791) – Bill
of Rights (Declaraþia drepturilor) - ale Constituþiei SUA (astãzi sunt 22), se recunoaºte ideea cã
poporul este suveran ºi cã deþine niºte drepturi, pe
care guvernul este obligat sã le protejeze.
Pe timpul primilor preºedinþi, George Washington (1789-1797), John Adams (1797-1801) ºi
Thomas Jefferson (1801-1809), tânãrul stat îºi
consolideazã independenþa prin importante reforme interne ºi extindere teritorialã (în 1803, de
la Franþa a fost cumpãratã Louisiana).

● Impactul revoluþiei
Prin adoptarea Constituþiei de cãtre toate
statele, SUA au devenit un stat independent,
democratic, care proteja libertãþile ºi interesele cetãþenilor sãi. Erau excluºi cetãþenii de culoare (care
primesc acest drept dupã Rãzboiul de Secesiune) ºi
femeile (vor obþine acest drept în sec. XX), dar toþi
erau protejaþi ºi egali în faþa legii. Aceste idealuri
au inspirat miºcãrile revoluþionare din Europa
(Revoluþia Francezã, revoluþiile de la 1848-1849)
ºi pe cele din America Latinã (sec. XIX), Africa ºi
Asia (a doua jumãtate a secolului XX).
Astfel, Constituþia SUA a oferit americanilor
ºi altor popoare un model de guvernare ale cãrui
caracteristici stau la baza altor legi ºi drepturi.
Conform Constituþiei, în societate activa un sistem
flexibil ºi o federaþie puternicã. Pentru prima
datã pe continentul american se creeazã un stat
independent, deschizând ºi pentru alte popoare
perspective pentru democraþie ºi progres.
Puterea de stat conform Constituþiei federale a SUA
PUTEREA
JUDECÃTOREASCĂ

PUTEREA
EXECUTIVĂ

PUTEREA
LEGISLATIVĂ

Control
CONGRESUL
Senatul

Camera
Reprezentanților

435
deputați
aleși pe
2 ani

100
senatori
aleși pe
6 ani

Semnarea Declaraþiei de independenþã a SUA, 4 iulie 1776
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„Partida de ceai” de la Boston, 1773. Litografie de N. Currier

A

Despre principiul suveranitãþii poporului în SUA

„În America, principiul suveranitãþii poporului nu este
tãinuit inoperant, ca în cazul altor naþiuni [...] este un fapt
legal ºi atotputernic, care guverneazã întreaga societate;
care se întinde liber ºi ajunge fãrã obstacole la ultimele
sale consecinþe [...] Dacã existã în lume o singurã þarã unde
se poate nutri speranþa ca dogma suveranitãþii poporului
sã fie apreciatã la adevãrata ei valoare,[...] acea þarã este
cu siguranþã America.”
Alexis de Tocqueville
Care este diferen\a dintre principiile suveranit[\ii
poporului în America şi cele din statele europene?

B

Din Declaraþia de independenþã a SUA

Noi considerãm adevãruri evidente prin sine cã toþi
oamenii au fost creaþi egali, cã sunt înzestraþi de Creatorul
lor cu anumite drepturi inalienabile, cã printre acestea se
numãrã viaþa, libertatea ºi cãutarea fericirii. Cã, pentru
a garanta aceste drepturi, oamenii au instituit guverne,
a cãror justã autoritate derivã din consimþãmântul celor
guvernanþi. Cã ori de câte ori o formã de guvernare devine
o primejdie pentru aceste scopuri, este dreptul poporului
sã o schimbe sau sã o abroge, instituind un nou guvern,
bazat pe acele principii ºi organizat în acele forme care-i
vor pãrea mai potrivite pentru a-i garanta siguranþa ºi
fericirea...

C

„Declaraþia drepturilor” (zece amendamente la Constituþia SUA, 1791)

I. Congresul nu va elabora nicio lege care sã impunã o
religie sau sã interzicã practicarea liberã a unei religii; sau
sã restrângã libertatea cuvântului sau a presei; sau dreptul
poporului la întrunire [...]
II. [...] dreptul poporului de a deþine şi purta arme nu
va fi încãlcat.
III. În timp de pace niciun soldat nu va fi încartiruit într-o
locuinþã fãrã consimþãmântul proprietarului [...]
IV. Dreptul persoanei de a se simþi în siguranþã [...], împotriva percheziþiilor şi confiscãrilor nemotivate nu poate
fi încãlcat; şi nu vor fi emise mandate decât pe baza unor
motive întemeiate [...]
V. Nicio persoanã nu va fi obligatã sã rãspundã pentru
o crimã [...] decât în baza unei declaraþii sau puneri sub
acuzare emise de Marele Juriu [...]; nicio proprietate privatã nu va putea fi luatã pentru interes public fãrã o justã
despãgubire.
VI. În toate urmãririle penale, acuzatul are dreptul sã
fie judecat prompt şi public de cãtre un juriu imparþial al
statului sau districtului în care crima a fost comisã [...].
VII. În procesele de drept comun, atunci când valoarea
în litigiu depãşeşte douãzeci de dolari, dreptul de a fi judecat de cãtre o Curte cu juri va fi respectat şi nicio faptã
judecatã de cãtre o curte cu juri nu va putea fi reexaminatã
de o altã Curte [...].
VIII. Nu vor fi cerute cauþiuni excesive, nici nu vor fi impuse
amenzi excesive, nici nu vor fi aplicate pedepse crude sau
excepþionale.
IX. Enumerarea anumitor drepturi în Constituþie nu va
fi interpretatã ca negare sau restrângere a altor drepturi
pãstrate de cãtre popor.
X. Puterile care nu sunt delegate Statelor Unite prin
Constituþie şi nici nu sunt interzise de aceasta statelor sunt
rezervate statelor respective sau poporului.

Articolele Confederaþiei (1781-1788)

Art. 1. Aceastã confederaþie trebuie sã poarte numele
Statele Unite ale Americii.
Art. 2. Fiecare stat îºi pãstreazã supremaþia, libertatea
ºi independenþa, precum ºi întreaga putere, jurisdicþie ºi
toate drepturile...
Art. 3. Fiecare din statele enumerate intrã într-o Uniune
trainicã prieteneascã cu fiecare dintre celelalte state în
scopul apãrãrii comune, asigurãrii libertãþilor ºi profitului
reciproc ºi general...
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Analizeaz[ imaginile. Ce evenimente sunt prezentate?
Alc[tuie=te 2-3 întreb[ri, pe care le po\i adresa
imaginar reprezentan\ilor coloniilor engleze şi generalilor din armata regal[.
Capitularea englezilor la Yorktown. Tablou de J. Trumbull, 1787

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Ideile gânditorilor europeni ºi consecinþele lor
Thomas
Hobbes,
Leviathanul
(1651)

Idei majore
Oamenii sunt conduºi de
egoism ºi zgârcenie ºi se
rãzboiesc între ei, fiind unii
pentru alþii ca niºte lupi
(„Homo homini lupus”).

Consecinþe
Ideile lui Hobbes sunt
folosite adesea pentru a justifica puterea
absolutã.

John
Locke,
Al doilea
tratat de
guvernare (1690)

Oamenii au dreptul natural la viaþã, libertate ºi proprietate. Conducãtorii au
o responsabilitate directã
faþã de supuºi pentru
protejarea acestor drepturi. Oamenii au dreptul sã
schimbe acel guvern care
nu a reuºit acest lucru.

Locke i-a influenþat pe
autorii Declaraþiei de
independenþã a SUA ºi
ai Declaraþiei drepturilor
omului ºi cetãþeanului în
Franþa. De asemenea,
reflecþiile sale au fost
folosite pentru justificarea egalitãþii feminine ºi
a marginalizaþilor.

Montesquieu,
Spiritul
Legilor
(1748)

Puterea guvernului este
necesarã pentru a preveni
ca un grup de oameni sã
nu concentreze în mâinile
sale prea multe atribuþii.

Ideea separãrii puterilor
în stat stã la baza tuturor regimurilor democratice de astãzi.

J.J. Rousseau,
Contractul social
(1762)

Scopul suprem al societãþii
este obþinerea bunãstãrii
generale, iar al guvernului
sã creeze condiþii pentru
atingerea acestui scop.

Ideea contractului social
ºi a suveranitãþii populare stau ºi ele la baza
regimurilor democratice
contemporane.

1. Descrie cauzele Rãzboiului de Independenþã.
2. Realizeazã o comunicare
scurtã despre democraþia
americanã, studiind ºi
surse suplimentare.
3. Studiazã Constituþia SUA
ºi determinã importanþa
separãrii puterilor într-un
stat democratc. Comparã
Constituþia SUA cu alte
legi fundamentale din alte
state din epoca modernã ºi
cea contemporanã.
4. Analizeazã Declaraþia de
independenþã ºi precizeazã
ce idei au avut cel mai
mare rãsunet. Ce idei sunt
importante ºi astãzi?
5. Explicã de ce Rãzboiul de
Independenþã al coloniilor
engleze este considerat
drept revoluþie.
6. Demonstreazã importanþa
ideilor iluminiºtilor din
epoca modernã pentru societatea contemporanã.
Localizeaz[ pe hart[ cele 13
colonii engleze care au format
SUA:
New Hampshire,
Massachussetts, Rhode-Island,
New Jersey, Providence,
Connecticut, New York,
Pennsylvania, Delaware,
Maryland, Virginia, Carolina
de Nord, Carolina de Sud şi
Georgia.
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§13

Revoluþia Francezã de la sfârðitul
secolului al XVIII-lea

}n anii 70-80 ai sec. al XVIII-lea Fran\a continua s[ fie cel mai puternic stat al Europei. Aparen\a suprema\iei sale ]ns[ era
subminat[ de o criz[ care a adus spre marginea pr[pastiei Vechiul Regim. R[sp`ndirea noilor elemente =i rela\ii capitaliste era
st[vilit[ de sistemul feudal absolutist. Situa\ia putea fi solu\ionat[ doar printr-o schimbare radical[, care a produs transform[ri
ce au influen\at toate domeniile societ[\ii franceze. Evenimentele din Fran\a au influen\at modul de g`ndire al oamenilor.
Vechile no\iuni: monarhia, biserica, religia, privilegiile (care p[reau de neatins) – sunt tot mai discutate =i analizate critic. Pretutindeni unde au ajuns armatele franceze, s-a produs o larg[ difuzare a ideilor revolu\ionare. Se instaurau republici, guverne
reprezentative, se aboleau privilegiile sociale =i se confiscau p[m`nturile bisericii.

EVOCARE





Caracterizeazã situaþia din
Franþa în perioada monarhiei
absolutiste.
Care au fost cauzele adâncirii
crizei Vechiului Regim?
Ce reprezintã sistemul stãrilor
în Franþa? Care sunt caracteristicile acestuia?

Cucerirea Bastiliei, 14 iulie 1789.
Tablou de Bernard René Jourdan

VOCABULAR
▪ Revoluþie
▪ Adunare constituantã
▪ Adunare naþionalã
▪ Montaniarzi
▪ Notabili
▪ Girondini
▪ Iacobini
▪ Dictaturã
▪ Republicã
▪ Directorat

● Criza Vechiului Regim
Conflictele dintre stãrile
privilegiate, care dominau societatea francezã ºi erau scutite de
impozite, ºi starea a III-a (peste 96% din populaþia Franþei), pestriþã
dupã componenþã, contribuabilã ºi lipsitã de drepturi, deveneau tot
mai acute.
Sistemul politic al monarhiei absolute în frunte cu un rege slab
tot mai puþin stãpânea situaþia ºi nu întreprindea reforme. Societatea
francezã, în special elita ei educatã în spiritul Iluminismului, era
maturizatã pentru mari schimbãri.
În anii 1788-1789 Franþa a fost lovitã de o puternicã crizã economicã, ani cu roadã scãzutã, decãderea meºteºugurilor, creºterea
preþurilor, a datoriei de stat la 4,5 miliarde franci. Statul a fost pus
în pragul falimentãrii. Încercãrile nereuºite ale unor reforme moderate, cum au fost cele ale lui Calonne, l-au determinat pe rege sã
convoace Adunarea Notabililor. Respingând cererile regelui, care
se reduceau la completarea vistieriei, notabilii au cerut consultarea
naþiunii prin convocarea Stãrilor Generale, care nu se reuniserã
încã din 1614. Monarhul a aprobat cerinþa, ceea ce a fost salutat
de majoritatea categoriilor sociale, fiecare vãzând în aceasta o posibilitate de a îmbunãtãþi situaþia.
● Începutul revoluþiei
La 5 mai 1789 regele Ludovic al
XVI-lea a deschis lucrãrile Statelor Generale ºi a propus deputaþilor discutarea separatã pe stãri a proiectelor de reforme. Deputaþii
stãrii a III-a, considerându-se adevãraþii reprezentanþi ai poporului
francez, s-au adresat celorlalþi sã se întruneascã în comun, fapt care
s-a discutat câteva sãptãmâni. Dintre principiile „o stare – un vot”
ºi „un deputat – un vot” regele a ales primul. Atunci, pe 17 iunie
deputaþii stãrii a III-a ºi circa 100 de deputaþi din celelalte douã
stãri s-au declarat Adunare Naþionalã.
Monarhul, indignat, a dat ordin sã fie suspendate ºedinþele ei.
La 20 iunie, deputaþii s-au adunat în sala de jocuri cu mingea ºi
au jurat sã nu se împrãºtie pânã ce nu va fi elaboratã Constituþia.
La cererea trimisului regelui de a elibera sala, deputatul Mirabeau
a spus: „Du-te ºi spune celor care te-au trimis cã noi suntem aici
prin voinþa poporului ºi nu vom pleca decât prin forþa baionetelor”.
Acest pas îndrãzneþ l-a obligat pe monarh sã recomande deputaþilor
stãrilor privilegiate sã adere la Adunarea Naþionalã.
La 9 iulie Adunarea Naþionalã s-a declarat Adunare Constituantã. Regele ºovãia. Pe de o parte, el fãcea unele cedãri, pe de alta,
a chemat noi trupe ºi l-a demis din post pe controlorul finanþelor
Necker, care iniþiase o serie de reforme progresiste. Ultimul fapt i-a
indignat pe parisieni. Pe 12 ºi 13 iulie ei au devastat magazine ºi
depozite de arme, iar pe data de 14 iulie 1789 au asaltat cetatea
Bastilia, simbolul regimului feudal absolutist.
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polarizãri politice. La iniþiativa Clubului Cordelierilor, pe Câmpia Marte a avut loc o demonstraþie
care cerea lichidarea puterii regale. Ea a fost reprimatã cu forþa armelor de noile autoritãþi.

● Constituþia anului 1791 ºi începutul
rãzboaielor revoluþionare

Jurãmântul din sala de jocuri cu mingea, 20 iunie 1789. Tablou
de Jacques-Louis David

● Adunarea Constituantã
Sub presiunea evenimentelor regele a recunoscut Adunarea
Naþionalã, l-a reinstituit în post pe Necker ºi a recunoscut tricolorul albastru-alb-roºu (culorile Parisului ºi culoarea albã regalã) drapel al Franþei. S-a
oficializat Garda Naþionalã în frunte cu La Fayette.
Vestea despre evenimentele de la Paris a generat schimbãri esenþiale în toate provinciile franceze,
cunoscute sub numele de „revoluþii municipale”.
Regiunile ºi oraºele îºi înlocuiau organele locale
cu cele eligibile, creau gãrzi naþionale, eliberau
deþinuþii politici etc. Franþa fu cuprinsã de „marea
spaimã” sau „noua Jacquerie”. Þãranii refuzau sã
se supunã autoritãþilor, devastau castelele feudale,
ardeau documentele care fixau prestaþiile etc.
Insistent se cerea emiterea Constituþiei. Deputaþii însã considerau cã elaborarea legii fundamentale
necesitã timp ºi de aceea au decis sã expunã principiile generale în baza cãrora ea va fi compusã. La
26 august 1789 s-a adoptat Declaraþia drepturilor
omului ºi cetãþeanului. Regele nu era hotãrât sã
cedeze sau sã se opunã Adunãrii. El nu a semnat
decretele ºi a plecat la Versailles. În urma unui
marº al sãrãcimii din Paris, el a fost readus în capitalã, unde a aprobat toate transformãrile votate de
Adunarea Constituantã.
Reformele atingeau interesele tuturor categoriilor sociale ºi erau elaborate în condiþiile unei lupte
aprige între principalele curente politice: regaliºti,
feuliani (adepþii monarhiei constituante) ºi radicali
(pãrtaºii extinderii revoluþiei). Reprezentanþii lor
s-au unit în numeroase cluburi (Breton, Iacobin,
al Cordelierilor etc.), care devin focare importante
ale vieþii politice franceze.
Ludovic al XVI-lea nu reuºea sã se opunã evenimentelor. Nehotãrât pânã acum, el decide în cele
din urmã sã evadeze din Franþã, dar planul sãu
a eºuat. La Varennes, nu departe de hotarul cu
Belgia, regele a fost recunoscut ºi reîntors la Paris.
Pentru a evita nemulþumirea maselor, s-a declarat
cã regele a fost rãpit. Criza a pus începutul unei noi

Cãtre începutul lunii septembrie 1791, Adunarea
a elaborat Constituþia ºi regele a semnat-o. Franþa a
devenit monarhie constituþionalã. Puterea legislativã
aparþinea Adunãrii Legislative, iar cea executivã –
monarhului ºi miniºtrilor numiþi de el. Þara a primit
o nouã organizare administrativã, fiind împãrþitã în
82 de departamente aproximativ egale, conduse de
directori eligibili. Populaþia a fost împãrþitã în cetãþeni activi ºi pasivi. Primii aveau drepturi electorale
(bãrbaþii de la vârsta de 25 de ani, cu un anumit cens
de avere). Ei au ales Adunarea Legislativã, care ºi-a
început activitatea la 1 octombrie 1791. Cea mai
puternicã influenþã o aveau deputaþii din departamentul Gironda, aºa-numiþii girondini.
Evenimentele din Franþa i-au îngrijorat pe
monarhii europeni, care vedeau în Revoluþia
Francezã un pericol pentru propria lor stãpânire
absolutã. În februarie 1792, Prusia ºi Austria au
semnat un tratat împotriva Franþei revoluþionare.
În martie, legislativul a discutat situaþia externã
a Franþei. Preluând iniþiativa, în luna urmãtoare
Franþa a declarat rãzboi Austriei. De atunci ea
va lupta, cu unele întreruperi, timp de 22 de ani.
Perioada iniþialã a rãzboiului era în defavoarea
Franþei. Criza care a adus la revoluþie slãbise
ºi capacitatea de apãrare a statului. În armatã,
majoritatea ofiþerilor erau monarhiºti ºi, încã de
la începutul rãzboiului, duºmanii cunoºteau planurile militare ale francezilor. Armatele austriece ºi
prusiene au invadat teritoriul Franþei. La propunerea deputatului iacobin Danton a fost proclamatã
lozinca „Patria în pericol!” ºi anunþatã mobilizarea
generalã. La 20 septembrie, obþinând o victorie
asupra armetei prusiene la Valmy, francezii au
continuat ofensiva în Belgia.
Bãtãlia de la Valmy, 1792. Tablou de Jean-Baptiste Mauzaisse

Revolu\ia Francez[ de la sfâr=itul secolului al XVIII-lea / 59

C U R S
● Instituirea Primei Republici Franceze
În vara anului 1792 situaþia Franþei era
criticã. Armatele aliaþilor înaintau spre Paris ºi
comandantul lor, ducele Brunswick, a emis un
manifest în care prevenea cã va supune Parisul
execuþiei dacã cetãþenii nu vor fi fideli regelui. Ecoul
lui a fost defavorabil lui Ludovic. Secþiile Parisului
(Comuna) au cerut abolirea puterii regale. La 10
august 1792 sanchiloþii au asaltat Palatul Tuilleries
ºi l-au arestat pe rege. Liderii Comunei au declarat
stare de asediu ºi au introdus restricþii care aveau
menirea sã organizeze apãrarea Parisului. În aceste
condiþii au avut loc alegeri în Convenþia Naþionalã.
În capitalã au loc tulburãri de masã. Sanchiloþii
rãsculaþi au devastat închisorile ºi au ucis peste
cinci mii de deþinuþi aristocraþi.
Odatã cu deschiderea lucrãrilor Convenþiei, a fost
înlãturat pericolul extern prin victoria de la Valmy
(20 sept. 1792). În timp de o lunã e cuceritã Belgia
ºi s-a declarat întregii Europe: „Se va acorda sprijin
tuturor popoarelor care doresc sã-ºi câºtige libertatea”.
La 21 septembrie 1792 Convenþia Naþionalã
a proclamat Republica Francezã. La început,
rolul principal în viaþa politicã l-a jucat burghezia
moderatã (girondinii), care considerau cã revoluþia
ºi-a atins obiectivele. Dar ei au întâmpinat
o puternicã opoziþie din partea deputaþilor
iacobini în frunte cu Robespierre, care cãutau
sã radicalizeze revoluþia. Susþinuþi de Comuna din
Paris, radicalii au cerut judecarea lui Ludovic ºi
elaborarea unei noi Constituþii.
Executarea lui Ludovic al XVI-lea (21 ianuarie
1793), precum ºi ocuparea de cãtre trupele
franceze a Olandei au intensificat lupta monarhilor
din Europa împotriva Revoluþiei Franceze. Anglia,
vechiul rival al Franþei, a devenit organizatorul
principal al coaliþiei antifranceze, care a trecut la
contraofensivã.
Executarea lui Ludovic al XVI-lea, 21.01.1793

● Instaurarea dictaturii iacobinilor. TeroaIacobinii, vãzând cã legal nu pot domina în
rea
Convenþie, pe 31 mai, au organizat o demonstraþie
a parizienilor ºi a detaºamentelor Gãrzii Naþionale
lângã clãdirea legislativului. La 2 iunie rãsculaþii
au înconjurat Convenþia ºi au impus-o sã adopte
hotãrâri despre excluderea girondinilor.
În iunie 1793 iacobinii au emis o nouã Constituþie, care era cea mai democraticã lege a timpului. Dar ea a rãmas numai declaratã, deoarece
instaurarea dictaturii nu a permis transpunerea
ei în viaþã. Întreaga putere a fost concentratã în
mâinile Comitetului Salvãrii Publice ºi Comitetului Salvãrii Naþionale.
Guvernarea iacobinilor a fost bogatã în acte
legislative radicale. Toate obligaþiile feudale au fost
anulate fãrã despãgubire. Pãmânturile roialiºtilor
se declarau confiscate ºi urmau a fi puse în vânzare ca averi naþionale în loturi mici la preþ redus.
Pãmânturile comunale de asemenea urmau a fi
restituite þãranilor. Astfel, în numai douã luni,
prin legislaþia agrarã, iacobinii au dat lovitura
zdrobitoare relaþiilor feudale.
În luptele cu duºmanii, mãsurile severe ale
iacobinilor au dat roade pozitive. Ei au declarat
recrutarea în masã ºi, în scurt timp, au mãrit efectivul armatei la 600.000 de soldaþi. La posturile de
ofiþeri ºi generali au fost promovaþi oameni noi, tineri, talentaþi, indiferent de provenienþa lor socialã.
Mãsurile au dus la schimbarea raportului de forþe
pe front în favoarea francezilor. La începutul anului
1794, întreg teritoriul Franþei a fost eliberat.
Politica radicalã a iacobinilor a atins apogeul
sãu prin aplicarea terorii. Liderul iacobinilor,
Robespierre, cãruia i se spunea Incoruptibilul,
pentru cã nu voia bogãþie, dorea sã creeze o utopicã Republicã a virtuþii. Urmând acest ideal, el a
instaurat cea mai sângeroasã teroare, care a secerat zeci de mii de oameni. Ea a fost declanºatã
dupã asasinarea liderului sanchiloþilor, „prietenul
poporului“ – Marat. La începutul lui septembrie
1793 iacobinii „au pus teroarea la ordinea zilei”.
Organele dictatoriale iacobine ºi-au asumat
prerogative judiciare nelimitate. S-a votat Legea
despre suspecþi. În categoria de suspect putea fi
inclus orice francez, indiferent de provenienþa lui
socialã, vârstã, atitudinea faþã de revoluþie. Era
de ajuns ca el sã nu fi plãcut unor persoane din
rândul iacobinilor care aveau împuterniciri de a
pedepsi sau de a ierta. Zeci de mii de oameni au
fost arestaþi. Zilnic presa oficialã proslãvea ghilotina care curma viaþa „duºmanilor revoluþiei”.
Intensificarea terorii a dus la formarea unei
puternice opoziþii antiiacobine în Convenþie, care
activa ilegal sub lozinca „Salvarea revoluþiei de
tiranie”. La 27 iulie 1794 (9 termidor) deputaþii
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Conventului au cerut arestarea ºi judecarea lui
Robespierre ºi pãrtaºilor sãi. Peste o zi, 22 de
conducãtori ai dictaturii iacobine (Robespierre,
Saint-Juste º.a.) au fost ghilotinaþi.

● Convenþia termidorianã
Convenþia
termidorianã, venitã la putere dupã cãderea
dictaturii iacobinilor, reprezenta interesele burgheziei moderate ºi ale „noilor bogãtaºi”, care
ºi-au fãcut averi enorme prin operaþii ilicite în
timpul revoluþiei. Rãmânând republicani, sub
lozincile reîntoarcerii la principiile democratice
ale revoluþiei, ei au cãutat, în primul rând, sã
restabileascã libertãþile economice ºi garanþiile
asupra proprietãþii private.
Perioada iniþialã a fost consacratã anulãrii
urmãrilor ºi mãsurilor represive împotriva iacobinilor. S-au dizolvat organizaþiile lor ºi Comuna
din Paris, au fost amnistiaþi deþinuþii politici, s-au
abolit actele legislative represive (legea despre suspecþi, legea despre preþurile maxime etc.)
A fost elaboratã Constituþia anului III (1795).
Puterea legislativã aparþinea unui Parlament bicameral, iar cea executivã Directoratului din cinci
membri cu largi prerogative, dar rãspunzãtori în
faþa legislativului. Cu toate cã au fost pãstrate
multe acte din perioada precedentã a revoluþiei
ºi principiile generale ale Declaraþiei drepturilor
omului ºi cetãþeanului, Constituþia avea un caracter democratic mai restrâns, anula dreptul de vot
universal ºi reintroducea votul cenzitar.
● Directoratul. Ascensiunea lui Napoleon
Bonaparte Noul executiv venit la putere în
conformitate cu prevederile Constituþiei, în ciuda
faptului cã era corupt ºi nu avea un program determinat, a stat la putere mai mult timp (1795-1799).
Aceasta s-a datorat politicii de oscilare promovate
de cel mai influent director, Barras, între „dreapta
roialistã”, care reluase rãscoalele în Vandeea, ºi
„stânga iacobinã”, influentã în mediul sãrãcimii de
la oraºe. O altã cauzã a viabilitãþii Directoratului au
fost succesele militare, ale cãror premise le creaserã
iacobinii.
În politica externã, Directoratul urmãrea scopul
de a stabili dominaþia Franþei la Rin ºi în Italia.
Prin acþiuni militare ºi diplomatice, el reuºeºte
sã extindã graniþele republicii ºi, prin tratate de
pace cu Rusia, Spania, Olanda, sã dezbine coaliþia
antifrancezã.
Douã armate franceze conduse de generalii
Jourdan ºi Moreau au atacat statele germane de
dupã Rin, iar o armatã condusã de tânãrul ºi talentatul Napoleon Bonaparte urma sã întreprindã o
campanie în Italia, dominatã de austrieci.
Primind comandamentul armatei de la sud,
Napoleon a constatat cã ea este flãmândã, dezorga-

nizatã. În scurt timp disciplina ºi moralul soldaþilor
au fost ridicate la un nivel superior.
Primele victorii au insuflat încredere în propriile
forþe ºi au ridicat autoritatea tânãrului comandant. În bãtãlia de la Arcole, într-o situaþie criticã,
Napoleon, ca un simplu soldat, a preluat drapelul
tricolor ºi primul s-a avântat în atac, ceea ce în
mare mãsurã a decis soarta bãtãliei.
Succesele militare din Italia ºi Egipt au ridicat
popularitatea lui Bonaparte. Expediþia în Siria nu
a reuºit ºi, pe neaºteptate pentru cei apropiaþi,
Napoleon a decis sã se reîntoarcã la Paris.

● Lovitura de stat de la 9 noiembrie 1799
(18 brumar)
Cât timp Napoleon se afla
în Egipt, regimul Directoratului a intrat într-o
adâncã crizã. Corupþia aparatului de stat, dezastrul
economic, inflaþia au creat o situaþie de disperare.
Succesele militare de odinioarã s-au transformat în
înfrângeri. Trupele coaliþiei antifranceze înaintau la
Rin ºi au cucerit teritoriile din Italia. Burghezia, dar
ºi alte categorii sociale tot mai mult tindeau spre
instaurarea unui regim dictatorial care ar asigura
o stabilitate. În aceste condiþii, în august 1799, Napoleon s-a reîntors la Paris.
Sprijinit de burghezia de afaceri, de doi directori: Sieyès ºi Roger Ducos, ºi de unii miniºtri în
frunte cu Talleyrand, Bonaparte obþine demisia
a trei directori ºi convocarea extraordinarã a
ºedinþelor palatelor legislative.
La 9 noiembrie 1799 (18 brumar) lucrãrile Consiliului celor 500 au fost transferate în suburbia
Saint Cloud a Parisului. Aici, din timp au fost aduºi
peste 5000 de soldaþi. Având acordul directorilor
ºi al Camerei Bãtrânilor, Napoleon a cerut deputaþilor sã-i cedeze puterea. Dupã folosirea forþei
(„aruncarea deputaþilor pe ferestre” ºi readucerea
lor), ei au adoptat hotãrârea despre transmiterea
puterii celor trei consuli (Napoleon Bonaparte,
Roger Ducos ºi Sieyès). Astfel, în Franþa a fost
instauratã dictatura Consulatului.
Napoleon la ºedinþa Consiliului celor 500 la 18 brumar.
Tablou de François Bouchot
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Cheltuielile Curþii Regale

„Cheltuielile pentru toate apartamentele curþii regale ºi
ale reginei, […] salariile ºi întreþinerea persoanelor ataºate
la curte. Total 25.000.000 livre (academii, academicieni
ºi alþi oameni de litere 269.000 livre; biblioteca regalã
100.000 livre; imprimeria 100.000 livre, grãdina botanicã
[…] 72.000 livre. Cheltuielile poliþiei, iluminatului Parisului,
pompieri, întreþinerea strãzilor 1.400.000 livre“.
Cheltuielile regelui Franþei ºi a Parisului, 1788

B

Ce este starea a treia?
„Avem sã punem trei întrebãri:
1. Ce este starea a treia? Totul.
2. Ce a fost pânã acum în ordinea politicã? Nimic.
3. Ce doreşte ea? Sã fie ceva.”
Abatele Sieyès

C

Din Declaraþia drepturilor omului şi
cetãþeanului, 1789

Art. 1. Oamenii se nasc ºi rãmân liberi ºi egali în drepturi [...].
Art. 2. Scopul oricãrei asociaþii politice este pãstrarea
drepturilor naturale ºi imprescriptibile ale omului; aceste
drepturi sunt libertatea, proprietatea, securitatea ºi rezistenþa la opresiune.
Art. 3. Naþiunea este sursa esenþialã a principiului oricãrei
suveranitãþi; nicio grupare, niciun individ nu pot exercita
vreo autoritate care sã nu emane de la ea.
Art. 4. Libertatea constã în a putea face tot ceea ce nu
dãuneazã altuia [...].
Art. 5. Legea nu are dreptul sã interzicã decât acþiunile
dãunãtoare societãþii. Tot ceea ce nu este interzis prin lege
nu poate fi împiedicat ºi nimeni nu poate fi constrâns a
face ceea ce legea nu obligã.
Art. 6. Nimeni nu poate fi pedepsit decât în virtutea unei legi
stabilite ºi promulgate anterior delictului ºi aplicate legal.
Art. 7. Niciun om nu poate fi acuzat, nici deþinut, decât în
cazurile determinate de lege [...].
Art. 8. Nimeni nu poate fi tras la rãspundere pentru opiniile sale, fie ele chiar religioase, dacã manifestarea lor
nu contravine ordinii publice stabilite prin lege.
Art. 9. Comunicarea liberã a gândurilor ºi opiniilor este
unul din drepturile cele mai de preþ ale omului [...].
Art. 17. Proprietatea fiind un drept inviolabil ºi sacru, nimeni nu poate fi lipsit de ea decât atunci când necesitatea
publicã, legal constatatã, i-o cere în mod evident, ºi cu
condiþia unei drepte ºi prealabile indemnizaþii.

D

Art. 1. Suveranitatea este indivizibilã [...] Nicio parte din
popor, niciun individ nu poate sã ºi-o atribuie.
Art. 2. Naþiunea de la care singurã emanã toate puterile nu poate sã le exercite decât prin reprezentanþii sãi.
Art. 3. Puterea legislativã este încredinþatã Adunãrii Naþionale compusã din reprezentanþi temporari, liber aleºi de popor
ºi este exercitatã de cãtre aceasta cu sancþiunea regelui.
Art. 4. Forma de guvernãmânt este monarhicã; puterea
executivã este încredinþatã Regelui, pentru a fi exercitatã sub
autoritatea sa de cãtre miniºtri ºi alte organe responsabile…
Art. 5. Puterea judiciarã este încredinþatã judecãtorilor
aleºi de cãtre popor pentru un anumit termen.
Partea III, Puterile publice, 1791
Compar[ Constitu\ia Fran\ei cu cea a SUA.
Identific[ asem[n[ri =i deosebiri.

E
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Despre teroarea iacobinã

„Este oare necesar pentru salvarea Patriei ca în 23 de
încãierãri de masã la Nantes sã moarã 600 de copii [...]
în închisorile oraºului sã moarã de istovire, boli ºi alte
necazuri 10.000 de cetãþeni, iar 30.000 sã fie împuºcaþi
ºi înecaþi? Era oare nevoie sã fie împuºcate detaºamentele
de infanterie ºi cavalerie ale rebelilor care s-au predat de
bunãvoie? Trebuia sã fie împuºcaþi ºi înecaþi încã 500 de
copii, dintre care cel mai mare avea doar 14 ani?”
F. Babeuf despre teroarea iacobinã, 1794

F

Sunt consideraþi suspecþi:

1. Cei care în adunãrile populare îºi cheltuiesc energia
în discursuri viclene [...] 2. Cei care, mai prudenþi, vorbesc
în mod misterios despre nenorocirea Republicii [...]. 3. Cei
care îºi schimbã conduita ºi vorbele dupã evenimente[...]
5. Cei care, având întotdeauna pe buze cuvintele Libertate,
Republicã ºi Patrie, viziteazã pe foºtii nobili, preoþi contrarevoluþionari, aristocraþi [...] 6. Cei care nu iau nicio parte
activã la acþiunile legate de interesele Revoluþiei [...] 8. Cei
care n-au fãcut nimic contra libertãþii, dar nici n-au fãcut
nimic pentru ea. 10. Cei care vorbesc cu dispreþ despre
autoritãþile constituite [...].
Legea despre suspecþi, 17 sept. 1793
Ce p[reri ai despre metodele de convingere folosite
de liderii revolu\iei pentru a-=i men\ine puterea?

F

În ce m[sur[ şi-a p[strat actualitatea acest
document istoric? Argumenteaz[ r[spunsul, f[când
referire la actele juridice contemporane.

Din Constituþia Franþei

Autoapreciere

„Eu nu guvernez în calitatea mea de general, ci pentru
cã naþiunea considerã cã posed calitãþile civile proprii guvernãrii. Dacã ea nu avea aceastã convingere, guvernarea
mea nu s-ar fi susþinut. ªtiam bine ceea ce fãceam atunci
când am acceptat […] eram sigur cã fusesem înþeles pânã
de ultimul soldat […] Suntem 30 de milioane de oameni
reuniþi de ideile Luminilor, principiile proprietãþii ºi ale
comerþului. Trei sau patru sute de mii de militari nu sunt
nimic pe lângã aceastã masã.”
Napoleon despre condiþiile în care a venit la putere

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Impactul Revoluþiei Franceze
În Franþa evenimentele de dupã 14 iulie 1789 au avut douã
tendinþe: cea distructivã, de înlãturare a sistemului secular al
Vechiului Regim ºi cea constructivã – activitatea unui sistem
progresist modern. Ambele au avut urmãri radicale în toate sferele
vieþii. Unele dintre ele s-au fãcut simþite imediat dupã decretare
ºi acþiuni concrete, altele, pe timpul imperiului lui Napoleon ºi
chiar mai târziu, schimbând în mod radical dezvoltarea istoricã
de mai departe a þãrii.
În domeniul politic, Vechiul Regim a rãmas în trecut. Majoritatea
instituþiilor lui au fost abolite ºi nu ºi-au mai revenit niciodatã.
În domeniul social a fost abolit sistemul stãrilor sociale.
Evenimentele din Franþa au fost o revoluþie burghezã, deoarece
forþa politicã ºi principalul el beneficiar a fost burghezia. Anume
reprezentanþii ei au ocupat posturile principale de conducere în stat
ºi au promovat un curs în interesele sale. Nobilimea, dimpotrivã,
a fost categoria socialã cel mai puternic afectatã. Aristocraþiei
franceze i-au fost date lovituri zdrobitoare prin înlãturarea de la
puterea politicã, anularea prestaþiilor feudale.
În domeniul economic au fost adoptate reforme care au
favorizat dezvoltarea þãrii: desfiinþarea barierelor vamale interne,
a reglementãrii de breaslã ºi a preþurilor, interzicerea asociaþiilor
muncitoreºti, standardizarea greutãþilor ºi mãsurilor în sistem
zecimal etc.
Revoluþia a dat naºtere la douã curente politice conceptuale,
care vor domina în sec. al XIX-lea: conservatorismul, care
apãra tradiþiile, credinþa ºi se împotrivea schimbãrilor radicale, ºi
liberalismul, care a preluat concepþiile suveranitãþii poporului,
egalitatea în faþa legii, libertatea cuvântului, libertatea asocierilor,
dreptul de a rezista opresiunii etc.
Realizeaz[ un
discurs din
7-10 propozi\ii despre
impactul
Revolu\iei
Franceze,
utilizând
informa\ia
din studiul de
caz şi harta
al[turat[.

1. Descrie fazele mai importante ale Revoluþiei
Franceze ºi evenimentele
din limitele lor cronologice.
2. Demonstreazã cã, în
conformitate cu prima
Constituþie (1789), Franþa
a devenit monarhie constituþionalã, iar dupã cea
de-a doua (1791) – republicã.
3. Identificã cauzele uzurpãrii puterii de cãtre iacobini. Apreciazã urmãrile
Terorii declanðate de ei.
4. Analizeazã evenimentele
revoluþionare din perioada
dictaturii iacobinilor.
Exprimã-þi opinia despre
momentele controversate
din cadrul revoluþiei.
5. Caracterizeazã condiþiile
în care au avut loc loviturile de stat date în timpul
Revoluþiei Franceze. Explicã consecinþele acestor
schimbãri.
Cum este descris Napoleon în diverse surse, inclusiv în cinematografie
şi literatura artistic[? Realizeaz[
un comentariu propriu despre
personalitatea respectiv[.
Napoleon la podul de la Arcole. Tablou de
Antoine-Jean Gros
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Europa în epoca napoleonianã

Anii Consulatului =i Primului Imperiu Francez (1799-1804) mai poart[ =i denumirea de epoca napoleonian[. Dictatura
lui Bonaparte, ap[r`nd interesele burgheziei =i ale noii elite militare, avea menirea de a pre]nt`mpina restabilirea Vechiului
Regim =i de a continua politica expansionist[ a Fran\ei ]n Europa. R[zboaiele napoleoniene au determinat schimb[ri esen\iale
]n via\a multor popoare. }n anii 1809-1811, imensul Imperiu Francez se afla ]n plin[ putere. Prin ac\iunile sale Napoleon a
consolidat statul francez, impun`nd un ritm accelerat procesului de modernizare a Fran\ei. Cu for\a armelor modernizarea
a fost impus[ =i altor state din Europa Occidental[. A=a cum imperiile nu sunt ve=nice, dup[ o perioad[ de dezvoltare,
Imperiul Francez a mers spre declin =i ]n anul 1815 a luat sf`r=it.

EVOCARE
Cum

s-a dezvoltat Franþa în
perioada Consulatului?
Care a fost esenþa regimului
bonapartist?
Care au fost cauzele ascensiunii Imperiului Francez?

Jurãmântul magistraþilor depus Primului
Consul, 25 decembrie 1799.
Tablou de Auguste Couderc

VOCABULAR
▪ Plebiscit
▪ Cod de legi
▪ Consulat
▪ Imperiu
▪ Blocadã continentalã
▪ Bonapartism
▪ Coaliþie antifrancezã
▪ Abdicare
▪ Restaurare

● Franþa în perioada Consulatului

Lovitura de stat din
18 brumar a avut ca urmare instaurarea în Franþa a unei dictaturi
sub forma Consulatului. Constituþia anului al VIII-lea (1799) încredinþa puterea de stat la trei consuli aleºi pentru un termen de
10 ani. Primul dintre ei, Napoleon Bonaparte, avea prerogative
reale, iar ceilalþi doi – consultative. Formal, s-a pãstrat dreptul de
vot pentru toþi bãrbaþii de la vârsta de 21 de ani, dar ei alegeau
doar notabilii. Din rândul acestora primul consul numea deputaþii
camerelor legislative. S-au instituit 12 ministere, care stãteau în
fruntea unui puternic aparat centralizat. Constituþia a fost supusã
unui plebiscit. Peste 3 milioane de francezi au votat pro ºi doar circa
1500 contra.
Consolidându-ºi puterea într-un rãstimp scurt, Napoleon întreprinde cea de-a doua campanie în Italia, urmãrind scopul de a
restabili autoritatea francezã ºi de a distruge a II-a coaliþie. Francezii
au trecut Alpii pe un traseu greu accesibil prin trecãtoarea SaintBernard ºi au ieºit în spatele austriecilor. Fiind în inferioritate numericã ºi având de 6 ori mai puþine tunuri, ei au repurtat o victorie
impunãtoare în bãtãlia de la Marengo (14 iul. 1800). Conform
Tratatului de pace de la Lunéville (1801), Austria a recunoscut
anexãrile anterioare ale Franþei ºi rolul ei de arbitru necontestat în
Italia. Anglia, singura din coaliþie care mai putea opune rezistenþã,
de asemenea a preferat pacea.
Victoriile obþinute de Napoleon împotriva duºmanilor externi i-au
consolidat puterea. În 1802 el s-a proclamat consul pe viaþã cu
dreptul de a-ºi desemna succesorul, iar în 1804 împãrat.
● Codurile lui Napoleon
Scopul noului regim politic
era valorificarea practicã a unor realizãri ale revoluþiei ºi consolidarea
dominaþiei burgheziei. Aceastã dictaturã, stabilitã prin reducerea
treptatã a rolului structurilor parlamentare, avea un caracter ierarhic
ºi strict centralizat.
Bazele legislative ale noii Franþe Napoleon le-a fixat în Codul
civil (1804), cunoscut sub numele Codul lui Napoleon – marele
document al dreptului care a influenþat întreaga legislaþie modernã
europeanã. El a legiferat realizãrile revoluþiei: egalitatea în faþa legii,
toleranþa religioasã, abolirea privilegiilor, inviolabilitatea proprietãþii
etc. În 1808 ºi 1811 au fost adoptate codurile comercial ºi penal,
care reglementau relaþiile economice ºi prevedeau aspre pedepse
pentru atentare la proprietatea privatã.
Guvernarea lui Napoleon a fost ºi o perioadã de avânt economic.
Revoluþia industrialã a luat ritmuri rapide. Indici considerabili de
creºtere a înregistrat industria textilã ºi metalurgicã. Cu peste 1/3
a crescut volumul comerþului extern. Au fost ordonate finanþele prin
înfiinþarea Bãncii Franþei.
În politica socialã, bonapartismul a manevrat abil între diferite
categorii ºi a reuºit sã-ºi asigure un spijin larg în rândurile poporu-
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lui francez. Majoritatea emigranþilor nobili au
fost amnistiaþi ºi s-au reîntors în Franþa. Au fost
recunoscute vechile titluri nobiliare ºi au fost înnobilate pentru merite deosebite multe persoane.
Învãþãmântul a fost supus unei centralizãri
stricte ºi unui control riguros din partea statului.
El avea menirea „de a educa cetãþeni devotaþi credinþei, împãratului, patriei ºi familiei”. Faþã de alte
sisteme de învãþãmânt, cel instituit de Napoleon
era mai progresist ºi a servit mai apoi ca model
pentru alte state. Libertatea presei a suferit restrângeri considerabile. Din 73 de ziare 60 au fost
închise, fiind instauratã o strictã cenzurã asupra
presei, editãrii cãrþilor etc.
Una din direcþiile importante ale politicii interne
era menþinerea ºi înzestrarea armatei franceze la
cel mai înalt nivel. Dupã organizare, dotare, tacticã ºi conducere strategicã, ea era net superioarã
tuturor armatelor europene.

● Ascensiunea Imperiului Francez
La 18 mai 1804 Senatul l-a proclamat pe Napoleon Bonaparte împãrat al francezilor, iar la 2
decembrie el s-a încoronat solemn. Proclamarea
imperiului însã nu a însemnat reîntoarcerea la
Vechiul Regim.
Dupã încoronare, Napoleon pregãtea intervenþia în Anglia, dar supremaþia maritimã englezã
ºi formarea unei noi coaliþii antifranceze angloaustro-ruse au dus la amânarea acestor planuri.
În bãtãlia de la Trafalgar (21 octombrie 1805),
flota englezã sub comanda amiralului Nelson a
distrus flota franco-spaniolã, asigurând pe viitor
independenþa Marii Britanii.
Pe uscat victoria era de partea francezilor. La 2
dec. 1805, la un an de la aniversarea încoronãrii
lui Napoleon, a avut loc bãtãlia de la Austerlitz
(„bãtãlia celor trei împãraþi”). A fost una din cele
mai mari victorii militare ale lui Napoleon. Armatele ruso-austriece ale împãraþilor Alexandru I
ºi Francisc al II-lea au suferit o înfrângere catastrofalã, pierzând peste 15.000 de morþi ºi 20.000 de
prizonieri. Francezii pierdurã doar 7 000 de soldaþi. Conform Tratatului de pace de la Presburg,
Habsburgii au pierdut Veneþia ºi Dalmaþia.
Împãratul francez a început croirea hotarelor
dupã bunul sãu plac. În 1806, din 16 state germane el a creat Confederaþia Rinului, al cãrei
protector a devenit. Pe tronurile Olandei ºi Neapolelui au fost aºezaþi fraþii sãi.
Anglia ºi Rusia au continuat sã se opunã, constituind cea de-a IV-a coaliþie, la care au aderat
Prusia ºi Suedia. La 14 oct.1806, în douã bãtãlii
în aceeaºi zi, de la Jena ºi Auerstadt, conduse de
Napoleon ºi mareºalul Davous, a fost distrusã
întreaga armatã a Prusiei. Francezii nu au mai

Bãtãlia de la Trafalgar, 1805. Tablou de Nicholas Pocock

întâlnit nicio rezistenþã ºi, în timp de 2 sãptãmâni,
au supus cea mai mare parte a þãrii, intrând triumfãtor în Berlin.
În capitala Prusiei, Napoleon a semnat în 1806
un decret despre blocada continentalã prin care
declara Insulele Britanice ºi coloniile lor în stare
de blocadã ºi interzicea tuturor teritoriilor supuse
Franþei sã facã comerþ cu ele. Anglia a rãspuns cu
contrablocada ºi instituirea controlului asupra
comerþului maritim al þãrilor neutre.
În iarna ºi vara anului 1807 a fost învinse ºi
armatele Rusiei în bãtãliile de la Eylau ºi Friedland. Dupã ce s-au întâlnit la Tilzit, Napoleon
ºi Alexandru I din duºmani s-au transformat în
aliaþi. Rusia recunoºtea toate cuceririle franceze
în Europa în schimbul libertãþii acþiunilor sale în
Balcani ºi Suedia. Prin mijlocirea lui Alexandru I a
fost semnat tratatul de pace cu Prusia, care a fost
lipsitã de unele teritorii. Pe contul acestora s-au
format Regatul Westfalia, în frunte cu un frate
al lui Napoleon, ºi Ducatul Varºoviei, condus de
regele Saxoniei.
Schimbãrile teritoriale au continuat ºi în Vest.
În 1807, sub pretextul nerespectãrii prevederilor
blocadei, trupele franceze, în alianþã cu cele spaniole, au ocupat Portugalia. În urmãtorul an, regele
Spaniei, fiind atras într-o cursã, a fost impus sã
abdice în favoarea fratelui lui Napoleon, Joseph.
Profitând de greutãþile lui Napoleon pe Peninsula
Pirineicã, unde acesta trimise 300.000 de soldaþi,
Napoleon la Austerlitz, 1805 Tablou de François Gérard
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Anglia ºi Austria au organizat cea de-a V-a coaliþie
antifrancezã. Soarta rãzboiului a hotãrât-o bãtãlia
de la Wagram (iulie 1809). Francezii iarãºi au adus
o înfrângere distrugãtoare austriecilor.

● Apogeul imperiului napoleonian
Franþa, readusã la „hotarele sale naturale”
(Rinul, Alpii ºi Pirineii), stãpânea Regatul Italiei,
Peninsula Ibericã, Confederaþia Rinului, Neapolul,
Elveþia, Ducatul Varºoviei, Provinciile Ilirice etc.
Rusia îi era aliatã, iar Prusia ºi Austria, în mare
parte, depindeau de Napoleon ºi erau obligate sã-i
punã la dispoziþie armatele. Doar Angliei nu i-au
fost ºtirbite atribuþiile ºi interesele statale.
Nemaiîntâlnind nicio rezistenþã, Napoleon continua croirea hotarelor dupã bunul sãu plac. Triestul,
Croaþia, Carintia ºi alte teritorii luate de la Austria,
împreunã cu Dalmaþia, s-au declarat Provincii Ilirice ale Franþei. Papa a fost dus forþat în Franþa,
Roma fiind declarat oraº al Imperiului Francez. În
1810 Franþa a anexat Olanda, iar în 1811 – regiunile
germane de pe litoralul Mãrii Nordice.

● Impactul dominaþiei franceze asupra
Imperiul Francez
popoarelor europene
îngloba ºi domina multe popoare, care se aflau
la diferite nivele de dezvoltare social-economicã.
Indiferent de acestea, cuceririle franceze peste tot
au fost urmate de reforme în spiritul revoluþiei:
abolirea drepturilor feudale, egalitate civilã, libertate individualã etc. Iniþial, elitele naþionale locale,
în mare parte, au salutat acþiunile lui Bonaparte.
Dar cu timpul, ocupaþia militarã pe termen lung,
impozitele ºi recrutãrile, înteþirea exploatãrii au

dus la naºterea rezistenþei îndreptate împotriva
dominaþiei franceze. Germanii, italienii ºi mai ales
spaniolii tot mai des se rãsculau.
Cu toate cã dupã propriile afirmãri, Napoleon urmãrea scopul „aglomerãrii ºi concentrãrii
popoarelor” ºi de a constitui o Europã unitã, el nu a
întreprins acþiuni de unificare naþionalã. Stabilirea
frontierelor se fãcea în dependenþã de conjunctura
politicã sau chiar de ambiþiile personale, fãrã a þine
cont de principiile naþionale.

● Declinul ºi cãderea Primului Imperiu
Ambiþiile lui Napoleon de a nu mai împãrþi
dominaþia cu alþi monarhi, ci de a stãpâni totul
singur, precum ºi divergenþele referitor la zonele
de influenþã au produs ruptura dintre Franþa ºi
Rusia. În iunie 1812, „marea armatã” a lui Napoleon, în numãr de peste 500.000 de soldaþi, a
trecut râul Neman.
Încercarea de a zdrobi armatele ruse pe fiecare
în parte, în regiunile de hotar, a eºuat. Comanda
armatelor ruse a fost preluatã de Kutuzov, care s-a
retras organizat. Cea mai mare bãtãlie din cadrul
campaniei s-a dat la Borodino, la 110 km vest de
Moscova. Dupã 14 ore de lupte, soldate cu moartea
a peste 90.000 de soldaþi din ambele pãrþi, ruºii
iar s-au retras ºi au pãrãsit Moscova.
Kutuzov, între timp, a refãcut armata. Apropierea gerurilor ºi lipsa de alimente l-au decis pe
Napoleon sã se retragã, dar retragerea s-a transformat într-un dezastru. Împãratul a pãrãsit armata,
care a suferit o ultimã înfrângere la trecerea râului
Berezina, ºi s-a reîntors la Paris. Din „marea arEUROPA ÎN PERIOADA
CONSULATULUI ªI
PRIMULUI IMPERIU
FRANCEZ (1789-1812)
Fran\a ]n 1799
Teritorii anexate de Fran\a ]n
1799-1811 (cu indicarea
anului anex[rii)
Statele dependente de Fran\a
Teritorii anexate de Imperiul
Rusiei ]n anii 1800-1812
Lupte de rezisten\[ ]mpotriva
domina\iei franceze
Blocada continental[
B[t[lii mai importante

Localizeaz[ pe hart[
direc\iile politicii
externe ale Fran\ei în
epoca napoleonian[.
Indic[, pe harta de
contur, b[t[liile
importante =i anii ]n
care au avut loc.
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matã” au ieºit din Rusia doar 20-30.000 de ostaºi.
La începutul anului 1813 armatele ruse au
trecut pe teritoriul Prusiei. Aceasta s-a alãturat
Rusiei ºi, împreunã cu Anglia ºi alte state, au
format cea de a VI-a coaliþie antifrancezã. Austria
iniþial a ocupat o poziþie neutrã.
La 16-19 oct.1814 a avut loc bãtãlia de la
Leipzig („bãtãlia Naþiunilor”). A fost cea mai mare
confruntare a epocii, la care au luat parte peste
500.000 de soldaþi din ambele pãrþi, originari din
majoritatea þãrilor europene. Pe câmpul de luptã au
rãmas peste 100.000 de morþi ºi rãniþi, circa 55 000
din rândul trupelor napoleoniene. Francezii, înfrânþi
dar nu distruºi, s-au retras dupã Rin.
La începutul anului 1814, Napoleon a obþinut
încã ºase victorii, considerând „cã a încãlþat
cizmele italiene”, dar acestea au fost ultimele.
Franþa, care purtase rãzboaie timp de douã decenii,
nu mai era în stare sã opunã rezistenþã, cu toate
cã era condusã de cel mai talentat comandant de
oºti pe care l-a avut vreodatã.
La 30 martie, profitând de trãdarea unor generali ºi politicieni francezi, armatele aliaþilor, în
numãr de 100.000, s-au apropiat de Paris. Napoleon, care a fost ocolit, s-a grãbit spre capitalã, dar
a întârziat. La 31 martie trupele aliate au intrat în
Paris. Disperat de faptul cã francezii nu mai opun
rezistenþã ºi de trãdarea unor mari demnitari, la
insistenþa generalilor, Napoleon a abdicat în favoarea feciorului sãu.
Dupã intrarea aliaþilor în capitalã, rege al
Franþei a fost proclamat Ludovic al XVIII-lea,
fratele regelui decapitat. Napoleon, pãstrându-i-se
onorurile, a fost exilat pe insula Elba. Prin „Carta
din 1814”, document care fixa în linii majore noua
orânduire politicã, Franþa a devenit monarhie
constituþionalã, care recunoºtea numeroasele
schimbãri din perioada revoluþiei ºi a imperiului.
Între timp, Napoleon a pãrãsit Elba ºi a debarcat cu peste 1000 de soldaþi în sudul Franþei.
Lansând un apel cãtre popor, el, fãrã obstacole, a
ajuns la Paris ºi s-a proclamat stãpân al Franþei.
Speriaþi, aliaþii au fãcut compromise reciproce
ºi au format ultima coaliþie antifrancezã, care a
hotãrât definitiv soarta lui Napoleon. La 18 iunie
1815 a avut loc bãtãlia decisivã a epocii napoleoniene – la Waterloo.
Dupã înfrângere Napoleon a fost impus sã
abdice pentru a doua oarã în favoarea feciorului
sãu, iar el a fost exilat pe ins. Sf. Elena, unde a
murit în 1821.

Bãtãlia de la Waterloo. Generalul englez Hill implorã ultimele rãmãðiþe
ale Gãrzii imperiale franceze sã se predea. Tablou de R. Hillingford

puteri biruitoare: Rusia (Alexandru I), Anglia (lordul Castlereagh), Austria (cancelarul Metternich),
Prusia (Frederic-Wilhelm al III-lea).
Prin Actul final (9 iun. 1815), Franþa a fost
readusã la hotarele de pânã la 1792, la tronul ei
fiind ridicaþi Bourbonii în conformitate cu prevederile „Cartei din 1814”. Anglia ºi-a reconfirmat
anexãrile coloniale pe contul Franþei, Olandei ºi
Spaniei, din timpul Revoluþiei Franceze ºi al rãzboaielor napoleoniene. Rusia a confirmat anexarea
Finlandei (1809) ºi a anexat cea mai mare parte
a Ducatului Varºoviei. S-a legiferat fãrâmiþarea
politicã a Germaniei în 34 de monarhii ºi 4 oraºe
libere. Italia, de asemenea, rãmânea fãrâmiþatã
în 7 state. Austria ºi-a refãcut hotarele dupã
pierderile teritoriale de la începutul secolului ºi a
anexat ºi reanexat Dalmaþia, Lombardia, Veneþia
ºi Galiþia de Est. Belgia a fost anexatã la Olanda,
formând Regatul Þãrilor de Jos, care includea ºi
Luxemburgul. Norvegia a fost luatã de la Danemarca ºi transmisã Suediei. Elveþia ºi-a redobândit
independenþa în hotare lãrgite ºi a fost declaratã
stat confederativ veºnic neutru.
La propunerea lui Alexandru I, monarhii Austriei, Prusiei ºi Rusiei au semnat actul despre formarea Sfintei Alianþe. Sarcina sa a fost sã pãstreze
echilibrul de forþe în Europa în baza principiilor
monarhice ale legitimitãþii.
Monarhii împart harta Europei. Caricaturã de epocã

● Congresul de la Viena
Dupã prima abdicare a lui Napoleon, în capitala
Austriei s-au întrunit 216 delegaþi ai tuturor puterilor europene, cu excepþia Imperiului Otoman.
Rolul determinant l-au avut reprezentanþii marilor
Europa în epoca napoleonian[ / 67
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Jurãmântul consulului Napoleon, 1802

Jur sã respect Constituþia ºi libertatea conºtiinþei [...],
sã mã opun reîntoarcerii vechilor instituþii feudale, niciodatã sã nu duc rãzboi, decât numai în cazul apãrãrii ºi
gloriei republicii, sã folosesc puterea numai pentru binele
poporului, de la care eu am primit-o.

B

Codul civil al lui Napoleon

Art. 544. Proprietatea este dreptul de a se folosi ºi a decide în
privinþa obiectelor de proprietate în
modul cel mai absolut.
Art. 545. Nimeni nu poate fi
impus la cedarea proprietãþii sale,
numai dacã aceasta nu se face pentru folosul public ºi în schimbul unei
drepte ºi echitabile despãgubiri.
Art. 546. Proprietatea asupra
unui obiect (lucru) mobil sau imobil
dã dreptul la proprietate asupra a
tot ce acest obiect produce.
Precizeaz[ care a fost importan\a Codului civil al lui
Napoleon pentru Fran\a =i pentru popoarele europene.

C

A în societate
Despre rolul religiei

„Societatea nu poate exista fãrã religie. Când un om
moare de foame alãturi de alþii, care au de toate din
belºug, el nu poate sã se împace cu aceastã inegalitate,
dacã nu ar fi puterea care i-ar spune: Aºa este voinþa lui
Dumnezeu.”
„Cincizeci de episcopi emigranþi ºi plãtiþi de Anglia
conduc azi clerul francez. Influenþa lor trebuie distrusã;
autoritatea Papei este necesarã pentru asta. El îi destituie
sau îi face sã demisioneze. Declarãm cã catolicismul este
religia majoritãþii francezilor, trebuie atunci sã organizãm
cultul. Primul Consul numeºte episcopii, Papa îi confirmã.
Ei numesc preoþii, statul îi plãteºte. Ei depun jurãmânt.
Vom deporta pe aceia care nu se supun... Papa confirmã
vânzarea bunurilor clerului, el sfinþeºte astfel Republica...
Se spune cã sunt papist, nu sunt nimic, am fost musulman
în Egipt, voi fi catolic aici pentru binele naþiunii.”
Napoleon
Unii af irm[ c[, dup[ convingerile religioase,
Napoleon a fost catolic, al\ii - ateist, iar cei de-ai
treilea – deist. În baza spuselor lui personale, deduce
care a fost atitudinea sa fa\[ de religie şi biseric[.

D

Scrisoare a lui Napoleon cãtre Jozefina

„Bãtãlia de la Austerlitz e cea mai frumoasã din toate
care le-am repurtat: patruzeci ºi cinci de drapele, peste 150
de tunuri, stindardele Gãrzii Prusiei, 20 de generali, 30.000
de prizonieri, peste 20.000 de morþi: un spectacol oribil!”
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E

Blocada Insulelor Britanice

Art. 1. Orice comerþ ºi corespondenþã... sunt interzise...
Art. 3. Orice individ supus al Angliei... va fi declarat
prizonier de rãzboi.
Art. 4. Orice... proprietate ori marfã aparþinând unui
supus al Angliei va fi declaratã confiscatã.
Art. 5. Comerþul cu mãrfuri engleze este interzis ºi orice
marfã englezã... este declaratã confiscatã.
Art. 8. Orice vas care, printr-o declaraþie falsã, va
contraveni dispoziþiilor de mai sus va fi reþinut ºi confiscat,
ca ºi cum el ar fi proprietate englezã.
Decretarea blocadei continentale, 21.11.1806

F

Napoleon I, Memorii

„Una din cele mai importante idei ale mele a fost
aglomerarea, concentrarea popoarelor unite din punct de
vedere geografic, dar dezbinate prin revoluþii ºi acþiunea
politicã. Sunt împrãºtiaþi în toatã Europa mai mult de 30
milioane de francezi, 15 milioane de spanioli, 15 milioane
de italieni ºi 30 milioane de germani. Intenþia mea era
sã creez din fiecare din aceste popoare un stat naþional
separat.”
„Cea mai sângeroasã bãtãlie pe care am dat-o a
fost cea de sub Moscova [Borodino]. Francezii au fost
destoinici de a învinge, iar ruºii s-au vãzut destoinici de
a nu fi învinºi […]. Aici am pierdut 43 [apoi s-a precizat
cã 48] dintre cei mai buni generali [luând în prizonierat
doar 700 de soldaþi].”
Ce avea în vedere Napoleon prin crearea unui
stat na\ional separat? Poate oare fi realizat acest
obiectiv de c[tre for\e din afar[? Argumenteaz[.

G

Napoleon: Autoapreciere despre merite

„... Gloria mea adevãratã nu va consta în faptul cã
am obþinut victorii în 40 de bãtãlii. Waterloo va face sã fie
uitate aceste victorii. Dar ceea ce nu poate fi uitat, ceea ce
va trãi veºnic este Codul meu civil.
Eu pot sã înºel uºor un politic sau un militar, dar nu
sunt în stare sã înºel o simplã gospodinã care, zilnic, se
duce la piaþã dupã produse. Poporul trebuie sã aibã mai
multã pâine ieftinã...”
Napoleon I

H

Actul de constituire a Sfintei Alianþe

„Art. I. Conform preceptelor Sfintelor Scripturi, care
prescriu tuturor oamenilor de a se considera ca fraþi, cei
trei monarhi contractaþi […] îºi vor acorda în orice ocazie
ºi în orice loc asistenþã […] pentru a proteja Religia, Pacea
ºi Dreptatea.”
Frantz, Frederic-Wilhelm II, Alexandru I
Cum crezi, pot oare fi protejate aşa valori
ca religia, pacea şi dreptatea prin metode de
reprimare împotriva altor na\iuni?

STUDIU DE CAZ

EVALUARE
1. Descrie principalele etape
ale guvernãrii lui Napoleon,
limitele lor cronologice ºi
caracteristicile majore.
2. Explicã dublul aspect al
dominaþiei franceze în
Europa.
3. Caracterizeazã factorii care
au condiþionat stabilirea
supremaþiei franceze asupra altor popoare europene.
4. Realizeazã o caracterizare a lui Napoleon I.
Argumenteazã caracterul
contradictoriu al acestei
personalitãþi.
5. Formuleazã 3-5 întrebãri
pe care eventual le poþi
adresa lui Napoleon, din
partea:

Afirmarea identitãþilor naþionale
Revoluþia Francezã ºi rãzboaiele napoleoniene au inclus în
orbita influenþei lor toate statele europene ºi au constituit un
moment de cotiturã în istoria universalã. Printre marile idealuri
generate ºi rãspândite de francezi a fost ºi ideea cã fiecare popor
constituie o naþiune individualizatã faþã de altele prin limbã,
istorie, culturã, tradiþii. Suprapusã cu „Declaraþia drepturilor”,
ideea identitãþii naþionale sugera cã fiecare naþiune trebuie sã fie
liberã ºi suveranã.
Napoleon nu era pe deplin conºtient de acest lucru. El urmãrea
scopul ca popoarele europene sã fie unite în confederaþii dupã
principiul naþional, aºa ca Provinciile Ilirice, Confederaþia Rinului,
Marele Ducat al Varºoviei etc. Dar tot el dorea ca ele sã fie supuse
autoritãþii Franþei ºi propriei sale persoane pentru îndeplinirea
grandioaselor planuri de dominaþie mondialã.
Reacþia naþiunilor europene cucerite de francezi a evoluat
logic, conform desfãºurãrii evenimentelor. Iniþial, în regiunile
mai avansate din punct de vedere social-economic, Napoleon a
fost primit ca un eliberator ºi un purtãtor al înaltelor idealuri
ale Revoluþiei Franceze, cu atât mai mult cã se declara „rãzboi
palatelor, pace cocioabelor”. Cu timpul însã, iar în regiunile mai
înapoiate chiar de la bun început, dominaþia francezã a fost primitã
cu ostilitate. Ea a adus cu sine ºi împovãrãtoare contribuþii de
rãzboi, impozite, jafuri, recrutãri. Aceste condiþii au accelerat
procesul de afirmare a identitãþilor naþionale ale popoarelor
europene. De exemplu printre germani a devenit rãspânditã opinia
cã, în ciuda faptului cã sunt dezbinaþi în diferite state, toþi ei au
aceeaºi provenienþã, acelaºi trecut istoric, o limbã comunã ºi, în
cele din urmã, reprezintã o naþiune.

6. Apreciazã urmãrile majore
ale epocii napoleoniene
pentru evoluþia societãþii
europene.
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Bergen

- unui revoluþionar francez;
- unui conducãtor militar;
- unui monarh european;
- unor cetãþeni cu convingeri
politice monarhiste ºi liberale.
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Miºcãri revoluþionare în Europa
(1815-1848)

Revolu\ia Francez[ a catalizat procesul de emancipare a popoarelor europene, prin afirmarea dreptului fiec[rui popor s[-=i
hot[rasc[ soarta („suveranitatea rezid[ ]n na\iune”). Pe de alt[ parte, invaziile lui Napoleon au trezit o reac\ie ]mpotriva domina\iilor str[ine, d`nd na=tere na\ionalismului. }n Spania =i Italia mi=c[rile au fost reprimate. Grecia a fost primul stat creat
]n urma unei mi=c[ri de emancipare na\ional[.

EVOCARE


Caracterizeazã situaþia în
Europa la începutul secolului
al XIX-lea.



Prin ce s-a manifestat mişcarea
de emancipare a popoarelor?



Ce semnificaþie are termenul
„suveranitate”?

E. Delacroix. Masacrul de pe insula Chios

Masacrul de pe Chios. Astfel a fost
numitã ziua de 11 aprilie 1822, când
turcii au pedepsit populaþia insulei
pentru susþinerea independenþei Greciei. Din 120 de mii de locuitori 25 de
mii au fost ucişi, 45 de mii vânduþi în
robie, 23 de mii de greci au emigrat,
iar cei rãmaşi au fost cu forþa convertiþi
la islam.

VOCABULAR
▪ Sistemul de la Viena
▪ Legitimism monarhic
▪ Neutralitate
▪ Insurecþie
▪ Eteria

● Consecinþele Congresului de la Viena

Sistemul de
la Viena impune principiul concertului european, folosit de marile
puteri pentru a menþine echilibrul puterilor, restabilit dupã înfrângerea Franþei. Aceasta consta în întâlniri periodice (conferinþe) între
oficialii marilor puteri (Anglia, Austria, Prusia, Rusia, la care a fost
admisã ºi Franþa în 1818) cu scopul menþinerii Vechiului Regim în
Europa. Aici se stabileºte principiul intervenþionismului, conform
cãruia fiecare din marile puteri avea dreptul sã-ºi trimitã trupele
în statele unde miºcãrile revoluþionare ºi de emancipare naþionalã
puteau sã compromitã ordinea stabilitã.
În sprijinul acestei acþiuni venea ideologia conservatoristã. Ea
trebuia sã împiedice rãspândirea liberalismului, care cerea respectarea drepturilor individuale ºi guverne reprezentative. Imperiile Rus,
Austriac ºi Otoman înglobau multe naþiuni, ale cãror drepturi erau
ignorate, de aceea erau interesate în menþinerea principiului intervenþionismului. Marea Britanie a fost singura care a refuzat acest
principiu, considerând cã nimeni nu are dreptul sã se amestece în
afacerile interne ale altor state.
Cu toate cã forþele erau inegale, miºcãrile revoluþionare europene,
influenþate de romantism, liberalism ºi naþionalism, au demarat în întreg continentul, punând la îndoialã principiul legitimismului monarhic.

● Miºcarea de emancipare în Grecia
Din sec. al XV-lea
grecii se aflau sub stãpânire otomanã, dar au reuºit sã se pãstreze ca
entitate etnicã, culturalã ºi religioasã (ortodoxia). Miºcarea naþionalã
elenã a luat amploare la începutul anilor 1820, atât în Grecia, cât ºi
în regiunile unde grecii aveau comunitãþi puternice (Þãrile Române,
Rusia, Balcani).
Lupta lor punea în pericol principiul echilibrului puterilor, deoarece risca sã submineze ºi sã destrame Imperiul Otoman. Acesta din
urmã a fost susþinut de Austria ºi de Rusia. În acelaºi timp, Marea
Britanie ºi Franþa doreau pãstrarea statului otoman ca o pavãzã
împotriva expansiunii ruseºti. Cu concursul lor a fost reprimatã
miºcarea eteristã, dar rãzboiul de independenþã (1821-1830) a
izbucnit cu o amploare atât de mare, încât nu mai putea fi oprit.
În 1822 insurgenþii reuºesc sã elibereze o parte din Grecia continentalã ºi sã declare independenþa þãrii. Însã otomanii, sprijiniþi de
austrieci ºi englezi, reprimã sângeros rãscoala, evidenþiindu-se masacrul de pe Chios (1822). Drama poporului grec a trezit simpatia
elitei culturale europene, nu în ultimul rând ºi datoritã afecþiunii
faþã de cultura clasicã. Scriitori, artiºti, intelectuali s-au ridicat
în apãrarea libertãþii elene. Mulþi voluntari au plecat în Grecia sã
lupte contra turcilor, printre ei numãrându-se ºi marele poet englez
Byron, care îºi pierde acolo viaþa. Atrocitãþile comise de otomani ºi
opinia publicã, tot mai criticã ºi mai activã în sprijinul grecilor, au
impus guvernele marilor puteri sã-ºi schimbe atitudinea faþã de
Imperiul Otoman.
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În 1827 Marea Britanie, Franþa ºi Rusia au cerut sultanului încheierea unui armistiþiu. Refuzul
a dus la distrugerea flotei otomane la Navarino de
cãtre aliaþi, iar Rusia a declarat rãzboi (1828-1829).
Revolta sârbilor ºi înfrângerile suferite au condus la
încheierea Pãcii de la Adrianopol (1829), care a
instituit protectoratul rusesc asupra Principatelor
Române ºi autonomia Serbiei. În 1830 marile puteri
au declarat independenþa Greciei, recunoscutã
peste doi ani ºi de otomani. Proclamarea statului
elen a constituit prima breºã în sistemul de alianþã
creat la Congresul de la Viena, arãtând celorlalte
popoare asuprite cã factorul geopolitic, folosit cu
abilitate, poate juca un rol hotãrâtor.

● Miºcãrile revoluþionare în Europa
În anul 1830 alte miºcãri revoluþionare au izbucnit în Franþa, Belgia, Polonia ºi Italia.
În Franþa regele Carol al X-lea (1824-1830)
a încercat sã restabileascã vechile privilegii nobiliare ºi sã priveze burghezia de drepturi politice,
efectuând în acest scop o loviturã de stat. Drept
rezultat s-a declanºat Revoluþia din Iulie, în urma
cãreia regele a fost alungat, iar dinastia Burbonilor
suprimatã. Noul rege, Ludovic Filip I (1830-1848),
a restabilit monarhia constituþionalã, declarânduse „regele poporului francez”, ºi a oficializat ca
simbol de stat tricolorul revoluþionar.
Congresul de la Viena a unit provinciile Belgia
ºi Olanda într-un singur stat – Regatul Unit al
Þãrilor de Jos – condus de un monarh olandez.
Belgienii, în marea lor majoritate catolici, se considerau discriminaþi de olandezii protestanþi, de
aceea s-au rãsculat, fiind încurajaþi de miºcarea
revoluþionarã din Franþa, ºi în octombrie 1830 au
declarat independenþa. Prusia, Austria ºi Rusia
s-au împotrivit acestei miºcãri ºi au sprijinit trupele guvernamentale în reprimarea revoltei. Însã
miºcarea de emancipare naþionalã a belgienilor a
fost susþinutã de Franþa ºi Marea Britanie.
Ca rezultat, Conferinþa Ambasadorilor de la
Londra (1831) a acceptat independenþa Belgiei, iar
flota britanicã ºi armata francezã au alungat trupele
olandeze din þarã. Marile puteri, în schimb, trebuiau
sã garanteze neutralitatea noului stat. Constituþia
belgianã, care consfinþea regimul monarhiei constituþionale, a fost consideratã cea mai liberalã din
Europa vremii ºi a fost luatã drept model pentru
legea de bazã a statului român la 1866.
Nu toate miºcãrile de emancipare naþionalã au
fost încununate cu succes, deoarece s-au produs
nemijlocit în imperiile absolutiste ce conduceau
Europa (Rusia, Austria) ºi unde intervenþia strãinã
era imposibilã.
Astfel, în 1831 o revoltã militarã s-a declanºat
în Polonia ocupatã de ruºi. Iniþial, oºtirile poloneze

au înregistrat succese temporare, însã insurgenþilor le-a lipsit suportul maselor. Þãrãnimea
polonezã suferea mult de pe urma moºierilor locali, ai cãror reprezentanþi au declanºat revolta,
ºi a refuzat sã-i sprijine. Nici marile puteri nu au
dorit sã susþinã miºcarea, lãsând Rusia sã reprime
sângeros rebeliunea.
Drept rezultat, în Polonia a fost suprimatã instituþia reprezentativã localã (Seimul) ºi constituþia
regatului, au fost desfiinþate detaºamentele nobilimii polone ºi închise universitãþile. Peste 10.000
de polonezi au emigrat în Occident, unde încercau
sã menþinã în viaþã cauza naþionalã (Frederic Chopin), alte zeci de mii au fost trimiºi în Siberia, unde
încercau sã supravieþuiascã... Totodatã a demarat
o drasticã politicã de rusificare pe cale administrativã ºi culturalã, care îºi propunea asimilarea
elitelor naþionale.
Nu s-a încununat cu succes nici revolta italienilor contra dominaþiei austriece în Parma,
Modena ºi Statul Papal, reprimatã în câteva
luni, dar dupã aceasta au fost create câteva societãþi secrete, inclusiv „Tânãra Italie”, condusã de
Giuseppe Mazzini. Miºcarea de eliberare naþionalã
(Risorgimento) avea trei obiective de bazã: independenþa Italiei, unitatea naþionalã ºi libertãþi
constituþionale. Aceste obiective s-au materializat
în anii 1850-60.
Sistemul de alianþã de la Viena, al cãrui arhitect
a fost Metternich, a reuºit sã þinã piept primului val de miºcãri revoluþionare (Polonia, Italia,
Spania, Þãrile Române), chiar dacã s-au înregistrat ºi primele insuccese, ce au permis formarea
unor entitãþi statale noi (America Latinã, Belgia,
Grecia). Totuºi, miºcãrile de eliberare naþionalã ºi
revoluþiile sociale n-au putut sã fie împiedicate în
anii 1848-1849, când Vechiul Regim ºi-a epuizat
toate resursele.
Libertatea conducând poporul. Tablou de E. Delacroix în
comemorarea revoluþiei franceze de la 1830.
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Din obiectivele Sfintei Alianþe, 1815

E

Art. III. – Toate puterile care vor voi sã recunoascã
principiile sfinte care au dictat prezentul act, importanþa
lor pentru fericirea naþiunilor prea mult timp neglijate ºi
vor fi de acord ca, în numele acestor adevãruri, sã exercite
de acum înainte asupra destinelor umane întreaga influenþã care le aparþine vor fi primite cu afecþiune în aceastã
Sfântã Alianþã.

B

Naþiunea greacã ia drept martori Cerul ºi Pãmântul cã,
în pofida jugului cumplit al otomanilor care o ameninþã
cu distrugerea, ea continuã sã existe.
Dupã ce a înlãturat violenþa doar prin curajul fiilor ei,
îºi declarã azi în faþa lui Dumnezeu ºi în faþa oamenilor,
prin organul reprezentanþilor sãi legitimi reuniþi în congres
naþional, independenþa politicã [...].
Acest rãzboi este un rãzboi naþional ºi sfânt; el n-are
alt scop decât revigorarea naþiunii ºi reintegrarea ei în
drepturile de proprietate, de onoare ºi de viaþã ce þin de
destinul popoarelor civilizate [...].
În temeiul acestor principii ºi convinºi de drepturile
noastre, nu vrem, nu cerem decât sã ne reintegrãm în
comunitatea europeanã, în care religia, obiceiurile ºi
poziþia noastrã ne cheamã sã ne unim cu marea familie
creºtinã.
Or. Epidaurus, 1822

Omul romantic

„... În Europa Sfintei Alianþe, recurgerea la conspiraþii ºi
la societãþi secrete era aproape inevitabilã. Lipsa spaþiului
democratic, îngrãdirea libertãþii presei ºi a cuvântului ºi
teama în faþa ideilor liberale fãceau ca toate acele monarhii suspicioase ºi autoritare sã-ºi împingã opozanþii
spre activitãþi clandestine...”
F. Furet
Explic[ cum s-a putut întâmpla c[ popoarele
europene, în ciuda presiunilor Sfintei Alian\e, puneau
la îndoial[ legitimitatea puterii monarhice.

C Ludovic-Filip – regele Monarhiei din Iulie
Dupã revoluþia de la 1830 LudovicFilip era numit în popor „regelecetãþean” («le Roi-Citoyen»). Apoi i se
mai spunea „regele burghez” («le Roi
Bourgeois»). Spre sfârşitul domniei,
francezii, în batjocurã, îl apreciau ca
„regele-prãsadã” («le Roi-Poire»).

Tablou de
F. X. Winterhalter

Declaraþia de independenþã a Greciei

F

Constituþia Belgiei, 1831

14. Libertatea cultelor, exercitarea lor publicã, precum
ºi libertatea de manifestare a opiniilor sunt garantate în
toate privinþele.
17. Învãþãmântul este liber, libertatea întrunirilor este garantatã; toate mãsurile preventive sunt interzise; reprimarea
delictelor va avea loc numai în condiþiile stabilite de lege...
18. Presa este liberã; cenzura nu poate fi instituitã niciodatã;
nu pot fi pretinse cauþiuni de la scriitori, editori, tipografi...
20. Belgienii au dreptul de a se asocia; acest drept nu
poate fi supus niciunei mãsuri preventive...
25. Toate puterile emanã de la naþiune...
63. Persoana regelui este inviolabilã; miniºtrii sãi sunt
responsabili (în faþa Parlamentului).
64. Niciun act al regelui nu este valabil dacã nu este
contrasemnat de un ministru, care îºi asumã întreaga
rãspundere.
78. Regele nu are alte puteri decât cele garantate în mod
expres de Constituþie.

Caricaturã de Ch. Philipon

Comenteaz[ evolu\ia aprecierilor date regelui francez.

D

Programul Societãþii Drepturilor Omului
din Franþa, 1833

Puterea centralã electivã, temporarã, responsabilã,
dotatã cu o mare forþã ºi acþionând unit; suveranitatea
poporului exercitatã prin votul universal; libertatea consiliilor comunale restrânsã prin dreptul acordat guvernului de
a interveni prin delegaþii sãi în hotãrârile ºi competenþa corpurilor municipale; un sistem de educaþie publicã, tinzând
a educa generaþiile în o comunitate de idei compatibilã cu
progresul; o federaþie a Europei fondatã pe comunitatea
principiilor care derivã din suveranitatea poporului, care e
bazatã pe libertatea absolutã a comerþului ºi pe egalitatea
în raporturile reciproce.

72 / Cap. III. Revolu\ii =i structuri politice în epoca modern[

Revoluþia din Belgia, Bruxelles, sept. 1830. K.-G. Wappers

Identific[ ce articole din Constitu\ia Belgiei au stat la
baza adopt[rii altor constitu\ii europene.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Miºcarea revoluþionarã din Spania ºi Portugalia
Dupã epoca napoleonianã, în anul 1814, în Spania a fost
restabilit regimul absolutist, în frunte cu Ferdinand al VII-lea.
În anul 1820, în coloniile spaniole din America Latinã s-au
desfãºurat miºcãri de eliberare naþionalã. Regele spaniol a hotãrât
sã restabileascã „ordinea” cu ajutorul armatelor regale. Aceste
acþiuni au provocat poporul spaniol la revolte în Madrid ºi alte
oraºe. Muncitorii ºi burghezia doreau democratizarea societãþii ºi
libertãþi politice. În multe localitãþi rurale, þãranii cereau pãmânt
ºi lichidarea prestaþiilor feudale.
Evenimente analogice se desfãºurau ºi în Portugalia. La
revendicãrile poporului portughez se mai adãugau cerinþele de
înlãturare a dominaþiei franceze ºi engleze.
Guvernele reacþionare din statele europene nu erau interesate
în creºterea acþiunilor revoluþionare din Spania ºi Portugalia.
Confom hotãrârilor Congresului de la Verona din anul 1822,
armatele franceze, susþinute de Sfânta Alianþã, invadeazã
Spania ºi Portugalia. Miºcãrile revoluþionare au fost reprimate,
conducãtorii arestaþi ºi puºi la închisoare, iar cei mai activi (în
Spania revoluþia era condusã de Riego) au fost spânzuraþi.
Deºi au suferit înfrângere,
miºcãrile revoluþionare
din Spania ºi Portugalia
au impulsionat reformele
din societate ºi lichidarea
rãmãºiþelor medievale.
Împãraþii Austriei ºi Rusiei îl împing pe regele Ludovic XVIII la
intervenþie în Spania. Caricaturã
englezã

1. Descrie consecinþele Congresului de la Viena pentru popoarele europene.
2. Comparã miºcarea de
emancipare din Grecia cu
evenimentele din Spania,
Portugalia, Italia ºi Principatele Române. Identificã trãsãturile comune
ºi specifice ale miºcãrilor
de emancipare din statele
europene.
3. Analizeazã caracterul
miºcãrilor revoluþionare
ºi de eliberare naþionalã
în Europa în anii 30-40 ai
secolului al XIX-lea.
4. Explicã poziþia marilor
puteri ºi atitudinea societãþii civile din statele
europene faþa de evenimentele revoluþionare.
5. Formuleazã o concluzie
despre rezultatele obþinute
de popoarele europene
care au luptat pentru progres ºi eliberare naþionalã
în anii 20-40 ai secolului
al XIX-lea.

Europa
în anii
1815-1848

Localizeaz[ pe
hart[ statele
din Europa
unde s-au
desf[şurat
mişc[ri revolu\ionare şi
de eliberare
na\ional[ în
anii 20-40 ai
secolului al
XIX-lea. Indic[
statele care
au participat
la reprimarea
acestor
mişc[ri.
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Organizarea politicã a Principatelor
Române în secolele XVII-XVIII

}ncep`nd cu mijlocul secolului al XVII-lea, mai ales ]n secolul al XVIII-lea, datorit[ evenimentelor politico-militare =i socialeconomice, ]n multe state europene au loc transform[ri semnificative ]n toate domeniile. }n Europa de Sud-Est se intensific[
rivalitatea dintre marile puteri. Transilvania va fi ocupat[ de Habsburgi (1667-1688). |ara Rom`neasc[ =i Moldova vor
deveni mai dependente de Imperiul Otoman, dar cu p[strarea autonomiei.

EVOCARE


Care era organizarea politicã a
Principatelor Române în prima
jumãtate a sec. al XVII-lea?
Care domnitori s-au impus în
aceastã perioadã?



Ce impact asupra Principatelor
a avut suzeranitatea otomanã?

Actorul Matei Millo în costum de teatru,
costum de mare boier fanariot din piesa
„Prãpãstiile Bucure=tiului". Anii 1860. Biblioteca Naþionalã a României

VOCABULAR
▪ Naþiunile (stãrile) Transilvaniei
▪ Fanarioþi
▪ Mazilire
▪ Suzeranitate
▪ Diploma leopoldinã

● Organizarea politicã a Principatelor în a doua jumãtate
a secolului al XVII-lea – începutul secolului al XVIII-lea
Dominaþia otomanã ºi creºterea rivalitãþii imperiilor vecine pentru
influenþã în Principate au provocat schimbãri în organizarea internã
a societãþii româneºti, care, în cea mai mare parte, reprezenta o
continuitate a structurilor politice, administrative, judiciare, militare
ºi religioase din perioada precedentã.
Domnii erau conducãtori unipersonali ai puterii legislative, executive, judiciare ºi militare. Boierii din Þara Româneascã ºi Moldova au recãpãtat dreptul de a-i alege pe domni, care urmau sã fie
confirmaþi de Poartã. În Transilvania adunarea nobilimii – Dieta,
avea dreptul de a alege principii, drept strâmtorat tot mai mult de
cãtre Habsburgi.
În Þara Româneascã viaþa politicã era instabilã, caracterizatã
de o luptã continuã între douã mari grupãri boiereºti: a Cantacuzinilor ºi a Bãlenilor. Pânã la o relativ mai îndelungatã domnie a
lui ªerban Cantacuzino au avut loc mai multe schimbãri de domni
având legãturi de rudenie: Gheorghe Ghica (1660-1664; 1672-1673),
Radu Leon I (1664-1669), Antonie-Vodã (1669-1672), Gheorghe
Duca (1673-1678), ªerban Cantacuzino (1678-1688), Constantin
Brâncoveanu (1688-1714), ªtefan Cantacuzino (1714-1716).
În Moldova domnii trebuiau sã conducã în condiþiile în care
þara devenise teatrul unui ºir de rãzboaie dintre mai multe puteri.
Ca ºi în Þara Româneascã, domnii se succedau foarte des. Aºa,
timp de jumãtate de secol s-au schimbat mai bine de 20 de domni.
Printre cei mai renumiþi au fost: Gheorghe Ghica (1658-1659),
Constantin ªerban (1659,1661), Gheorghe Duca (1665-1666, 16681672, 1678-1683), Dumitraºco Cantacuzino (1673, 1674-1675,
1684-1685), Antonie Rosetti (1675-1678), Constantin Cantemir
(1685-1693), Constantin Duca (1693-1695, 1700-1703), Antioh
Cantemir (1695-1700, 1705-1707), Mihai Racoviþã (1703-1705,
1707-1709), Nicolae Mavrocordat (1709-1710), Dimitrie Cantemir
(1693, 1710-1711).
În aceastã perioadã societatea româneascã se dezvolta contradictoriu, în dependenþã de ponderea puterii centrale. Unii domni
doreau doar sã se îmbogãþeascã. Pe timpul acestora puterea centralã aparþinea boierilor mari ºi situaþia era instabilã. Alþi domni se
strãduiau sã întãreascã puterea centralã, sã-i îndepãrteze pe boierii
de orientare turcã ºi sã consolideze ordinea în þarã.
În Transilvania, dupã insuccesul militar a lui Gheorghe Rakoczi
al II-lea (1648-1660) împotriva otomanilor, viaþa politicã internã
s-a desfãºurat în cadrul unei ostilitãþi turco-habsburgice pentru
influenþã în regiune, stabilindu-se treptat un echilibru temporar de
forþe. Spre exemplu principele Mihail Apafi (1662-1690) se supunea
turcilor, dar apoi a fost recunoscut ºi de austrieci.
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C U R S
● Viaþa politicã a Principatelor în timpul
regimului fanariot

Dinastia Mavrocordat
Familie de greci din Istanbul,
originarã din Chios, înruditã
cu boierimea româneascã, din
rândul cãreia au fost numiþi în
secolul al XVIII-lea mai mulþi
domnitori: Alexandru – medic
fiziolog ºi filosof, a negociat
Tratatul de pace de la Karlowitz; Nicolae – cu el începe
regimul fanariot în Moldova
ºi Þara Româneascã; Ioan –
plenipotenþiar al Imperiului
Otoman, a încheiat Pacea de la
Passarowitz; Constantin – a realizat numeroase reforme, urmãrind modernizarea statului.

În condiþiile creºterii rivalitãþii otomanilor cu
Imperiul Austriac ºi Imperiul Rus pentru a controla
teritoriile din sud-estul Europei ºi pentru a reprima
miºcarea de eliberare, timp de mai bine de un secol
Principatele vor fi guvernate de domnitori numiþi
direct de Poartã. Dupã planurile nereuºite din anul
1711 ale lui Dimitrie Cantemir în Moldova ºi
înlãturarea în 1716 a ultimului domnitor pãmântean, ªtefan Cantacuzino, în Þara Româneascã,
Imperiul Otoman întroduce un nou regim politic,
numit fanariot. Fanariotismul nu a fost un fenomen
specific doar Þãrilor Române, el exista ºi în alte teritorii creºtine stãpânite de otomani, unde fanarioþii
aveau funcþii politice ºi ecleziastice.
Domnitorii erau recrutaþi în mare parte din
influentele familii greceºti ce locuiau în cartierul
Fanar – cartier din Constantinopol (Istanbul), locuit
de grecii fanarioþi - dar ºi dintre români înrudiþi cu
ele (Mavrocordat, Ipsilanti, Racoviþã, Ghica, Callimachi, Caragea, ªuþu, Moruzi), care, având funcþii
importante, ºi-au legat destinul de imperiul sultanilor. Conducerea Porþii controla Moldova ºi Þara
Româneascã, fãrã ca formal sã fie abolitã autonomia
lor internã, fiind pãstrat statutul lor de þãri vasale
în componenþa Imperiului Otoman.
Începând cu Nicolae Mavrocordat în Moldova
ºi în Þara Româneascã, regimul politic instaurat
a modificat statutul juridic al celor douã þãri, prin
accentuarea dependenþei otomane. Mãsurile de
reorganizare social-politicã au afectat instituþiile
de stat, domnia, sfatul domnesc ºi, în general,
sistemul administrativ politic. Deoarece numãrul
grecilor fanarioþi veniþi în Principate era neînsemnat, domnii cãutau sprijin într-o parte a boierimii
autohtone ºi a bisericii, acordându-le mai multe
privilegii. Totodatã ei au reuºit sã cucereascã
o parte a boierilor pãmânteni, numiþi „partida

naþionalã”, care au luptat pentru limitarea ºi chiar
lichidarea dominaþiei strãine.
Toate funcþiile publice în timpul regimului fanariot se scoteau la licitaþie ºi se cumpãrau cu bani.
Domnii erau lipsiþi de iniþiativã în politica externã
ºi aveau o micã gardã domneascã de circa o mie de
arnãuþi, chematã sã asigure doar ordinea internã.
Ei stãteau la conducere puþin timp, dupã care erau
degradaþi la nivelul unor funcþionari simpli ai Porþii
ºi puteau fi mutaþi dintr-o þarã în alta. În perioada
regimului fanariot, în Moldova s-au succedat la
tron 36, iar în Þara Româneascã 40 de domnitori,
majoritatea din ei ocupând tronul de câteva ori.
Din a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea,
în Þãrile Române pãtrunde un val de elemente
greceºti din afara Fanarului, oameni de afaceri care
aveau un singur scop: de a deveni ºi mai bogaþi.
Ultimele domnii fanariote mãrturisesc semnele tot
mai evidente ale dezagregãrii, manifestate în criza
de autoritate a puterii centrale. Acestea ºi altele
au intensificat tot mai mult nemulþumirile unor
categorii de populaþie, orientate spre modernism
ºi progres social.

O imagine a extravaganþelor atribuite fanarioþilor: domnul Nicolae
Mavrogheni cãlãtorind prin Bucureðti într-o trãsurã trasã de cerbi

Domnitorul Alexandru Moruzi primindu-l pe ambasadorul britanic la Curtea Nouã. Tablou de William Watts

Nicolae Mavrocordat, domn al
Moldovei (1709-1710, 17111715) ºi al Þãrii Româneºti
(1716, 1719-1730)
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Instaurarea Habsburgilor în Transilvania

a) 1687 – prin Tratatul de la Blaj se impune prezenþa armatei
austriece în multe oraºe ºi se impun obligaþii financiare
principatului;
b) 1688 – sub presiune militarã se acceptã protecþia împãratului. Sfârºitul suzeranitãþii otomane ºi începutul
dominaþiei habsburgice;
c) 1691 – prin Diploma leopoldinã se decreta statutul Transilvaniei ca fiind o provincie condusã de împãrat prin
intermediul unui guvernator; sunt pãstrate autonomia,
regimul ði privilegiile celor trei naþiuni, cu subordonarea
pe mai departe a românilor;
d) 1699 – Pacea de la Karlowitz. Instaurarea deplinã a
dominaþiei habsburgice în Transilvania.
Identific[ etapele consolid[rii regimului
habsburgic ]n Transilvania.

B

Consolidarea regimului habsburgic în
Transilvania în secolul al XVIII-lea

Habsburgii au dus o politicã de organizare ºi consolidare a regimului lor în Transilvania încã pânã la Pacea
de la Karlowitz (1699), dupã care timp de mai bine de un
veac ºi jumãtate viaþa constituþionalã a fost reglementatã
în regiune de Diploma leopoldinã, care constituia baza
juridicã a administraþiei austriece. Conform Diplomei, ce
subordona instituþiile transilvãnene cu evidente tendinþe
absolutiste centralizatoare, principatul se integra pe deplin
în monarhie. Cu toate acestea, se pãstra ºi o aparentã
autonomie, fiind recunoscute „naþiunile” politice, religiile
recepte, privilegiile stãrilor, legile principatului.
Forma de organizare a Transilvaniei a fost Principatul,
statut pãstrat pânã în anul 1765, când va deveni Mare
Principat. Împãratul austriac, avea ºi titlul de principe al
Transilvaniei, era reprezentat de un guvernator ºi era ajutat
de un guvern provincial, numit Guberniu. Puterea militarã
a principatului era încredinþatã unui general austriac,
subordonat direct monarhului, care era de fapt suveran
incontestabil. Instituþiile administrative, religioase, justiþia
ºi altele erau organizate în dependenþã de obiectivele
centralizatoare, de omogenizare a imperiului, devenind
instrumente ale stãpânirii habsburgice. Spre deosebire de
Transilvania, care teoretic îºi pãstra autonomia, Banatul ºi
Oltenia nu aveau niciun statut politic în cadrul imperiului.
La începutul secolului al XVIII-lea, curtea de la Viena
trece ferm la organizarea regimului habsburgic. Prin
politica lui Leopold I reformele s-au extins în tot imperiul, menite sã întãreascã absolutismul ºi în noile teritorii
incorporate.
Prin politica absolutistã a Mariei Tereza (1740-1780)
începe o epocã nouã în reformismul austriac, având un
caracter mult mai pragmatic, ceea ce a dus la consolidarea statului modern. În aceastã perioadã, în Transilvania
intervin schimbãri în relaþiile dintre nobilime ºi þãrãnime,
dar cu greu se acceptã intervenþia statului în relaþiile de
proprietate, de aceea problemele grave ale iobagilor,
majoritatea cãrora era români, aºa ºi n-au fost rezolvate.
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C

Caracterul românilor

„...nu fanarioþii erau cei care au cucerit niºte þãri pe
care nu le-au exploatat în propriul lor profit, ca agenþi ai
stãpânilor lor turci, ci dimpotrivã, românii au adoptat pe
aceºti strãini, aºa cum fãcuserã cu mulþi alþii de-a lungul
veacurilor...”
Nicolae Iorga
Comenteaz[ cuvintele marelui istoric, utilizând şi
cunoştin\ele din lec\iile precedente.

D

Şerban Cantacuzino (1640-1688)

A condus într-o perioadã dificilã, luptând pentru a nu transforma þara într-un teatru de rãzboi.
În aceste condiþii a luat mãsuri pentru întãrirea autoritãþii domneºti,
folosind averea personalã uriaºã
pentru a cumpãra bunãvoinþa
otomanilor atunci când boierii
ostili se plângeau de consolidarea
puterii sale.

E

Constantin Brâncoveanu (1654-1714)

A continuat politica Cantacuzinilor, manevrând cu iscusinþã între
diverse grupãri boiereºti, a promovat
o politicã echilibratã faþã de þãrile
române vecine ºi a desfãºurat o intensã activitate diplomaticã cu marile
puteri dornice de a stãpâni aceste
teritorii. Fiind învinuit cã pregãteºte
o rãscoalã contra otomanilor cu
scopul de a deveni domnitor independent, în anul 1714 a fost mazilit,
dus la Istanbul ºi, împreunã cu cei 4 feciori ai sãi, a fost
executat (15 august 1714).
Apreciaz[ faptele domnitorilor din perspectiva
viitorului Principatelor Române.

F

Din Tratatul de pace de la Karlowitz

Art. 1. Teritoriul Transilvaniei va rãmâne mai departe
în posesiunea ºi stãpânirea Majestãþii Sale Imperiale,
dupã cum se aflã în prezent, descrierea graniþelor fiind
urmãtoarea: de la hotarul Podoliei pânã la graniþa cea
mai îndepãrtatã a Valahiei cu munþii sãi, care înaintea
actualului rãzboi au fost graniþele vechi dintre Moldova ºi
Transilvania, pe de o parte, ºi dintre Valahia ºi Transilvania,
pe de altã parte, ºi de la graniþa Valahiei pânã la râul
Mureº, de asemenea cu munþii sãi, care de multã vreme
au fost hotarele vechi ce formau graniþa...
26 ianuarie 1699
Localizeaz[ pe hart[ regiunile numite în document.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Numirea domnilor fanarioþi de cãtre sultan
Îndatã ce marele vizir aflã cã domnul din Moldova a murit
sau când a hotãrât sã-l scoatã din scaun [...] el cautã printre
feciorii domnului sau printre boierii din Þarigrad* un domn
nou... Dacã sultanul nu se învoieºte ºi dacã nu se împotrivesc
urzelile vizirului ºi nici vreun alt dregãtor al curþii, atunci
sultanul scrie cu mâna lui [...] sã fie fãcut întocmai [...] Dupã
aceasta pe domn îl aduc înlãuntru, þinându-l de subsuori doi
capugibaºi, asemenea ºi pe alþi patru boieri de frunte ai sãi
ce se aflã acolo [...].
... Sultanul ºezând pe tron face semn vizirului [...] sã spuie
domnului ce are de spus. Vizirul [...] spune domnului aceste
cuvinte:
„Sultanul, stãpânul nostru [...], cunoscându-þi credinþa ºi
cinstea, s-a milostivit asupra ta ºi þi-a dat domnia Moldovei.
Deci ºi de acum încolo sã fii credincios ºi sã slujeºti cu
dreptate, sã dai ascultare poruncilor sale sfinte, cãrora toatã
lumea trebuie sã se supunã ºi sã-i fii plecat pururea. Pe supuºii
împãratului [...] sã-i aperi ºi sã-i cârmuieºti cu blândeþe. Sã
fii sârguincios ºi sã bagi de seamã la tot ce fac duºmanii,
sã trimeþi veºti sigure despre ei în orice ceas, având grijã de
aceasta din rãsputeri. Alminterea ºtii ce te aºteaptã, iar dacã
vei fi lãsãtor, nicio dezvinovãþire deºartã nu-þi va folosi.”
Istoria Românilor. Culegere tematicã ºcolarã,
Chiºinãu, 1993, p. 191-192
* Þarigrad – nume vechi al Constantinopolului.

1. Identificã trãsãturile
distinctive ale regimului
politic instaurat în Moldova ºi Þara Româneascã
în secolul al XVIII-lea.
2. Studiazã textele ºi documentele ºi determinã
consecinþele regimurilor
strãine din Moldova ºi
Þara Româneascã.
3. Comparã statutul politicojuridic al Moldovei ºi Þãrii
Româneºti în secolul al
XVII-lea cu cel din secolul
al XVIII-lea.
4. Determinã ce este comun ºi ce este specific
în dezvoltarea politicã
a Þãrii Moldovei ºi Þãrii
Româneºti între medieval
ºi modernism.
5. Formuleazã 3-5 întrebãri
despre nivelul de dezvoltare politicã a Principatelor cãtre sfârºitul secolului al XVIII-lea.
Þãrile
Române
în sec.
XVII-XVIII

Utiliz`nd
harta =i
legenda,
realizeaz[ o
comunicare
despre
principalele
schimb[ri
]n spa\iu
=i ]n timp
pe timpul
domnilor
fanario\i.
Organizarea politic[ a Principatelor Române în sec. XVII-XVIII / 77
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Rãscoala de la 1821 de sub conducerea
lui Tudor Vladimirescu

Rom`nii afla\i sub ocupa\ie habsburgic[ sunt supu=i unor politici masive de dezna\ionalizare =i asimilare, promovate ]n
special de autorit[\ile maghiare dup[ anexarea Transilvaniei la Ungaria. }n pofida acestor circumstan\e, mi=carea na\ional[
a rom`nilor din aceste teritorii cunoa=te schimb[ri calitative, care-i confer[ vigoare =i rezisten\[, inclusiv constituirea unor
forma\iuni politice cu caracter na\ional.

EVOCARE







C
Care
au ffost efectele
f
l regimui
lui fanariot în Principatele
Române?
Cum s-a manifestat criza
regimului fanariot?
Care au fost cauzele nemulþumirii populaþiei faþã de
fanarioþi?
Ce cunoðti despre organizaþia
secretã greacã Eteria?

● Criza regimului fanariot
Rãzboaiele ruso-austro-turce
au evidenþiat clar declinul Imperiului Otoman. Înfrângerile militare
au fost precedate de o profundã crizã de autoritate a sultanului ºi
a regimului fanariot, de ample manifestãri de revoltã în provincii.
Decãderea regimului fanariot a devenit îndeosebi de pronunþatã dupã
Pacea de la Kuciuk-Kainargi din 1774, care a marcat creºterea
rolulului Rusiei în Europa de Sud-Est. Cu toate cã dupã încheierea
pãcii cerinþele boierilor de a restabili domniile pãmântene nu au fost
acceptate, totuºi s-a ajuns la o reglementare a prerogativelor ºi a
duratei domniilor fanariote. Imperiul Otoman a fost nevoit sã fixeze
obligaþiile în bani ale Principatelor ºi sã atenueze practica abuzivã în
achiziþionarea produselor româneºti. În 1802 Constantinopolul este
nevoit sã accepte cererile boierimii locale, susþinute ultimativ de Rusia,
de a garanta domniile pe timp de ºapte ani. În acest fel, Imperiul Otoman a încercat sã diminueze, în mãsura posibilitãþilor, contradicþiile
dintre regimul fanariot ºi forþele politice interne ostile acestuia.
● Premisele ºi forþele sociale ale mişcãrii de
Criza sistemului fanariot, manifesla 1821

Trecerea pandurilor peste râul Olt.
Litografie de C. Isler

VOCABULAR
▪ Panduri
▪ Proclamaþie
▪ Cãrvunari
▪ Comitet de oblãduire
▪ Eteria
▪ Ostilitate
▪ Insurecþie

tatã prin creºterea presiunii din partea strãinilor ºi
degradarea instituþiilor statale, ducea la creºterea
opoziþiei din partea boierimii pãmântene. Instabilitatea politicã, inconsecvenþa reformelor în agriculturã,
creºterea poverii fiscale, numeroasele obligaþii de rentã,
abuzurile boierimii au înrãutãþit considerabil situaþia
þãrãnimii. Monopolul comercial otoman, vãmile interne
ºi alte piedici în calea dezvoltãrii economice a Þãrilor
Române aveau ca urmare creºterea nemulþumirii din
partea negustorilor ºi orãºenilor.
Pe lângã premisele interne au existat ºi factori
de ordin extern care au determinat începutul unei
rãscoale de mare amploare în Principatele Române.
Sub influenþa Revoluþiei de la 1789 din Franþa, întreaga Peninsulã Balcanicã a fost cuprinsã de o amplã miºcare revoluþionarã.
Printre cele mai puternice insurecþii din Balcani pot fi menþionate
rãscoala sârbilor din 1804-1816 ºi lupta pentru eliberare naþionalã
în Grecia. Printre membrii societãþii secrete Eteria erau ºi boieri din
Principatele Române.
Nemulþumirea diverselor categorii sociale explicã vasta participare a populaþiei la rãscoala din 1821. În linii majore, cerinþele
economice ºi sociale ale þãranilor ºi aspiraþiile politice ale boierilor
s-au intersectat, dând naºtere miºcãrii revoluþionare conduse de
una dintre cele mai remarcabile personalitãþi din istoria modernã
a românilor – Tudor Vladimirescu.
● Programul rãscoalei
În cadrul rãscoalei iniþiate de partida
naþionalã evidenþiem douã etape. În faza iniþialã, T. Vladimirescu
considera cã poporul român va cuceri mai uºor libertatea, dacã se
va colabora cu miºcarea eteristã. El era convins cã þarul Alexandru I
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C U R S
al Rusiei va susþine Eteria, iar grecii vor ajuta, prin
rãscoala lor, miºcarea revoluþionarã a românilor.
Alexandru Ipsilanti, la rândul sãu, tindea sã
foloseascã Principatele Române ca trambulinã a
operaþiunilor militare pentru cauza elenismului.
La 18 ianuarie 1821 a încetat din viaþã domnul
Þãrii Româneºti, Alexandru ªuþu. La Bucureºti
s-a constituit un Comitet de oblãduire, compus
din ºase membri. Trei dintre ei, Gr. Brâncoveanu,
Gr. Ghica, B. Vãcãrescu, l-au desemnat pe Vladimirescu conducãtor al pandurilor ºi i-au încredinþat misiunea de a ridica poporul românesc la
luptã împotriva fanarioþilor. La 19 ianuarie Tudor
pãrãseºte Bucureºtiul ºi se îndreaptã spre Oltenia,
iar la 23 ianuarie lanseazã la Padeº o proclamaþie
dupã modelul celor din Europa apuseanã, care
cuprindea scopul ºi programul rãscoalei.
În scurt timp mii de oameni, mai ales din rândurile þãranilor, s-au alãturat miºcãrii. Entuziasmaþi de evenimentele de la Padeº, þãranii încep sã
atace conacurile boiereºti ºi moºiile mãnãstireºti.
Ocupând Craiova, Tudor trece Oltul ºi se îndreaptã
spre Bucureºti. Cetele de arnãuþi trimise de divanul boieresc împotriva rãsculaþilor trec de partea
insurgenþilor. Înconjurat de faimã (în popor era
numit domnul Tudor) ºi de sprijinul locuitorilor,
Vladimirescu ajunge la Bucureºti ºi se aºazã cu
tabãra la Cotroceni. Mulþi boieri, în special cei
greci, fug în Transilvania. Numai câþiva boieri, în
frunte cu Dionisie Lupu, rãmân ºi formeazã un
divan nou, care încearcã o conciliere cu Tudor.
Scopul adevãrat, dar camuflat, al lui Vladimirescu
era sã devinã domn. Însã el nu dorea sã ajungã la
cârma þãrii ca revoluþionar, ci ca ales al boierilor
ºi uns al bisericii.

● Raporturile dintre Vladimirescu ºi IpsiÎn acest timp Moldova a devenit
lanti
scena unor evenimente hotãrâtoare. Alexandru Ipsilanti, la sfârºitul lunii februarie, în fruntea unui
detaºament de voluntari, trece Prutul ºi intrã în
Iaºi, unde a fost bine primit de domnul Moldovei,
Mihai ªuþu. Ipsilanti lanseazã o proclamaþie cãtre
populaþia þãrii, anunþând începutul rãzboiului
pentru eliberarea naþionalã de sub dominaþia
turceascã a tuturor popoarelor din Europa de
Sud-Est. El l-a asigurat pe domnul Moldovei
de sprijinul pe care Rusia urmeazã sã-l acorde
miºcãrii eteriste. Însã Alexandru I, ca fondator al
Sfintei Alianþe, nu putea sprijini deschis o rãscoalã
împotriva unui monarh legitim (a sultanului turc),
chiar dacã simpatiile sale personale ºi interesele
Rusiei erau îndreptate în aceastã direcþie. În aºa
fel, întreaga miºcare a grecilor de la 1821 era întemeiatã pe speranþe, ºi nu pe susþinere realã.
În martie 1821, eteriºtii trec Milcovul ºi se
îndreaptã spre Bucureºti. La 25 februarie, ei au

ajuns la Colentina, nu
departe de Bucureºti.
La acea vreme Tudor,
de patru zile, intrase
în capitalã ºi devenise
stãpânul ei.
În noua situaþie politicã, pentru a evita intervenþia militarã a Porþii,
Tudor schimbã strategia.
Ca sã evite o invazie otomanã, Vladimirescu duce
tratative cu turcii. Acest Alexandru Ipsilanti Eteristul
lucru a înrãutãþit relaþiile
cu eteriºtii, care nu se grãbeau sã treacã Dunãrea
dupã cum li se ceruse. La 25 mai armatele otomane
au invadat Þara Româneascã ºi Moldova, iar peste
douã zile Vladimirescu este nevoit sã pãrãseascã
Bucureºtiul, retrãgându-se spre Oltenia, iar Ipsilanti cu armatele sale se retrage spre Târgoviºte.
Ipsilanti, suspectându-l neîntemeiat pe Vladimirescu de alianþã cu turcii împotriva eteriºtilor, a
ordonat arestarea lui. Cãpitanul eteriºtilor Iordache
Olimpiotul îi cumpãrase pe unii ºefi de panduri,
care erau nemulþumiþi de disciplina de fier din
armata lui Vladimirescu ºi cu ajutorul acestora
îl rãpeºte pe Tudor. Vladimirescu a fost adus în
tabãra lui Ipsilanti, unde, dupã îndelungate torturi,
a fost executat.
Imediat dupã moartea conducãtorului, armata
sa a început sã se dezintegreze. Soarta pandurilor
a fost hotãrâtã în ultima luptã de lângã mãnãstirea
Tismana, unde armatele lui Vladimirescu au fost
înfrânte. Cam tot atunci, eteriºtii au suferit o înfrângere zdrobitoare în bãtãlia de la Drãgãºani.
Ipsilanti a fost nevoit sã se refugieze în Austria,
unde cancelarul Metternich ordonã sã fie arestat.
Rãmãºiþele eteriºtilor conduse de Iordache Olimpiotul s-au retras în Moldova, fiind nimicite de turci
în douã ciocniri, la Sculeni ºi la mãnãstirea Secu.
Tudor Vladimirescu ºi pandurii sãi la Bucureºti
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D O S A R
A

Tudor Vladimirescu (1780-1821)

S-a nãscut între 1770 ºi
1780 în satul Vladimiri din
judeþul Gorj, într-o familie de
moºneni. A crescut în casa
dregãtorului Glogoveanu, împreunã cu feciorul acestuia,
primind o educaþie aleasã. În
timpul rãzboiului din 18061812 a comandat o ceatã de
panduri. Pentru luptele purtate
împotriva turcilor a fost decorat
cu o sabie ºi cu Ordinul “Sf.
Vladimir”, clasa a treia. Între
1814 ºi 1815 s-a aflat la Viena, unde, atras de cãpitanul
Iordache Olimpiotul, acceptã
sã colaboreze cu Eteria, fãrã a
Portret de Theodor Aman
deveni membru al acesteia.

D

Alexandru Ipsilanti (1792-1828)

Fiul lui Constantin Ipsilanti (domn al Þãrii Româneºti în
1802-1806, 1806-1807). General-maior în armata rusã.
Apropierea lui Al. Ipsilanti de þar a permis conducãtorilor
organizaþiei sã-l prezinte pe Alexandru I ca pe unul din fondatorii organizaþiei Eteria. Acest fapt avea ca scop câºtigarea
simpatiilor din partea conducãtorilor români, sârbi, bulgari,
care mizau pe Rusia ca apãrãtor tradiþional al ortodoxiei.

dupã moartea lui
Tudor =i bazat pe mãrturiile pandurilor

Apreciaz[ meritul istoric al lui Tudor Vladimirescu.

B

Din Proclamaþia de la Padeº

Fraþilor locuitori ai Þãrii Romãneºti, veri de ce neam
veþi fi! Nicio pravilã nu opreºte pe om de a întâmpina
rãul cu rãu! ªarpele când îþi iasã înainte, dai cu ciomagul
de-l loveºti ca sã-þi aperi viaþa, care mai de multe ori ni
sã primejduieºte din muºcarea lui! Dar pe balauri care ne
înghit de vii, cãpeteniile noastre, zic, atât cele bisericeºti,
cât ºi cele politiceºti, pânã când sâ-i suferim a ne suge
sângele din noi? Pânã când sã le fim robi?

C

Din Cererile norodului românesc, 1821

P. 5. ... precum şi vama de prin oraşe şi sate sã
lipseascã cu totul, rãmânând ca sã ia vamã numai la
marginile þãrii de la toþi care intrã şi iese cu mãrfuri;
fiindcã dintr-aceastã pricinã, a greutãþii [...] neguþãtoria
a încetat cu totul, ajungând þara în cea mai desãvârşitã
lipsã a banilor.
P. 6. Toate dregãtoriile þãrii, atât cele politice, cât şi
cele bisericeşti, [...] sã nu se mai rânduiascã prin dãri de
bani, pentru ca sã poatã lipsi jafurile din þarã.
P. 7. Caftane cu bani sã înceteze cu totul de a se mai
face, ci numai dupã slujbã.
P. 13. Toþi dregãtorii judecãtoriilor şi ai calânurilor sã se
împuþineze, rãmânând numai precum au fost în vechime,
şi lefele sã le fie uşoare [...].
P. 16. Pâinea şi carnea şi toate cele de mâncare câte ies
dintr-aceastã þarã sã se întocmeascã a se vinde prin oraş,
lãsându-se câştig brutarilor, casapilor şi bãcanilor.
Enumer[ obiectivele mişc[rii conduse de Tudor
Vladimirescu. Identific[ ideile orientate spre
modernizarea societ[\ii româneşti.
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Masacrarea colonelului Sava =i a eteri=tilor lui =i prãdarea
Bucure=tiului de cãtre turci la 7 august 1821. Gravurã de epocã

E

Eteria (tovãrãºie)

Societate patrioticã, înfiinþatã în 1814 la Odesa la iniþiativa a trei negustori bogaþi greci. A crescut în permanenþã
numeric, având cãtre primãvara anului 1821 ramuri
aproape în toate oraºele principale din Europa de SudEst. În Principatele Române primele ramuri ale Eteriei au
apãrut la Iaºi, Bucureºti, Galaþi, majoritatea membrilor fiind
greci. În 1820, la conducerea organizaþiei vine generalul
Alexandru Ipsilanti. Planurile militare ale eteriºtilor vizau
declanºarea unei rãscoale generale în Balcani, în care un
loc deosebit revenea Principatelor Române.

F

Despre relaþiile cu Poarta ºi Eteria

„Eu nu port rãzboi cu Poarta; sunt – împreunã cu
poporul român – mereu devotat ei ºi de aceea mã voi
retrage din faþa ei... trebuie însã sã vã mãrturisesc sincer
cã înaintarea unei trupe eline care se aflã sub comanda
prinþului Ipsilanti mã pune în cea mai mare încurcãturã,
cãci nu ºtiu pe ce bazã se întemeiazã aceastã concentrare
de forþe ºi n-aº vrea sã zãdãrnicesc eventuale plane secrete ale unei mari puteri. De aceea am somat pe prinþul
Ipsilanti sã rãmânã în afara oraºului Bucureºti pânã ce îmi
va fi dat dovezi cã este într-adevãr autorizat de o putere
mai înaltã pentru acþiunea lui, cãci eu nu sunt în niciun
caz dispus sã vãrs pentru Grecia sângele românilor ºi sã
acþionez, printr-o comportare neînþeleaptã ºi înfierbântatã,
în dezavantajul poporului român.“
Tudor Vladimirescu
Explic[ de ce Tudor Vladimirescu nu a format un
front antiotoman comun cu Al. Ipsilanti?

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Consecinþele ºi însemnãtatea rãscoalei de la 1821
Dupã înfrângerea rãscoalei lui Tudor Vladimirescu, ocupaþia
militarã a Principatelor nu a fost de lungã duratã – un an. Sub
presiunea Marii Britanii ºi Franþei, Poarta Otomanã a acceptat
parþial cerinþele delegaþiilor boierilor moldoveni ºi munteni aflaþi
în aprilie 1822 la Istanbul: restabilirea domniilor pãmântene ºi
excluderea grecilor din funcþiile civile ºi ecleziastice din Principate.
În urma demersului boierilor din Principate, sultanul i-a
numit, la 1 iulie 1822, domni: – în Moldova pe Ioniþã Sturdza, iar
în Þara Româneascã pe Grigore Ghica. În ambele þãri, grupuri ºi
partide ale boierimii au întreprins acþiuni de opoziþie împotriva
noilor domni. În Moldova, domnia lui Sturdza s-a caracterizat prin
conflictul dintre boerimea mare conservatoare ºi boierimea micã,
conflict izbucnit în legãturã cu memoriul cãrvunarilor. În acest
document se cerea ca Moldova sã devinã un stat parlamentar,
în parlament urmând sã intre mai ales boieri mici ºi orãºeni.
Memoriul prezentat însã nu a fost acceptat de turci.
Rãscoala condusã de T. Vladimirescu marcheazã începutul
unei epoci noi în dezvoltarea Þãrilor Române. Revendicarea
dreptului la autodeterminare a redat dorinþa românilor de a
scutura jugul otoman ºi fanariot. Multiplele revendicãri economice
au demonstrat necesitatea rezolvãrii problemei agrare. Programul
miºcãrii conþinea idei iluministe. Principalul rezultat al rãscoalei
a fost lichidarea regimului fanariot. Ea a însemnat începutul
luptei pentru independenþa poporului român, având ecou în
Transilvania ºi Moldova.

1. Identificã manifestãrile
crizei regimului fanariot în
Principatele Române.
2. Descrie contextul politic
ºi social în care a început
rãscoala lui Tudor Vladimirescu.
3. În baza documentelor
ºi a textului analizeazã
evoluþia relaþiilor dintre
Tudor Vladimirescu ºi
eteriºti.
4. Apreciazã rolul rãscoalei
lui Tudor Vladimirescu
în istoria modernã a
românilor.
5. În izvoare evenimentele din
1821 din Þara Româneascã au diverse interpretãri.
Scrie câteva argumente cu
care vei demonstra dacã
evenimentele din 1821
au fost o rãscoalã sau o
revoluþie.

Apreciaz[ importan\a istoric[ a r[scoalei conduse de Tudor Vladimirescu.
Rãscoala de
la 1821 de
sub conducerea lui
Tudor Vladimirescu

Alc[tuieşte o
comunicare
scurt[ despre
evenimentele
din 1821,
utilizând
harta
al[turat[.
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Principatele Române (1822-1848)
}n anii 20-40 ai sec. al XIX-lea, Principatele se aflau ]ntre suzeranitate =i protectorat. Politica domnitorilor
p[m`nteni era influen\at[ de rivalitatea cu Poarta Otoman[, precum =i de conflictele interne dintre boieri.
Situa\ia era complicat[ =i din cauza conflictelor dintre marile puteri pentru influen\[ ]n regiune. Cu toate
acestea, societatea cunoa=te o evolu\ie, de=i lent[, spre modernism =i neat`rnare.

EVOCARE




Care era statutul juridic
internaþional al Principatelor
Române?
Ce consecinþe au avut evenimentele din anul 1821 asupra
societãþii româneşti?

● Statutul juridic ºi internaþional al Principatelor
Dupã moartea lui Alexandru I, noul þar al Rusiei, Nicolai I, ridicã
problema revendicãrii protectoratului rus asupra Moldovei ºi Þãrii
Româneºti, ameninþând Imperiul Otoman cu un nou rãzboi. Sultanul
turc a fost nevoit sã accepte condiþiile ultimatumului. În urma negocierilor purtate de cãtre reprezentanþii Porþii ºi Rusiei, la 7 octombrie
1826 a fost semnatã Convenþia de la Akkerman, care a stabilit o
nouã organizare internã a Principatelor Române. Convenþia prevedea
alegerea de cãtre divan a domnilor pãmânteni, pe un termen de 7
ani, cu aprobarea lor la Sankt Petersburg ºi Istanbul. Principatele
au fost scutite de plata tributului pe un termen de doi ani. A fost
declaratã libertatea comerþului, cu obligaþia asigurãrii livrãrilor de
grâne în Imperiul Otoman. Þarul cãpãta drepturi egale cu cele ale
sultanului asupra Principatelor Române. S-a acceptat decizia de a
alcãtui un nou regulament în vederea reorganizãrii vieþii politice ºi
economice interne. Prevederile Convenþiei confirmau prerogativele
Rusiei ca putere protectoare. Rusia privea convenþia semnatã doar
ca un pas intermediar în scoaterea Principatelor de sub suzeranitatea otomanã.

● Rãzboiul ruso-turc din 1828-1829. Tratatul de pace de
la Adrianopol
Ca rezultat al nerespectãrii de cãtre Imperiul
Intrarea armatelor ruse în Adrianopol,
8 august 1829. Desen de N. Dascov

Tratativele de la Adrianopol, 1829

VOCABULAR
▪ Convenþie
▪ Protectorat
▪ Regulamente organice
▪ Autonomie administrativã
▪ Divan

Otoman a prevederilor Convenþiei de la Akkerman, contradicþiile
dintre Rusia ºi Poartã s-au acutizat la maximum. Anglia ºi Franþa,
din cauza problemei greceºti, de asemenea au ocupat o poziþie ostilã Porþii. La 20 octombrie 1827 flota anglo-franco-rusã a înfrânt
flota turco-egipteanã în bãtãlia navalã de la Navarino. Sultanul turc
a chemat musulmanii la rãzboiul sfânt împotriva Imperiului Rus.
Declarându-se protectoare a creºtinilor din Balcani, Rusia, la 27
aprilie 1828, a declarat rãzboi Imperiului Otoman. Trupele ruse
sub conducerea feldmareºalului Wittgenstein au trecut Prutul ºi
au ocupat teritoriul Principatelor Române. Ambii domni – Grigore
Ghica ºi Ioniþã Sturza – au fost izgoniþi din þarã.
Dupã victoriile obþinute, Rusia îºi continuã marºul victorios la
sud de Dunãre, cucerind la 20 august 1829 localitatea Adrianopol,
situatã nu departe de Istanbul. Pomenindu-se cu armatele ruse
în preajma capitalei, turcii au cerut pace. Anglia ºi Austria, fiind
îngrijorate de creºterea influenþei Rusiei în Balcani, îi cer încetarea
ofensivei ºi acceptarea pãcii.
Tratatul de pace a fost semnat la Adrianopol la 14 septembrie 1829.
Rusia era declaratã „curtea protectoare” a Principatelor ºi „garantã” a
autonomiei lor, pe când Poarta Otomanã rãmânea „curtea suzeranã”.
Astfel, Principatele erau sub suzeranitate turcã ºi, totodatã, sub protectorat rus. Sultanul turc a recunoscut autonomia administrativã a
Moldovei ºi Þãrii Româneºti, retrocedând cetãþile de pe malul stâng
al Dunãrii – Turnu, Giurgiu ºi Brãila – Þãrii Româneºti.
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● Regulamentele organice
Sub conducerea preºedintelui divanurilor
din Moldova ºi Þara Româneascã, generalul rus
Kiseleff, ºi cu participarea boierilor munteni
ºi moldoveni a fost elaboratã o lege menitã sã
transpunã în practicã hotãrârile Tratatului de la
Adrianopol.
Regulamentul organic (numit astfel din dorinþa
de a se evita termenul de „constituþie” pentru a nu
stârni asociaþii revoluþionare la Petersburg) a avut
drept obiectiv principal întãrirea ordinii sociale
existente ºi menþinerea privilegiilor boiereºti. A fost
introdus în 1831 în Þara Româneascã ºi în 1832
în Moldova. Aceste acte cu caracter constituþional
conþineau prevederi politice, social-economice, fiscale ºi administrative. Prevederile constituþionale
erau noi ºi modernizatoare. Se introducea un regim
de domnie constituþionalã în care autoritatea domnului era limitatã de o Adunare Obºteascã cu vaste
atribuþii legislative ºi de control. Domnul era ºeful
puterii executive, sancþiona ºi promulga legile, având
dreptul de a se opune proiectelor adoptate de adunare. Domnul era ajutat de un guvern de tip modern,
format din ºase miniºtri. Ca ºef al puterii executive,
el numea ºi revoca miniºtrii ºi alþi dregãtori, care
erau responsabili faþã de el, ºi nu faþã de Adunarea
Obºteascã. Justiþia era separatã de administraþie
ºi avea o organizare aparte. A fost înfiinþatã armata
naþionalã, numitã miliþie. O serie de prevederi se
refereau la modernizarea finanþelor.
Cu toate inovaþiile introduse, Regulamentele
organice au avut ºi un caracter limitat. Adunarea Obºteascã nu era un organ reprezentativ,
ci instrumentul unei elite restrânse, în vederea
pãstrãrii privilegiilor. Ea era aleasã pe un termen
de 5 ani, având în componenþa sa: mitropolitul, ca
preºedinte, episcopii ortodocºi, 20 de boieri mari
în Þara Româneascã ºi 16 în Moldova, aleºi în
capitale, ºi câte un reprezentant al fiecãrui judeþ,
ales de mica boierime.
Anumite categorii ale populaþiei,
în primul rând boierii ºi clerul,
erau scutite de impozite, beneficiind
aproape în exclusivitate de drepturile
politice. Regulamentul n-a soluþionat
problema þãrãneascã ºi a legiferat
claca. Þãranul era considerat posesor
al pãmântului lucrat. În schimb, el
era nevoit sã presteze în continuare
fostului proprietar obligaþii în muncã
sau în bani.
Din punct de vedere extern, principala schimbare introdusã prin
Tratatul de la Adrianopol, legiferatã
mai apoi de Regulamente, a fost instituirea protectoratului rusesc. Rusia

a susþinut Regulamentele organice cu scopul de
a cuceri simpatiile boierilor ºi de a-ºi întãri astfel
poziþiile în Principate.
Domnii care s-au aflat în fruntea Principatelor sub regimul stabilit de Regulamentul organic
sunt numiþi regulamentari. În urma unei convenþii dintre Rusia ºi Imperiul Otoman, în Þara
Româneascã a fost numit domn Alexandru Ghica
(1834-1842), iar în Moldova, Mihail Sturdza
(1834-1849).

● Apariþia elementelor modernizatoare în
societate în anii 30-40 ai sec. al XIX-lea
În aceastã perioada, în pofida condiþiilor grele
existente, au început sã aparã primele semne ale
modernizãrii. Schimbãrile social-economice au
fost progresive, însã inegale, marcate de douã
evenimente principale: creºterea populaþiei ºi
extinderea legãturilor economice cu Europa Occidentalã. Creºte simþitor numãrul de oraºe.
Volumul producþiei agricole a crescut constant,
iar industria satisfãcea la moment numãrul tot
mai mare de consumatori. Principala piedicã în
calea modernizãrii industriei a fost pãstrarea
sistemului breslelor. Cu toate cã Regulamentele
organice promovau principiile libertãþii economice,
sistemul breslelor, cu nenumãratele sale restricþii,
ºi-a întãrit poziþiile. Investiþiile în construcþia unor
fabrici erau privite ca afaceri riscante.
Cel mai mare progres economic în Principatele
Române l-a realizat comerþul exterior. Principalele
state occidentale au intrat în competiþie pentru materiile prime româneºti alãturi de Imperiul Otoman,
care monopoliza pânã atunci comerþul cu Principatele. Dacã în 1831, prin portul Brãila, eliberat
de dominaþia otomanã, au trecut doar douã nave,
apoi în 1838 – prin acelaºi port au trecut peste 300
de nave, numãrul acestora crescând în continuare.
A crescut ºi exportul produselor româneºti spre
Vest, în special al produselor agricole.
O stradã din Iaði în secolul al XIX-lea
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Din Tratatul de la Adrianopol (1829)

Principatele Moldovei ºi Valahiei, care se aflã pe
temeiul unor capitulaþii sub suzeranitatea Sublimei Porþi
ºi sub garanþia Rusiei, vor pãstra toate privilegiile ºi imunitãþile ce le-au fost acordate lor prin tratatele încheiate
între cele douã imperii. În consecinþã, ele se vor bucura de
exercitarea liberã a cultului lor, de o securitate deplinã, de
o administraþie naþionalã independentã ºi de o libertate
totalã a comerþului.

B

Despre aprobarea Regulamentului

„S-au fãcut însã oarecare observaþii la Bucureºti, semne
ale neplãcerii cu care reforma era primitã ºi ale micului
numãr de partizani ce are în þarã. În Moldova, caracterul
opoziþiei a fost mult mai accentuat, cãci boierii acestei
provincii... au fost totdeauna mai puþin apãsaþi de turci ºi ca
urmare mai preocupaþi de teama de a fi siliþi odatã, dupã
pilda locuitorilor Basarabiei, sã schimbe simpla ocrotire
a cabinetului din Petersburg în naþionalitate ruseascã.”
(2 septembrie 1831)

C

General ºi diplomat
luminat, educat în Occident,
pãtruns de ideile progresiste
burgheze ale secolului. Seful
administraþiei ruse din Principate în perioada 18291834. A avut puteri practic
nelimitate în reorganizarea
vieþii politice ºi economice
din Principate. Oficial, era
preºedinte plenipotenþiar al
Divanului, dar în realitate,
deºi fãrã titulaturã, domn al
Moldovei ºi Þãrii Româneºti.
A numit douã comisii de
redactare a proiectelor de
constituþie, formate din boieri moldoveni ºi munteni. Ambele proiecte au fost aprobate
de Rusia, iar mai apoi de adunãrile generale ale Moldovei
ºi Munteniei. Pânã în prezent una dintre strãzile centrale din
Bucureºti îi poartã numele.

D

Ce schimb[ri s-au produs în sistemul politic al
principatelor în compara\ie cu perioada precedent[.

B

Înfinþarea armatei române moderne

Dupã înfrângerea Turciei în rãzboiul ruso-turc din
1828-1829, Poarta a admis crearea unor forþe militare
permanente în Principate. Actul adiþional al Tratatului de
pace de la Adrianopol prevedea: „Pentru slujba carantinelor ºi pentru privigherea siguritãþii sectoarelor ºi pentru
pãzirea bunei orânduieli în oraºe ºi câmpie, precum ºi pentru împlinirea pravilelor ºi a reglementurilor, ocârmuirea
fiecãruia [...]. Numãrul ºi þinerea acestei miliþii vor fi puse
în orânduialã din partea domnilor [...] ºi vor fi întemeiate
pe cele mai înaintate pilde vechi”.
Acest act este considerat temeiul juridic al formãrii
armatei române moderne, numitã în epocã „straja
pãmânteanã” sau „miliþia naþionalã”.

Pavel Kiseleff (1788-1872)

În numele Partidei Liberale a Þãrii
Româneºti

„Actuala Constituþie a Þãrii Româneºti constã în Regulamentul organic impus de Rusia ºi care-i rezervã acestei
puteri dreptul de a se amesteca în actele cele mai esenþiale
ale Guvernului român ºi ale Adunãrii Naþionale.
Acest Regulament, amalgam de dispoziþii eterogene ºi
contradictorii, lasã, datoritã sensului ambiguu al dispoziþiilor sale, câmp liber tuturor abuzurilor; dar ceea ce-l face
ºi mai odios este faptul cã denatureazã vechile instituþii
naþionale în detrimentul profund al imensei majoritãþi a
locuitorilor þãrii, cã face sã apese întreaga povarã a impozitului asupra claselor celor mai sãrace ale societãþii,
cã respinge puterea politicã la cercul unei aristocraþii
privilegiate, acolo unde n-au existat niciodatã decât funcþii
publice, conferind titluri neereditare, în sfârºit, cã a dat dovadã evidentã, printr-o tristã experienþã de ºaptesprezece
ani, cã nu poate duce decât rãzboi între diferite clase ale
societãþii ºi la ruinarea completã a þãrii.”
Din memoriul adresat Porþii privind Regulamentul
organic, 5 iunie 1848

Infanteria româneascã defilând la Bucureðti, 1837, litografie

E

Din obiectivele românilor

„Libertatea românilor de sub jugul ruºilor, puterea
suveranã bazatã pe principiul ereditar [...], unirea tuturor
românilor sub acelaºi sceptru, egalitatea claselor sociale,
sã ajungi sã fii mândru sã fii român sau sã mori, iatã
scopul sforþãrilor noastre.”
I. Câmpineanu
Determin[ scopul urm[rit de Imperiul Rus prin
adoptarea Regulamentelor organice.
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Organizaþiile ºi societãþile democratice
în ajunul Revoluþiei de la 1848

1. Caracterizeazã evoluþia
Principatelor Române între
suzeranitate ði protectorat.

Lupta revoluþionarã în Principate nu a încetat dupã revoluþia
lui Tudor Vladimirescu. Pe timpul domniei lui Alexandru Ghica,
în cadrul Adunãrii Obºteºti, s-a format o societate cu tendinþe
liberal-naþionale, în frunte cu Ion Câmpineanu, care a elaborat
un proiect de constituþie cu obiective naþionale. Domnul a luat
mãsuri represive împotriva lui Câmpineanu, arestându-l în 1839,
ceea ce a cauzat destrãmarea organizaþiei.
La scurt timp dupã eºecul planurilor lui Câmpineanu a intrat
în acþiune societatea secretã organizatã ºi condusã de Miticã
Filipescu. Întors de la Paris, el a strâns în jurul sãu un grup de
patrioþi, printre care N. Bãlcescu, E. Murgu, D. Macedonschi
ºi alþii. Societatea îºi propusese sã atingã mai multe obiective
social-politice: independenþa þãrii, eliberarea ºi împroprietãrirea
clãcaºilor, republicã democraticã ºi constituirea unei armate
revoluþionare. Însã organizaþia a fost descoperitã, iar membrii ei
arestaþi ºi condamnaþi la ocnã. Dupã eliberare, N. Bãlcescu, împreunã cu Ion Ghica, creeazã în 1843, o nouã organizaþie secretã,
„Frãþia”, care va juca un rol important în organizarea Revoluþiei
de la 1848 din Þara Româneascã.
O organizaþie asemãnãtoare, cu denumirea de „Asociaþia
Patrioticã”, a luat naºtere în 1846 în Moldova. Membrii ei au
fost arestaþi ºi siliþi sã emigreze.
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5. Apreciazã rolul organizaþiilor secrete din Principatele
Române în pregãtirea
Revoluþiei de la 1848. Care
erau obiectivele principale
ale acestor organizaþii ºi
societãþi democratice?
Nistru

Co\mani

C

I

4. Determinã factorii care au
favorizat ði care au frânat
evoluþia societãþii române
în prima jumãtate a sec. al
XIX-lea.
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3. Demonstreazã cã Regulamentele organice aveau
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Revoluþia de la 1848-1849 în Europa

Revolu\ia de la 1848-1849 a dat o lovitur[ decisiv[ vechilor regimuri din Europa, deschiz`nd calea reformelor democratice =i
a cre[rii unor state de tip modern pe continent. Mi=c[rile revolu\ionare, cu caracter social, politic =i na\ional au fost declan=ate
]n toate \[rile europene, cu excep\ia Marii Britanii =i Rusiei, antren`nd clasele ap[rute ]n urma revolu\iei industriale – muncitorimea =i clasa de mijloc.

EVOCARE




Care au fost consecinþele
revoluþiilor din secolele
XVII-XVIII pentru societatea
modernã?
Aveau oare capacitate de
reorganizare ºi modernizare
a societãþii suveranii statelor
europene în cadrul „sistemului
de la Viena”?

● Cauzele ºi obiectivele revoluþiei

Seceta care a cuprins
mai multe þãri europene a dus la un deficit al producþiei agricole, mai
ales al cartofului, care a produs un val masiv de emigrãri în America
ale populaþiei rurale (Irlanda, Germania). Industria europeanã în
anii 1846-1848 trecea ºi ea printr-o crizã determinatã de scãderea
ritmurilor de industrializare, lipsa investiþiilor, micºorarea cererii
ºi creºterea ºomajului, fapt ce a lovit puternic clasa muncitoare.
Aceasta devenea tot mai nemulþumitã de concurenþa industriei mecanizate ºi cerea de la guvern mãsuri de protecþie a muncii. Clasa
de mijloc, la rândul ei, se simþea lezatã în drepturile sale politice,
care nu mai corespundeau cu ponderea economicã în societate.
Regimurile absolutiste în Europa s-au consolidat, limitând tot mai
mult libertãþile politice ale clasei de mijloc. Sistemul Sfintei Alianþe
prigonea miºcãrile naþionale, muncitoreºti ºi
liberale, ceea ce a provocat un val de proteste
ºi proiecte de reformã. Se cerea adoptarea unor
constituþii menite sã limiteze puterea absolutã a
monarhiei, un sistem reprezentativ pe mãsurã
sã satisfacã interesele majoritãþii (sufragiu universal) ºi garantarea libertãþilor politice. Pe plan
naþional se cerea tot mai insistent recunoaºterea
dreptului la autodeterminare al popoarelor,
principiu lansat de Revoluþia Francezã.

● „Primãvara popoarelor”

Baricade la Paris, 1848

VOCABULAR
▪ „Primãvara popoarelor”
▪ Stat de drept
▪ Revoluþie burghezodemocraticã

▪ „Jandarm al Europei”
▪ Constituþie
▪ Liberalism

În luna
februarie 1848 a avut loc o revoluþie în Franþa
contra regelui Ludovic Filip, ce s-a terminat cu
proclamarea celei de-a Doua Republici (18481851), doritã de radicalii republicani. Succesul
acestei revoluþii a determinat un val de revendicãri revoluþionare în întreaga Europa.
În martie începe revolta la Viena, unde demonstranþii impun o
constituþie liberalã, care punea capãt guvernãrii lui Metternich –
simbolul Restauraþiei. Împãratul a promis convocarea unei diete,
precum ºi eliberarea þãranilor din ºerbie. Ca rezultat, s-a declanºat
un val de emancipare naþionalã în tot imperiul.
La Budapesta Lajos Kossuth a declarat autonomia ºi cerea convocarea unui parlament în capitala maghiarã. Italienii s-au rãsculat
ºi ei, proclamând constituþii (Neapole, Piemont, Toscana, Statul
Papal), austriecii fiind alungaþi din Milano ºi Veneþia.
Miºcãri naþionale s-au produs ºi în Boemia, Slovacia, Croaþia ºi
Polonia. În Prusia, mai multe state au revendicat reforme liberale,
respectarea drepturilor civile ºi sistem reprezentativ. La Berlin, dupã
lupte de stradã ºi mai multe sute de morþi, regele a fost nevoit sã
ordone evacuarea trupelor, proclamând o constituþie ºi promiþând
unificarea Germaniei.
Obþinând victorii într-o primã etapã, forþele revoluþionare s-au
divizat, deoarece o parte – moderaþii – au considerat cã revoluþia ºi-a
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Liderul revoluþiei franceze Lamartine, în
faþa Primãriei din Paris, respinge steagul
ro=u [în favoarea trricolorului], 25 februarie 1848. Tablou de Henri Philippoteaux

atins scopul, pe când radicalii nu erau satisfãcuþi
de cele obþinute, cerând continuarea reformelor
cu caracter democratic. Pe lângã aceasta, au început disensiunile între diferite naþiuni, mai ales
în Imperiul Habsburgic.
Aceste divergenþe au fost folosite din plin de
forþele reacþionare, care au restabilit „ordinea”
tot atât de repede, cum au pierdut-o. Revolta
muncitoreascã din Paris a fost înecatã în sânge în
iunie 1848 de cãtre trupele guvernamentale. Iar în
noiembrie preºedinte al Franþei este ales Ludovic
Napoleon, care peste trei ani va suprima republica
ºi va restabili cel de-al Doilea Imperiu (18511870), domnind sub numele de Napoleon al III-lea.
Regele Prusiei, cu sprijinul armatei, restabileºte
controlul la Berlin ºi anuleazã toate promisiunile
de reforme liberale, inclusiv cea de unificare a Germaniei. Habsburgii au reuºit, la rândul lor, sã-ºi
recucereascã rapid poziþiile în Italia, fiind ocupate
pe rând Neapole ºi Lombardia. Apoi a venit rândul
cehilor, care au opus rezistenþã la Praga, dar dupã
ce trupele guvernamentale au bombardat oraºul,
ordinea a fost restabilitã. Aceeaºi metodã – violentã, dar eficientã – a fost folositã ºi la pacificarea
Vienei în toamnã.
Mult mai dificilã a fost lupta cu maghiarii, care
au reuºit o serie de succese militare, continuând
lupta ºi în 1849. Însã exclusivismul maghiar, care
nu dorea sã le acorde drepturi egale croaþilor ºi
românilor transilvãneni, i-a fãcut pe aceºtia aliaþi
ai împãratului. Lovitura de graþie a fost datã de
þarul Nicolai I, supranumit „jandarmul Europei”,
care a trimis în Ungaria un efectiv de 150.000 de
soldaþi, reprimând rebeliunea în august. Peste trei
luni a fost înãbuºit ultimul focar revoluþionar de
pe continent – Republica Romanã, proclamatã în
ianuarie 1849 de Mazzini ºi Garibaldi. În ajutorul
austriecilor aici au venit trupele franceze, care
acþionau ca mandatari ai Sfintei Alianþe.

Succesul contrarevoluþiei a
fost determinat de câþiva factori. În primul rând burghezia
nu s-a bucurat de un suport
în masã, cerând doar libertãþi
limitate (liberalism), ignorând
ºi revendicãrile economice ale
muncitorimii. Þãrãnimea a fost
pasivã în Austria, dupã ce i s-a
promis eliberarea din ºerbie,
iar în Franþa aceasta a susþinut
revendicãrile moderaþilor, fiind nemulþumitã de
impozitele excesiv de mari ale radicalilor. În toate
imperiile, armatele au rãmas loiale guvernului, iar
forþele revoluþionare erau dispersate ºi mãcinate de
divergenþe, fapt care a permis Restaurarea.

● Consecinþele ºi semnificaþiile revoluþiei
Revoluþiile de la 1848-1849 au fost înfrânte, dar
au învins din perspectiva viitorului. Transformãrile
profunde ce au avut loc în societatea europeanã
au dat lovitura de graþie Vechiului Regim, bazat
pe principiul legitimitãþii dinastice ºi pe puterea
absolutã a suveranului, de la care emana toatã
puterea. În deceniile care au urmat dupã revoluþie
toate imperiile absolutiste au început reforme modernizatoare. Imperiul Habsburgic ºi cel prusac au
adoptat ideea statului de drept, care fãcea legea
egalã pentru toþi, indiferent de origine ºi avere.
Imperiul Otoman adoptã o constituþie la 1867, iar
reformele în Rusia þaristã demareazã în deceniile
urmãtoare dupã eliberarea þãranilor la 1861.
Revoluþiile, numite ºi burghezo-democratice,
de la 1848-1849 au deschis definitiv calea societãþilor europene spre modernizarea politicã ºi
social-economicã.
Armate regulate, Berlin, 1848
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Constituþia Republicii Franceze, 1848

Introducere. În faþa lui Dumnezeu ºi din partea poporului francez, Adunarea Naþionalã declarã:
1. Franþa se proclamã Republicã. Adoptând aceastã
formã de cârmuire definitivã, ea îºi propune ca scop
înaintarea mai liberã pe calea progresului ºi a civilizaþiei,
introducerea unei distribuiri mai libere a prestaþiilor ºi
privilegiilor sociale, creºterea bunãstãrii fiecãruia pe calea
limitãrii treptate a impozitelor ºi cheltuielilor.
2. Republica Francezã este democraticã, unicã ºi
indivizibilã.
4. Libertatea, egalitatea ºi fraternitatea sunt principiile
ei. Familia, munca, proprietatea ºi ordinea publicã sunt
bazele ei.
7. Cetãþenii trebuie sã-ºi iubeascã Patria, sã slujeascã
Republicii, s-o apere cu preþul vieþii lor, sã achite impozitele
statului proporþional cu starea lor; ei trebuie sã-ºi caute
mijloace de trai ºi sã-ºi asigure sursa de existenþã în viitor, ei trebuie sã tindã la bunãstarea generalã, la ordine
generalã, ajutându-se frãþeºte unul pe altul, respectând
regulile morale ºi legile scrise ce conduc societatea, familia
ºi personalitatea.
8. Republica este obligatã sã pãzeascã persoana
cetãþeanului, familia, religia, proprietatea lui, munca, sã
facã accesibil pentru fiecare cetãþean învãþãmântul. Ea este
obligatã, cu ajutorul frãþesc, sã asigure traiul cetãþenilor
care îndurã sãrãcie, sã le gãseascã de lucru în conformitate
cu capacitãþile lor...

ªedinþa Parlamentului de la Frankfurt. Litografie de Ludwig von Elliot

Compar[ Constitu\ia Republicii Franceze din anul
1848 cu constitu\iile adoptate în timpul revolu\iei
de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Identific[
asem[n[ri şi deosebiri.

B

Din Proclamaþiunea guvernului provizoriu francez

Eroismul poporului parizian a rãsturnat un guvern
retrogradat ºi oligarhic [...].
Sângele poporului a curs ca ºi în iulie 1830, de data
aceasta, însã, acest popor nobil nu va fi înºelat. A dobândit
un guvern naþional ºi popular care aprobã drepturile ºi
voinþa de progres ale acestui popor mare ºi nobil [...].
Sub regimul popular anunþat de guvernul provizoriu,
fiecare cetãþean trebuie sã se considere ca învestit cu o
magistraturã [...].
Guvernul provizoriu vrea republica în funcþie de aprobarea poporului ºi va consulta poporul fãrã întârziere.
Doreºte unitatea naþiunii, care de acum înainte va
cuprinde toate clasele ºi toþi cetãþenii; doreºte autoguvernarea naþiunii [...].
El are ca principiu libertatea, egalitatea ºi fraternitatea,
iar ca devizã – poporul.
24 februarie 1848
Selecteaz[ în document obiectivele cu caracter
democratic. Puteau fi ele realizate în acele condi\ii
în Fran\a?
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Din scrisoarea despre revoluþia de la
Viena

„Luni, 13 martie, ora 8.00. Mare mulþime de studenþi
se îndreaptã spre Palatul Dietal. Mase de oameni bine
îmbrãcaþi se agitã pe strãzi...
Dorinþele poporului: libertatea presei, libertatea învãþãmântului, dreptul de asociere, dieta responsabilã,
miniºtri responsabili...
Ora 12.00. O delegaþie de burghezi reuºeºte sã
pãtrundã în Burg. Strãzile iau o înfãþiºare ameninþãtoare.
Oratorii populari adunã grupuri de oameni în jurul lor.
... Strigãtul „Jos Metternich!” devine lozinca generalã...
Ora 17.00. Garda civilã sunã alarma ºi pune mâna
pe arme. ... Ofiþerii gãrzii civile cer imediata retragere a
armatei regulate din oraº ºi înarmarea studenþilor...
Ora 20.00. Gloata cutreierã în mase compacte strãzile... Nu vor sã fie de acord cu niciun fel de concesii...
Prinþul Metternich îºi dã demisia...”
Carl Frederic Vitzhum
Reieşind din con\inutul documentului, formuleaz[
specificul revolu\iei de la 1848-1849 în Imperiul
Habsburgic.

Incendiul din Viena în timpul rãscoalei din octombrie 1848

Comenteaz[ fraza lui Metternich: „Dac[ Parisul
str[nut[, toat[ Europa contracteaz[ imediat
r[ceala”.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Drepturile cetãþenilor garantate de Constituþia Franþei
2. Nimeni nu poate fi arestat ori reþinut altfel decât conform
prevederilor legii.
6. Sclavia nu poate fi admisã oriunde pe teritoriul Franþei.
7. Fiecare este liber sã împãrtãºeascã religia sa, ºi statul acordã
protecþie egalã oricãrui cult religios. Feþele bisericeºti recunoscute
de lege ori acei care vor fi recunoscuþi de lege au dreptul la
întreþinere de stat.
8. Cetãþenii au dreptul sã formeze organizaþii ºi sã se adune în
mod paºnic fãrã armament, sã înainteze petiþii ºi sã dea publicitãþii
ideile lor [...]. Presa, în niciun caz, nu poate sã depindã de cenzurã.
9. Învãþãmântul este liber.
10. Toþi cetãþenii au dreptul sã ocupe orice funcþii publice [...] Se
anuleazã pentru totdeauna toate titlurile nobiliare [...], deosebirile
de clasã ºi de castã.
11. Orice proprietate este inalienabilã. Statul poate sã cearã
înstrãinarea proprietãþii numai în caz de necesitate publicã, în mod
legal constatatã, cu condiþia recuperãrii ei corecte ºi prealabile.
12. Averea nu poate fi niciodatã confiscatã.
14. Datoria statului este garantatã. Tot felul de obligaþiuni ale
statului faþã de creditori sunt inviolabile.
15. Toate impozitele se stabilesc pentru binele public. Fiecare
este obligat sã plãteascã impozitele proporþional cu averea ºi
posibilitãþile.
18. Orice putere în stat este instauratã prin voinþa poporului. Ea
nu poate fi încredinþatã oricui.
19. Separarea puterilor este prima condiþie a guvernului liber.

1. Precizeazã cauzele comune
ði specifice ale revoluþiilor
burghezo-democratice din
Europa.
2. Identificã motivele participãrii, la evenimentele
revoluþionare, a diferitor
categorii de populaþie.
3. Comparã desfãðurarea
revoluþiei din Franþa cu
cele din Italia, Germania,
Imperiul Habsburgic ði
Principatele Române.
Gãseðte asemãnãri ði deosebiri.
4. Formuleazã o concluzie
proprie despre consecinþele ði semnificaþiile
revoluþiilor burghezo-democratice.
5. Elaboreazã un eseu
despre impactul revoluþiilor europene de la 18481849 asupra evoluþiei
societãþii moderne.
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Revoluþia Românã de la 1848-1849

Mi=c[rile revolu\ionare din cele trei \[ri rom`ne au fost parte component[ a revolu\iilor care s-au desf[=urat ]n anii 1848-1849
]n statele europene. Revolu\ionarii cereau libert[\i democratice, ]nl[turarea domina\iilor str[ine, precum =i ]mbun[t[\irea
condi\iilor de trai. Programele revolu\iilor aveau multe asem[n[ri, determinate de caracterul unitar al aspira\iilor rom`nilor.
Democratice =i progresiste, ele au stat la baza moderniz[rii Rom`niei p`n[ ]n 1918.

EVOCARE


G
Generalizeazã
li
ã cauzele
l şii
obiectivele revoluþiilor de la
1848-1849 în Europa.



Care a fost specificul evoluþiei
Principatelor Române pe timpul domniilor regulamentare?
Ce domenii ale vieþii societãþii
necesitau modificãri?

Imnul poporului
Deşteaptã-te, române, din somnul
cel de moarte,
În care te-adâncirã barbarii de
tirani!
Acum ori niciodatã croieşte-þi altã
soartã,
La care sã se-nchine ºi cruzii tãi
duşmani!
Acum ori niciodatã sã dãm dovezi
la lume
Cã-n aste mâini mai curge un sânge
de roman
Şi cã-n a noastre piepturi pãstrãm
cu falã-un nume,
Triumfãtor în lupte, un nume de
Traian!
Andrei Mureşan

Andrei
Mureðan.
Portret de
Miðu Popp

VOCABULAR
▪ Petiþie
▪ Locotenenþã domneascã
▪ Caimacam
▪ Proclamaþia de la Islaz
▪ Drapel tricolor
▪ Convenþia de la Balta-Liman

● Geneza revoluþiei
Anul 1848 a fost un an revoluþionar
pentru majoritatea popoarelor europene. Izbucnind la sfârºitul lunii
februarie la Paris, revoluþia în scurt timp s-a declanºat în Germania,
Italia, Austria, Ungaria ºi Principate. Revoluþiile în Moldova, Transilvania ºi Muntenia au fost produsul transformãrilor petrecute în
societatea româneascã dupã rãscoala lui Tudor Vladimirescu din
1821. Experienþa acumulatã în aceastã perioadã ºi influenþa ideilor revoluþionare s-au cristalizat într-un program de reforme, care
pe parcursul revoluþiei a fost dezvoltat în continuare. În perioada
menþionatã se acutizeazã contradicþiile dintre þãranii clãcaºi ºi boieri
în Þara Româneascã ºi Moldova ºi þãranii iobagi ºi nobili în Transilvania, cauza principalã fiind înãsprirea exploatãrii þãranilor de cãtre
stãpânii de moºii, care au pus pe umerii lor poveri insuportabile.
● Desfãºurarea revoluþiei
Îngrijorat de evenimentele din Europa ºi de întrunirile ce aveau
loc la Iaºi, domnitorul Moldovei, Mihail Sturdza, a permis convocarea, la 27 martie 1848, în hotelul “Petersburg” din Iaºi, a unei
adunãri, la care au participat circa o mie de persoane. Adunarea a
adresat domnitorului Petiþiunea-proclamaþiune, compusã din 35
de puncte ºi redactatã de Vasile Alecsandri. Petiþia avea un caracter
destul de moderat, în special privind reorganizarea administrativã
ºi politica internã.
În conducerea miºcãrii revoluþionare din Moldova au apãrut douã
grupãri politice: una de orientare liberal-democraticã (V. Alecsandri,
Al.I. Cuza, C. Negri) ºi alta a boierilor liberali (N. ªuþu, C. Sturdza, C.
Moruzi). În timp ce liberal-democraþii urmãreau înlocuirea imediatã
a regimului feudal cu un regim burghez, boierii liberali susþineau
schimbarea treptatã a societãþii pe calea reformelor.
Petiþia-proclamaþie adoptatã de adunare a fost înaintatã domnitorului Mihail Sturdza. Acesta a respins-o ºi a luat mãsuri pentru
arestarea liderilor miºcãrii revoluþionare. Câþiva dintre ei au reuºit
sã fugã de sub pazã ºi sã ajungã în Transilvania ºi în Bucovina.
Înfrângerea miºcãrii din martie n-a însemnat însã sfârºitul luptei
revoluþionare în Moldova. Ea a continuat sub forma rãscoalelor
þãrãneºti ºi a programelor elaborate de fruntaºii refugiaþi în Transilvania ºi Bucovina. Liderii revoluþionari refugiaþi în Transilvania, la
Braºov, au întocmit, la 24 mai 1848, un program de luptã întitulat
Principiile noastre pentru reformarea patriei. Mihail Kogãlniceanu
cu un grup de pãrtaºi tipãreºte la Cernãuþi broºura Dorinþele partidei
naþionale din Moldova, în care propunea autonomia Moldovei faþã de
otomani, egalitatea politicã ºi civilã a tuturor cetãþenilor, desfiinþarea
clãcii ºi împroprietãrirea þãranilor prin rãscumpãrare etc. Aceste
douã programe constituie o dovadã cã elementele progresiste din
Moldova urmãreau scopul sã continue revoluþia cu ajutorul fraþilor
din Þara Româneascã ºi din Transilvania.
Revoluþia din Þara Româneascã s-a bucurat în faza iniþialã de
un mai mare succes decât în Moldova. În luna mai 1848, un comitet
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revoluþionar, din care fãceau parte C.A. Rosetti,
I.C. Brãtianu, Ion Heliade Rãdulescu, a pregãtit
un plan politico-militar al revoluþiei. La 9 iunie
revoluþia a izbucnit la Islaz. La chemarea preotului
Radu ªapcã, care se bucura de o mare popularitate
în þarã, ºi a altor revoluþionari, mii de oameni s-au
strâns într-o mare adunare popularã. Acolo a fost
dat citirii programul revoluþiei – Proclamaþia de
la Islaz.
Revoluþia a cuprins în scurt termen întreaga
þarã. La 11 iunie revoluþia a izbucnit la Bucureºti.
Sub presiunea mulþimii ºi lipsit de ajutorul armatei, domnul a fost silit sã semneze Constituþia
ºi peste câteva zile sã pãrãseascã þara. Puterea a
fost preluatã de un guvern provizoriu, din care
fãceau parte Ion Heliade Rãdulescu, Cristian
Tell, ªtefan Golescu, Gh. Magheru. La 15 iunie
populaþia bucureºteanã adunatã pe Câmpia Filaretului, numitã de atunci Câmpia Libertãþii, a
depus jurãmânt Constituþiei. Tot atunci drapelul
tricolor – albastru, galben, roºu – a fost declarat
drapel naþional, iar mai apoi Deºteaptã-te, române
de Andrei Mureºanu – imn al poporului român.
Îngrijorat de evoluþia evenimentelor, guvernul
þarist intervine la Poartã cu rugãmintea de a
restabili ordinea. În aceste condiþii are loc prima
intervenþie turceascã în Þara Româneascã. Trimisul sultanului turc, Soliman-Paºa, a înlocuit guvernul revoluþionar cu o locotenenþã domneascã
formatã din trei membri: I. Heliade Rãdulescu,
Cristian Tell ºi N. Golescu. Dar aceastã soluþie
n-a satisfãcut guvernul þarist. La 13 septembrie, în
þarã au intrat armatele turceºti, iar la 15 septembrie trupele þariste deja ocupaserã Moldova. Rezistenþa populaþiei Bucureºtiului, care a încercat
sã se opunã agresiunii, a fost repede înfrântã. În
þarã a fost anunþatã restabilirea regimului regulamentar ºi numirea lui Constantin Cantacuzino
în funcþia de caimacam.
Revoluþia din Transilvania a durat mai mult
timp decât în Principate ºi, pe lângã caracterul sãu
social, a avut ºi un accentuat caracter naþional.
Tineretul progresist maghiar se ridicã împotriva
Imperiului Habsburgic, sub conducerea lui Lajos
Kossuth, ºi proclamã Ungaria independentã în
hotarele statului ungar medieval, fapt ce însemna
anexarea Transilvaniei. Românii transilvãneni, sub
conducerea lui Avram Iancu, Simion Bãrnuþiu,
Gheorghe Bariþiu º.a., nu se puteau împãca cu
aceastã stare de lucruri. Ei hotãrãsc convocarea
unei mari adunãri, în care sã discute soarta majoritãþii româneºti din Ardeal. Adunarea a avut loc
între 3/15 ºi 5/17 mai 1848 pe o câmpie întinsã de
lângã Blaj, care de atunci se numeºte Câmpia Libertãþii, cu participarea a peste 40 000 de oameni.

Ea a constituit unul din momentele cele mai însemnate ale revoluþiei. Aici s-a formulat programul
revoluþiei. Pe lângã cerinþele economice, sociale ºi
politice, masele de oameni adunate la Blaj ºi-au
manifestat dorinþa de a se uni cu Þara Româneascã
ºi Moldova. Pentru conducerea revoluþiei s-a ales un
comitet permanent cu sediul la Sibiu. S-a hotãrât
de a trimite douã delegaþii ce aveau sã prezinte
cerinþele poporului român din Transilvania – una la
curtea de la Viena ºi alta la Dieta nobililor de la Cluj.
La 29 mai, Dieta provincialã de la Cluj a votat
unirea Transilvaniei cu Ungaria, ignorând voinþa
majoritãþii populaþiei. Curtea de la Viena a aprobat
aceastã hotãrâre, ºtiind cã românii se vor opune ºi
se va produce o rupturã între revoluþionarii români
ºi cei ungari spre binele Habsburgilor.
Peste puþin timp dupã adunarea de la Blaj, o
manifestaþie similarã are loc în Banat. În fruntea
românilor de aici s-a situat Eftimie Murgu, participant activ la revoluþia din Þara Româneascã.
Între români ºi unguri au fost fãcute în repetate
rânduri încercãri de apropiere, deoarece aveau scopuri comune: abolirea absolutismului habsburgic
ºi a ocupaþiei austriece. Nicolae Bãlcescu depune
nenumãrate eforturi în acest sens ºi, abia la 14
iulie 1849, la Seghedin, semneazã cu Kossuth ºi
Cezar Bolliac un proiect din 18 puncte, care cuprindea ºi declaraþia de principiu, recunoscând
românilor drepturi naþionale limitate. Dar aceastã
înþelegere a avut loc prea târziu. Împãratul de la
Viena chemã în ajutor armata þaristã pentru a
înãbuºi revoluþia. În lupta de la Sighiºoara, armata
ungarã a fost înfrântã de trupele feldmareºalului
Paschevici. La 13 august 1849, lângã satul ªiria
are loc ultima bãtãlie între armata maghiarã ºi
ruºi, care se terminã cu victoria contrarevoluþiei.
În Transilvania s-a instaurat din nou dominaþia
absolutismului habsburgic.
Adunarea naþionalã de pe Câmpia Libertãþii, Blaj, 3/15 mai 1848.
Tablou de Ion Petcu, 1878
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D O S A R
A

Petiþiunea-proclamaþiune a boierilor şi
notabililor moldoveni

Vasile
Alecsandri

B

1. Sfânta pãzire a Regulamentului, în
tot cuprinsul sãu ºi fãrã nicio rãstãlmãcire.
2. Secarea corupþiei prin pravile înadins fãcute ºi abusurilor ce izvorãsc din
acea corupþie.
3. Siguranþa personalã, adecã nimeni sã nu poatã fi pedepsit decât pe
temeiul legilor ºi în urmarea unei hotãrâri
judecãtoreºti.
Iaºi, 27 martie 1848

Proclamaþia de la Islaz (iunie 1848)

Pe scurt, poporul român, recapitulând, decretã:
1. Independenþa sa administrativã ºi legislativã [...], neamestec al niciunei puteri din afarã în cele din întru ale sale.
2. Egalitatea drepturilor politice.
4. Adunarea generalã compusã de reprezentanþi ai
tuturor stãrilor societãþii.
5. Domn responsabil ales pe cinci ani, ºi cãutat în toate
stãrile societãþii [...].
13. Emanciparea clãcaºilor ce se fac proprietari prin
despãgubire [...].
22. Convocarea îndatã a unei Adunãri generale extraordinare constituante alese spre a reprezenta interesele sau
meseriile naþiei, care va fi datoare a face Constituþia.

C

1. Naþiunea românã rãzimatã pe principiul libertãþii,
egalitãþii ºi fraternitãþii, pretinde independenþa sa naþionalã în respectul politic, ca sã figureze în numele sãu ca
naþiune românã, sã-ºi aibã reprezentanþii sãi la dieta þãrii
în proporþiune cu numãrul sãu, sã-ºi aibã dregãtorii sãi
în toate ramurile administrative, judecãtoreºti ºi militare
în aceeaºi proporþiune, sã se serveascã cu limba sa în
toate trebile ce se ating de dânsa, atât în legislaþiune, cât
ºi în administraþiune. Ea pretinde pe tot anul o adunare
naþionalã generalã [...].
2. Naþiunea românã pretinde ca biserica românã,
fãrã distincþiune de confesiune, sã fie ºi sã rãmânã liberã,
independentã de la oricare altã bisericã [...].
3. Naþiunea românã, ajungãnd la conºtiinþa drepturilor
individuale, cere fãrã întârziere desfiinþarea de iobãgie
fãrã nicio despãgubire din partea þãranilor iobagi [...].
7. Naþiunea românã cere libertatea de a vorbi, de a
scrie ºi a tipãri fãrã nicio censurã [...].
Blaj, 3 mai 1848

D

Compar[ cerin\ele revolu\ionarilor din Moldova, |ara
Româneasc[ =i Transilvania, formulate în documentele
de epoc[. Redacteaz[ o comunicare pe tema „Drepturi =i
libert[\i în programele Revolu\iei Române de la 1848.”
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Avram Iancu (1824-1872)

Revoluþionar paºoptist,
unul din organizatorii
adunãrii naþionale de la
Blaj din mai 1848. Comandant al Legiunii Auraria Gemina ºi al miliþiilor
þãrãneºti ale românilor
transilvãneni, care în alianþã cu armata austriacã
au luptat în Munþii Apuseni,
în vestul Transilvaniei împotriva trupelor revoluþionare ungare aflate sub conducerea lui Lajos Kossuth.

E

Grup de revoluþionari români manifestând la Bucureºti. Picturã
de Kostake Petrescu

Petiþiunea Naþionalã
(Pronunciamentul de la Blaj)

Scrisoare-manifest cãtre maghiari

„Libertate, egalitate, frãþietate...
Fraþilor maghiari!
Ascultaþi cuvintele purcese din adâncul sufletului unui
român sincer.
Aceste sfinte principii ne trezirã din adâncirea în care
ne apãsarã varvarii sute de ani.
[...] pentru aceasta am ridicat cereri la locurile cuvenite[...].
Credeþi-ne cã noi prealuminat vedem şi preahotãrât
credem cã în acestea douã patrii surori maghiarul de
existenþã şi viitor nu poate vorbi fãrã român, nici românul
fãrã maghiar.“
Avram Iancu
Determin[ ce l-a f[cut pe marele conduc[tor
militar transilv[nean Avram Iancu s[ se adreseze
c[tre maghiari.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Semnificaþia ºi consecinþele Revoluþiei de la 1848
Revoluþia de la 1848 a pus probleme social-politice ºi
naþionale asemãnãtoare în cele trei principate române. Ea a
zdruncinat din temelii orânduirea feudalã ºi a deschis calea
progresului. A ridicat la luptã masele populare ºi a contribuit
în mare mãsurã la trezirea conºtiinþei naþionale a poporului
român.
Revoluþia a avut un caracter unitar în toate þãrile române,
formulând probleme sociale ºi naþionale asemãnãtoare:
îmbunãtãþirea situaþiei maselor þãrãneºti, garantarea
drepturilor democratice, asigurarea libertãþii naþionale, a
unitãþii ºi independenþei tuturor românilor. Revoluþia i-a
pregãtit pe români pentru lupte în vederea obþinerii idealului
lor: unitatea politicã ºi independenþa naþional-statalã.
Dupã revoluþie, Moldova ºi Þara Româneascã, timp de doi
ani ºi jumãtate, au intrat sub ocupaþia militarã a Rusiei ºi
Imperiului Otoman. În Moldova, pânã în 1849 a continuat
domnia lui Mihail Sturdza, iar în Þara Româneascã a fost
numit caimacam Constantin Cantacuzino. Revenirea la
„ordinea regulamentarã” a fost stabilitã documentar de
puterea protectoare (Rusia) ºi cea suzeranã (Turcia) în cadrul
Convenþiei de la Balta-Liman. Convenþia a fost semnatã
în primãvara anului 1849 ºi a fost valabilã timp de ºapte
ani. Domnii erau numiþi direct de sultan cu acordul puterii
protectoare – Rusia. Adunãrile obºteºti au fost suspendate ºi
înlocuite cu divanuri ad-hoc, compuse din boieri demni de
încredere. Pânã la “restabilirea ordinii”, în Principate urma
sã staþioneze o armatã a câte 25.000-30.000 de soldaþi din
partea a fiecare din cele douã imperii. Domni au fost numiþi:
Barbu ªtirbei în Þara Româneascã ºi Grigore Alexandru
Ghica în Moldova.

1. Comparã cauzele Revoluþiei de la 1848 din Europa cu cele din cele trei
principate române ºi evidenþiazã particularitãþile
Revoluþiei Române.
2. Explicã în ce mãsurã au
fost realizate aspiraþiile
diferitor categorii de populaþie în revoluþia paºoptistã.
3. Studiind documentele,
analizeazã programele
revoluþionare din principatele române. Identificã
asemãnãri ºi deosebiri.
Demonstreazã caracterul unitar al revoluþiilor
române.
4. Descrie raporturile dintre
revoluþionarii români ºi cei
maghiari în anii 1848-49.
5. Realizeazã un eseu cu
tema Generaþia paºoptistã
– o generaþie de tip nou,
utilizând informaþii despre rolul personalitãþilor
(V. Alecsandri, M. Kogãlniceanu, S. Bãrnuþiu, N.
Bãlcescu, A. Iancu ºi alþii)
în elaborarea programelor
revoluþionare.

Tablourile România revoluþionarã ºi România
rupându-ºi cãtuºele pe Câmpia Libertãþii de C.D. Rozenthal au fost pictate în 1850, pe timpul când
autorul lor se afla în exil la Paris. Pictorul a participat
activ la Revoluþia Românã de la 1848. România
este reprezentatã sub chipul unei femei frumoase,
deoarece se spunea cã ea trebuie iubitã ca o mamã
sau ca o iubitã. Ea apare sub chipul unei þãrance,
deoarece se considera cã anume þãranii îi reprezintã cel mai bine pe români. Femeia de pe primul
tablou þine pe umãr un drapel tricolor, îndemnând
la lupta eroicã, iar în mânã – un pumnal pe care
îl poartã la brâu.
Cel de-al doilea tablou prezintã de asemenea
o alegorie prin care România este redatã tot sub
chipul unei femei, care þine în mâna dreaptã drapelul naþional, în timp ce mâna stângã agitã simbolic
o ramurã verde.
Examineaz[ tablourile lui Rozenthal reproduse al[turi. Explic[ de ce imaginea femeii
a devenit simbolul revolu\iei.
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§21

Basarabia, de la autonomie la
gubernie ruseascã

Ca urmare a r[zboiului ruso-turc din 1806-1812, teritoriul situat ]ntre Nistru =i Prut, mun\ii Carpa\i =i Marea Neagr[,
numit din 1813 Basarabia, a fost anexat la Rusia. Guvernul \arist era interesat ]n consolidarea pozi\iilor sale ]n Peninsula
Balcanic[, Basarabia urm`nd s[ joace rolul unui cap de pod ]n realizarea acestor planuri.

EVOCARE


C
Care au ffost rezultatele
l
l rãzboaielor ruso-turce din sec.
al XVIII-lea – începutul sec. al
XIX-lea?



În ce condiþii teritoriul dintre
Prut ºi Nistru a fost anexat de
Rusia?



De ce teritoriul dintre Prut şi
Nistru se numeşte Basarabia?

Stema Basarabiei, aprobatã prin
Aºezãmântul din 1818

VOCABULAR
▪ Colonizare
▪ Autonomie
▪ Gubernie
▪ Ispravnic
▪ Regulamentul administrãrii
provizorii a Basarabiei (1812)
▪ Aºezãmântul oblastei Basarabia (1818)
▪ Aºezãmântul de administrare
a Basarabiei (1828)
▪ Cod civil
▪ Novorosia

● De la „autonomie” la gubernie ruseascã În vederea
cuceririi simpatiilor popoarelor balcanice, guvernul þarist a fãcut
în primii ani dupã anexare anumite cedãri populaþiei autohtone,
pãstrând pentru o perioadã scurtã specificul local de administrare.
Structura specialã de guvernare a fost stabilitã prin Regulamentul
administrãrii provizorii a Basarabiei din 1812. Responsabil de guvernarea internã era guvernatorul civil, care conducea concomitent
ºi guvernul þinutului.
A fost asiguratã respectarea caracterului naþional, pãstrarea limbii,
legilor, obiceiurilor pãmântului în toate domeniile de administrare.
În provincie s-a pãstrat provizoriu vechea împãrþire teritorialã în
12 þinuturi. Puterea administrativã în þinuturi era concentratã în
mâinile ispravnicilor, care deþineau toatã puterea de stat, judecata,
poliþia, strângerea impozitelor.
Pânã la începutul anului 1813 toatã puterea civilã ºi militarã
a fost concentratã în mâinile comandantului armatei dunãrene
amiralul Ciceagov, cãruia Alexandru I i-a poruncit sã formeze guvernul þinutului. Guvernul a fost compus din boieri moldoveni ºi
funcþionari ruºi în frunte cu boierul Scarlat Sturdza. Fiind grav
bolnav, în iunie 1913, Sturdza ºi-a dat demisia. Toatã puterea a fost
concentratã în mâinile generalului I. Garting, care a forþat procesul
de transformare a Basarabiei într-o simplã gubernie rusã.
Boierii moldoveni, nemulþumiþi de politica promovatã de I. Garting, de abuzurile administraþiei ruse, intensificã lupta pentru
pãstrarea autonomiei. La curtea þarului sunt trimise multiple scrisori
ºi plângeri ale boierilor ºi clerului. Cu scopul de a evita creºterea nemulþumirilor, þarul l-a destituit din postul de guvernator pe Garting.
În Basarabia a fost introdusã funcþia de guvernator general.
Primul care a ocupat acest post a fost generalul A. Bahmetiev.
Prin instituirea funcþiei respective a fost fãcut primul pas spre înlãturarea principiilor autonomiei în administrarea þinutului. Drepturile guvernatorului civil ºi ale conducerii þinutale au fost reduse
considerabil. Toatã puterea militarã ºi civilã se concentra în mâinile
guvernatorului general.
La începutul anului 1818 a fost aprobat Aºezãmântul oblastei
Basarabia, prin care se reorganiza administraþia ºi se introducea un
cod civil unic. Cu excepþia Consiliului Suprem (organ legislativ ºi
de dispoziþie suprem ºi de instanþã judecãtoreascã supremã instituit
pe lângã guvernator), celelalte instituþii puþin se deosebeau de cele
care funcþionau în alte periferii ale imperiului.
Dosarele civile ºi cele penale erau judecate în baza legilor ºi obiceiurilor locale, iar dosarele poliþieneºti conform legilor existente în
Rusia. Acestea se întocmeau în douã limbi: rusã ºi românã. Limba
românã s-a pãstrat de asemenea în ºcoli ºi biserici.
Generalul Inzov, numit în 1820 guvernator general al Basarabiei,
promova o politicã moderatã, orientatã spre unificarea sistemului
de administrare a Basarabiei cu cel din guberniile Rusiei.
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C U R S
În anul 1823 noul guvernator general al Basarabiei a devenit contele Voronþov – guvernatorul
general al Novorosiei, adeptul introducerii în regiune a sistemului rus de administrare, promotor
zelos al politicii colonialiste a guvernului þarist de
rusificare a altor popoare. Punctul culminant al
acestei politici a fost adoptarea unei noi legi, în
1828 – Aºezãmântul de administrare a Basarabiei
(supranumit regulamentul lui Voronþov), prin care a
fost lichidatã complet autonomia localã a provinciei. Particularitãþile locale se pãstrau provizoriu
doar în organele judiciare.
Noul document a introdus în regiune sistemul
rusesc de administrare. Organele administrative
ale Basarabiei au fost încredinþate completamente
guvernatorului general al þinutului Novorosia.
Toatã documentaþia în organele administrative de
stat se întocmea în limba rusã. Limba românã a
început sã fie înlãturatã din lucrãrile de secretariat
ºi din instituþiile de învãþãmânt. Acest proces s-a
terminat în 1836 cu înlocuirea completã a limbii
bãºtinaºilor cu cea rusã.
Þarul Rusiei, Nicolai I, urcat pe tron în 1825,
a renunþat la politica liberalã a fratelui sãu Alexandru I ºi a redus considerabil nu numai privilegiile
acordate Basarabiei, ci ºi ale altor regiuni periferice
ale Imperiului Rus – Polonia ºi Finlanda.
În anii 70 ai secolului al XIX-lea au fost lichidate
ultimele particularitãþi care mai existau în sistemul
de administrare. Prin ukazul þarului din 7 decembrie
1873, provincia a fost transformatã în gubernia
Basarabia, iar Consiliul þinutal desfiinþat. Prin
aceste mãsuri, guvernul þarist a lipsit Basarabia
de orice autoadministrare, ea fiind egalatã definitiv
cu guberniile centrale ale Imperiului Rus.

dit ºi în regiunile centrale ale provinciei. Pânã la
începutul anilor 40, ei au întemeiat 24 de localitãþi
pe malul drept al Nistrului ºi 5 pe malul stâng.
Între anii 1824 ºi 1828, în Basarabia au fost
aduºi coloniºti elveþieni din Lausanne, iar puþin
mai înainte, în Bugeac au fost aºezate câteva zeci
de familii de francezi. În condiþiile izbucnirii revoluþiei greceºti, pe întreg parcursul deceniului trei
are loc emigrarea grecilor în Rusia, inclusiv în
Basarabia.
Pe lângã migrarea în masã a coloniºtilor din
afara Imperiului Rus, în anii 20-30 ai secolului
al XIX-lea se intensificã strãmutarea þãranilor de
stat din guberniile centrale ale Rusiei ºi Ucrainei
mai ales în regiunea de sud a Basarabiei. Numai
în 1824, la propunerea lui Voronþov, din Rusia în
Basarabia au fost strãmutaþi 20 000 de þãrani de
stat. Fiecãrei familii i s-a acordat un lot în mãrime
medie de 30 de desetine de pãmânt, fiind totodatã
scutitã timp de trei ani de impozite. De asemenea
s-au acordat loturi de pãmânt, fiind parþial scutiþi
de impozite, ºi veteranilor militari, participanþi la
rãzboaiele ruso-turce. Þãranii ruºi au înfiinþat în
Basarabia circa 100 de localitãþi, majoritatea în
þinuturile Akkerman, Bender ºi Hotin. Numãrul lor
a atins cãtre mijlocul secolului cifra de peste 70 000.
În urma procesului de colonizare a Basarabiei procentul moldovenilor a scãzut de la 86%
în 1817 la 70% în 1918. Regiunea ocupa primul
loc printre toate guberniile ruse dupã numãrul
coloniºtilor strãini ºi totalul suprafeþelor de
pãmânt acordate lor.
Imagini ale locuitorilor din Basarabia. Sursa: ”Popoarele Rusiei.
Regiunile de stepã. Basarabia”, sec. al XIX-lea.

● Colonizarea Basarabiei ºi consecinþele ei
Colonizarea organizatã oficial de autoritãþile
þariste a fost o parte componentã a politicii de
deznaþionalizare a Basarabiei.
Cel mai mare a fost numãrul coloniºtilor de
peste Dunãre – bulgari ºi gãgãuzi, care s-a mãrit
de la 11 mii în anul 1818 la circa 100 mii în 1850.
Primele localitãþi întemeiate de coloniºti au fost
Cazaclia, Baurci, Tatar-Copciac (încã în 1812). La
29 decembrie 1819 împãratul Rusiei Alexandru I,
dupã o intervenþie a viitorului guvernator general
al Basarabiei, I. Inzov, a emis un decret prin care
acorda coloniºtilor bulgari stabiliþi în regiune
drepturi ºi privilegii deosebite.
Concomitent, pãmânturile statului în Basarabia ºi pe malul stâng al Nistrului erau colonizate
de nemþi din Germania ºi din Ducatul Varºoviei.
În anul 1814 un grup de aproximativ 1500 de familii din regiunea Varºoviei au întemeiat 7 colonii
în zona Bugeacului. Prima colonie întemeiatã de
nemþi a fost Tarutino. Cu timpul, ei s-au rãspân-

1. Cioban
moldovean.
2-3. Þãrani
din satele
Andinovca
ði Verejeni,
judeþul
Soroca
4. Bãtrân
bulgar
5. Moldoveni
din or. Hotin.
6. Un grup de
moldoveni la
foc în câmp.
7. Casã moldoveneascã
tencuitã ði
acoperitã cu
stuf.
8. Þigani de
stepã.
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D O S A R
Contele Ioan Capodistria (1776-1831)

A

Înalt funcþionar de stat, ministru
de externe al Rusiei. În primii ani
dupã anexare, în competenþa lui
se afla administrarea Basarabiei.
Capodistria este autorul regulamentului din 1812, prin care se
pãstra autonomia Basarabiei.
Dupã proclamarea independenþei
a fost primul ºef de stat al Greciei
(1827-1831).

Regulamentul privind instituirea administraþiei provizorii în Basarabia, 1813

B

Cu privire la administraþia civilã
6. Locuitorilor Basarabiei le sunt lãsate legile proprii.
7. Guvernatorul civil dirijeazã toate activitãþile administraþiei interne a provinciei.
9. Pânã atunci se va menþine actuala diviziune a
judeþelor ºi guvernatorul civil va numi, dupã cum crede
de cuviinþã, câte un ispravnic în fiece judeþ.
Privilegiile acordate Basarabiei
22. Toþi locuitorii acestei provincii ºi cei care se vor
stabili aici sunt scutiþi, timp de trei ani, de orice capitaþie
ºi de renta funciarã plãtitã statului.
23. Toþi locuitorii provinciei ºi cei care se vor statornici
aici sunt scutiþi de serviciul militar.

C

Din scrisoarea boierilor moldoveni
adresatã lui Alexandru I în 1814

…dãruie-ne nouã, Auguste Monarh, un cârmuitor civil
pentru aceastã provincie dintre moldoveni get-beget, un
bãrbat credincios Mãriei Tale imperiale, care cunoaºte
familiile boiereºti, obiceiurile ºi legile noastre ºi þãrile vecine
nouã; deoarece nu avem un asemenea cârmuitor, fiind
înstrãinaþi, pe zi ce trece, de obiceiurile ºi legile noastre, ºi
ne ciocnim de hotãrârile luate, neobiºnuite nouã, suntem
cuprinºi, împreunã cu þãrãnimea noastrã, de fricã ºi ne
pierdem nãdejdea într-o viitoare bunãstare ºi ocrotire.
Care era pozi\ia boierilor fa\[ de politica \arului
rus ]n Basarabia?

Componenþa etnicã a Basarabiei conform
datelor recensãmântului din 1817
Populaþia
Moldoveni/Români
Ruteni
Evrei
Lipoveni
Greci
Armeni
Bulgari
Gãgãuzi
Total

Familii
83. 848
6 000
3 826
1 200
640
530
241
241
96. 526

%
86
6.5
4.2
1.5
0.7
0.6
0.25
0.25
100

Prognozeaz[ ce schimb[ri puteau avea loc ]n
componen\a etnic[ din cauza rusific[rii regiunii.
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D

Scarlat Sturdza

Fiul marelui vornic Dimitrie
Sturdza ºi al fiicei lui Grigore
II Ghica, Ruxanda. Dupã semnarea Pãcii de la Iaºi (1791) se
retrage cu familia sa în Rusia.
Împreunã cu fiul sãu Alexandru a participat în primãvara
anului 1812, ca membru al
delegaþiei ruse, la tratativele
privind încheierea Pãcii de la
Bucureºti. „Din cauza boalei,
pânã la însãnãtoºire”, a fost
nevoit sã cedeze funcþia de guvernator civil al Basarabiei, pe care a deþinut-o pânã la 17
iunie 1813, când a apãrut decretul semnat de Alexandru
al II-lea. A murit la 3 aprilie 1816, rãmânând în istorie ca
primul ºi ultimul guvernator român al Basarabiei.
Care a fost motivul alegerii lui Scarlat Sturdza în
func\ia de guvernator civil al Basarabiei.

E

Decizia Consiliului de Miniºtri, aprobatã
de Nicolai I la 21 septembrie 1826, privind strãmutarea þãranilor din guberniile interne ale Rusiei în Basarabia

Rãposatul împãrat a binevoit sã întãreascã, la 15 februarie 1824, hotãrârea ministrului de finanþe de a aduce la
îndeplinire propunerea rezidentului imperial în Basarabia,
contele Voronþov, privind strãmutarea în acea provincie,
pentru început, a 20 000 de þãrani de stat ruºi, dar numai
dupã ce va fi elaborat regulamentul general cu privire la
strãmutare, adaptat condiþiilor locale. Ca urmare, în ziua
de 18 (22) martie a aceluiaºi an, împãratul a sancþionat
regulile generale privind strãmutarea þãranilor de stat în
alte gubernii.

F

M. Voronþov (1782-1856)

Om politic rus, generalfeldmareºal. Fiul contelui S.
Voronþov, ambasador al Rusiei
în Marea Britanie. Participant
la rãzboiul ruso-turc din 18061812 ºi la rãzboiul împotriva lui
Napoleon. Din 1823 guvernator
general al Novorosiei. Autorul
regulamentului din 1828, prin
care a fost lichidatã autonomia
Basarabiei. În 1844 a fost numit
în funcþia de rezident imperial în
Caucaz, unde a continuat politica de introducere în regiune
a sistemului administrativ rus.
Determin[ caracterul activit[\ii reprezentan\ilor
puterii în Basarabia.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Situaþia þãranilor basarabeni
Deosebit de dificilã era situaþia þãranilor bãºtinaºi din
Basarabia. Deºi, potrivit Regulamentului guvernãrii provizorii
din 1812, ei au fost scutiþi de impozite cãtre stat, ispravnicii
continuau sã le strângã în folosul lor. Corupþia ºi birocratismul
în administraþie, justiþie ºi aparatul financiar ºi fiscal provocau
nemulþumiri ºi tulburãri, îi sileau pe þãrani sã-ºi lase locurile
natale ºi sã plece peste Prut. Guvernul þarist n-a întrodus
ºerbia, dar a fãcut tot posibilul pentru a împiedica plecarea
þãranilor de la boieri. Au fost adoptate legi speciale care nu
numai interziceau categoric trecerea sãtenilor pe pãmânturle
statului, dar ºi prevedeau pedepsirea ºi întoarcerea lor. Apãsat
de jugul economic feudal, de datoriile faþã de moºieri ºi stat,
având la dispoziþie un lot mic ºi tehnicã agricolã înapoiatã,
þãranul basarabean nu putea face faþã necesitãþilor crescânde
ale pieþei în grâne. Pentru a putea plãti impozitele, þãranii erau
nevoiþi sã plece pe iarnã în judeþele din sudul Basarabiei, ca sã
se înãimeascã în gospodãriile coloniºtilor. Acestora guvernul le
crease condiþii economice favorabile: loturi de pãmânt a câte 1060 desetine, scutire de recrutare timp de 50 de ani ºi de un ºir de
impozite timp de 10 ani. Cu toate cã þãranii bãºtinaºi alcãtuiau
absoluta majoritate a populaþiei agricole din þinut, situaþia lor
era mult mai dificilã faþã de celelalte categorii de agricultori,
asiguraþi de cãtre stat cu pãmânt.
Compar[
situa\ia
\[ranilor
basarabeni
şi a celor din
Principatele
Române.

Basarabia în
sec. al XIX-lea

1. Caracterizeazã principalele
etape în procesul de transformare a Basarabiei în
gubernie a Imperiului Rus.
2. Analizeazã principalele
grupe de coloniºti de pe
teritoriul Basarabiei în
primii ani dupã anexare.
3. Descrie scopul politicii
promovate de þarism în
Basarabia dupã anexare.
4. Identificã consecinþele
politicii coloniale a þarismului în Basarabia. Care
din ele ºi-au lãsat amprenta pânã în prezent?
5. Selecteazã materiale din
literatura suplimentarã
pentru a realiza o comunicare scurtã despre dezvoltarea Chiºinãului – centrul guberniei Basarabia.

Decretul împãratului
Alexandru I, privind stabilirea în Basarabia a bulgarilor
ºi a altor coloniºti transdanubieni, 29 decembrie 1819

1. Coloniºtilor transdanubieni,
adicã bulgarilor ºi altor strãini
de aceeaºi credinþã cu noi, care
s-au stabilit deja ori urmeazã sã
se stabileascã în Basarabia, le
sunt dãruite toate drepturile ºi
privilegiile acordate strãinilor declaraþi coloniºti, aºezaþi în guberniile Novorosiei ºi în Basarabia.
3. Coloniºtii transdanubieni,
stabiliþi în diferite localitãþi ale
Basarabiei pe timpul dominaþiei
turceºti, iar în prezent aºezaþi pe
pãmânturile de stat, vor fi scutiþi
pe un termen de trei ani de impozitele de stat ºi prestaþii.

Localizeaz[ pe hart[ aşez[rile
coloniştilor în Basarabia în
sec. al XIX-lea.
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С И Н Т Е З
Глава III.

РЕВОЛЮЦИИ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ
СТРУКТУРЫ В НОВОЕ ВРЕМЯ
Revolu\iile din |[rile de Jos =i din Anglia din sec. XVI-XVII au fost
primele revolu\ii europene care a adus ]n prim-planul politic burghezia.
Drept rezultat, ]n aceste state, absolutismul monarhic a fost ]nlocuit cu
o monarhie limitat[ sau parlamentar[, iar drepturile cet[\ene=ti egale au
]nlocuit privilegiile claselor dominante. R[zboiul de Independen\[ al celor
13 colonii nord-americane (1776-1783) ]mpotriva metropolei britanice
a constituit prima revolt[ general[ contra Vechiului Regim ]n Lumea Nou[, care ]mpreun[ cu Revolu\ia Francez[ (iar
mai apoi =i revolu\iile burghezo-democratice din sec. XIX), au fost denumite „revolu\ia atlantic[”. Odat[ cu aceasta
s-au creat condi\ii favorabile pentru democratizare =i dezvoltarea capitalismului.
A urmat epoca napoleonian[; Bonaparte, ap[r`nd interesele burgheziei =i ale noii elite militare, avea menirea de a
pre]nt`mpina restabilirea Vechiului Regim =i de a continua politica expansionist[ a Fran\ei. R[zboaiele napoleoniene
au determinat schimb[ri esen\iale ]n via\a multor popoare. Vechile no\iuni: monarhia, biserica, religia, privilegiile (care
p[reau de neatins) – sunt discutate =i analizate critic. Pretutindeni unde au ajuns armatele franceze, s-a produs o
larg[ difuzare a ideilor revolu\ionare. Se instaurau republici, guverne reprezentative, se aboleau privilegiile sociale =i se
confiscau p[m`nturile bisericii. Pe de alt[ parte, invaziile lui Napoleon au trezit o reac\ie ]mpotriva domina\iilor str[ine,
d`nd na=tere na\ionalismului. }n Spania =i Italia mi=c[rile na\ionale au fost reprimate. Grecia a fost primul stat creat ]n
urma unei mi=c[ri de emancipare na\ional[.
}n Europa de Sud-Est =i ]n spa\iul rom`nesc, ]ncep`nd cu mijlocul sec. al XVII-lea, mai ales ]n sec. al XVIII-lea,
datorit[ evenimentelor politico-militare =i social-economice, au loc transform[ri semnificative ]n toate domeniile.
De=i era fr`nat de domina\ia str[in[ ]n regiune, precum =i de unele tradi\ii medievale, procesul de modernizare a
constituit un preludiu pentru dezvoltarea societ[\ii rom`ne=ti. Acest proces se accelereaz[ ]n special dup[ r[scoala
de la 1821 de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu =i revenirea la domniile p[m`ntene. }n anii 20-40 ai sec. al
XIX-lea, Principatele se aflau sub suzeranitatea sultanului =i protectoratul \arului rus. Cu toate acestea, pe timpul
Regulamentului organic, societatea cunoa=te o evolu\ie, de=i lent[, spre modernism =i neat`rnare.
Revolu\ia de la 1848-1849 a dat o lovitur[ decisiv[ vechilor regimuri din Europa, deschiz`nd calea reformelor democratice =i a cre[rii unor state de tip modern pe continent. Mi=c[rile revolu\ionare, cu caracter social, politic =i na\ional au
fost declan=ate ]n majoritatea \[rilor europene, cu excep\ia Marii Britanii, unde tradi\iile democratice se ]nr[d[cinaser[,
=i a Rusiei, unde nu existau nici germeni ai acestor tradi\ii. Revolu\ia din Principate a fost parte component[ a revolu\
iilor europene. Manifestan\ii cereau libert[\i democratice, ]nl[turarea domina\iei str[ine =i ]mbun[t[\irea condi\iilor
de trai. Programele revolu\iilor aveau multe asem[n[ri, ce au determinat caracterul unitar al aspira\iilor rom`nilor.
Ca urmare a r[zboiului ruso-turc din 1806-1812, teritoriul situat ]ntre Nistru =i Prut, mun\ii Carpa\i =i Marea
Neagr[, numit din 1813 Basarabia, a fost anexat la Rusia. Guvernul \arist era interesat de consolidarea pozi\iilor
sale ]n Peninsula Balcanic[, Basarabia urm`nd s[ joace rolul unui cap de pod ]n realizarea acestor planuri. Ini\ial,
provincia =i-a men\inut autonomia, apoi a fost transformat[ ]n gubernie. Din acel moment transform[rile ]n societate
depindeau totalmente de politica \arismului.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ
Revoluþie burghezo-democraticã, democraþie, suveranitatea
poporului, monarhie, republicã,
constituþie, protectorat, suzeranitate, autodeterminare.

КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ







Cum au reacþionat guvernele statelor ºi oamenii din diferite categorii sociale la noile necesitãþi ale epocii moderne?
De ce majoritatea oamenilor de bunã-credinþã au acceptat valorile democratice drept piloni de bazã ai constituirii unei societãþi
moderne?
Cum se explicã faptul cã, odatã cu progresele înregistrate în epoca
modernã, s-au modificat ºi metodele de luptã pentru realizarea
obiectivelor?
Cum s-au schimbat conºtiinþa ºi mentalitatea oamenilor cu diferit
statut social în urma evenimentelor politice din societatea modernã?
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ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ
I.
I. ВРЕМЯ
TIMPUL ВÎÎNИСТОРИИ
ISTORIE
Precizeazã evenimentele istorice care au avut loc în anii de pe linia timpului ºi explicã semnificaþia lor în spaþiul local, naþional ºi universal.
1640 1642 1649 1774 1776 1783 1789 1799 1804 1812 1815 1821 1831 1848 1873 1914

II. ПРОСТРАНСТВО В ИСТОРИИ
Localizeazã pe harta istoricã statele în care au avut loc cele mai radicale transformãri socialpolitice în epoca modernã. Aranjeazã-le într-o ierarhie conform influenþei exercitate asupra altor
state ºi teritorii.
Determinã care din ele au avut o influenþa majorã asupra sistemului social-politic din Principate. Precizeazã aceste influenþe ºi transformãri care s-au produs în societatea româneascã.

III. АНАЛИЗ ИСТОЧНИКОВ
Studiazã documentul. „Noi considerãm adevãruri evidente prin sine cã toþi oamenii au fost
creaþi egali ºi cã sunt înzestraþi de Creatorul lor cu anumite drepturi inalienabile, cã printre acestea
se numãrã viaþa, libertatea ºi cãutarea fericirii...” (Din Declaraþia de independenþã a SUA, 1776).
Precizeazã dacã aceste idei sunt specifice doar americanilor sau tuturor oamenilor de pe Terra.
Ce personalitãþi politice din epoca modernã ºi-au adus contribuþia la implementarea acestor idei
în practicã? Ce este comun în acest sens pentru personalitãþile de mai jos?

Oliver Cromwell

George Washington

Tudor Vladimirescu

VI. САМОПРОВЕРКА
În baza evenimentelor din timpul revoluþiilor burgheze, mediteazã cu care din acþiunile întreprinse eðti de acord ºi cu care nu. Argumenteazã-þi pãrerea.

VII. САМОРАЗВИТИЕ
Realizeazã un conspect de reper, sintetizând materialul studiat în capitol. Respectã urmãtorii paºi:
 generalizarea conþinuturilor studiate în formã de concluzii, elaborarea de scheme, tabele,
axe cronologice, diagrame, grafice etc.;
 structurarea planului conspectului de reper;
 scrierea conspectului de reper (structurarea logicã, folosirea culorilor ði semnelor convenþionale, utilizarea pozelor, caricaturilor, întrebãrilor etc.);
 realizarea concluziilor ºi autoaprecierea muncii depuse asupra conspectului de reper;
 transmiterea experienþei acumulate altor colegi ºi membrilor comunitãþii.
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CAPITOLUL

IV

FORMAREA NAÞIUNILOR ŞI STATELOR
NAÞIONALE ÎN EUROPA

§22

Naþiune ºi naþionalism în epoca modernã
„Na\iunea este un termen istoric foarte complicat =i multilateral, ceea ce ]l face extrem de incomod pentru
un cercet[tor =tiin\ific, dar ]n acela=i timp foarte atractiv pentru activitatea unui politician.”
K. Verdery

EVOCARE


Prin ce s-a caracterizat ºi cum
s-a manifestat naþionalismul
în prima jumãtate a sec. al
XIX-lea?



Ce succese ºi eºecuri ale
miºcãrii naþionale au fost înregistrate în anii 1815-1847?

Coeziunea germanã. Tablou de epocã,
gãurit de gloanþe

Cum crezi, de ce acest tablou
a fost în\eles de unii ca simbol
al solidarit[\ii germane din
Parlamentul de la Frankfurt,
iar de al\ii a fost folosit ca
panou de tras la \int[?

VOCABULAR
▪ Naþiune
▪ Naþionalism
▪ Şovinism
▪ Risorgimento
▪ Minoritãþi naþionale
▪ „Tânãra Italie”
▪ „Tânãra Germanie”
▪ Doctrina Monroe

● Secolul naþionalitãþilor
Secolul al XIX-lea mai este
numit „secolul naþionalitãþilor”. Pentru a înþelege fenomenele istorice
din aceastã epocã, trebuie sã definim originea ºi semnificaþia termenului „naþiune”. Provenit de la latinescul natio, îºi are originea
la începutul sec. al XIX-lea, fiind folosit pentru prima datã în lucrarea
dnei de Staël „Despre Germania”.
Definitã drept „condiþie de existenþã a unei comunitãþi umane
care formeazã în mod real sau doreºte sã formeze o naþiune diferitã
de celelalte în virtutea originilor, tradiþiilor ºi intereselor comune”,
ea reflectã principiul naþionalitãþilor, care, în teorie, presupune cã
statul trebuie sã coincidã cu naþiunea. Deci, miºcarea naþionalitãþilor
din sec. al XIX-lea are drept scop identificarea naþionalã pentru
formarea statelor naþionale.
Ideologiile naþionale manifestate în cursul secolului al XIX-lea au
fost anticipate de manifestãrile procesului de afirmare a conºtiinþei
naþionale din sec. al XVIII-lea. Ideea naþionalã a dominat atât societãþile reunite într-un singur stat, cât ði popoarele divizate din
punct de vedere politic.
Concepþia naþionalã a Vechiului Regim presupunea cã popoarele
care au ajuns sã trãiascã împreunã în virtutea trecutului istoric ºi a
voinþei monarhilor trebuie sã fie ºi mai departe integrate sub aceeaºi
putere. Revoluþia Francezã a propagat principiul diametral opus cã
„popoarele au dreptul de a-ºi hotãrî singure soarta”. În perioada
napoleonianã, acest principiu s-a extins în întreaga Europã, dar în
cele din urmã s-a îndreptat tot împotriva francezilor, care urmãreau
scopul sã domine alte popoare.
Începutului de secol XIX i-a fost specific un naþionalism romantic,
care descoperea unitatea naþionalã pornind de la trecutul comun.
Ulterior apariþia statelor naþionale a înlocuit noþiunile de naþiune
– naþionalism cu cele de patriot – patriotism, inadecvate anterior. În unele cazuri ideea naþionalã a fost împinsã pânã la culmile
ºovinismului ºi xenofobiei.
Promotor al ideilor naþionale ºi conducãtor al miºcãrii naþionale era
burghezia. În statele Europei Occidentale, ea a continuat tradiþiile
Revoluþiei Franceze în problema naþionalã, asociindu-le cu miºcarea
liberalã. În alte state unde burghezia naþionalã era mai slabã, iar
intelectualitatea era în curs de afirmare, aºa cum a fost în cele din
Europa Centralã ºi de Sud-Est ºi din zona mediteraneeanã, conceptul naþional se baza nu atât pe principiul suveranitãþii poporului, cât pe cel al existenþei unor tradiþii seculare, care de rând cu
limba ºi religia formau un concept naþional. Se considera cã numai
statul, ºi nu o oarecare comunitate, trebuie sã unifice naþiunea.
Deºteptarea naþionalã în aceste zone s-a bazat pe trei elemente principale: - comunitatea trecutului istoric, - comunitatea de limbã ºi
lupta pentru dreptul de a o utiliza la nivel oficial, - religia în cazurile
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C U R S
când naþiunea era dominatã de reprezentanþii
altor confesiuni (ortodocºii supuºi de catolici în
Imperiul Habsburgic, polonezii catolici dominaþi
de ortodocºii ruºi, creºtinii din Balcani opresaþi
de turcii musulmani etc.).

● Succese ºi eºecuri ale naþionalismului
romantic (1815-1847)
În prima jumãtate
a secolului al XIX-lea a dominat naþionalismul
romantic, reprezentat de marii înaintaºi Giuseppe
Mazzini, Jules Michelet, Nicolae Bãlcescu. Ei
vedeau obiectivul în constituirea statelor naþionale
ca model ideal pentru dezvoltarea societãþii. Statele
naþionale, la rândul lor, urmau sã fie durabile doar
în cazul în care era demonstratã legitimitatea comunitãþii trecutului istoric, lingvistice, culturale
etc.
Revoluþia Francezã ºi epoca napoleonianã au
dus la afirmarea identitãþilor naþionale. Reacþia
de dupã 1815 a potolit doar pentru un scurt timp
spiritele naþionale. La începutul anilor ’20, ele au
izbucnit cu o nouã intensitate.
Astfel, revoluþiile din Spania ºi statele italiene
(1820-1821), deºi au fost înfrânte, au demonstrat
întregii Europe cã naþionalismul se aflã în avânt.
Preluând tradiþiile carbonarilor, în 1831, Giuseppe
Mazzini a creat „Tânãra Italie”. Mai apoi au apãrut
„Tânãra Germanie” ºi „Tânãra Europã” – organizaþii care au promovat idealuri naþionale ºi liberale.
Polonezii, stãpâniþi de trei monarhi, s-au ridicat
în 1830-1831 împotriva celui mai reacþionar ºi
mai antinaþional dintre ei, þarul Rusiei. Revolta a
fost crunt reprimatã, dar peste trei decenii ea va
izbucni din nou.
În alte regiuni ale Europei, miºcãrile naþionale
au avut mai mari succese. Revoluþia din 1830 din
Belgia a proclamat independenþa de Olanda ºi a
adoptat o constituþie liberalã. În Europa de SudEst, rãscoalele sârbilor (1804-1817), a românilor
de la 1821 sub conducerea lui T. Vladimirescu ºi
cea a grecilor, iniþiatã de Eterie, au acutizat problema orientalã. Anglia, Franþa ºi Rusia, cu toate
cã urmãreau propriile scopuri politice, sprijineau
popoarele din Balcani. Dupã rãzboiul ruso-turc din
1828-1829, Serbia a obþinut autonomie, Principatelor Române drepturile de autonomie le-au fost
lãrgite, iar Grecia a devenit independentã.
Continentul american nu a fost ocolit de
miºcarea de emancipare, în ciuda faptului cã
naþiunile sud-americane erau încã în proces de
constituire. Simon Bolivar ºi San Martin au
condus luptele împotriva Spaniei ºi Portugaliei,
ca ºi în cazul Balcanilor – profitând de susþinerea
puternicului vecin din Nord (doctrina preºedintelui
SUA, James Monroe, „America pentru americani”,
1823), ºi au obþinut independenþa.

● Naþionalismul ºi liberalismul în revoluþiile de la 1848
Anul revoluþionar 1848 mai este pe drept numit
„primãvara popoarelor”. Revoluþia izbucnitã în
Franþa, cu începuturi liberale, s-a revãrsat în
Germania, Italia, Imperiul Habsburgic, Principatele Române ºi alte state, având ºi un vãdit
accent naþional. Germanii au constituit Par lamentul de la Frankfurt, care avea sarcina
unificãrii naþionale. Italienii, în tradiþiile Risorgimento, s-au unit în jurul Piemontului pentru a-ºi elibera compatrioþii de sub dominaþia
austriacã. Imperiul Habsburgic multinaþional a
fost zguduit din temelii de acþiunile maghiarilor,
slavilor ºi românilor. Primul rezultat a fost unirea
Principatelor Române (1859), stat autonom, care
dupã rãzboiul din 1877-1878 va obþine independenþa. Concomitent, în câteva etape (1859-1870)
Piemontul, condus de regele Victor Emanuel al
II-lea ºi contele Camillo Cavour, a unit statele
italiene. În aceeaºi perioadã (1864-1871), prin
eforturile cancelarului prusian Otto von Bismarck, s-a constituit Germania unificatã.
Egalitatea civilã ºi politicã a locuitorilor din Europa de Sud-Est.
Colaborarea între multiplele confesiuni religioase
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Douã concepþii privind naþiunea

C

Timp de douã secole au fost cunoscute douã concepþii
despre naþiune: francezã ºi germanã.
 Concepþia francezã reiese din ideea naþiunii ca o
comunitate de oameni consolidatã pe baza unui principiu civil. Ea îşi are începuturile în timpul Revoluþiei
Franceze, când Vechiului Regim i s-a opus starea a
III-a, care s-a numit „naþiune”. Pentru aceasta componentele etnice, lingvistice şi trecutul istoric ocupau
un loc secundar. Primordial era cã cetãþenii liberi erau
uniþi prin ideea sã apere şi sã promoveze drepturile
naturale de libertate şi egalitate.
Concepþia germanã îşi are începutul în operele romanticilor din sec. al XIX-lea, care considerau cã naþiunea
se exprimã prin „sufletul colectiv”, prin comunitatea
de culturã, limbã şi provenienþã (concepþia etnicã).
Conform acesteia, individul nu îşi alege apartenenþa
la naþiune printr-o opþiune liberã. El este integrat în
cadrul naþiunii, independent de opinia sa, prin naştere.
Concepþia francezã a naþiunii ºi, respectiv, a naþionalismului poate fi redusã la formula: „Unde este Franþa – acolo
sunt francezii”, iar cea germanã: „Unde sunt germanii –
acolo este Germania”.
Explic[ diferen\a dintre cele dou[ concep\ii ale
na\ionalismului: francez[ =i german[. Formuleaz[\i argumentat opinia.
Analizeaz[ datele din tabel. Descrie condi\iile =i
evenimentele istorice care au favorizat crearea
na\iunilor.

B

Belgia – un nou stat naþional

Conform hotãrârilor Congresului de la Viena, Belgia,
din considerentele cã era mai avansatã economic ºi avea
puternice tradiþii revoluþionare, a fost unitã cu Olanda. În
1830 belgienii se rãscoalã, îºi proclamã independenþa,
aducând prima loviturã „sistemului de la Viena”. Favorizaþi de cadrul internaþional dupã revoluþia din Franþa ºi
rãscoala din Polonia, belgienii îºi confirmã independenþa
naþionalã sub regele Leopold I, care adoptã una dintre
cele mai liberale constituþii ale timpului.
Apreciaz[ priorit[\ile unui stat na\ional ]n epoca
modern[.

D

Din Manifestul Tinerei Italii, 1833

Tânãra Italie este Republicanã ºi Unionistã.
Republicanã, pentru cã,
teoretic, toþi indivizii care
compun o naþiune sunt
chemaþi, în temeiul legilor
divine ºi umane, sã fie liberi,
egali ºi fraþi […].
Unionistã, pentru cã fãrã
unitate nu existã realmente
naþiune, pentru cã fãrã unitate nu existã forþã […].
G. Mazzini
Analizeaz[ opiniile lui G. Mazzini cu referire la
activitatea „Tinerei Italii”.

Exemple de corespundere şi necorespundere a caracteristicilor naþiunii
Caracteristicile naþiunii
Naþiuni

Corespunderea
teritoriului comun cu graniþele
statului

Comunitatea
de limbã

Comunitatea
de culturã

Identitatea religioasã

Catolici, protestanþi

Conştiinþa de
sine

Francezii

Corespunde

Franceza

Comunã

Germanii

Corespunde
parþial

Germana

(inclusiv cu cea
a Austriei)

Catolici, protestanþi

Americanii

Corespunde

Engleza

Comunã

Englezii

Corespunde

Engleza

Comunã

Catolici, protestanþi ş.a.
Anglicani, catolici,
protestanþi

Irlandezii

Corespunde
parþial

Engleza

Comunã

Catolici

Irlandezi

Elveþienii

Corespunde

Germana, italiana, franceza,
retoromana

Diferitã

Catolici, protestanþi

Elveþieni (cu
specific local)

Comunã

Majoritatea ortodocşi,
minoritatea – catolici,
protestanþi ş.a.

Români. O parte a populaþiei
R. Moldova
se considerã
moldoveni.

Nu corespunde (România, R.
Românii

Moldova, teritoriile
populate de români
în Ucraina)

Comunã

Româna
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Francezi
Germani (germani se considerã
şi mai mulþi
austrieci)

Americani
Englezi

STUDIU DE CAZ

E V A L U A R E

Manifestãri ale naþionalismului
Din anii ‘70-80 ai sec. XIX, dupã constituirea statelor naþionale,
naþionalismul evolueazã în câteva direcþii. Sensul sãu progresist ºi
liberal se pãstreazã în aceeaºi mãsurã ca ºi la mijlocul secolului,
în special la popoarele care încã luptau pentru emancipare ºi
identitate naþional-statalã. În statele industrial mai avansate sau
la naþiunile dominante din imperiile multinaþionale, naþionalismul,
identificat cu patriotismul, tinde spre ºovinism ºi xenofobie.
În Imperiile Habsburgic ºi Rus s-au manifestat ambele tendinþe.
Naþiunile dominante expun spiritul supremaþiei lor asupra celor
dominate, iar la începutul sec. XX, ºi pretenþiile de superioritate
faþã de naþiunile din statele vecine. Minoritãþile naþionale, în
urma miºcãrii de eliberare, au obþinut unele cedãri ºi, datoritã
progresului social general, îºi consolidau propriile categorii de
intelectuali ºi burghezii naþionale. Acestea devin exponentele
naþionalismului progresist liberal.
În statele mononaþionale naþionalismul de asemenea a evoluat
în direcþia extremismului. Franþa, dupã înfrângerea de la 1871,
trece prin înjosire naþionalã ºi pierderi teritoriale, fiind cuprinsã
de un naþionalism revanºard ºi antiliberal. Acesta, de exemplu,
glorifica nu atât moºtenirea progresistã a Revoluþiei Franceze
pentru Europa, cât dominarea militaro-politicã a francezilor de pe
timpul lui Napoleon. Naþionalismul german, apelând la trecutul
Ordinului Teuton, extinderea Imperiului Romano-German sau
glorificarea lui Frederic al II-lea, se îmbina cu politica expansionistã
a tânãrului Imperiu German. Pangermanismul, mai exaltat decât
alte curente de acest fel (panslavismul, panamericanismul º.a.),
a pus bazele unor teorii despre superioritatea nu numai istoricã,
dar ºi biologicã a rasei germane, ceea ce a dus la izbucnirea primei
conflagraþii mondiale.

1. Explicã din perspectiva
istoricã noþiunile: naþionalism ºi patriotism.
2. Comparã calea parcursã
de ideologia naþionalistã
în a doua jumãtate a sec.
al XVIII-lea ºi impactul
miºcãrilor naþionaliste din
sec. al XIX-lea.
3. Stabileºte, în baza textului
ºi a surselor, limitele dintre fenomenele de naþionalism – patriotism ºi cele
de ºovinism – xenofobie.
4. Realizeazã o scurtã
prezentare a principalelor
miºcãri naþionaliste din
sec. al XIX-lea ºi identificã elementele esenþiale
care stau la temeiul unei
naþiuni.
5. Studiind informaþia suplimentarã, urmãreºte cum
a evoluat naþionalismul
în calitate de concepþie ºi
de miºcare naþionalã la
sfârºitul sec. al XIX-lea –
începutul sec. XX.

Explic[ ce factori determinau direc\iile de manifestare ale na\ionalismului
în statele multina\ionale şi ]n cele monona\ionale.
O

Imperiul Austro-Ungar – stat
multinaþional
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Moravia
Slovacia

AUSTRIA
Viena
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Cracovia

Transilvania

TRANSLITANIA
Slovenia
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Triest

Croaţia

Dr
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Adriatică

ROMÂNIA
1859

Belgrad
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Slovaci

Sârbi

Sloveni

O

TO

MA

Popoare non-slave

Români
Italieni

Hotarele
AustroUngariei
Hotarele dintre
Cisleitania şi
Transleitania

Dunărea

SERBIA
1817

MUNTENEGRU
1862

Croaţi

Unguri

Slavonia

IM

Polonezi

Germani

Mureş
Timişoara

BosniaHerţegovina

Slavii de Sud

Ucraineni

Budapesta

Trient

Slavii de Nord
Cehi

N

În baza exemplului AustroUngariei determin[ care sunt
limitele luptei pentru unitate
statal[ şi na\ional[.
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Unificarea Italiei
Dup[ 1815, Italia, dezbinat[ politic, era doar o no\iune geografic[. Revolu\ia de la 1848 a re]nviat idealurile
epocii Risorgimento, dar dup[ ]nfr`ngere, acestea s-au men\inut doar ]n Piemont. Marele val al mi=c[rii na\ionale
condus de C. Cavour =i G. Garibaldi a culminat c[tre anul 1871 cu crearea statului na\ional italian unificat.

EVOCARE


Ce schimbãri majore au loc
în Italia în perioada de la
Revoluþia Francezã ði epoca
napoleonianã pânã la mijlocul
sec. al XIX-lea?



Care sunt cauzele pãstrãrii
fãrâmiþãrii politice a statelor
italiene?

Bãtãlia de la Solferino, 1859

Cum crezi, succesul italienilor
împotriva Habsburgilor a fost
inevitabil? Argumenteaz[-\i
opinia.

VOCABULAR
▪ Risorgimento
▪ Plebiscit
▪ Armistiþiu de pace
▪ Mia lui Garibaldi

● Statele italiene în anii ’50 ai sec. al XIX-lea
Dupã
înfrângerea revoluþiei de la 1848, în statele italiene a urmat perioada
reacþiei. Unicul stat italian care a pãstrat Constituþia ºi a fost guvernat de cabinete liberale a fost Piemontul. De la începutul anilor ’50,
prim-ministru devine contele Camillo Benzo Cavour. El a consolidat
regimul monarhiei constituante prin instituirea unui sistem de balanþe între regele Victor Emmanuel al II-lea, guvern ºi parlament.
Prin fondarea unor noi întreprinderi industriale, construcþia de cãi
ferate, semnarea unor tratate comerciale avantajoase cu alte state a
favorizat dezvoltarea economicã. Au fost înfãptuite o serie de reforme,
inclusiv cea militarã, ºi secularizarea averilor mãnãstireºti, care au
transformat Piemontul în cel mai puternic stat italian.
În 1855-1856 armatele Piemontului au participat în Rãzboiul din Crimeea de partea coaliþiei
puterilor europene contra Rusiei. Cu toate cã nu
avea obiective directe în problema orientalã, Cavour a reuºit sã ia parte la Congresul de la Paris ca
reprezentant al puterilor învingãtoare ºi sã prezinte
problema italianã drept una esenþialã în relaþiile
internaþionale.
● Rãzboiul franco-italo-austriac
Confruntarea a fost precedatã de tratatul secret de
alianþã antiaustriac din 1858 de la Plombières dintre Napoleon al III-lea ºi Cavour. În caz de succes
militar, Piemontul urma sã primeascã Lombardia
ºi Veneþia ºi devenea astfel un regat nord-italian.
În schimb, el urma sã cedeze francezilor Nisa ºi
Savoia. În Italia Centralã urmã sã fie pãstratã
puterea Papei, iar statele mici ar fi creat un regat
central-italian în frunte cu un prinþ francez.
În aprilie 1859, Franþa ºi Piemontul au declarat rãzboi Habsburgilor. Aceasta a stârnit un puternic val al miºcãrii naþionale în toate
statele italiene ºi formarea unor numeroase detaºamente de voluntari.
Peste douã luni, în urma a douã mari victorii ale armatelor franceze
ºi italiene la Magenta ºi Solferino, a fost eliberatã Lombardia.
Succesele însã nu au fost dezvoltate din cauza schimbãrii poziþiei
Franþei. Napoleon al III-lea, vãzând cã operaþiile militare iau caracterul unui rãzboi naþional care nu va lua în consideraþie perspectiva
influenþei franceze, fãrã a consulta pãrerea lui Cavour, s-a întâlnit cu
împãratul austriac ºi a semnat armistiþiul de pace la Villafranca.
Piemontul a protestat, dar în cele din urmã a fost nevoit sã înceteze
operaþiile militare. Lombardia a revenit Piemontului, iar Veneþia
continua sã rãmânã posesiune a Habsburgilor.
Statele din Italia Centralã, încã în timpul rãzboiului, au fost
pãrãsite de principii dependenþi de Habsburgi, guvernarea fiind
preluatã de guverne provizorii. Dupã rãzboi, în martie 1860, acestea
au organizat plebiscite în Toscana, Modena, Parma ºi o parte din
Romagna, care au decis alipirea lor la Piemont.
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● Campania miei lui Garibaldi. Alipirea
Regatului Neapolelui
În aprilie 1860, în
Sicilia, parte componentã a Regatului Neapolului,
a izbucnit o rãscoalã þãrãneascã contra dinastiei
Burbonilor. Conducãtorii ei au apelat la ajutorul
lui Garibaldi. Acesta, vãzând cã autoritãþile au recucerit Palermo, a început pregãtirea voluntarilor.
Cavour nu i-a susþinut pe rãsculaþi, dar nici nu l-a
împiedicat pe Garibaldi sã organizeze expediþia în
Sicilia.
În mai 1860 a avut loc eroica expediþie a „celor
1000 de cãmãºi roºii”. Debarcarea de pe douã corãbii în Sicilia a voluntarilor de sub conducerea lui
Garibaldi ºi victoria de la Calatafimi au stârnit un
nou val al miºcãrii naþionale. Dupã o serie de bãtãlii,
rãsculaþii au devenit stãpâni ai întregii Sicilii.
La 20 august 1860 Garibaldi a debarcat în Calabria. Ridicând numãrul trupelor sale la 40.000,
el i-a silit pe Burboni sã emigreze. Neapole a fost
cucerit, iar dupã bãtãlia de la Volturno (oct.1860),
întreaga Italie de Sud a fost eliberatã. Se pregãtea
ofensiva contra Statului Papal. Oscilând între radicali ºi liberali, Garibaldi a preferat sã se sprijine pe
cei din urmã, proclamând lozinca „Trãiascã Italia
ºi Victor Emmanuel al II-lea!”.
Folosindu-se de evenimentele din Sud ºi dorind
prevenirea unui atac asupra Romei, care ar putea
duce la o intervenþie militarã a marilor puteri,
Cavour a ordonat trupelor din Piemont sã se deplaseze spre Umbria, iar apoi sã facã joncþiune cu
rãsculaþii pentru a-i pune sub controlul sãu. În
octombrie 1860, la Neapole a avut loc un plebiscit
care a votat unirea cu Piemontul. Detaºamentele
de voluntari au fost dezarmate, asupra regiunii
fiind extinsã legislaþia ºi organizarea administrativã nord-italianã.

● Alipirea Veneþiei ºi Romei

În martie
1861, dupã alegeri, noul parlament a proclamat

crearea Regatului Italian cu capitala la Torino, în
frunte cu Victor Emmanuel al II-lea.
Urmãrind scopul eliminãrii Austriei din procesul
unificãrii Germaniei, Bismarck a propus alianþã ºi
acþiuni militare comune contra Habsburgilor ºi, în
caz de succes, alipirea Veneþiei la Regatul Italian.
Operaþiile militare au fost nefavorabile pentru italieni. În ciuda faptului cã au fost înfrânþi în bãtãliile
de la Custoza ºi Lissa, soarta rãzboiului a decis-o
victoria prusienilor de la Sadova. Conform Tratatului de pace de la Praga, Austria ceda Italiei Veneþia.
Rãzboiul franco-prusian care a dus la prãbuºirea
celui de-al Doilea Imperiu Francez a favorizat ultima etapã a unificãrii Italiei. Dupã catastrofa
trupelor franceze de la Sedan, Papa de la Roma
rãmase fãrã sprijin militar. La 20 septembrie 1870,
armatele regale ºi detaºamentele de voluntari au
intrat în Roma. Puterea laicã a Papei Pius al IX-lea,
care s-a izolat la Vatican, a fost anulatã. Din 1871
Roma a fost declaratã capitala regatului, ceea ce a
marcat sfârºitul procesului de unificare a Italiei.

● Post-Risorgimento
Dupã realizarea
unitãþii italiene depline, în faþa elitei politice a noului stat s-au ridicat câteva mari probleme: consolidarea statului, integrarea economicã ºi lichidarea
inegalitãþilor între Nord ºi Sud, omoge-nizarea ºi
dezvoltarea în sens modern ºi, în fine, dobândirea
statutului de mare putere europeanã. Evident, nu
toate aceste obiective au fost atinse, dar regimul
liberal, care a dominat întreaga perioadã, a fãcut
paºi decisivi în toate aceste domenii. Liberalii au
crezut sincer cã sub conducerea unor oameni
progresiºti ºi educaþi, aºa cum erau ei, Italia va
putea înlãtura reacþiunea politicã ºi înapoierea
economicã ce caracterizaserã þara prea multã
vreme. În preajma primei conflagraþii mondiale
Italia devenise o voce importantã în arena internaþionalã.

„Cãmãºile roºii” ale lui G. Garibaldi în bãtãlia de la Calatafimi, 1860. Tablou de Remigio Legat
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Curentele din mişcarea unionistã

Curentul federalist-papal, propagat de abatele
Gioberti, tindea spre crearea unei federaþii sau confederaþii a statelor italiene prezidate de Papa de la Roma.
 Curentul democratic republican, expus de pãrtaşii
lui Mazzini, care optau pentru unificarea „de jos” a
Italiei şi instaurarea unei orânduiri politice republicane.
 Curentul liberal, propagat de redacþia ziarului Il
Risorgimento. El reflecta aspiraþiile burgheziei industriale şi comerciale italiene din Nord spre crearea unui
stat unitar naþional în forma monarhiei constituþionale
sub egida dinastiei de Savoya a Piemontului.


Cum crezi, care a fost ponderea acestor curente în
mi=carea na\ional[ pentru unificarea Italiei?

B

Giuseppe Garibaldi (1807-1882)

Originar din Nisa, în tinereþe
a aderat la miºcarea lui Mazzini
“Tanãra Italie”. În urma unei
încercãri nereuºite de a ridica o
rãscoalã, în 1834 a fost nevoit
sã emigreze în America Latinã.
Timp de 11 ani a fost unul din
liderii gherilelor revoluþionare
latino-americane. S-a reîntors
în patrie în timpul revoluþiei din
1848. A luat cea mai activã parte
la revo-luþie, a devenit vestit în
întreaga Italie în urma luptelor pentru apãrarea Republicii Romane contra invaziei franceze. Dupã revoluþie s-a
dezamãgit în obiectivele republicane de unificare a Italiei.
A aderat la liberali, considerând cã ideea republicanã
poate fi jertfitã pentru atingerea idealului principal –
unificarea naþionalã.
Stabile=te tangen\a dintre cele dou[ idealuri
enun\ate în textul documentului.

C

Camillo Benzo Cavour (1810-1861)

D

Provenit dintr-o familie
de aristocraþi. A fãcut studii
militare, dar apoi s-a inclus în miºcarea naþionalã,
editând „Il Risorgimento”.
Dupã revoluþia din 1848
a devenit prim-ministru
al Piemontului. Considerând scopul final al politicii sale unificarea Italiei,
era conºtient de faptul cã
aceasta va fi posibilã doar
când Piemontul va deveni mai puternic ºi dacã va profita atât de naþionalismul
italienilor, cât ºi de calculul ºi acþiunile corecte diplomatice
în relaþiile europene.
În 1859, el a asigurat alianþa cu Franþa împotriva
Habsburgilor. Obiectivul obþinerii Lombardiei ºi Veneþiei,
din cauza schimbãrii poziþiei francezilor, a fost îndeplinit
doar pe jumãtate. Reieºind din principiile politicii posibilitãþilor reale, Cavour n-a fost ambiþios ºi a acceptat „trãdarea francezã”. Şi în cazul campaniei miei lui Garibaldi
politica Piemontului a fost foarte precautã. Doar dupã
o pregãtire diplomaticã, care a neutralizat intervenþia
marilor puteri, a beneficiat de roadele obþinute cu preþul
radicalismului patriotic al lui Garibaldi.
În urmãtoarele douã etape ale unificãrii, succesorii lui
Cavour, urmând cursul diplomatic al marelui lor înaintaº,
au apreciat corect raportul de forþe pe plan european.
Alianþa cu Germania în 1866 a adus italienilor Veneþia,
iar înfrângerea francezilor în 1870 – Roma.
Comenteaz[ spusele lui Cavour: „Unificarea Italiei
urmeaz[ a fi f[cut[ reie=ind din posibilit[\ile reale,
dar nu revolu\ionare”. Apreciaz[ calea de unificare
acceptat[ de Cavour.

Românii – fraþii îndepãrtaþi ai italienilor

„Românii, aceºti fraþi îndepãrtaþi ai italienilor, au
dat mare probã de patriotism, un exemplu admirabil
de unire, pe care noi, italienii, suntem gata a-l urma...
Unirea Principatelor ºi consultarea votului poporului
reprezintã începutul unei ere noi în sistemul politic al
Europei. Ele vor pregãti, prin triumful lor, unirea tuturor
italienilor într-un singur corp, cãci astãzi nimeni nu se
poate împotrivi ca faptul minunat ce s-a întâmplat la
poalele Carpaþilor sã se realizeze ºi la poalele Alpilor.”
Din scrisoarea lui Cavour
cãtre Napoleon al III-lea
Explic[ cu cuvinte proprii expresia: „un exemplu
admirabil de unire”.
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Deputaþii Toscanei proclamând în faþa lui
Victor Emmanuel al II-lea unirea cu Piemontul

STUDIU DE CAZ
O ranã în schimbul a o jumãtate de regat
Peste doi ani dupã campania miei, Garibaldi pornise o nouã
expediþie împotriva Romei. Victor Emmanuel al II-lea, speriat de
perspectiva unui rãzboi cu Napoleon al III-lea, care a declarat
cã-l va susþine pe Papa prin toate mijloacele, a trimis trupe
împotriva rãsculaþilor. În ciocnirea armatã, Garibaldi a
fost rãnit la picior ºi doar o operaþie chirurgicalã efectuatã de medicul rus Pirogov l-a salvat de amputare.
În Italia se spunea cã: „Giuseppe a fost rãnit de un
soldat al regelui, cãruia Garibaldi i-a fãcut cadou o
jumãtate de regat”.
Evenimentele s-au repetat în 1867. Doar în 1874,
Garibaldi, devenind deputat în Parlament, a intrat în
Roma. Intrarea lui în capitalã a fost comparatã cu triumful împãraþilor romani.
Pe strãzile Romei s-au adunat mii de oameni care îl aclamau pe eroul naþional.
Garibaldi ºi Victor Emmanuel al II-lea

În baza textului, a enun\ului şi a
imaginilor stabileşte raportul dintre
cele dou[ personalit[\i şi importan\a
lor în procesul de unificare a Italiei.

„Ideea republicanã poate fi
jertfitã pentru atingerea idealului
suprem – unificarea naþionalã.”
Giuseppe Garibaldi

E V A L U A R E
1. Analizeazã cauzele rãzboiului franco-italo-austriac.
Ce scopuri urmãrea fiecare dintre pãrþi? Crezi cã
rãzboaiele au fost un factor de bazã în unificarea
Italiei? Argumenteazã-þi
opinia.
2. Realizeazã un tabel unde
vei prezenta etapele unificãrii Italiei.
3. Identificã caracteristicile
esenþiale ale procesului de
unificare a Italiei.
4. Construieºte un segment
de axã cronologicã pe care
vei indica principalele
evenimente ale unificãrii
Italiei.
5. Caracterizeazã factorii externi ce au favorizat unificarea Italiei.

Unificarea Italiei

Locali zea z[ pe hart[ statele
italiene de la mijlocul sec. al XIXlea. Indic[ trei-patru schimb[ri
care au avut loc în anii 60-70 ai
sec. al XIX-lea.
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§24

Unificarea Germaniei
Dezbina\i politic timp de secole, ]n anii ‘60 ai sec. al XIX-lea, germanii realizeaz[ unificarea na\ional[.
Aceasta a fost urmarea desf[=ur[rii a trei r[zboaie consecutive cu Danemarca, Austria =i Fran\a. }n acela=i
timp aceste conflicte militare au fost doar etapele finale ale jocului politic =i diplomatic perfect regizat de
Otto von Bismarck.

EVOCARE


Ce hotãrâri a luat Congresul
de la Viena (1815) în privinþa
statelor germane?



Care era rolul Prusiei şi Austriei
în Confederaþia Germanã?



Care au fost obiectivele majore
ale revoluþiei de la 1848-1849
din statele germane şi care a
fost soarta lor?

● Perioada reacþiei ºi „era nouã” în Prusia
Dupã
revoluþiile de la 1848-1849, în statele germane, la putere au venit
cabinete reacþionare, care au înãbuºit revoluþia ºi au lichidat majoritatea realizãrilor ei. Dacã în politica internã ele erau unanime,
atunci în cea externã, în special în problema unificãrii, contradicþiile
s-au axat pe rivalitatea austro-prusianã.
Dupã moartea lui Frederic Wilhelm al IV-lea, rege al Prusiei a fost
numit Wilhelm I (1861-1888). Cu toate cã a participat la reprimarea
revoluþiei, noul monarh avea concepþii politice moderate ºi a impus
un guvern liberal. Unitatea intereselor liberalilor ºi monarhului însã
nu a durat mult timp. Ruptura s-a petrecut în legãturã cu discuþiile despre reforma militarã. În aceste condiþii, la guvernare a fost
chemat Otto von Bismarck.
● Rãzboiul cu Danemarca
În noiembrie 1863, regele
Danemarcei, cu câteva zile înainte de moartea sa, a anunþat cã extinde Constituþia regatului asupra provinciilor Schleswig ºi Holstein,
populate preponderent de germani. Aceasta a stârnit un puternic val
de nemulþumire în toate statele germane. Neutralizând diplomatic
Anglia ºi Rusia, state-garante ale integritãþii Danemarcei, armatele
prusiene ºi austriece au ocupat cele douã provincii. Danemarca,
fiind slãbitã, a cerut pace. Conform Tratatului de la Viena (oct.1864),
Prusia a anexat Schleswigul, iar Austria Holsteinul ºi Lauenburgul.

Frederic Wilhelm I, rege al Prusiei
(1861-1888) ºi împãrat al Germaniei
(1871-1888). În timpul guvernãrii
sale Prusia atinge expansiunea teritorialã maximã ºi devine formaþiunea
statalã în jurul cãreia s-a realizat
unificarea Germaniei.

În ce m[sura crezi c[ regele
Prusiei era interesat în
unificarea Germaniei? Doreau
oare acest lucru =i al\i principi
ai landurilor germane?

VOCABULAR
▪ Confederaþia Germanã de
Nord

▪ Landtag
▪ Stat-naþiune
▪ Al II-lea Reich German
▪ Weltpolitik

● Rãzboiul cu Austria
Cea de a doua etapã a unificãrii þãrii
urma sã decidã soarta rivalitãþii austro-prusiene. Bismarck a pregãtit
minuþios izolarea diplomaticã a Habsburgilor, luându-i de data
aceasta de aliaþi pe italieni. Drept pretext a fost folositã rivalitatea
în problema teritoriilor recent anexate. Învinuirile reciproce au dus
la anunþarea mobilizãrilor.
În conformitate cu planul feldmareºalului von Moltke, în timp de
trei zile au fost ocupate Saxonia, Hanovra ºi Hessen-Kassel. Soarta
rãzboiului a fost decisã de victoria armatelor prusiene în bãtãlia de
la Sadowa. Conform Tratatului de pace de la Praga din 1866, s-a
lichidat vechea Confederaþie Germanã. În locul acesteia se instituie
Confederaþia Germanã de Nord sub egida Prusiei, din teritoriile de
la nord de râul Main. Austria se excludea pentru totdeauna din
procesul unificãrii germane.
În august 1866, reprezentanþii a 22 de state au semnat cu Prusia
tratate despre formarea Confederaþiei Germane de Nord. Aceasta
era o puternicã formaþiune sub egida Prusiei cu o populaþie de peste
30 mil. de oameni. Adunarea Constituantã a reprezentanþilor statelor
confederaþiei au elaborat Constituþia noii formaþiuni, care a intrat
în vigoare de la 1 iulie 1867.
Supremaþia Prusiei a fost fixatã legislativ prin devenirea lui
Frederic Wilhelm I preºedinte al Confederaþiei, a lui Bismarck – ministru-preºedinte ºi dominarea prusienilor în palata superioarã a
legislativului. Armatele majoritãþii statelor treceau sub comanda
Statului-Major de la Berlin.
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C U R S
Succesele lui von Bismarck, în procesul unificãrii Germaniei, au mãrit simþitor autoritatea ºi
au consolidat baza social-politicã a þãrii. Partidul
Conservator, sprijinul principal al cancelarului,
ºi-a întãrit poziþiile în Landtagul Prusiei ºi în
Reichstagul Uniunii.

● Rãzboiul franco-prusian. Proclamarea celui
de-al Doilea Imperiu German
Afarã de Austria, state germane independente
au rãmas Bavaria, Würtemberg, Baden ºi HessenDarmstadt, cu o populaþie de circa 8 mil. de oameni,
dar ºi acestea aveau tratate de alianþã politicã ºi
militarã cu Prusia. În cea din urmã etapã a unificãrii, urma aderarea acestor state, dar piedica principalã în realizarea acestui plan o prezenta Franþa.
Napoleon al III-lea, cu toate cã prea târziu, dar
a înþeles cât de periculoasã este pentru el ascensiunea germanilor. În ciuda crizei interne a celui
de-al Doilea Imperiu, împãratul insista asupra
unui mare rãzboi, victorios dupã pãrerea lui, care
ar aplana ºi conflictele interne.
Bismarck ºi de data aceasta a avut succes.
Diplomatic, Franþa a fost izolatã ºi a rãmas fãrã
aliaþi. Mai mult ca atât, în urma falsificãrii unui
document de cancelarul german, Franþa – prima
– a declarat rãzboi Prusiei.
În timp ce Franþa doar efectua mobilizarea,
Prusia concentrase la hotare o puternicã armatã
de aproape 500 de mii. Ofensiva rapidã a trupelor
germane a adus la ruperea legãturii între cele douã
armate franceze. Mareºalul Bazaine a fost blocat
în cetatea Metz, iar armatã lui Mac Mahon, în care
era ºi Napoleon al III-lea, a fost înconjuratã ºi a
capitulat la Sedan.

Dupã cãderea celui de-al Doilea Imperiu
Francez ºi o serie de tulburãri interne, germanii
au blocat Parisul. La 18 ianuarie 1871, în Sala cu
Oglinzi a Palatului de la Versailles, regele Prusiei
Wilhelm I a fost declarat împãrat al Imperiului
German.
Astfel, unificarea naþionalã a fost definitivatã,
Germania devenind unul dintre factorii cei mai
importanþi în perioadele istorice ce au urmat.

● Germania – „stat-naþiune”
Dupã unificare Germania a cunoscut o
perioadã de dezvoltare rapidã în toate domeniile.
Bismarck ºi-a continuat guvernarea în calitate de
cancelar imperial în anii 1871-1890, perioadã intratã în istorie sub numele de „timpul întemeierii“.
Reformele au consolidat naþiunea ºi au transformat pe viitor Germania în unul dintre cele mai
avansate state ale lumii.
Astfel, cãtre începutul sec. al XX-lea, dupã
nivelul de dezvoltare economicã, Imperiul German,
ocupã primul loc în Europa ºi al doilea în lume.
Societatea germanã a evoluat rapid spre una industrialã, s-a impus statul de drept ºi s-a afirmat
societatea civilã, în ciuda faptului cã structurile de
stat promovau o politicã conservatoare ºi reacþionarã. Avantajele evoluþiei social-economice au
adus la ordinea zilei problemele extinderii dominaþiei politice în întreaga lume (Weltpolitik). Agresivitatea acestor planuri a dus, în cele din urmã, la
izbucnirea Primului Rãzboi Mondial.
Proclamarea Imperiului German. Versailles, 18 ianuarie 1871.
Bismarck în alb în faþa regelui Wilhelm, proclamat ºi împãrat.
Picturã de Anton von Werner
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D O S A R
Rivalitatea austro-prusianã

A

În mai 1849, la Conferinþa de la Berlin, Prusia a propus
altor state germane varianta noii Confederaþii Germane,
în care ea urma sã deþinã rolul principal. Cu toate cã
Austria ºi Hanovra au protestat, proiectul a fost acceptat
de 28 de state germane.
Planul habsburgic. Unificare formalã prin crearea
unui directorat compus din reprezentanþii dinastiilor
domnitoare germane ºi a unui parlament cu drepturi
consultative compus din reprezentanþii landtagurilor.
 Planul prusian. Crearea unui stat unitar sub egida
Prusiei în frunte cu un monarh din dinastia Hohenzollern
ºi un parlament unic ales pe baza dreptului de vot universal pentru bãrbaþi.


B

Rãzboi fãrã înjosire

„Noi trebuie sã evitãm sã rãnim grav Austria; trebuie
sã evitãm sã o lãsãm [...] cu o dorinþã de revanşã, trebuie
sã pãstrãm posibilitatea de a deveni prieteni.
Dacã Austria ar fi lovitã cu duritate, ea ar deveni aliata
Franþei sau a oricãrui alt oponent al nostru.”
Bismarck, scrisoare adresatã lui Wilhelm I
Motiveaz[ atitudinea lui Bismarck fa\[ de Austria.

C

Ultimul rival al unificãrii

“Nu mã îndoiesc cã va trebui fãcut un rãzboi francogerman înainte ca organizarea generalã a Germaniei sã
poatã fi realizatã. Patria se va naðte din suferinþe comune
ði dintr-un succes comun.
Eram convins cã prãpastia sãpatã în cursul istoriei
între nordul ði sudul patriei n-ar putea fi mai bine acoperitã decât printr-un rãzboi naþional împotriva poporului
vecin...”
Din notele lui Bismarck despre conflictul franco-german

D

Otto von Bismarck (1815-1898)

Provenea dintr-o familie de
aristocraþi din Brandenburg, a
fãcut studii universitare ºi, contrar
tradiþiilor familiei, în care timp de
300 de ani toþi au fost militari, a devenit diplomat. Fiind ambasador la
Frankfurt, Paris ºi Sankt Petersburg,
a învãþat la perfecþie ºi creativ arta
acestei profesii.
Ministru-preºedinte al Prusiei (1862-1870), Bismarck
considera unul din principalele obstacole în problema
unificãrii poziþia geopoliticã a Germaniei – în centrul Europei. Bismarck repeta adesea cã îl „urmãreºte coºmarul
coaliþiilor”, dar, în întreaga sa carierã politicã, a reuºit sã
le previnã. El izola diplomatic rivalul, obþinea alianþa sau
neutralitatea altor puteri în schimbul unor promisiuni reale
sau false ºi doar dupã aceasta dãdea frâu liber militarilor
sã-ºi facã meseria.
În relaþiile cu Rusia, cancelarul a folosit factorul înfrângerii ei în Rãzboiul din Crimeea ºi de câteva ori i-a
promis sã contribuie la revizuirea Tratatului de la Paris în
schimbul neutralitãþii. În cele cu Anglia – a intuit faptul cã
aceasta promova politica „splendidei izolãri” ºi nu intervenea pe continent decât în cazuri excepþionale. Iniþial,
Austria a fost luatã ca aliatã în 1864, apoi înfrântã, dar
nu umilitã, în 1866. În ajunul rãzboiului austro-prusian,
pentru a obþine neutralitatea Franþei, acesteia i s-a promis
Belgia, fapt irealizabil din cauza opoziþiei Angliei. Italia a
devenit aliatã împotriva Austriei, fapt pentru care a primit
Veneþia. Şi în rãzboiul cu Franþa, italienii au fost binevoitori,
fiind rãsplãtiþi cu alipirea Romei.
Dupã ce a condus Germania în calitate de cancelar
imperial (1871-1890), în testamentul sãu, Bismarck a insistat ca urmaºii sã continue cursul politicii sale externe ºi sã
nu lupte niciodatã pe douã fronturi. Aceºtia nu i-au urmat
sfatul, Germania fiind înfrântã ºi suferind enorm în urma
celor douã conflagraþii mondiale din secolul al XX-lea.

Identific[ condi\iile în care s-a
realizat procesul de unificare
a Germaniei.

Bismarck dupã bãtãlia de la Sadowa,
1866. Tablou de Christian Sell der
Ältere

Elaboreaz[ o prezentare a
rolului lui O. von Bismarck
]n procesul de unificare a
Germaniei.
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STUDIU DE CAZ

E V A L U A R E

Din cuvântarea lui Bismark în faþa Comisiei
bugetare a Camerei Reprezentanþilor, 30.09.1862

1. Comparã procesele de unificare a Germaniei ði Italiei. Motiveazã diferenþele.

Germania aºteaptã realizarea aspiraþiilor sale nu de la liberalismul Prusiei, dar de la puterea ei; lasã Bavaria, Wurtemberg,
Baden sã facã concesii liberalismului, dar nimeni nu le va atribui
rolul Prusiei; Prusia trebuie sã-ºi întãreascã puterea sa ºi sã o þinã
pregãtitã pentru acel moment favorabil pe care de mai multe ori l-a
pierdut; hotarele Prusiei conform tratatelor de la Viena împiedicã
mersul normal al vieþii statale; marile probleme ale epocii nu se mai
decid prin cuvântãri ºi cu pledãri ºi decizii ale majoritãþii – aceasta
a fost marea greºealã din anii 1848 ºi 1849, ci prin fier ºi sânge.

2. Construieðte un segment
de axã cronologicã pe care
vei indica etapele unificãrii
Germaniei.

Din Constituþia de la 1871
II. Legislaþia imperialã (federalã, n.a.)
are supremaþie asupra legislaþiei landurilor.
...ea se referã la urmãtoarele subiecte:
drepturile cetãþeneºti, vãmile, impozitele,
politica externã, cãile ferate ºi de comunicaþii, poºta, telegraful, armata ºi flota...

3. Enumerã factorii ce au
favorizat unificarea Germaniei.
4. Comenteazã: Unificarea
Germaniei s-a realizat „de
sus“, prin „fier ði sânge“;
„Otto Eduard Leopold von
Bismarck a fost chemat la
guvernare pentru a riposta
liberalismului.”
5. Gãseðte argumente care
ar demonstra capacitatea
lui Bismarck de a guverna
contrar voinþei majoritãþii.

Stabile=te leg[tura dintre personalitatea lui Bismarck =i calea de
realizare a unific[rii Germaniei acceptat[ de Prusia sub conducerea
sa. G[seşte asem[n[rile şi deosebirile esen\iale dintre un stat federativ
şi unul confederativ.

Unificarea Germaniei

Localizeaz[ pe hart[ statele
ce au format Confedera\ia
German[ de Nord.
Precizeaz[ etapele form[rii
şi proclam[rii Imperiului
German.
Unificarea Germaniei / 111

§25

Unirea Principatelor Române
Problema unirii, dup[ Revolu\ia de la 1848, a devenit una de baz[ a mi=c[rii na\ionale din Moldova =i |ara
Rom`neasc[. Adun[rile ad-hoc, ]mputernicite a se pronun\a ]n problema unirii, au demonstrat Europei dorin\a
rom`nilor de a realiza unitatea lor statal[ =i na\ional[. Unirea Moldovei cu |ara Rom`neasc[ reprezint[ unul
din momentele cruciale ale istoriei neamului rom`nesc, actul politic care a stat la baza Rom`niei moderne.

EVOCARE






Cum a fost abordatã problema
unirii Þãrilor Române în timpul
revoluþiei de la 1848?
Caracterizeazã statutul internaþional ði situaþia internã a
Principatelor la mijlocul sec. al
XIX-lea.
Ce factori puteau influenþa
procesul de unire?

Stema Principatelor Unite (1862-1866)
pe timpul lui Alexandru Ioan Cuza

VOCABULAR
▪ Adunare ad-hoc
▪ Firman
▪ Convenþie
▪ Principatele Unite
▪ Tratatul de pace de la Paris
(1856)

● Congresul de la Paris
Momentul de cotiturã în procesul de luptã pentru unitatea românilor l-a constituit declanºarea
Rãzboiului din Crimeea în decembrie 1853. Cu aceastã ocazie s-au
activizat rivalitãþile anglo-ruse ºi ruso-austriece. Franþa dorea sãºi recapete prestigiul ºi sã-ºi recâºtige poziþiile pierdute pe arena
internaþionalã ºi hotãrî sã adere la coaliþia antirusã.
Rãzboiul a început prin ocuparea Moldovei ºi Munteniei de armatele þariste. Peste puþin timp, teatrul operaþiunilor militare a fost
mutat în Crimeea. Evenimentele au continuat cu luptele din jurul
cetãþii Sevastopol. Dupã un an de asediu, ea a cãzut ºi þarul s-a
vãzut nevoit sã cearã pace. Tratatul de pace a fost încheiat în 1856
la Paris, în cadrul unui congres internaþional.
Activitatea politico-diplomaticã s-a amplificat mai ales cãtre
sfârºitul Rãzboiului din Crimeea. Semnarea Tratatului de la Paris
a contribuit la crearea unor condiþii internaþionale favorabile luptei
pentru unirea principatelor. A fost lichidat protectoratul rus asupra
Principatelor, stabilit în urma rãzboiului ruso-turc din 1828-1829.
Congresul de la Paris a hotãrât menþinerea suzeranitãþii otomane
asupra Moldovei ºi Þãrii Româneºti, dar însoþitã de garanþia colectivã
a marilor puteri europene. Trei judeþe din sudul Basarabiei, Ismail,
Cahul, Bolgrad, au fost retrocedate Moldovei. Se prevedea convocarea
unor adunãri ad-hoc în Moldova ºi Muntenia, împuternicite a se
pronunþa în problema unirii. Organizarea alegerilor pentru adunãrile
ad-hoc din Principate era lãsatã pe seama Imperiului Otoman ca
putere suzeranã. Problema unirii nu a fost rezolvatã de congres
aºa cum o doreau românii, însã convocarea adunãrilor ad-hoc era
o ºansã pentru ei.
● Adunãrile ad-hoc. Convenþia de la Paris
În ambele
principate s-au constituit comitete centrale electorale, având la bazã
programe cu caracter unionist. Miºcarea unionistã avea loc în condiþii
diferite. În Þara Româneascã caimacamul A. Ghica avea o atitudine
conciliantã faþã de unioniºti. Caimacamul Moldovei N. Vogoride fãcea
totul pentru a împiedica unirea. Campania electoralã aici a avut loc
într-o atmosferã intolerantã, listele au fost falsificate, la fel ºi rezultatele alegerilor. În urma intervenþiei diplomatice a marilor puteri,
Poarta Otomanã a fost nevoitã sã ordone caimacamului Moldovei
anularea rezultatelor falsificate ºi organizarea unor alegeri noi. De
data aceasta, ele se terminã cu victoria completã a forþelor unioniste.
În Þara Româneascã alegerile au decurs în condiþii satisfãcãtoare în
septembrie 1857. ªi aici succesul unioniºtilor a fost deplin.
ªedinþele adunãrilor ad-hoc din Moldova au început la 22 septembrie 1857. Cel mai activ rol la realizarea lor l-au avut C. Negri
ºi M. Kogãlniceanu. Ultimul a prezentat în cea de-a ºaptea ºedinþã,
la 7 octombrie 1857, proiectul de rezoluþie cu doleanþele naþionale.
Adunarea ad-hoc din Moldova a susþinut cu 81 de voturi (numai 2
contra) proiectul propus. La Bucureºti, rezoluþia cuprinzând dorinþele
locuitorilor Þãrii Româneºti a fost prezentatã de cãtre C. Creþulescu la
ºedinþa din 8 octombrie ºi votatã a doua zi în unanimitate. Ea cu-
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prindea cerinþe asemãnãtoare cu cele din Moldova,
însã era alcãtuitã din patru puncte.
Adunãrile ad-hoc au fost închise, adicã dizolvate, printr-un firman special al sultanului. Aceste
organe eligibile au demonstrat întregii lumi dorinþa
românilor de a obþine unitatea statalã ºi naþionalã.
Cererile formulate de adunãrile ad-hoc, anexate la raportul Comisiei Europene, au constituit
obiectul discuþiilor participanþilor la Conferinþa de
la Paris a reprezentanþilor marilor puteri garante.
Lucrãrile ei au þinut între 10 mai ºi 7 august 1858.
Deciziile finale au fost incluse într-o convenþie care
prezenta statutul internaþional ºi principiile de
organizare internã a principatelor ºi care prevedea
cã Moldova ºi Þara Româneascã vor purta numele
de Principatele Unite. Fiecare þarã îºi alegea pe
viaþã domnul dintre pãmânteni, care urma sã
conducã cu ajutorul miniºtrilor. Principatele se
aflau în continuare sub suzeranitatea Porþii, dar
sub protecþia colectivã a marilor puteri. Convenþia
a fost un act diplomatic prin care problema fundamentalã a unirii a rãmas nerezolvatã.

● Unirea Principatelor. Recunoaºterea
Dupã Convenþia de la Paris
unirii depline
unioniºtii au înþeles cã unirea Principatelor poate fi
îndeplinitã numai cu forþele proprii. Pentru aplicarea
în practicã a Convenþiei au fost convocate douã
adunãri legislative, la Iaºi ºi Bucureºti. În primul
rând urmau sã fie aleºi, separat, domnii principatelor. În Moldova partidul naþional în frunte cu M.
Kogãlniceanu ºi Negri înainteazã candidatura colonelului Alexandru Ioan Cuza. La 5 ianuarie 1859,
el este proclamat în unanimitate domn al Moldovei.
În Þara Româneascã erau de asemenea mai
multe candidaturi, cele mai mari ºanse avându-le
doi foºti domni: Gheorghe Bibescu ºi Vasile ªtirbei.
Având o înþelegere preliminarã cu unioniºtii din
Moldova ºi cu sprijinul a mii de oameni, care au
înconjurat palatul ºedinþei elective, deputatul
Vasile Boierescu propune candidatura domnului
Moldovei la tronul Þãrii Româneºti. Sub presiunea
maselor, adunarea electivã a fost nevoitã sã-l aleagã pe Al.I. Cuza ºi domnitor al Þãrii Româneºti la
24 ianuarie 1859.
Noul domn urma sã aibã putere deplinã numai
dupã ce marile puteri vor recunoaºte dubla alegere.
În urma unor îndelungate tratative diplomatice,
la 7 aprilie, la Paris a fost o nouã conferinþã, la
care Franþa, Anglia, Rusia, Sardinia ºi Prusia erau
gata sã recunoascã dubla alegere a lui Al.I. Cuza.
Imperiul Otoman ºi Imperiul Habsburgic erau
categoric împotrivã, primul cerând dreptul de intervenþie în Principate în cazul unor încãlcãri ale
Convenþiei de la Paris, iar al doilea fiind în favoarea
unirii doar pe perioada domniei lui Al. I. Cuza. Dar
înfrângerea în rãzboiul franco-italo-austriac a silit
Viena sã cedeze. Imperiul Otoman nu putea sã se

Hora Unirii de la Craiova. Picturã de Theodor Aman

împotriveascã de unul singur ºi la 26 august 1859
sultanul a fost nevoit sã dea publicitãþii firmanul
prin care puterea suzeranã recunoºtea unirea
Principatelor.

● Însemnãtatea istoricã a Unirii
Unirea Moldovei ºi a Þãrii Româneºti a fost cauzatã
de întreaga evoluþie istoricã a poporului român ºi
de unii factori de ordin intern ºi extern, premergãtori realizãrii Unirii. Dezvoltarea capitalismului pe
arena mondialã, formarea statelor naþionale în
centrul Europei au influenþat dezvoltarea socialeconomicã ºi politicã a Principatelor. Dar premisele
principale ale unirii Munteniei ºi Moldovei au fost
legate de dezvoltarea lor internã.
Prin dubla alegere a lui Al.I. Cuza a fost fãcut
cel mai important pas ºi a fost creatã o condiþie
esenþialã pentru cãpãtarea independenþei naþionale. A fost deschisã calea reformelor care aveau sã
înlãture relaþiile semifeudale ºi sã creeze instituþii
moderne burgheze, impuse de dezvoltarea capitalismului. A fost înfãptuitã prima etapã a deplinei
unitãþi politice a poporului român, fapt ce a avut
un larg rãsunet în rândurile românilor aflaþi sub
stãpânire strãinã.
Proclamarea Unirii. Theodor Aman.
Muzeul Naþional de Istorie a României
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Reacþii la Unirea Principatelor

„Am primit informaþii cã nobilimea basarabeanã,
pregãtindu-se, a redactat o adresã împãratului cu prilejul
evenimentelor din Polonia, dar este împiedicatã de opoziþia din rândul boierilor care viseazã sã restabileascã în
drepturi naþia moldoveneascã din Basarabia, împrejurãrile
devenind prielnice pentru unirea cu Moldova, în fruntea
acestui partid stau Alexandru Cotruþã, fratele lui, judecãtorul Carol Cotruþã, doi fraþi Casso (fiii lui Ştefan Casso),
fraþii Ioan şi Constantin Cristi, Constantin Cazimir şi fiul
lui student. Rog Excelenþa Voastrã sã mã înştiinþaþi în ce
mãsurã informaþia aceasta meritã crezare.”
Din scrisoarea guvernatorului general al Novorosiei şi Basarabiei, P. Kotzebue, cãtre guvernatorul Basarabiei, 1863
„Unirea Moldovei şi Munteniei şi formarea unui principat
aproape independent şi puþin binevoitor la adresa noastrã
exercitã o atracþie vizibilã asupra vecinilor lor moldoveni din
Basarabia şi... urmãresc unirea Basarabiei cu România.”
Din relatãrile poliþiei þariste

B

Adresarea lui Al. Hâjdãu

„Cu dragoste frãþeascã, fraþi Români, mã bucur cã
v-aþi unit ºi înalþ ruga mea cãtre Domnul Dumnezeu, cel
ce a scãpat ºi a pãstrat Muntenia ºi Moldova în mijlocul
tuturor cataclismelor, al tuturor prefacerilor ºi nimicirilor ce
de atâtea ori au schimbat faþa Europei, atunci când statele
cele mai puternice cãdeau pentru a nu se mai ridica. Sã
dãruiascã Dumnezeu vouã ºi viitoarelor lãstare ale voastre
acele zile senine de fericire ºi slavã de care s-au bucurat
strãmoºii voºtri sub scutul celor de cãtre Dumnezeu aºezaþi
ºi de Dumnezeu înãlþaþi domnitori ªtefan cel Mare ºi Mihai
Viteazul! Vã trimit urãri de bine din partea Basarabiei,
pentru care sunt scumpe ºi pline de însemnare viitoarele
destine ale României unite, patria-mumã; primiþi aceste
urãri ale mele ca un glas sufletesc al unui frate, pentru cã
eu sunt trup din acelaºi trup ºi os din aceleaºi oase din
care sunteþi plãmãdiþi voi ºi în vinele mele curge acelaºi
sânge românesc care curge în vinele voastre.”
Epistolã adresatã de Alexandru Hâjdãu cãtre
românii din Principate, 1858
Identific[ =i motiveaz[ atitudinile din document fa\[ de
unirea Principatelor Române.

C

Alexandru Ioan Cuza (1820-1873)

D

Alexandru Ioan Cuza s-a nãscut
la 20 martie 1820 la Bârlad într-o
veche familie de boieri moldoveni.
Şi-a fãcut studiile la Iaºi ºi la Paris.
A participat activ la pregãtirea
evenimentelor revoluþionare
din 1848 din Moldova, fiind
membru al Asociaþiei Patriotice.
Dupã un exil scurt revine în
Moldova, unde devine cunoscut
datoritã protestului sãu împotriva amestecului Austriei ºi Turciei
în alegerile pentru Divanul ad-hoc
din Moldova, când demisioneazã din
funcþia de pârcãlab al judeþului Covurlui. Domnul Unirii
ºi al marilor reforme, dupã abdicare, ºi-a petrecut restul
zilelor peste hotare, mai ales la Viena ºi Florenþa. A murit
în urma unei boli grave, pe când se afla la Heidelberg, în
Germania, la vârsta de doar 53 de ani. Astãzi rãmãºiþele
sale odihnesc la mãnãstirea Trei Ierarhi din Iaºi, alãturi de
cele ale lui Dimitrie Cantemir.
A. I. Cuza a fost ales domn =i de Adunarea Electiv[ a
Munteniei. G[seşte argumente pentru aceast[ alegere.

Hotãrârea Adunãrii ad-hoc a Moldovei

E

[...] Respectarea drepturilor principatelor ºi îndeosebi a
autonomiei lor în cuprinderea vechilor lor capitulaþii încheiate cu Înalta Poartã în anii 1393, 1460, 1511 şi 1634;
2. Unirea principatelor într-un singur stat cu numele România;
3. Prinþ strãin, cu moºtenirea tronului, ales dintr-o familie
domnitoare a Europei ºi al cãrui moºtenitor sã fie crescut
în religia þãrii;
4. Neatârnarea pãmântului principatelor;
5. Putere legiuitoare încredinþatã unei Adunãri Obºteºti,
în care sã fie reprezentate toate interesele naþiunii [...].
Hotãrârea Adunãrii ad-hoc a Moldovei, 1857
Compar[ hot[rârile adun[rilor ad-hoc cu prevederile
din în Conven\ia de la Paris.
Solemnitatea deschiderii Adunãrii ad-hoc din Þara Româneascã.
Litografie de Carol Popp de Szathmáry

Comentarii la Convenþia de la Paris

“Aceastã Convenþie este o lucrare foarte stranie, o silinþã supremã a combinaþiei diplomatice, care totdeauna a
cãutat sã domine prin idei, adeseori prin cuvinte, interesele
reale şi puternice ale vieþii. Ea este un amestec hibrid şi
nefiresc de unire şi despãrþire, care cãuta sã împace
interesele deosebite ale puterilor (europene) pe capul
poporului român. Necontenit i se arãta unirea, dar i se
pun stavile pentru ca ea sã nu se realizeze [...].”
A.D. Xenopol
Explic[ condi\iile ]n care intelectualitatea lupta pentru
unitatea politic[ a Principatelor.
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E V A L U A R E
1. Construieºte un segment
de axã cronologicã pe care
vei indica etapele unificãrii
Moldovei ºi Munteniei.

Susþinerea ideilor militanþilor români
Problema unirii, dupã revoluþia din 1848, a devenit una
primordialã pentru miºcarea de eliberare naþionalã din Þarile
Române. Emigranþii „paºoptiºti” în þãrile europene au fost primii
care au început lupta pentru formarea unui stat român. Prin
stabilirea unor contacte strânse cu personalitãþile ºi cercurile
politice democratice ale timpului, prin tipãrirea unor lucrãri
speciale ºi articole în presa europeanã, prin conferinþe ºi declaraþii
publice ei au contribuit la internaþionalizarea problemei unirii
politice, economice ºi statale a românilor. O activitate intensã a
desfãºurat în strãinãtate D. Brãtianu, care a obþinut susþinerea
pentru cauza româneascã din partea lorzilor englezi N. Palmerston
ºi D. Stuart. Acþiuni similare au întreprins I. Chica la Istanbul,
I. Maiorescu în Germania, A. Golescu în Franþa. Un rol deosebit
în activitatea emigraþiei a avut N. Bãlcescu.
Emigraþia românã a scos mai multe publicaþii adresate atât
Europei, cât ºi populaþiei din Principate. La Paris au apãrut douã
numere ale revistei Junimea românã. Tot la Paris a ieºit de sub
tipar Republica Românã cu concursul lui C. Rosetti, C. Bolliac,
G. Creþianu ºi al fraþilor Brãtianu. Materialele publicate aveau
menirea de a pregãti condiþiile favorabile unitãþii româneºti.
Dupã anul 1856 militanþii români au depus eforturi mai mult
în direcþia propagandei. La Bucureºti au început sã aparã ziarele
Timpul ºi Patria, iar în Moldova Steaua Dunãrii, fondat de Mihail
Kogãlniceanu, ºi revista România literarã. Pe paginile acestor
publicaþii se fãcea agitaþie pentru înfãptuirea unirii.

2. Apreciazã calea plebiscitar-diplomaticã folositã
de români pentru înfãptuirea unirii Principatelor Române. Motiveazã
alegerea acestei cãi.
3. Determinã rolul emigraþiei
române în realizarea unirii
Principatelor.
4. Stabileºte importanþa unificãrii Moldovei ºi Munteniei.
5. Alexandru Ioan Cuza a
fost numit „omul epocii“.
Justificã aceastã apreciere.
6. Comparã procesul de
unificare a Moldovei ºi
Munteniei cu cel din Germania ði Italia. Identificã
diferenþele.

Prezint[ evolu\ia problemei unirii Principatelor Române în anii 1848-1859.
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Mişcarea naþionalã a românilor
din Transilvania ði Bucovina
Rom`nii afla\i sub ocupa\ie habsburgic[ sunt supu=i unor politici masive de dezna\ionalizare =i asimilare,
promovate ]n special de autorit[\ile maghiare dup[ anexarea Transilvaniei la Ungaria. }n pofida acestor
circumstan\e, mi=carea na\ional[ a rom`nilor din aceste teritorii cunoa=te schimb[ri calitative, care-i confer[
vigoare =i rezisten\[, inclusiv constituirea unor forma\iuni politice cu caracter na\ional.

EVOCARE


Prin ce se caracterizeazã
regimul neoabsolutist din
Transilvania?



Ce semnificaþie a avut regimul
constituþional-liberal?



Cum s-a desfãşurat mişcarea
naþionalã în condiþiile regimului constituþional-liberal?



Cum a evoluat Bucovina sub
administraþia austriacã?

● Regimul neoabsolutist în Transilvania
În 1851,
în Imperiul Habsburgic a fost abrogatã constituþia acordatã de
împãratul Franz Joseph în timpul revoluþiei din 1848-1849. Este
instaurat un regim neoabsolutist, bazat pe o rigidã politicã de
centralizare ºi germanizare. În Transilvania se instituie un climat
de teroare, sunt operate numeroase arestãri ale participanþilor
la revoluþie, procese judiciare ºi condamnãri la închisoare. Presa
româneascã este supusã unei aspre cenzuri. Ziarele incomode sunt
suspendate sau interzise.
În Transilvania este introdus un regim de ocupaþie militarã.
Principatul este împãrþit în ºase districte militare, în fruntea administraþiei fiind numit un guvernator militar. Limba oficialã devine
germana.
În ciuda unor condiþii dificile, miºcarea naþionalã a românilor
transilvãneni înregistreazã un ºir de succese. Numeroasele eforturi
ale românilor s-au încununat cu înfiinþarea Mitropoliei greco-catolice
ºi a Mitropoliei ortodoxe, care au constituit centrele principale ale
coordonãrii luptei pentru drepturile naþionale ºi sociale ale românilor
transilvãneni. Au fost înfiinþate douã tipografii româneºti – la Sibiu
ºi Braºov, o serie de instituþii de învãþãmânt, majoritatea cu caracter
confesional. Ele au pus bazele învãþãmântului românesc.
● Regimul constituþional liberal

Stema Transilvaniei

Stema Bucovinei

VOCABULAR
▪ Deznaþionalizare
▪ Dietã
▪ Pronunciament
▪ Mişcare de emancipare
naþionalã

Înfrângerea Imperiului Habsburgic în rãzboiul cu Franþa ºi Piemontul pentru unitatea
Italiei (1859) a subminat autoritatea regimului neoabsolutist, provocând o acutã crizã politicã. Viena este nevoitã sã facã cedãri cu
caracter liberal. La 8/20 octombrie 1860, împãratul Franz Joseph
promulgã Diploma din octombrie, care instituia în imperiu un regim
constituþional, mai liberal decât cel precedent.
Provinciile istorice ale imperiului ºi-au recãpãtat statutul autonom de altãdatã, cu dreptul de a convoca propriile diete. În competenþa lor intrau probleme de administraþie localã, instruire, culte
etc. Senatul imperial ºi guvernul de la Viena gestionau chestiunile
cu caracter financiar, vamal, militar ºi de politicã externã.

● Miºcarea naþionalã în condiþiile regimului constituþional
liberal
În noile condiþii se activizeazã miºcarea naþionalã
româneascã. Principala revendicare este asigurarea egalitãþii politice
a naþiunii române cu celelalte naþiuni din Transilvania. Congresul
Naþional al Românilor, convocat la Sibiu, în ianuarie 1861, a cerut
împãratului ca viitoarea dietã a Transilvaniei sã anuleze legislaþia
discriminatorie faþã de români ºi sã garanteze egalitatea deplinã cu
celelalte naþiuni ºi confesiuni din imperiu.
Conferinþa Naþionalã a Românilor, convocatã la Sibiu în aprilie
1863, a elaborat un document final cu revendicãrile românilor,
care urma sã fie supus spre aprobare împãratului. Se cerea
autonomia Transilvaniei, recunoaºterea constituþionalã a naþi-
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unii române ºi a bisericilor ortodoxã ºi grecocatolicã, o reprezentare proporþionalã pentru
români în viitoarea dietã ºi în funcþii publice.
Rescriptul imperial privind convocarea Dietei
Transilvaniei specifica principalele probleme pe care
aceasta urma sã le soluþioneze: recunoaºterea prin
lege a naþiunii române ºi a confesiunilor sale, utilizarea limbii române în treburile publice. Aceasta
era o primã mare victorie repurtatã de românii
transilvãneni.
Noua lege electoralã a mãrit în mod considerabil
numãrul românilor admiºi la vot. Censul electoral
a fost redus, iar câteva categorii sociale – preoþii,
avocaþii, notarii, învãþãtorii º.a. – au obþinut automat dreptul la vot.
Românii au izbutit sã aleagã în Dieta Transilvaniei un numãr mai mare de deputaþi decât
maghiarii. Aceºtia, nemulþumiþi, au boicotat sesiunile Dietei, care a adoptat douã legi extrem de
importante. Naþiunea românã se egala în drepturi
cu celelalte naþiuni, iar limba românã, alãturi de
maghiarã ºi germanã, devenea una din limbile
oficiale ale Transilvaniei.

● Instituirea regimului dualist austro-ungar
ºi încorporarea Transilvaniei în componenþa Ungariei
Boicotul înverºunat al
maghiarilor l-a silit pe împãratul Franz Joseph sã
satisfacã cerinþele liderilor acestora ºi sã lichideze
autonomia Transilvaniei, anexând-o la Ungaria.
Dieta de la Sibiu a fost dizolvatã. În locul ei a fost
aleasã o altã dietã, în baza unui înalt cens de
avere, care le-a îngrãdit multor români dreptul
de a-ºi alege deputaþii. Maghiarii, având o majoritate zdrobitoare în noua dietã, au votat anexarea
Transilvaniei la Ungaria, în ciuda protestelor din
partea românilor ºi saºilor.
În cadrul Ungariei Mari, care includea ºi
Tran-silvania, românii sunt supuºi unei crunte
politici de deznaþionalizare ºi maghiarizare. Liderii românilor organizeazã numeroase adunãri de
protest contra anexãrii Transilvaniei ºi abuzurilor
autoritãþilor maghiare. Cea mai importantã a fost
adunarea de la Blaj din mai 1868, convocatã sã
sãrbãtoreascã cea de-a douãzecea aniversare a
Marii Adunãri Naþionale de pe Câmpia Libertãþii.
Adunarea a adoptat un manifest intitulat Pronunciament, în care se revendica restabilirea
autonomiei Transilvaniei ºi a legilor votate de Dieta
de la Sibiu.
Prin Legea ºcolarã (1879) limba maghiarã devenea obligatorie în toate ºcolile primare, chiar ºi
în cele finanþate de cele douã biserici româneºti.
Pentru a asigura succesul luptei pentru drepturi
naþionale ºi sociale, era nevoie de un partid politic
naþional. În 1869 se constituie Partidul Naþional al

„Gazeta de Transilvania” – primul ziar politic ði
informativ al românilor din
þinut. Apare la Braðov în
1838 (în imagine vezi nr.
1) sub redacþia lui George
Bariþiu. Sub titluri modificate („Gazeta transilvanã”,
„Gazeta Transilvaniei”) s-a
editat pânã în 1944.

Românilor din Banat ºi Ungaria ºi Partidul Naþional al Românilor din Transilvania. Formarea
acestor douã partide a contribuit la intensificarea
miºcãrii naþionale.

● Bucovina sub administraþie austriacã
La 4 martie 1849 este recunoscutã autonomia
Bucovinei, ea devenind ducat subordonat direct
Vienei. Puterea legislativã din ducat aparþinea unei
diete cu sediul la Cernãuþi, alcãtuitã din deputaþi
ai populaþiei româneºti, rutene ºi germane. Puterea
executivã o deþinea un guvernator numit de Viena.
Limba germanã era utilizatã în administraþie, justiþie ºi învãþãmânt.
Pentru a diminua preponderenþa elementului
românesc, autoritãþile austriece stimulau imigrarea alogenilor în Bucovina – ruteni, evrei, nemþi,
polonezi. Concomitent, se promova o consecventã
politicã de germanizare în domeniul învãþãmântului primar, dar mai ales în cel secundar ºi superior.
Universitatea din Cernãuþi, inauguratã în 1875,
era conceputã ca o citadelã a germanizãrii.
În pofida unei atare politici, caracterul românesc al Bucovinei a continuat sã persiste prin
satul românesc, ºcoala româneascã ºi biserica
ortodoxã, prin activitatea diferitor societãþi culturale româneºti.
Astfel, în ciuda politicii de deznaþionalizare
promovate de Habsburgi, românii din aceste teritorii înstrãinate au continuat lupta de emancipare
naþionalã.
Manifestaþia studenþilor din Bucureðti în susþinerea
Memorandumului românilor din Transilvania ði Ungaria, 1892
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Constituirea şi obiectivele ASTRA
La 23 octombrie/4 noiembrie 1861, la Sibiu este înfiinþatã
Asociaþia Transilvanã pentru Literatura Românã ºi Cultura
Poporului Român (ASTRA), care a jucat un rol important în
lupta pentru emanciparea românilor transilvãneni. Preºedinte al
asociaþiei a fost ales mitropolitul Andrei Şaguna, vicepreºedinte
– Timotei Cipariu, iar secretar – George Bariþiu. ASTRA a militat
pentru afirmarea limbii, culturii, ºcolii ºi artei româneºti, pentru
realizarea unitãþii naþionale a românilor. Membri ai asociaþiei
devin personalitãþi de prestigiu ale vieþii politice ºi culturale
româneºti de pe ambii versanþi ai Carpaþilor.
A. ª
ªaguna

B

Egala îndreptãþire a naþiunii româneºti
ºi a confesiunilor sale

Naþiunea românã, religia greco-catolicã, ca atare, ºi
religiunea greco-orientalã se recunosc prin lege, întru înþelesul constituþiunii transilvane, întocmai ca ºi celelalte trei
naþiuni ºi patru confesiuni recunoscute ale Transilvaniei.
2. Biserica greco-catolicã, ca atare, ºi biserica grecoorientalã au tot acea poziþiune de drept de sine stãtãtoare
în stat ºi tot acea libertate de a se organiza în afacerile
lor interne, pe care le ocupau celelalte biserici ale þãrii,
recunoscute prin lege ºi recepte dupã dreptul de stat [...].
3. Naþiunile recunoscute prin lege, ºi adicã, naþiunea
maghiarilor, sãcuilor, saºilor ºi a românilor, faþã una de
alta sunt pe deplin egal îndreptãþite ºi ca atare folosesc
în sensul constituþiunii transilvane de asemenea drepturi
politice.
Lege votatã de Dieta de la Sibiu (1863)
Ce importan\[ au articolele votate de Dieta de la
Sibiu pentru extinderea autonomiei provinciilor
rom`ne=ti din cadrul Imperiului Habsburgic?

C

Legea naþionalitãþilor din Ungaria (1868)

1. Deoarece în puterea unitãþii politice a naþiunii limba
de stat a Ungariei e limba maghiarã, ºi pentru viitor limba
de deliberaþiune ºi discuþiune a parlamentului ungar e
exclusiv limba maghiarã. Legile vor fi create în limba
maghiarã. Acestea trebuie însã sã fie editate în traducere
autenticã ºi în limbile tuturor celorlalte naþionalitãþi ce
locuiesc în þarã. Limba oficialã a guvernului þãrii e ºi pe
viitor în toate ramurile administraþiei cea maghiarã.

T. Cipariu
ariu

D

Memorandul Transilvaniei (1892)

Memorandul Transilvaniei a fost o petiþie prezentatã de
o delegaþie compusã din 237 de fruntaºi români din Transilvania împãratului Franz Josef, la 28 mai 1892, în care
erau solicitate pentru populaþia românã drepturi etnice
egale cu ale populaþiei maghiare ºi încetarea persecuþiilor
ºi a politicii de maghiarizare.
„…în formã egalã legalã şi prin concursul factorilor
competenþi sistemul de guvernare sã fie reformat în patria
noastrã, astfel ca sã asigure drepturile odatã câştigate şi
sã þinã seama de interesele legitime ale tuturor popoarelor
care compun statul maghiar.”
Memorandiştii îşi argumentau revendicãrile prin
drepturile istorice ale românilor ca majoritate etnicã în
Transilvania (peste 65% din populaþia þinutului), pondere
numericã în Regatul Maghiar (3 milioane de români la
totalul de 13 milioane), aport economic, militar ºi cultural
la viaþa imperiului.
Împãratul a trimis memorandul, necitit, parlamentului de
la Budapesta, unde, de asemenea necitit, a fost respins.
Au urmat mãsuri represive. Autorii au fost judecaþi pentru
instigare prin presã ºi condamnaþi la termene de închisoare
de la douã luni la cinci ani. Pentru a aplana nemulþumirile
în rândul românilor, Habsburgii, prin amnistie regalã, i-au
eliberat pe toþi din detenþie.
Cu ocazia discuþiilor despre soarta memorandului, Ioan
Raþiu a rostit celebra frazã: „Ceea ce se discutã aici este
însãºi existenþa poporului român. Existenþa unui popor însã
nu se discutã, ci se afirmã”.

Ce caracter aveau legile imperiale privind cultura
=i limba na\iunilor din Transilvania?
Semnatarii Memorandului Transilvaniei de la 1892. ►
Rândul de sus (de la stânga la dreapta): Dionisie Roman,
Patriciu Barbu, D. O. Barcianu, Gherasim Domide, Teodor Mihali, Aurel Suciu, Mihaiu Veliciu, Rubin Patiþa. Rândul de jos:
Niculae Cristea, Iuliu Coroianu, Gheorghe Pop de Bǎseðti,
Ioan Raþiu, Vasile Lucaciu, Dimitrie Comða, Septimiu Albini
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Hurmuzãcheºtii
Familia Hurmuzachi, prin remarcabilii
sãi reprezentanþi: tatãl – Doxache ºi fiii sãi –
Constantin, Eudoxiu, Gheorghe ºi Alexandru,
a avut o contribuþie strãlucitã la revigorarea
conºtiinþei naþionale a românilor bucovineni
aflaþi sub ocupaþie austriacã. Ei au fost
protagoniºtii evenimentelor revoluþionare din
Bucovina în anii 1848-1849. În mare mãsurã,
Blazonul familiei Hurmuzachi
datoritã lor a fost posibilã obþinerea statutului
de ducat autonom al Bucovinei în cadrul Imperiului Austriac.
Fraþii Hurmuzachi au fondat cea mai combativã publicaþie
periodicã româneascã din þinut – Bucovina, care a fost o veritabilã
tribunã a propagandei naþionale, dar ºi un apãrãtor consecvent al
drepturilor istorice ale românilor bucovineni.
Toþi fraþii Hurmuzachi absolviserã cea mai prestigioasã instituþie
de învãþãmânt din imperiu – Universitatea din Viena. Aceasta le-a
permis sã se manifeste în mod plenar în domeniul profesional pe
care ºi l-au ales.
Constantin, cel mai mare dintre cei cinci fraþi ºi douã surori, a
fost un eminent jurist. În aceastã calitate, a redactat Regulamentul
ºcolar ºi Codul penal al Moldovei (1853). În 1856-1859 a fost unul
dintre principalii arhitecþi ai Unirii Principatelor Române.
Eudoxiu Hurmuzachi ºi-a dedicat viaþa investigaþiilor istorice.
În arhivele germane a adunat câteva mii de documente inedite
referitoare la istoria românilor, ele alcãtuind primele cinci volume
ale celei mai prestigioase colecþii de documente externe despre
români, care numãrã în prezent 48 de volume.

1. Explicã de ce Habsburgii
au acceptat unele mãsuri
de liberalizare a regimului.
2. Descrie revendicãrile
principale ale românilor
transilvãneni, formulate
în cadrul Congresului ºi
Conferinþei Naþionale a
Românilor din 1861 ºi,
respectiv, din 1863.
3. Reconstituie evenimentele
de la promulgarea legii
electorale pânã la încorporarea Transilvaniei în componenþa Ungariei. Cum
ai putea numi aceastã
perioadã?
4. Comparã metodele ºi mijloacele de care se foloseau
þarismul ºi Habsburgii în
politica de rusificare ºi
germanizare a populaþiei
româneºti. Care vi se par
mai periculoase? De ce?

Apreciaz[ rolul fra\ilor Hurmuzachi ]n formarea con=tiin\ei na\ionale
a rom`nilor bucovineni.
IMPERIUL
AUSTRO-UNGAR
(1867- începutul sec. XX)

Localizeaz[ pe hart[
teritoriile româneşti
aflate sub domina\ia
austro-ungar[.
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Miºcarea naþionalã în Basarabia la
mijlocul sec. XIX – începutul sec. XX

La mijlocul sec. XIX – ]nceputul sec. XX Basarabia reprezenta o gubernie a Imperiului Rus, care suporta efectele politicii
coloniale ale administra\iei \ariste. Rusificarea aparatului de stat, interzicerea utiliz[rii limbii rom`ne ]n =coal[ =i biseric[, lipsa
drepturilor democratice, precum =i crunta exploatare a \[ranilor de c[tre proprietarii str[ini provocau manifest[ri de protest
cu caracter na\ional, politic =i social.

EVOCARE


Prezintã statutul Basarabiei în
componenþa Imperiului Rus.



Aratã efectele proceselor de
colonizare ði rusificare.



Care a fost atitudinea intelectualitãþii basarabene faþã
de politica þarismului rus în
Basarabia?

Stema guberniei Basarabia (1874)

● Intensificarea proceselor de rusificare

Miºcarea de
emancipare naþionalã a românilor basarabeni a evoluat în condiþii
mult mai grele decât în celelalte provincii româneºti aflate sub
stãpânire strãinã. Factorii principali care au determinat intensitatea
ºi formele de manifestare a acestei miºcãri au fost: nivelul scãzut
al ºtiinþei de carte în rândurile populaþiei bãºtinaºe (circa 12%),
numãrul redus al intelectualitãþii naþionale, prevalarea masivã
a populaþiei rurale, caracterul eterogen al nobilimii basarabene
ºi, drept urmare, incapacitatea ei de a susþine curentul naþional.
ªi-a lãsat de asemenea amprenta politica opresivã a autoritãþilor
þariste, care dispuneau de un puternic aparat poliþienesc ºi de supraveghere. Cu unele excepþii, acestea au reuºit sã menþinã starea
de izolare culturalã a românilor basarabeni de confraþii lor de peste
Prut; reprezentanþi ai intelectualitãþii care promovau revendicãrile
naþionale erau prigoniþi ºi, în multe cazuri, exilaþi în alte gubernii
ale Rusiei, doar unii din ei au reuºit sã emigreze în România.
În aceastã perioadã se amplificã politica de rusificare a Bisericii
Ortodoxe Române din Basarabia. Ea a atins cote maxime pe timpul
episcopului Pavel Lebedev (1871-1882). El a dispus strângerea din
mãnãstirile ºi bisericile Basarabiei a cãrþilor de cult în limba românã
ºi distrugerea lor.
Studenþii de la Seminarul Teologic care manifestau sentimente
româneºti erau exmatriculaþi ºi exilaþi în guberniile ruseºti. Preoþii
din cele trei judeþe sud-basarabene – Cahul, Bolgrad ºi Ismail – dupã
reanexarea lor la Imperiul Rus (1878), au fost lãsaþi în parohiile lor,
dar cu condiþia de a învãþa limba rusã în decurs de doi ani.
Cei care se eschivau sã se conformeze erau exilaþi în guberniile
ruseºti. În locul lor erau aduºi din Rusia preoþi de origine rusã ºi
ucraineanã. Aceºtia oficiau serviciul divin în biserici în slavonã, fapt
care-i înstrãina pe enoriaºii români de biserica ortodoxã.

● Acþiuni ale rezistenþei românilor basarabeni

VOCABULAR
▪ Rusificare
▪ Deznaþionalizare
▪ Bilingvism
▪ „Sutele negre”

Grupãri de orientare naþionalã s-au constituit în Basarabia încã
în anii 60 ai sec. XIX. Una din acestea, alcãtuitã din boieri moldoveni,
era condusã de fraþii Cotruþã. Din ea fãceau parte nobilii Cazimir,
Cristi, fraþii Casso º.a. În centrul preocupãrilor ei aveau limba
românã ºi alte chestiuni ce þineau de cultura naþionalã.
Un factor de încurajare ºi sprijin al curentului naþional din provincie l-au constituit intelectualii basarabeni care, în urma persecuþiilor þariste, se refugiaserã în România. În fruntea lor erau distincte
personalitãþi culturale: B.P. Hasdeu, C. Stere, I. Ralli-Arbore. O
importanþã deosebitã a avut ºi activitatea unor tineri basarabeni care
îºi fãceau studiile în instituþiile de învãþãmânt superior din Rusia
(Dorpart, Kiev). Influenþaþi de miºcãrile revoluþionare care luaserã
amploare în Rusia, ei susþineau revendicãrile social-democratice
orientate împotriva þarismului. Organizaþia se deosebea însã prin
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caracterul naþional pronunþat, întreþinea legãturi
cu cercurile culturale din România.

● Manifestãri de conºtiinþã naþionalã în
Basarabia la începutul secolului XX
Punctul culminant în perioada de pânã la
Primul Rãzboi Mondial miºcarea naþionalã l-a
atins în 1905-1906. În dependenþã de obiectivele
urmãrite, cãile ºi mijloacele de realizare ale acestora s-au conturat douã grupãri naþionale. Un
grup de boieri moldoveni ºi intelectuali în frunte
cu P. Dicescu ºi P. Gore au alcãtuit aripa moderatã
a miºcãrii. Ei evitau confruntãrile cu autoritãþile
þariste ºi excludeau din programul lor revendicãrile
sociale, propunându-ºi ca scop propagarea culturii naþionale ºi introducerea limbii române în
învãþãmânt. Au fondat în 1905 „Societatea pentru rãspândirea culturii naþionale”. Gruparea
moderatã a participat la alegerile pentru Duma
de Stat a Rusiei, considerând ºi aceasta o cale
de realizare a drepturilor naþional-culturale ale
românilor basarabeni. Activitatea lor a contribuit
la redeschiderea tipografiei eparhiale (1906) ºi a
ziarului “Luminãtorul“.
Gruparea radicalã a miºcãrii naþionale din
Basarabia era alcãtuitã cu preponderenþã din
foºtii studenþi ai universitãþilor ruseºti întorºi la
Chiºinãu în urma absolvirii lor ori a închiderii
acestora în perioada avântului revoluþionar din
Rusia. Printre ei erau P. Halippa, I. Inculeþ. Un
rol de seamã în consolidarea acestei grupãri a
avut I. Pelivan, care, întors din exil, s-a încadrat
în miºcare, utilizând experienþa sa de la Dorpart.
O realizare deosebitã a grupului naþional
democrat a constitui-o înfiinþarea la Chiºinãu a
primei gazete româneºti „Basarabia” (1906-1907).
Acþiunile lui I. Pelivan ºi ale colegilor sãi au fost
sprijinite de intelectualii basarabeni din emigraþie
I. Ralli-Arbore, P. Cazacu, care editau la Geneva
ziarul „Basarabia”, destinat românilor din provinciile aflate sub dominaþie strãinã. Ziarul „Basarabia”
a contribuit în mod esenþial la trezirea conºtiinþei
naþionale a românilor din provincie. În paginile
sale a fost publicat Programul viitorului Partid
Naþional Democrat, în care se cerea autonomia
administrativã a Basarabiei în cadrul Imperiului
Rus. Urmau apoi revendicãri cu caracter naþional
ºi social: introducerea limbii române; promovarea
drepturilor cetãþeneºti; deschiderea unor ºcoli
profesionale.
Revendicãrile moldovenilor din anii 1905-1907
concordã cu revendicãrile mai multor popoare
din Rusia. Ele exclud însã iredentismul pânã la
separarea de Rusia, deºi ideea unitãþii naþionale ºi
culturale cu românii din alte þinuturi se propagã
intens. Maximalismul naþional nu prinde în Basarabia din cauza pregãtirii insuficiente a intelec-

Paginile de titlu ale ziarului ”Glasul Basarabiei”, nr. 21 ði revistei
”Cuvânt moldovenesc”, nr. 4, 1913

tualitãþii moldoveneºti, iar pe de altã parte, din
cauza acþiunilor de combatere a naþionalismului.
Un prilej deosebit pentru solidarizare cu forþele
naþionale din Basarabia a constituit comemorarea
jubileului de 100 de ani de la anexarea provinciei
la Rusia. În timp ce la Chiºinãu ºi în alte oraºe
basarabene, autoritãþile þariste organizau festivitãþi pompoase chemate sã slãveascã veacul de
dominaþie rusã, la Iaºi, Bucureºti, numeroase
cercuri intelectuale ºi societãþi în frunte cu „Liga
Culturalã” ºi-au exprimat în diferite forme protestul faþã de politica þarismului.
La Bãlþi I. Pelivan, în calitatea sa de funcþionar
al statului, a refuzat sã participe la solemnitãþile
organizate de autoritãþi.
De la 1913 miºcarea naþionalã din Basarabia
cunoaºte o anumitã dinamizare. Apariþia publicaþiei „Glasul Basarabiei” (1913) ºi a revistei
„Cuvânt moldovenesc” (1913) (articole cu caracter
cultural-naþional ºi social, reproducerea unor fragmente din operele autorilor clasici români, pagini
din istoria neamului) demonstreazã fãrã echivoc
obiectivul principal al acestei miºcãri – trezirea
conºtiinþei naþionale ºi culturalizarea populaþiei
basarabene.
Tribunalul Regional din Chiºinãu
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D O S A R
A

Despre originea basarabenilor

“Moldovenii sau românii constituie marea majoritate a populaþiei Basarabiei. Înrudirea strânsã a limbii
moldoveneºti cu limbile de origine latinã, ºederea prelungitã a legiunilor romane în aceste pãrþi, însuºi numele de
români (romani) nu lasã sã subziste nicio îndoialã asupra
originii acestei naþiuni care o leagã de populaþiile ce au
locuit în Moesia ºi Dacia lui Traian ºi coloniºtii romani.”
P. Cruºevan, Bessarabia (Moskva, 1903)

B

Identitatea naþionalã

“[...] cu toate cã hotarul politic al României se terminã
la Prut, hotarul influenþei ei culturale se extinde pânã la
Nistru. Cântecul popular sau romanþa care se cântã astãzi
la Bucureºti ajunge peste o lunã sau douã sã rãsune în
satele Basarabiei.”
Zagranicinâi, agent al poliþiei secrete ruse, 1909

C Starea conºtiinþei naþionale
“Miºcãrile noastre moldoveneºti totdeauna au avut
ca izvor conºtiinþa noastrã naþionalã, care în cursul robiei
muscãleºti niciodatã nu s-a stins definitiv. [...] Sub cenuºa
groasã a împrejurãrilor vitrege, cãrbunele conºtiinþei
naþionale continua sã ardã. Când împrejurãrile se schimbau, cãrbunele acesta începea sã ardã cu parã.”
Ion Pelivan, Cuvânt moldovenesc,
22 noiembrie 1931

D

Despre Nicolae Casso

“Sub influenþa [...] polonezilor refugiaþi în Basarabia,
Casso se aprinde de focul tineresc al sentimentului patriotic moldovenesc ºi cugetã ºi el la o asemenea revoluþie
în Basarabia. El începe a organiza în tainã cete de câte
o sutã din mazilii ºi rãzeºii pe care îi avea ca partizani,
ºi trimite o delegaþie secretã la Iaºi [...]cu misiunea de a
cãpãta arme necesare pentru începerea rebeliunii.”
I. Pelivan
Determin[ specificul mi=c[rii na\ionale din Basarabia.
Casa Eparhialã. Chiºinãu (1911)

E

Alexandru Cotruþã (1828-1905)

Dupã absolvirea Liceului Regional din Chiºinãu ºi-a urmat
at
studiile la Liceul “Richelieu” din
Odesa, secþia juridicã. Dupã
terminarea acestei instituþii, o
perioadã activeazã aici în calitate de profesor. Revenit în Basarabia, este ales de cinci ori
consecutiv secretar al Adunãrii
Nobilimii, activând în aceastã
funcþie 15 ani. Desfãºoarã
multiple activitãþi în diferite in-ei,
stituþii provinciale ale Basarabiei,
esele
apãrând cu consecvenþã interesele
românilor basarabeni.
În perioada 1875-1887 a deþinut funcþia de preºedinte
al Direcþiei Zemstvei guberniale din Basarabia, fiind reales
de patru ori consecutiv în aceastã funcþie. În acest timp au
fost înfiinþate mai multe ºcoli primare în localitãþile rurale,
bine organizate, înzestrate cu materiale didactice ºi utilaj
necesar. Alexandru Cotruþã a fost membru al consiliului
epitropial al Liceului de Fete, singura ºcoalã secundarã
de fete, ºi al Liceului Real de Bãieþi din Chiºinãu. A deþinut
de asemenea funcþia de judecãtor de pace onorific pentru
judeþele Chiºinãu ºi Orhei, apãrând în multiple procese
interesele þãranilor români din Basarabia.
Luptã cu aceeaºi ardoare pentru menþinerea limbii
române în oficierea serviciului divin în bisericile din Basarabia, fapt care provoacã o duºmãnie vãditã din partea
episcopului P. Lebedev. Datoritã eforturilor sale au fost
deschise mai multe ºcoli agricole ºi de meserii.

Nicolae Casso (1839-1904)

F

Dupã absolvirea Liceului “Richelieu”
eu”
din Odesa N. Casso a urmat Facul-tatea de Medicinã la Paris, pe care
însã nu a terminat-o. Cunoºtea ºapte
limbi, inclusiv ebraica. Cariera sa
profesionalã debuteazã cu funcþia
de asesor la Tribunalul Regional
Bãlþi–Soroca în anii 1860-1863.
În perioada 1888-1896 s-a aflat
în fruntea nobilimii din judeþul Bãlþi.
þi.
Ales în aceastã funcþie, el a contribuit
buit
substanþial la creºterea numãrului ºcolilor
din judeþ, a construit spitale-model la Bãlþi ºi Flãmânzeni,
oferind pentru realizarea acestor proiecte importante sume
din mijloacele proprii.
Documentele ruseºti ale epocii îl atestã pe Nicolae
Casso ca pe unul dintre fruntaºii grupãrii naþionaliste din
Basarabia, care lupta pentru unirea cu România.
Formuleaz[ o concluzie despre rolul personalit[\ilor numite mai sus în istoria Basarabiei.
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STUDIU DE CAZ

E V A L U A R E

Etniile conlocuitoare în Basarabia ºi Transnistria
Basarabia ºi teritoriul din stânga Nistrului erau populate de mai
multe etnii conlocuitoare: români, ruºi, ucraineni, gagãuzi, bulgari,
germani, polonezi, greci, armeni, evrei ºi altele.
Bãºtinaºii erau purtãtorii valorilor culturale de tip folcloric,
mai ales în localitãþile rurale, unde procesul de deznaþionalizare ºi
rusificare a pãtruns mai dificil.
În a doua jumãtate a sec. XIX - începutul sec. XX, în aceste
regiuni ale Imperiului Rus, grupurile etnice al ruºilor ºi ucrainenilor
erau cele mai numeroase dupã cel al autohtonilor ºi se bucurau de
cele mai multe privilegii ºi favoruri. În special oraºele, dar ºi unele
sate erau populate masiv de grupuri etnice care vorbeau limba rusã
ºi promovau cultura ºi tradiþiile ruseºti. Majoritatea covârºitoare a
funcþionarilor publici ºi cei care deþineau anumite poziþii în politicã,
economie ºi culturã erau de origine rusã. Ucrainenii din Basarabia ºi
din stânga Nistrului erau în cea mai mare parte rusificaþi, neavând
posibilitatea de a-ºi dezvolta cultura naþionalã.
Bulgarii ºi gãgãuzii vorbeau tot mai mult în limba rusã, fiind
supuºi unui proces îndelungat de asimilare. Cultura lor se conserva
sub forma datinilor, tradiþiilor ºi obiceiurilor.
Unele etnii beneficiau de anumite facilitãþi în viaþa spiritualã.
Germanii ºi evreii se bucurau de mai multe drepturi culturale:
aveau ºcoli primare cu predare în limba maternã, bisericã naþionalã.
Administraþia þaristã promova o politicã discriminatoare faþã
de unele etnii, precum evreii. În aceastã perioadã, în Basarabia ºi
în stânga Nistrului au fost organizate pogromuri evreieºti de cãtre
„sutele negre”. Numai în anul 1903 au fost asasinate peste 40 de
persoane. Mai târziu, dupã tensionarea relaþiilor dintre Imperiul
Rus ºi Imperiul German, au fost deportaþi mulþi germani.
Cum crezi, poate fi justificat[ politica \arist[ promovat[ fa\[ de diferite
grupuri etnice din Basarabia =i teritoriul din stânga Nistrului?

1

2

3

4

5

6

1. Determinã sub influenþa
cãror fapte s-a dezvoltat
miºcarea de emancipare
naþionalã a românilor basarabeni.
2. Descrie factorii principali
care au determinat intensitatea miºcãrii de emancipare naþionalã a românilor
basarabeni.
3. Identificã cauzele intensificãrii politicii de
deznaþionalizare ºi rusificare, promovatã de þarism
în Basarabia în perioada
studiatã.
4. Analizeazã caracterul
cerinþelor programatice
ale miºcãrii de emancipare naþionalã a românilor
basarabeni de la începutul
sec. XX.
5. Caracterizeazã, în 3-4
fraze, miºcarea de emancipare naþionalã a românilor
din Basarabia.
6. Stabileºte ce are comun
ºi prin ce se deosebeºte
miºcarea de emancipare
naþionalã a românilor
basarabeni de cele ale
românilor din Transilvania
ºi Bucovina.

Biserici de diferite confesiuni din
Chiºinãul secolului al XIX-lea:
1. Biserica ortodoxã „Sf. Nicolae” (bl.
Ðtefan cel Mare, între strãzile Toma
Ciorbã ºi Al. Lãpuºneanu).
2. Biserica greceascã (azi „Sf. Pantelemon”, la intersecþia strãzilor Vl.
Pârcãlab ºi 31 August 1989).
3. Biserica armeneascã (strada A. Puºkin).
4. Biserica catolicã (azi pe str. Mitropolit
Dosoftei, între strãzile Maria Cebotari
ºi S. Lazo).
5. Biserica luteranã (se afla la intersecþia
bl. Ðtefan cel Mare ºi str. M. Cebotari
(curtea Preºedinþiei R. Moldova).
Demolatã în anii 1960.
6. Sinagoga (clãdirea s-a pãstrat doar
parþial, parte componentã a teatrului
”A.P. Cehov”, intersecþia strãzilor
Vlaicu Pârcãlab ºi Mitropolit Dosoftei).
Sursa: www.oldchisinau.com
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S I N T E Z Ã
Capitolul IV.

FORMAREA NAÞIUNILOR
ŞI STATELOR NAÞIONALE
ÎN EUROPA
Secolul al XIX-lea este numit “secolul na\ionalit[\ilor”. }n prima jum[tate a acestui secol a dominat na\ionalismul romantic, care urm[rea obiectivul constituirii
statelor na\ionale ca model ideal pentru dezvoltarea
societ[\ii. }n acest context se ]nscriu revolu\iile din
Spania =i Italia (1820-1821), Belgia =i Fran\a (1830),
r[scoala de sub conducerea lui Tudor Vladimirescu din
Republica Universalã, Democraticã ði Socialã. Tablou de F. Sorrieu
|ara Rom`neasc[ (1821).
Revolu\ia de la 1848, numit[ „prim[vara popoarelor”, a avut un puternic caracter na\ional care se ]mpletea cu
ideile liberale. E=ecul revolu\iilor =i revenirea la putere a regimurilor reac\ionare au ]mpedicat acest proces doar
pentru un scurt timp. }n anii 50-60 procesele unific[rii na\ionale triumf[ ]n Italia, Principatele Rom`ne =i Germania.
}n statele italiene epoca Risorgimento a culminat cu marele val al mi=c[rii na\ionale condus de C. Cavour =i G.
Gari-baldi =i cu crearea statului na\ional italian unificat. }n Germania unificarea s-a desf[=urat ]n urmaa trei r[zboaie consecutive cu Danemarca, Austria =i Fran\a. }n acela=i timp aceste conflicte militare au fost doar etapele finale ale jocului
politic =i diplomatic perfect regizat de Otto von Bismarck. Mi=carea na\ional[ din Moldova =i |ara Rom`neasc[ a profitat de
conjunctura rela\iilor interna\ionale. Adun[rile ad-hoc, ]mputernicite a se pronun\a ]n problema unirii, au demonstrat Europei
dorin\a rom`nilor de a realiza unitatea lor statal[ =i na\ional[. Unirea Moldovei cu |ara Rom`neasc[ reprezint[ unul dintre
momentele cruciale ale istoriei neamului rom`nesc, actul politic care a stat la baza Rom`niei moderne.
Rom`nii afla\i sub ocupa\ie habsburgic[ erau supu=i unor politici intense de dezna\ionalizare =i de asimilare, promovate
]n special de autorit[\ile maghiare dup[ anexarea Transilvaniei la Ungaria. }n pofida acestor circumstan\e, mi=carea na\
ional[ a rom`nilor transilv[neni cunoa=te schimb[ri calitative, care-i confer[ vigoare =i rezisten\[, inclusiv constituirea unor
forma\iuni politice cu caracter na\ional.

Basarabia, ]n aceast[ perioad[, continua s[ fie o gubernie a Imperiului Rus, care suporta efectele politicii coloniale
ale administra\iei \ariste. Rusificarea aparatului de stat, interzicerea utiliz[rii limbii rom`ne ]n =coal[ =i biseric[, lipsa
drepturilor democratice, precum =i crunta exploatare a \[ranilor de c[tre proprietarii str[ini provocau manifest[ri de
protest cu caracter na\ional, politic =i social.

REÞINE!







Spre deosebire de perioada medievalã, în care domina universalismul creºtin, în epoca modernã
au apãrut noi forme de solidaritate ºi de organizare comunitarã, centratã pe etnicitate ºi unitarã în
structura ei interioarã – naþiunea.
Problema afirmãrii naþiunilor ºi formãrii statelor naþionale, precum Germania, Italia, România, a
constituit un element definitoriu al epocii moderne.
Conºtiinþa naþionalã este o constantã a mentalitãþii ºi politicii moderne, formatã ca rezultat al acþiunii
unui complex de factori politici (un stat centralizat), economici (o piaþã unicã), culturali ºi lingvistici
(limbã, sistem de învãþãmânt, idei ºi valori comune).
În multe regiuni anexate, de exemplu Basarabia, Bucovina, Transilvania, s-au desfãºurat miºcãri
de emancipare, menite sã consolideze conºtiinþa naþionalã prin libertãþi, afirmare de neam ºi autodeterminare.

GÂNDIRE CRITICÃ:

NOÞIUNI-CHEIE
Naþiune, stat naþional,
naþionalism, unificare,
miºcare naþionalã, miºcare
de emancipare naþionalã.






De ce a fost inevitabil procesul de constituire a statelor naþionale?
Cum s-au constituit popoarele în naþiunile moderne?
Prin ce metode s-au afirmat naþiunile în epoca modernã?
De ce naþionalismul, ºovinismul, rasismul ºi xenofobia sunt atitudini politice periculoase pentru progresul societãþii ºi civilizaþiei?
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E V A L U A R E
I. TIMPUL ÎN ISTORIE

*

Italia
Germania

1871

1870

1869

1868

1867

1866

*

1865

*

1864

*

1863

*

1862

1859

*

1861

1858

*

1860

1857

1855

1856

Moldova ºi
Muntenia

1854

Anii
Statele

1853

Identificã evenimentele marcate cu steluþe pe friza cronologicã. Înscrie-le ]n caiet.

*
*

*

*

II. SPAÞIUL ÎN ISTORIE ŞI RELAÞIA CAUZÃ-EFECT




Analizeazã harta spaþiului românesc ºi determinã teritoriile care au format statul naþional
România. Indicã teritoriile care au rãmas în afara statului naþional român. Prognozeazã evoluþia
acestor teritorii în secolul al XX-lea.
Demonstreazã relaþia ºi ponderea între factorii interni ºi externi în procesul de unificare a
Italiei, a Germaniei ºi a Principatelor Române.

III. STUDIEREA IZVOARELOR




Studiazã documentul. „Miºcãrile noastre moldoveneºti totdeauna au avut ca izvor conºtiinþa
noastrã naþionalã, care în cursul robiei muscãleºti niciodatã nu s-a stins definitiv [...] Istoricul A.
Nacco, în anii 1870-1880, credea cã Basarabia s-a rusificat în mod definitiv. El însã se înºela.
Sub cenuºa groasã a împrejurãrilor vitrege, cãrbunele conºtiinþei naþionale continua sã ardã.
Când împrejurãrile se schimbau, cãrbunele acesta începea sã ardã cu parã.” (I. Pelivan)
Comenteazã specificul miºcãrii naþionale ºi al manifestãrii conºtiinþei naþionale în Basarabia.
Analizeazã fenomenul emancipãrii politice în Basarabia în baza unui exemplu concret.

IV. AUTOEVALUARE


Formuleazã o definiþie proprie a naþiunii ºi a statului naþional. Comparã conceptul de naþionalism în Europa secolului al XIX-lea ºi în lumea de la începutul secolului al XXI-lea. Ce schimbãri s-au produs în modul de definire ºi înþelegere a acestui concept?

V. AUTODEZVOLTARE











Structureazã un caz de dezbatere asupra unui subiect controversat studiat în capitol:
studiazã atent conþinuturile ºi identificã subiectele controversate;
formuleazã noþiunea ºi criteriul/scopul care necesitã demonstrare;
structureazã cazul formulând argumente pro sau contra;
selecteazã exemple pentru susþinerea argumentelor, formuleazã concluzii la fiecare argument
ºi la cazul de dezbatere în genere;
alcãtuieºte întrebãri-fulger, pe care eventual le poþi folosi în timpul dezbaterii pentru a concretiza unele momente sau pentru a verifica veridicitatea argumentelor prezentate de oponenþi;
participã la dezbateri de diferite formate (K. Popper, Policy, parlamentare etc.) organizate cu
membrii comunitãþii;
sintetizeazã experienþa de structurare a unui caz sau de participare la dezbateri ºi prezint-o
în faþa unui public necunoscut sau în mass-media.
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CAPITOLUL

V

MODERNIZAREA STATELOR
ÎN ANII 1850-1914

§28

Doctrine social-politice
Tulbur[rile revolu\ionare de la sf`r=itul sec. al XVIII-lea au provocat frica v`rfurilor pentru pozi\ia lor ]n societate.
Se c[uta o fundamentare teoretic[ a or`nduirii social-politice existente, deoarece vechile dogme, tot mai mult,
erau comb[tute de cele liberale =i socialiste.

EVOCARE






Care sunt trãsãturile caracteristice ale doctrinei conservatoare?
Cine erau promotorii liberalismului în statele europene?
Ce valori promovau socialiştii?
Care este menirea puterii
politice într-un stat?

”Dispeceratul de afaceri”. Liderul
liberalilor englezi Gladstone, pe mãgar,
promoveazã reforma electoralã, dar
este împedicat de liderul conservatorilor
Disraeli. Caricaturã, 1866.

Conservatorismul englez a fost diferit
de cel din alte state europene, fiind
mai receptiv la necesitatea reformelor.
Astfel, în 1867, conservatorii conduºi
de Disraeli au preluat iniþiativa de la
liberali ºi au înfãptuit reforma electoralã, care reprezenta un mare pas
înainte în dezvoltarea democraþiei.

VOCABULAR
▪ Conservatorism
▪ Liberalism
▪ Socialism
▪ Anarhism
▪ Anarho-sindicalism

● Conservatorismul
Rãdãcinile conservatorismului le
gãsim în lucrãrile lui Edmund Burke (1729-1797) ºi Joseph de
Maistre (1753-1821), care reieºeau din faptul cã omul nu este perfect ºi de aceea nu poate instaura o orânduire perfectã. Cu toate
acestea, dacã el respectã tradiþiile sistemelor în care au trãit mai
multe generaþii ºi se împacã cu faptul cã nu este nevoie de schimbãri
radicale, se poate ajunge la o armonie socialã.
În centrul teoriei lui Burke se aflã postulatul despre respectarea
tradiþiilor, datoritã cãrora se menþineau legitãþile naturale aprobate
de secole. Se admitea înfãptuirea unor reforme, dar acestea urmau
sã fie bine cântãrite nu dupã rezultatele imediate, ci dupã perspectiva lor îndepãrtatã.
Contele iezuit de Maistre a stat în opoziþie atât faþã de Vechiul
Regim, cât ºi faþã de ideile Iluminismului. Adânc religios, dar agresiv
în afirmãri, el considera cã omul dupã natura sa din tradiþia biblicã
este pãcãtos ºi nu este în stare sã elaboreze ceva armonios. Calea
spre ispãºire el o vedea în pãzirea principiilor morale ale religiei,
iar în domeniul politic propunea crearea unei monarhii europene
în frunte cu Papa, care este “tot timpul conservator”.
Transpunerea în viaþã a teoriei conservatorismului dupã 1815
este legatã de numele cancelarului Austriei ºi “prim-ministrului
reacþiei europene”, Klemens von Metternich (1773-1859). În
concepþia sa, “liniºtea ºi stabilitatea” sunt scopurile principale ale
oricãrui lider politic: “Punctul de plecare, pentru mine, este nu libertatea, ci ordinea”. El nu nega posibilitatea îndeplinirii unor reforme
de sus. Dar orice reformã o privea ca o cedare care destabilizeazã
sistemul existent. În mare parte datoritã lui, în 1815-1847, conservatorismul a dominat atât sfera doctrinelor oficiale, cât ºi practica.
● Liberalismul
Ca teorie social-politicã, liberalismul
se bazeazã pe principiul libertãþii persoanei, activitãþii economice ºi
organizãrii social-politice în aºa fel ca aceastã libertate sã fie cât mai
puþin restrânsã. Aceasta era o ideologie a burgheziei industriale ºi
a altor proprietari, care, în secolul al XIX-lea, ocupau poziþii medii
ºi dominante în societate ºi dispuneau de putere politicã.
Reprezentanþii de vazã ai liberalismului din sec. al XIX-lea au fost
Ieremia Bentham (1748-1832) ºi Benjamin Constant (1767-1830).
Ei au definit principiul de bazã al liberalismului: libertatea individului – condiþie principalã de realizare a drepturilor vitale ale acestuia:
dreptul la proprietate, libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor,
a conºtiinþei, accesul la reprezentare în conducerea politicã etc.
Liberalismul economic ºi social triumfã împreunã cu revoluþia
industrialã. El îºi are rãdãcinile în ideile filosofilor englezi ºi francezi
din sec. al XVIII-lea. În prima jumãtate a sec. XIX, progresul economic
rapid în Anglia ºi în Franþa confirmã ideile adepþilor liberalismului pur.
Pentru Marea Britanie, acesta este Adam Smith, întemeietorul ºcolii
liberalismului, iar pentru Franþa – Jean-Baptiste Say º.a.
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Practica socialã confirma cã armonizarea activitãþilor economice se realizeazã în mod spontan în
societatea unde omul poate sã se comporte condus
de impulsul interesului personal. Deoarece nicio
forþã exterioarã nu contracareazã aceste efecte,
legea cererii ºi ofertei menþine echilibrul între producþie ºi consumare. Statul trebuie sã nu intervinã
în viaþa economicã ºi socialã ºi sã se limiteze la a
fi un “stat-paznic”, reducându-ºi funcþiile la supravegherea mecanismelor pieþei.
Liberalismul politic, afirmat în modelul englez
al monarhiei parlamentare, se constituie în sec.
al XVIII-lea prin Habeas Corpus Act ºi Declaraþia
drepturilor. Ele echilibrau puterea suveranului cu
cea a parlamentului ºi garantau respectarea drepturilor cetãþenilor. Regele rãmânea ºef al statului,
dar puterea executivã realã se concentra în mâinile
guvernului. Puterea legislativã aparþinea parlamentului bicameral, alcãtuit din Camera Lorzilor
cu membri numiþi de rege, cu drept de transmitere
a titlului ereditar ºi Camera Comunelor, cu deputaþi
aleºi prin vot cenzitar.
Modelul francez al republicii democratice îºi are
rãdãcinile în Declaraþia drepturilor omului ºi cetãþeanului. Idealurile liberale s-au impus anevoios,
Franþa revenind la regimuri monarhice ºi republicane. Acestea însã nu erau o reîntoarcere la Vechiul
Regim, deoarece erau monarhii constituante.
Alte modele politice din secolul al XIX-lea fie le
repetau pe cele liberale englez ºi francez (Belgia,
Danemarca, Suedia, Olanda), fie pãstrau structurile vechi absolutiste ºi introduceau foarte lent
unele elemente liberale (imperiile Rus ºi Austriac,
statele din Europa de Sud ºi de Sud-Est).
Identific[ tr[s[turile pozitive =i negative ale
liberalismului =i ale conservatismului ]n anumite
situa\ii istorice concrete.

Liberalismul
Principiile de bază
▪ Fiecare individ este primar
în raport cu societatea și
ins tuțiile ei.
▪ Necesitățile și drepturile
individuale sunt mai importante decât drepturile și
interesele sociale colec ve.
▪ Individualitatea fiecărui om
este absolută și primară.
Legăturile și asemănările
între oameni sunt
convenționale și secunde.
▪ Toate legile și valorile omul
le creează singur.
▪ Omul ca individ este liber,
dar și responsabil de libertatea sa. La baza libertății
personale stă proprietatea
privată.

Ideile poli ce
▪ Fidelitate orânduirii poli ce parlamentare.
▪ A tudinea nega vă față de preroga vele excesive ale statului.
▪ Respectarea principiului separării
puterilor în stat, a pluralismului
poli c și a supremației legii.
▪ Garantarea drepturilor și
libertăților poli ce de bază,
respectarea demnității umane a
oricărui individ.
▪ Ex nderea prac cilor democra ce la nivel de stat și local.
▪ Elitele sunt compa bile cu praccile democra ce când există
concurență între aceste elite.
▪ Tendința spre compromis și consens pentru rezolvarea celor mai
importante probleme poli ce.

● Socialismul şi marxismul
În timp ce conservatorii ºi liberalii se uneau
pentru apãrarea intereselor lor sociale, unii intelectuali, majoritatea de origine burghezã, elaboreazã
noi teorii ºi proiecte care ar atenua viciile capitalismului ºi ar duce la o transformare radicalã a
societãþii în baza principiilor echitãþii sociale. Astfel
a apãrut teoria socialismului.
Pânã în 1848, cea mai mare parte a reprezentanþilor socialismului fondeazã sisteme de concepþii
care sunt cu totul diferite de realitatea de atunci ºi
care au o destinaþie prioritarã doar pentru viitor.
Acesta este motivul pentru care numim doctrinele lor
socialism utopic, având ca referinþã insula imaginarã Utopia, descrisã de englezul Thomas Moore,
(1516). Bazele doctrinei socialiste au fost puse de
Saint-Simon (1760-1825). Criticând viciile societãþii
existente, el prognozeazã una nouã, a industriaºilor,
în care toþi vor fi obligaþi sã munceascã. În anii 18441847 filosoful german Karl Marx ºi adeptul sãu
Friedrich Engels pun bazele doctrinei marxiste,
care a revoluþionizat în câþiva ani gândirea socialistã
prin principiul luptei de clasã ca factor de progres
în istorie. Ele au fost expuse laconic în “Manifestul
Partidului Comunist” (1848).
Conform doctrinei marxiste, odatã cu instaurarea societãþii comuniste, treptat se va trece la
colectivizarea mijloacelor de producþie ºi reprimarea rezistenþei burgheziei de cãtre “dictatura
proletariatului”. Mai apoi se presupunea cã clasele
ºi statul vor dispãrea.
Socialiºtii de stânga, în special bolºevicii în
frunte cu Vladimir Lenin, considerau cã trecerea
de la capitalism la socialism este posibilã doar în
urma unei revoluþii violente ºi a instaurãrii dictaturii proletariatului (terorii). Cei de dreapta, printre
care se remarcã social-democraþia germanã condusã de K. Kautski, erau de pãrerea cã, în anumite condiþii, burghezia poate renunþa la putere
ºi de aceea trebuie de folosit toate metodele legale.

Conservatorismul
Principiile de bază
▪ Societatea este un sistem de norme,
tradiții, ins tuții care au adânci
rădăcini istorice.
▪ Ins tuțiile existente și viabile sunt
mai sigure decât unele scheme
teore ce presupuse.
▪ Orientarea de bază este autoritatea
de stat.
▪ Aprecierea pesimistă și scep că a
naturii omului și rațiunii lui.
▪ Negarea perspec vei echității sociale între oameni.
▪ Proprietatea privată – garanția libertății persoanei și a ordinii sociale.

Ideile poli ce
▪ Tradițiile determină
existența socială a
individului.
▪ Ideea măreției
naționale.
▪ Diferențierea socială
și concurența poli că
sunt inevitabile.
▪ Refuz de amestec ac v
al poli cului în viața
socială.
▪ Neglijarea parlamentarismului și a organelor eligibile.
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Aplicarea conservatorismului

“Ar fi bine sã uitãm de Enciclopedia /lui Diderot/...
ºi sã ne întoarcem la vechile reguli ºi principii care i-au
fãcut pânã acum pe monarhi sã fie mari, iar popoarele
fericite.”
E. Burke (autor care l-a inspirat
pe Metternich în aplicarea conservatorismului)

B

Despre guvernare

“Eu completamente sunt de acord cu afirmaþia: «Cel
mai bun guvern e acel care guverneazã mai puþin» ºi ai
vrea ca aceasta sã fie cât mai repede ºi cât mai sistematic.
Dacã se va împlini […] eu voi înainta lozinca: «Cel mai bun
guvern e acel care nu guverneazã deloc» ºi când oamenii
vor fi pregãtiþi, ei vor avea anume aºa guverne.”
Ieremia Bentham

C

Despre regim şi guvernare

“Omul, fiind în mod necesar
membru al unei comunitãþi ºi în
mod necesar guvernat, voinþa
sa nu conteazã în stabilirea
regimului; cãci din moment ce
popoarele nu au posibilitatea
alegerii ºi suveranitatea rezultã
direct din natura umanã, suveranii nu mai depind de graþia
popoarelor; suveranitatea nu mai
este rezultatul voinþei acestora, ci
al societãþii înseºi […].
Niciun suveran fãrã naþiune,
nicio naþiune fãrã suveran. Aceasta datoreazã mai mult
suveranului decât suveranul naþiunii; cãci ea îi datoreazã
existenþa socialã ºi toate bunurile care rezultã din ea.”
Joseph de Maistre

D

Despre suveranitate

“Când se recunoaºte principiul suveranitãþii poporului,
adicã supremaþia voinþei generale asupra oricãrei voinþe
particulare, este necesar sã se înþeleagã bine natura acestui
principiu ºi sã i se determine corect întinderea […].
Într-o societate fondatã pe suveranitatea poporului
este sigur cã niciunui individ, niciunei clase nu-i aparþine
dreptul de a-i supune pe ceilalþi voinþei sale particulare; dar
este fals cã societatea în întregime are asupra membrilor
o suveranitate fãrã limite.”
Benjamin Constant
Care erau valorile de baz[ promovate de
reprezentan\ii doctrinelor social-politice din sec.
XIX?
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Honoré-Gabriel Mirabeau (1749-1791)

Aristocrat de prove nienþã, orator remarcabil,
la începutul revoluþiei a trecut
de partea stãrii a III-a ºi a
fost considerat, pe bunã
dreptate, unul dintre liderii
ei principali. Adept al monarhiei constituante, el a formulat cel mai clar sarcinile
Revoluþiei Franceze în prima
sa etapã.

Natura conflictului

F

“Nu existã niciun fel de schimbãri în
orânduirea socialã fãrã schimbãri ale raporturilor de proprietate. În societate existã
principalul conflict între oameni care aduc
folos ºi produc, pe de o parte, paraziþi ºi
birocraþi, pe de altã parte.”
Saint-Simon

G

Din “Manifestul Partidului Comunist”

Toate societãþile de pînã acum
s-au bazat […] pe antagonismul
dintre clasele asupritoare şi clasele asuprite. Dar pentru ca o clasã
sã poatã fi asupritã, trebuie sã i
se asigure cel puþin condiþiile în
care sã-şi poatã duce existenþa de
rob. Iobagul a început sã se ridice
în perioada iobãgiei la starea de
membru al obştei, dupã cum micul
burghez a început sã se ridice
la starea de burghez sub jugul
absolutismului feudal. Muncitorul
modern, dimpotrivã, în loc sã se ridice o datã cu progresul
industriei, decade tot mai adînc sub condiþiile propriei sale
clase […]. Din aceasta reiese limpede cã burghezia nu este
în stare sã rãmînã mai departe clasa dominantã în societate
şi sã impunã societãþii, ca lege regulatoare, condiþiile de
viaþã ale propriei ei clase. […] Societatea nu mai poate
trãi sub dominaþia burgheziei, adicã existenþa burgheziei
nu mai este compatibilã cu societatea.
Condiþia esenþialã pentru existenþa şi dominaþia clasei
burgheze este acumularea bogãþiei în mîinile unor particulari, formarea şi sporirea capitalului; condiþia existenþei
capitalului este munca salariatã. […]. Cu dezvoltarea
marii industrii, burgheziei îi fuge, aşadar, de sub picioare
însãşi baza pe care ea produce şi-şi însuşeşte produsele.
Ea produce, înainte de toate, pe proprii ei gropari.
Karl Marx
Caracterizeaz[ condi\iile ce au favorizat apari\ia =i
dezvoltarea ideologiilor socialiste =i marxiste.

E V A L U A R E
Anarhismul
Anarhismul (gr. anarchia – lipsã de putere)
îºi are rãdãcinile în lucrarea scriitorului
englez W. Gotwin “Cercetãri despre dreptatea
politicã” (1793), în care pentru prima datã este
înaintatã lozinca “Societate fãrã stat”. Bazele
noii teorii sociale au fost elaborate de francezul
P.J. Proudhon (1808-1865) în lucrarea “Ce
este proprietatea?”. Rãspunzând cã “este un
furt”, autorul era adversar al marii proprietãþi
capitaliste ºi milita pentru o societate unde
Mihail Bakunin
va domina cea a micilor producãtori. Piedica
principalã pentru atingerea acestui ideal Proudhon o vedea în
modificarea raporturilor de proprietate ºi lichidarea organizãrii statale.
Printre radicalii anarhiºti s-a distins M. Bakunin, care argumenta
necesitatea nimicirii a tot ce existã în societatea capitalistã ºi a
“curãþãrii terenului” pentru noua organizare a societãþii. Teroarea
era proclamatã metoda principalã de atingere a acestui scop.
Aripa moderatã ºi mai bine argumentatã a anarhismului era
expusã în publicaþiile lui Kropotkin. La sfârºitul sec. al XIX-lea,
anarhiºtii radicali, excluºi din Internaþionalã ºi prezenþi în grupuri
minoritare, extind tactica teroristã. Atentatele lor au fost îndreptate
în primul rând asupra persoanelor politice de prim rang. Astfel, în
anii 90 au fost uciºi preºedintele Franþei, Sadi Carnot, regele Italiei
Umberto I, împãrãteasa Austriei, Elizabeta, iar în 1901 preºedintele
S.U.A., McKinley. Cel de-al doilea curent, numit ºi anarho-sindicalist,
a urmat convingerea lui Kropotkin cã “un edificiu construit de secole
nu se distruge cu câteva kilograme de dinamitã”.

Revizionismul. Constituirea socialdemocraþiei occidentale
La sfârºitul sec. al XIX-lea, Eduard
Bernstein, un apropiat a lui Engels, cãruia
acesta i-a lãsat moºtenire arhiva sa ºi a lui Marx,
a fãcut o amplã revizuire (de aici apare termenul
revizionism) a teoriei marxiste, reieºind din noile
condiþii istorice. El afirma cã concluziile lui Marx
referitor la criza inevitabilã a capitalismului ºi
înrãutãþirea continuã a situaþiei proletariatului
Eduard Bernstein
nu se confirmã de practicã. Dimpotrivã,
proletariatul dispare ca masã omogenã ºi se
stratificã social în dependenþã de nivelul de calificare. Cea mai mare
parte a lui are o creºtere salarialã continuã. Ca urmare necesitatea
luptei revoluþionare radicale nu mai este actualã.
Berstein chema la reforme, negând calea revoluþiilor ºi vãrsãrilor de
sânge. El scria: ”Democraþia este modalitatea de atingere ºi realizare
a socialismului. Democraþia, în principiu, nimiceºte dominaþia unei
clase, chiar dacã iniþial nu este în stare sã lichideze împãrþirea în
clase. Democraþia este ºcoala superioarã a compromisului”.
Astfel la începutul sec. al XX-lea, din multitudinea de curente
socialiste radicale, precum anarhismul sau marxismul lui Lenin, s-a
conturat unul pentru care idealurile democratice nu erau strãine.
Berstein a intrat în istorie ca fondatorul acelei social-democraþii care,
pânã în prezent, este una din principalele forþe politice ale Europei
Occidentale.

1. Evidenþiazã ideile esenþiale
ale doctrinelor social-politice din secolul al XIX-lea
- începutul sec. XX.
2. Argumenteazã din ce considerente conservatorismul
a dominat prima jumãtate
a secolului al XIX-lea, iar
liberalismul – cea de-a
doua jumãtate a lui.
3. Descrie principalele cauze
ale apariþiei ºi rãspândirii
doctrinei socialiste.
4. Menþioneazã condiþiile
ce au favorizat apariþia
anarhismului ca doctrinã
politicã.
5. Analizeazã evoluþia concepþiilor socialismului de
la apariþie pânã în prezent.
6. Comparã doctrinele din
secolul al XIX-lea cu spectrul politic contemporan
ºi atribuie partidelor mai
mari doctrinele respective.
Realizeaz[ un tabel în care
vei sintetiza numele liderilor
politici mai importan\i din
epoca modern[ =i ideile
doctrinare promovate de ei.

Mâna care va conduce lumea – o Mare
Uniune [a sindicatelor].
(Revista „Solidarity”, 30 iunie 1917)
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Regimurile politice în Europa
Epoca modern[ se caracterizeaz[ prin afirmarea individualit[\ii umane. P`n[ la Primul R[zboi Mondial majoritatea statelor europene au fost monarhii (cu c`teva excep\ii: Fran\a ]n perioada republicilor, Portugalia,
Elve\ia), dar pe continentul american s-au instaurat republici (cu excep\ia Braziliei). Regimul politic (autoritar
sau democratic) nu depindea de forma de guvern[m`nt (monarhic[ sau republican[), ci de raporturile de
for\[ ]n societate =i de tradi\iile politice locale.

EVOCARE




Ce doctrine politice existau în
Europa în secolul al XIX-lea?
Prin ce se caracterizeazã liberalismul în politicã?
Ce obiective au partidele politice în cadrul unui stat?

“Liberalism” versus “torism”. Caricatura
englezã de epocã

VOCABULAR
▪ Regim politic
▪ Culturã politicã
▪ Libertate individualã
▪ Responsabilitate individualã
▪ Egalitate în faþa legii

● Liberalism politic
În a doua jumãtate a secolului al XIXlea, în þãrile industriale din Europa se asistã la o adoptare progresivã
a liberalismului politic ºi economic ca principii fundamentale de
organizare a societãþii.
Societatea liberalã se baza pe egalitatea în faþa legii, toþi dispunând
de aceleaºi drepturi civile. Aceasta nu însemna ºi excluderea diferenþelor sociale, a inegalitãþii averilor ºi a repartizãrii inegale a culturii.
Mai mulþi gânditori europeni, ca Benjamin Constant, Alexis de
Tocqueville, John Stuart Mill, au pus bazele doctrinare ale liberalismului politic. Liberalismul este o filosofie politicã indivudualistã care-l plaseazã pe individul cetãþean deasupra intereselor de
grup, considerându-l superior colectivului sau grupurilor sociale.
Deoarece statul este acela care reprezintã întreaga colectivitate,
atunci principala problemã a liberalismului este apãrarea drepturilor
individului faþã de tendinþele autoritare ale acestuia.
Separarea ºi echilibrul puterilor trebuie sã fie consacrate prin niºte legi scrise (constituþie), menite sã
stabileascã clar atribuþiile statului. Puterea publicã
(executivul) este obligatã sã sancþioneze orice atentat la
exercitarea iniþiativei libere a indivizilor, atribuþiile statului trebuind sã se reducã la menþinerea ordinii publice,
la securitatea naþionalã ºi la colectarea impozitelor.
Iatã de ce un principiu fundamental al liberalismului
constã în descentralizarea administraþiei publice, adicã
de rezolvarea problemelor comunitare trebuie sã se ocupe
reprezentanþii (aleºii) locali, ºi nu centrul (guvernul).
Puterea localã este datã funcþionarilor specialiºti, pentru
a reduce riscul incompetenþei ºi populismului.
Iniþial se dorea ca statul sã nu se amestece în relaþiile economice
ºi sociale, lãsând totul pe mâna iniþiativei private ºi concurenþei
(Adam Smith). Însã problemele sociale rezultate din prima fazã a
revoluþiei industriale (situaþia mizerabilã a clasei muncitoare) au
impus implicarea statului în domeniul social ºi economic (reducerea
orelor ºi îmbunãtãþirea condiþiilor de muncã pe cale legislativã).
Liberalismul a impus separarea bisericii de stat, a favorizat emanciparea tuturor membrilor familiei (interzicerea muncii minorilor ºi
femeilor în condiþii nocive), emanciparea femeii pe plan social ºi accepta în principiu divorþul, ca expresie a voinþei libere a indivizilor.
Liberalismul s-a identificat ca ideologie a clasei burgheze, care
prin principiile sale respingea aristocratismul dominant în epocã,
dar ºi democratismul, din teama accesului la putere al maselor.
Sufragiul cenzitar presupunea accesul la putere al oamenilor responsabili, care au o proprietate ºi un grad de instruire. Nu aveau
drepturi civile femeile, deoarece se considera cã sunt influenþabile
din cauza statutului familial ºi al bisericii. Tot din cauza riscului
ridicat de influenþã erau excluºi de la vot servitorii, nevoiaºii ºi fiii
care stãteau în casa pãrinþilor. Însã censul nu era unul restrictiv,
deoarece se considera cã, pentru a primi dreptul de vot, individul
era stimulat sã se îmbogãþeascã sau sã acceadã la învãþãturã.
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Societatea liberalã, astfel, era una a banilor ºi a
instrucþiunii. Prin sistemul cenzitar burghezia ºi-a
rezervat accesul la funcþiile publice, începând sã
separe conceptul de suveranitate naþionalã de cel
al suveranitãþii populare. Sistemul liberal a stipulat principalele libertãþi: libertatea de expresie,
libertatea reuniunilor, a discuþiilor parlamentare,
libertatea presei ºi sistemul electoral.
Liberalismul a tins sã priveze biserica de monopolul asupra învãþãmântului, tratat ca unul din
simbolurile autoritãþii în secolul al XIX-lea. Rãspândirea învãþãmântului secundar ºi universitar a
lãrgit accesul la vot. Faþã de vechile regimuri, care
erau imobile ºi statice, societãþile liberale se aflau în
permanentã miºcare, nefiind însã egalitare. Ca urmare, ele au fost înlocuite de regimuri democratice.

● Regimurile democratice
Elitismul
pronunþat al liberalismului a trezit un reviriment
al miºcãrilor democratice (sufragiu universal,
intervenþia statului în reglementarea raporturilor
economice ºi sociale). Din aceastã luptã apare
sistemul democraþiei liberale.
Democraþia preia ideea libertãþilor fundamentale, dar le extinde în mod vizibil. În primul rând,
democraþia este o doctrinã egalitaristã, care
refuzã orice discriminãri de ordin politic, promovând ideea unui sufragiu universal, indiferent
de situaþia economicã, religie, sex.
Alt principiu este acel al suveranitãþii populare, care se distinge de cel al suveranitãþii naþionale. Statul-naþiune era perceput ca o reprezentare
politicã a unei elite politice alese pe baze cenzitare.
Suveranitatea popularã însemna cã suveran este
întreg poporul. Aceasta era diferenþiatã de cea
naþionalã, iar dreptul de vot era acordat tuturor,
adoptându-se principiul cã toþi cetãþenii sunt eligibili. Candidatul, în schimb, trebuia sã-ºi asume
cheltuielile unei campanii electorale. Astfel, mai
multe state au renunþat la ideea care leagã alegerile
de gradul de instrucþiune (Franþa, Anglia).
De aceea, faþã de liberalism unde libertãþile erau
garantate doar celor care aveau capacitãþi economice ºi intelectuale, democraþia proclamã drepturi egale tuturor, inclusiv maselor populare.
Egalitatea socialã este o altã preocupare
definitorie a democraþiei. Proclamarea formalã a
libertãþilor devenea insuficientã, impunându-se
crearea unor mecanisme eficiente pentru exercitarea acestora. Implicarea statului în problemele
sociale devine necesarã, prin crearea unei legislaþii
ce-i sprijinã pe nevoiaºi (pensii, îndemnizaþii de
ºomaj etc.). Dar ºi membrii societãþii trebuiau sã-ºi
asume anumite responsabilitãþi – cei care aveau
prea mult trebuiau sã se împartã cu cei care nu
aveau nimic, dar fãrã violarea dreptului la proprietate, mai ales prin binefacere.

Promotoare a ideilor democratice în secolul al
XIX-lea a fost clasa de mijloc. Lãrgirea sectorului terþiar însemna creºterea ponderii unei clase
sociale instruite ºi cu o situaþie economicã bunã
(salariaþii). Ei doreau accederea la viaþa politicã
prin admiterea la vot. Þãrãnimea trecea ºi ea
printr-un proces de transformare, primind acces la
învãþãmânt, fapt care o îndepãrta tot mai mult de
structurile rurale tradiþionale ce o legau de nobilii
locali ºi de preoþi. Clasa muncitoare era cea mai
refractarã idealurilor democratice din cauza decalajului resimþit faþã de clasa de mijloc, fiind atrasã,
în mare parte, de miºcãrile antidemocratice (socialismul, anarho-sindicalismul, naþionalismul).
Dezvoltarea democraþiei în secolul al XIXlea a fost determinatã de progresele sistemului
partidelor (apariþia partidului de tip modern, de
masã a încurajat accesul în politicã), rãspândirea
învãþãmântului (obligativitatea învãþãmântului
primar, apoi secundar ºi generalizarea celui universitar), a mijloacelor de informare (ziare, reviste),
egalizarea serviciului militar obligatoriu (inoculeazã indivizilor sentimentul apartenenþei naþionale, fiind ºi un element al promovãrii sociale),
egalizarea sarcinilor fiscale (impozitarea generalã
ºi impozitul pe venituri au uºurat datoriile statului
ºi au eliberat mijloace pentru proiectele sociale).
Ca rezultat, democratizarea s-a impus în toate
aspectele societãþii, modificând întreaga structurã
a civilizaþiei europene.
● Regimurile autoritare
Progresele
democraþiei ºi rãspândirea regimurilor democratice nu a dus la dispariþia regimurilor autoritare,
unul dintre cele mai odioase dintre acestea fiind
în Imperiul Rusiei. În general, acestea sunt niºte
regimuri care ignorã principiul separãrii puterilor
în stat. Chiar dacã la nivel declarativ ele respectã
democraþia ºi formele constituþionale, precum
imperiile Austriac ºi German, în realitate acestea
sunt ignorate ºi nu sunt funcþionale. Regimurile
dictatoriale sunt acele care subordoneazã voinþa
majoritãþii unei minoritãþi (grup social
sau oligarhic) ºi de
obicei se obþin ºi se
menþin prin intermediul violenþei. Majoritatea miºcãrilor autoritariste sunt antipopulare, demagogice
ºi anti-elitiste.
„Separarea puterilor” ði
sistemul judecãtoresc
în Rusia. Caricaturã de
epocã, 1850
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Benjamin Constant (1767-1830)

Scriitor ºi om politic
francez, una dintre marile
figuri liberale ale tuturor timpurilor. Opera sa e vastã ºi
trateazã toate temele majore
ale filozofiei politice liberale:
egalitatea formalã, libertatea, opoziþia comerþ-rãzboi,
guvernarea reprezentativã,
neutralitatea puterii, separaþia
stat-societate, supremaþia
ideilor. Problema principalã
pe o care o dezbate în operele
sale este raportul dintre individ ºi stat. Deoarece individul
este protejat atât de stat, cât ºi de mase, este necesar sã
se gãseascã niºte mecanisme instituþionale destinate sã
se opunã acestui pericol dublu. Constant scria: “Timp
de 40 de ani am apãrat acelaºi principiu: libertatea în
toate, în religie, în literaturã, în filosofie, în industrie, în
politicã; sub libertãþi înþeleg triumful individualitãþii atât
asupra autoritãþii care doreºte sã guverneze despotic, cât
ºi asupra maselor, care-ºi reclamã dreptul de a aservi
minoritatea majoritãþii”.
Pentru Constant existã douã modele ale libertãþii: antic
ºi modern. Cel antic provenea din democraþia directã,
ºi era unul de naturã colectivã, care subjuga complet
individul autoritãþii în ansamblu. („Pentru antici, individul
este suveran în afacerile publice, dar este sclav în relaþiile
private.”) Idealul modern al libertãþii constã în garantarea
intereselor private ale cetãþeanului.

B

Despre menirea legilor

“Menirea legilor nu este
de a veghea corectitudinea
opiniilor personale, ci sã
contribuie la siguranþa ºi
securitatea comunitãþii ºi ale
bunurilor ºi integritãþii personale ale fiecãrui cetãþean.
Liberalismul pune accent
pe toleranþã ºi pluralism,
limitarea puterii politice ºi
separarea puterilor în stat,
libertatea individualã ºi proprietatea privatã, unicitatea
ºi inviolabilitatea individului, drepturi individuale ºi autonomie personalã. Se atrage atenþia asupra distincþiei
dintre sfera privatã ºi cea publicã. Statul nu are drepturi
sã intre în prima.”
John Locke
Determin[ care era raportul dintre manifestarea
libert[\ii =i respectarea legilor ]n concep\iile
g`nditorilor din epoca modern[.
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Apariþia partidelor liberale în Europa

Anglia – partidul wigilor (1670-1682), pe baza cãruia, la
mijlocul sec. al XIX-lea, s-a creat Partidul Liberal
Belgia – Partidul Liberal (1820)
Spania – Partidul „Moderados” (1820-1823)
Portugalia – „constituþionaliºtii” (1830) ºi „septembriºtii”
(1836)
Olanda – Partidul Liberal (1839)
Italia – aripa liberalã a partidului „Risorgimento” (mijlocul
sec. al XIX-lea)
Austro-Ungaria – Partidul Liberal-Constituþional (mijlocul
sec. al XIX-lea)
Serbia – Clubul Liberal (mijlocul sec. al XIX-lea)
Germania – Uniunea Naþional Liberalã (1859)
România – Partidul Naþional Liberal (1866)
Ce condi\ii asigur[ libertate individului într-o societate democratic[? Pot oare ele fi realizate într-o
societate cu regim autoritar? Argumenteaz[-\i
r[spunsul în baza unei \[ri.

D

Esenþa liberalismului

“Sunt liberal, pentru cã sunt sceptic în privinþa tuturor
lucrurilor omeneºti, sunt sceptic cu privire la eul nostru
colectiv, pentru cã, în ochii mei, nu existã niciun fel de
instituþii, persoane sau concepte care sã fie sacrosante
sau deasupra criticii, pentru cã în gândirea omului nu
recunosc niciun fel de obligaþii sau tabuuri. Pentru mine,
liberalismul este, înainte de toate, un stil: lumesc, civilizat,
personal, ironic.”
G. Konrad
Care a fost raportul dintre individ şi colectivitate în
epoca modern[? Cum se realizeaz[ aceast[ interac\iune
în societatea contemporan[?

E

Despre libertate

„Societatea poate aduce singurã, ºi aduce efectiv, la
îndeplinire propriile-i hotãrâri; iar dacã ea emite hotãrâri
greºite, în locul celor corecte, sau dacã hotãrãºte acolo
unde n-ar trebui sã se amestece, ea exercitã o tiranie
socialã mai înspãimântãtoare decât multe alte feluri de
opresiune politicã [...].
De aceea, protecþia împotriva tiraniei magistraþilor
nu este de ajuns; este nevoie, de asemenea, de protecþie
împotriva tiraniei atitudinii ºi opiniei dominante; împotriva
tendinþei societãþii de a impune, prin alte mijloace decât
pedeapsa civilã, propriile sale idei ºi practici ca reguli de
conduitã obligatorii chiar ºi pentru cei care le aprobã [...].
Existã o limitã dincolo de care imixtiunea opiniei
publice în sfera de independenþã a individului nu mai
este legitimã.”
John Stuart Mill
Din ce cauz[ liberalii pledau pentru limitarea rolului
statului în societate, în special în domeniul privat?

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Regimul liberal ºi cultura politicã
Dupã revoluþiile de la 1848 liberalismul se impune în majoritatea þãrilor europene occidentale ca o culturã politicã
dominantã. Aceste regimuri politice au drept scop apãrarea
libertãþilor fundamentale ale omului. În practicã aceasta însemna
cã guvernele trebuiau sã-ºi restrângã sarcina doar la protecþia
cetãþenilor ºi sã fie controlate din strâns de alte ramuri ale
puterii, printr-un sistem de echilibru (separarea puterilor). De
aceea, majoritatea statelor adoptã sistemul parlamentar, care
era fondat pe recunoaºterea principiului suveranitãþii naþionale
(populare) ºi care activa prin reprezentanþi, aleºi din rândul unei
elite instruite ºi înstãrite (censul).
În general se adopta sistemul bicameral, pentru a nu permite
parlamentului sã-ºi concentreze toatã puterea. Executivul era
responsabil în faþa acestei asamblei reprezentative a naþiunii.
Principiul liberal al separãrii puterilor în stat a fost introdus în
SUA de la sfârºitul secolului al XVIII-lea, apoi în Marea Britanie
în anii 1830 ºi în Franþa în timpul celui de-al Doilea Imperiu ºi
al celei de-a Treia Republici.

Indici de liberalizare în Europa, SUA ºi Japonia
Statul

Franþa
Polonia
Spania
Olanda
Portugalia
Belgia
Grecia
Elveþia
Italia
Austria
Ungaria
Prusia
Germania
România
Marea Britanie
Irlanda
Iugoslavia
SUA
Japonia

ConstiSufragiul
tuþiile
universal
statului
masculin
1791, 1830,
1848
1848, 1852,
1852
1875, 1946
1870
1791, 1815,
1918
1921
1812
1890
1814
1896
1821
1910
1831
1893
1844
1864
1848
1848
1874
1861
1912
1849
1907
1867
1907
1850
1850
1871
1871
1866
1918
Nu are
constituþie
1884
scrisã
1922
1922
1921
1921
1787
1870
1889
1926
1946

SufraEliminarea
giul
discriminãrilor
feminin
civile
1944

1791

1919

1921

1933
1946
1976
1948
1952

1796
1831
1830

1971

1866

1945
1918
1918

1945

1919
1939

1867
1812
1871
1919-1923

1928

1871

1946
1946
1920

1865

1945

1. Identificã sursele puterii
în societate.
2. Menþioneazã rolul transformãrilor economice
culturale în afirmarea
egalitãþii sociale dintre
membrii societãþii.
3. Comparã regimul politic existent în diferite
state europene din epoca
modernã ºi identificã
asemãnãri cu cel din
statul nostru.
4. Apreciazã activitatea
regimurilor politice din
SUA, Anglia ºi Franþa.
Care guverne, în opinia
ta, au implementat mai
reuºit principiile liberale ºi
democratice declarate?
5. Descrie factorii care au
determinat procesul de
democratizare în epoca
modernã. Care factori
influenþeazã procesele de
democratizare a societãþii
în statul nostru la etapa
actualã?
6. Explicã de ce în secolele
XVIII–XIX, în unele state
s-au desfãºurat mai multe
revoluþii (Franþa), iar în
altele practic au lipsit
(Anglia).
7. Precizeazã influenþa în
timp ºi spaþiu a culturii politice a unor state
asupra proceselor democratice.

Analizeaz[ tabelul şi
formuleaz[ o concluzie despre
procesul de liberalizare
a societ[\ii în diferite
state, luând în considera\
ie: adoptarea Constitu\iei;
sufragiul masculin şi feminin;
eliminarea discrimin[rilor
civile.
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Rãzboiul civil în S.U.A. Reconstrucþia

Accentuarea decalajelor dintre Nord =i Sud, amplificate de aspecte economice =i sociale, genereaz[ o criz[ de sistem. Men\inerea sclaviei, condamnat[ deja ]n Europa, d[ o dimensiune moral[ =i politic[ contradic\iilor existente. Criza izbucne=te sub
forma unui r[zboi de secesiune. Victorios, Nordul industrial impune o “reconstruc\ie” umilitoare Sudului. Abolirea sclaviei nu
]nseamn[ ]ns[ =i rezolvarea problemelor popula\iei de culoare. Statele Unite continu[ s[ fie un Eldorado pentru milioane de
europeni, care vor emigra continuu peste ocean.

EVOCARE


C
Care
erau principalele
l l problebl
me ale societãþii americane în
prima jumãtate a sec. XIX?



De ce s-a creat un decalaj
social-economic enorm între
Nordul ði Sudul SUA?



Din ce considerente erau
necesare schimbãri radicale în
domeniul social?

Lupta pentru drapel. Bãtãlia de la
Gettysburg, 1863

VOCABULAR
▪ Aboliþionism
▪ Secesiune
▪ Confederaþie
▪ Homestead Act
▪ Proclamaþia de emancipare
(1862)

▪ “Campania de la Atlanta la
mare”

● Democraþia şi problema sclaviei

Începând cu deceniul
patru al secolului al XIX-lea, democraþia americanã este bine consolidatã. Votul devine universal, statele Uniunii eliminã mãsurile discriminatorii în materie religioasã, convenþiile naþionale desemneazã
candidaþii la preºedinþie, sistemul bipartid funcþioneazã, permiþând
alternarea la putere. Pericolul intern pare sã vinã, din ce în ce mai
clar, pe fundalul expansiunii teritoriale cãtre Vest, de la atitudinea
faþã de sclavie – problemã în primul rând economicã ºi, mai apoi,
moralã ºi politicã.
“Compromisul Missouri”, care delimita zonele cu ºi fãrã sclavie
la paralela 36o 30’, se dovedeºte a fi insuficient pentru a menþine
interesele ambelor tabere intacte. Rãzboiul cu Mexicul ºi achiziþia
de noi teritorii în Vest ºi Sud amplificã contradicþiile. Apare jurnalul
aboliþionist The Liberator ºi se constituie Societatea Americanã
contra Sclavajului, care incrimineazã “ruºinea secolului al XIX-lea”.
Adepþii sclaviei, dimpotrivã, invocã misiunea lor creºtinã de evanghelizare, umanitarã ºi civilizatoare faþã de populaþia de culoare.
Nu multã vreme dupã “goana dupã aur” declanºatã în 1848,
California este primitã în uniune ca stat liber de sclavie. În 1854,
este rândul Kansasului, dar aici se încalcã “compromisul Missouri”
ºi izbucneºte un conflict violent. În cele din urmã, Congresul, printrun act special, admite în Uniune Kansasul ca stat liber ºi Nebraska
ca stat sclavagist. Rãspândirea sclaviei nu mai putea fi controlatã
eficient. Partidul Republican, reprezentând interesele Nord-Estului
industrial, s-a pronunþat împotriva sclaviei. În 1860, când candidatura lui Abraham Lincoln a fost acceptatã ca preºedinte al
SUA, “butoiul de pulbere” din societatea americanã avea nevoie de
o simplã scânteie, pentru ca sã izbucneascã rãzboiul civil. El fusese
deja anunþat de rãscoala lui John Brown din anul 1859.
● Rãzboiul civil (1861-1865)
Nemulþumiþi de cursul evenimentelor ºi de alegerea în fruntea Statelor Unite a unui lider republican ostil sclaviei, reprezentanþii plantatorilor sclavagiºti din Sud
au hotãrât secesiunea. S-a desprins de Uniune mai întâi Carolina
de Sud, în decembrie 1860, pentru ca, în mai puþin de jumãtate de
an, sã fie urmatã de alte 10 state. Acestea au format Confederaþia
Statelor din Sud, cu capitala la Richmond, în frunte cu propriul
preºedinte, Jefferson Davis.
În aprilie 1861, s-a declanºat marea confruntare dintre cele douã
tabere. Nordul (albaºtrii, dupã culoarea uniformelor) ºi Sudul (uniformele gri) nu dispuneau de un potenþial egal. Nordiºtii reprezentau
23 de state cu o populaþie de 23 de milioane de locuitori ºi o armatã
de 2 milioane de oameni, dintre care 10% negri. Sudul avea o populaþie de 9 milioane de locuitori ºi o armatã de 800.000 de soldaþi.
Superioritatea potenþialului economic al Nordului era evidentã, ca
ºi a infrastructurii de transport. Sudiºtii aveau doar avantajul de
a lupta pe propriul teren. Nordul a recurs de la început la blocada
maritimã ºi a paralizat, astfel, economia Sudului.
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aceste state au fost reintegrate în Uniune. Din
pãcate, procesul emancipãrii totale a populaþiei
de culoare nu a fost unul liniar, el întâmpinând
greutãþi fantastice în Sud, mai ales dupã ce Curtea
Constituþionalã a SUA a declarat neconstituþionalã legea adoptatã în 1875 privind segregaþia în
instituþiile ºi localurile publice. În anii 1865-1866,
ia fiinþã, în statul Tennessee, Ku-Klux-Klanul,
care se va rãspândi în multe state americane ºi va
acþiona constant împotriva populaþiei de culoare
ºi pentru segregare.
Incendierea oraºului Richmond, capitala sudiºtilor, 1865

Încercãrile de reconciliere au fost zadarnice ºi,
încã de la prima mare bãtãlie navalã, la Hampton, superioritatea Nordului se impune. La 20
mai 1862 se adoptã Homestead Act, prin care
coloniºtilor li se distribuie în urmãtorul deceniu
circa 40 de milioane de acri de pãmânt. Chestiunea
sclaviei este tranºatã la 22 septembrie 1862 prin
Proclamaþia de emancipare, intratã în vigoare la
1 ianuarie 1863, prin care toþi sclavii devin liberi.
Peste 3,5 milioane de negri sunt emancipaþi. Este
introdusã o monedã unicã (dolarul SUA) ºi creat
sistemul bancar, mãsuri precedate de introducerea
unui sistem vamal protecþionist ºi de stimularea
dezvoltãrii industriale.
Sudiºtii sunt izolaþi ºi nu reuºesc sã câºtige
sprijinul ºi simpatia altor mari puteri care, eventual, ar fi putut interveni în cursul rãzboiului.
Bãtãliile de la Gettysburg ºi Vicksburg (iulie
1863), câºtigate de nordiºti, au demonstrat cã
începuse o etapã radicalã în desfãºurarea rãzboiului. Lincoln ºi guvernul federal, iniþial pãrtaºi ai
unui posibil compromis, nu mai vedeau altã cale de
soluþionare decât distrugerea militarã a Sudului.
În 1864 au loc renumita “campanie de la Atlanta
la mare” de sub comanda generalului W. Sherman
ºi cãderea oraºului Savannah (21 decembrie 1864).
În cele din urmã, în aprilie 1865, este ocupat oraºul
Richmond, capitala Sudului, eveniment care pune
capãt sângerosului rãzboi. Pacea este semnatã la
Appomattox, la 9 aprilie, între generalii Grant ºi
Lee. Cinci zile mai târziu, un sudist fanatic, actorul
W. Booth, îl asasineazã pe preºedintele Lincoln în
loja teatrului la care era angajat.

● Construcþia unei civilizaþii industriale ºi
Cei peste 32 de milioane de ameriurbane
cani ce locuiau în SUA în anii ’60 ai sec. al XIX-lea,
pe un teritoriu de peste 7 mil. km2, se aflau în plin
efort de construire a unei civilizaþii înfloritoare de tip
industrial ºi a unei naþiuni puternice. Aceste idealuri au cãpãtat un contur mai clar dupã sângerosul
rãzboi de secesiune, care a decis destinul viitor al
SUA. Valul imigranþilor din Europa, dar ºi de pe
alte continente, a continuat neîntrerupt, sporind
bogãþia ºi diversitatea umanã a noii naþiuni.
Punerea în valoare a noilor pãmânturi din Vest,
a resurselor minerale extrem de bogate, construirea unui sistem de cãi ferate de dimensiuni impresionante, dezvoltarea comerþului ºi a marilor
centre urbane sunt fenomenele caracteristice
societãþii americane din aceastã perioadã.
Deºi eliberatã din sclavie, populaþia de culoare
va mai avea de parcurs multe etape pânã la emanciparea deplinã. Amendamentele 13, 14 ºi 15 din
anii 1865-1870 interzic sclavia, acordã drepturi
civile ºi electorale populaþiei de culoare, dar nu
înlãturã flagranta inegalitate socialã ºi nici ghettourile urbane în care trãiesc reprezentanþii ei.
În 1867 este cumpãratã Alaska de la Rusia
þaristã pentru 7,2 milioane de dolari ºi astfel teritoriul american se extinde considerabil.
Aceastã perioadã va constitui, pe fundalul
afirmãrii tot mai pregnante a SUA ºi a naþiunii
americane, debutul transformãrii þãrii într-o mare
putere economicã.
Oraºul american – centru al civilizaþiei moderne

● Reconstrucþia Sudului (1865-1877)
Dupã asasinarea lui Lincoln, preºedinte al
Statelor Unite a devenit Andrew Johnson. El a amnistiat numeroºi sudiºti ºi a hotãrât reconstrucþia
Sudului, devastat de rãzboi ºi blocadã. Fostele
state confederate au fost încredinþate unor generali din armata nordistã, care administrau cinci
guvernãminte ce includeau fostele state rebele.
Dupã convocarea congreselor locale (1867), care
au adoptat noi aºezãminte legislative fundamentale
ºi au ales noile autoritãþi ale statelor, desemnând
totodatã ºi membri pentru Congresul SUA, toate
R[zboiul civil în S.U.A. Reconstruc\ia / 135

D O S A R
A

John Brown (1800-1859)
Aboliþionist convins, cu un
detaºament de 31 de oameni,
printre care ºi trei feciori ai sãi,
a atacat un depozit de arme din
Virginia cu scopul de a declanºa
o rãscoalã generalã a negrilor.
Încercarea a eºuat, participanþii
fiind executaþi. Acþiunea a avut
un mare ecou în SUA ºi a fost
apreciatã de contemporani drept
preludiu al marii confruntãri.

B

Rezistenþa populaþiei aborigene

În anii ‘50-70 ai sec. al
XIX-lea a continuat presiunea
autoritãþilor americane asupra populaþiei aborigene prin
strãmutãri, creãri de rezervaþii
etc. Ultima mare acþiune de
rezistenþã a indienilor a fost rãscoala din 1866-1876 a triburilor
sioux de sub conducerea lui
Sitting Bull (“Taurul care ºade”).
În anul 1876 el obþine o victorie
impunãtoare prin distrugerea diviziei generalului George
Custer în canionul Little Big Horn.

F

Ultimul cuvânt înainte de execuþie, 1877

“Noi preferãm propriul nostru stil de viaþã celui din
rezervaþii. Noi avem bizoni pentru a ne hrãni ºi pielea
lor pentru a ne îmbrãca ºi face corturile. Noi preferãm
sã vânãm decât sã trãim în rezervaþiile în care am fost
conduºi împotriva voinþei noastre… Tot ceea ce dorim este
pacea ºi independenþa.”
Crazy Horse, ºef de trib sioux

D

Al XVI-lea preşedinte al SUA
(1861-1865) şi primul preşedinte
înaintat de Partidul Republican.
Câteodatã este numit „Honest
Abe” (Abe cel Cinstit) şi supranumit
„The Great Emancipator” (Marele
Emancipator).
Provenea dintr-o familie de
fermieri sãraci. La şcoalã a învãþat
doar un an, fiind nevoit de mic
copil sã munceascã din greu. Era
un autodidact insistent şi a reuşit sã susþinã examenele
pentru a deveni avocat. În aceastã calitate, era vestit pentru faptul cã era incoruptibil, fiind numit Abe cel Cinstit.
La alegerile în Congres, a primit 200 de dolari de la stat
pentru campania electoralã. A restituit 199,75 dolari,
spunând cã a cheltuit doar 25 de cenþi.
A fost unul dintre fondatorii Partidului Republican, care
l-a înaintat candidat pentru alegerile din 1860. Victoria
sa a provocat secesiunea statelor din Sud şi formarea
Confederaþiei. Lincoln personal a condus operaþiunile
militare, care au dus la victoria Nordului împotriva Sudului în rãzboiul civil din 1861-65. Activitatea sa a dus
la creşterea prestigiului preşedinþiei şi puterii executive
federale şi la abolirea sclaviei prin Declaraþia de emancipare din 1862. Pe timpul sãu a fost soluþionatã problema
agrarã prin Homested Act, construitã prima cale feratã
transcontinentalã, introdusã moneda unicã (dolarul SUA).
Era un orator excepþional. Celebra sa Cuvântare de la Gettysburg redã viitorul democraþiei în SUA. Nu a fost dornic
de rãzbunare şi încã în timpul rãzboiului civil, traseazã
planul Reconstrucþiei sudului, care avea la bazã ideea
reconcilierii naþionale.
La câteva zile dupã terminarea rãzboiului, la 14 aprilie
1865, în timpul unui spectacol la teatrul din Washington,
actorul Booth a împuşcat în preşedinte. Peste o zi el a murit.

E
Exprim[-\i atitudinea fa\[ de ideile lui Crazy
Horse. Compar[-le cu pozi\ia lui A. Lincoln.

C

Despre mentalitãþile politice americane

“Legislatorii din America s-au gândit cã era bine ca
fiecare porþiune din teritoriu sã aibã o viaþã politicã, pentru a multiplica la infinit ocaziile cetãþenilor de a acþiona
împreunã, de a simþi în fiecare zi cã depind unii de alþii;
însãrcinând pe cetãþeni cu administrarea treburilor publice,
îi poþi face sã aibã interes pentru binele public ºi sã vadã
cã, pentru a-l produce, au nevoie unii de alþii. În America
nu înaltul funcþionar ales este cel care face sã prospere
democraþia, ci ea prosperã pentru cã funcþionarul poate
sã fie ales. Instituþiile libere pe care le au americanii ºi
drepturile politice pe care le folosesc atât de mult amintesc
fiecãrui cetãþean, necontenit, cã trãieºte în societate.”
Alexis de Tocqueville
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Abraham Lincoln (1809-1865)

Abraham Lincoln despre problema
sclaviei

1. “Obiectivul meu suprem în aceastã luptã este sã salvez
Uniunea ºi nu sã pãstrez sau sã distrug sclavia. Dacã voi
putea salva Uniunea fãrã sã eliberez niciun sclav, o voi
face; dacã o voi putea salva eliberând toþi sclavii, o sã o
fac ºi dacã voi reuºi sã o salvez eliberând doar pe unii
sclavi ºi nu pe toþi, o voi face de asemenea!”
2. ”Dãcã sclavia nu este un rãu, atunci rãul nu existã pe lume.”
3. ”Eu, Abraham Lincoln, preºedinte al SUA, [...] anunþ
cã toate persoanele considerate pânã acum robi de azi
înainte sunt libere ºi cã puterea executivã a SUA, inclusiv
armata ºi flota, vor recunoaºte ºi vor ocroti libertatea
acestor persoane.”
Abraham Lincoln
Demonstreaz[ c[ pe parcursul r[zboiului civil din
SUA pozi\ia lui A. Lincoln fa\[ de sclavie a evoluat de
la una prudent[ pân[ la una categoric[.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Ku-Klux-Klan
Ku-Klux-Klanul, organizaþie
teroristã ºi rasistã, a fost fondatã
în anii 1865-1866 în statul
american Tennessee, fost stat
confederat. El s-a rãspândit în
multe state din Sudul, dar ºi
din Nordul Statelor Unite. Se
pare cã numele provine de la o
onomatopee legatã de sunetul
produs de încãrcãtorul unei arme.
Membrii Ku-Klux-Klanului purtau
o vestimentaþie specificã, cãmãºi
lungi albe, o mascã albã, iar capul
era acoperit cu o glugã þuguiatã
ºi înaltã. Ierarhia din cadrul
Depunerea jurãmântului în
Klanului era strictã, membrii fiind
Ku-Klux-Klan
obligaþi sã pãstreze secretul ºi sã
fie discreþi. Scopul fundamental al
organizaþiei era menþinerea supremaþiei rasei albe ºi împiedicarea
emancipãrii populaþiei de culoare.
Desfinþat oficial în 1869, Ku-Klux-Klanul a continuat sã
funcþioneze clandestin încã multã vreme. K.K.K. este autorul
multor asasinate ºi intimidãri la adresa populaþiei de culoare
ºi a susþinãtorilor emancipãrii acestora. În 1915, el a fost
reînviat ºi ºi-a extins sfera de acþiune, reprezentând interesele
ultrareacþionare ale albilor împotriva diverselor grupuri etnice
sau religioase.
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1. Menþioneazã obiectivele
ºi metodele de luptã ale
miºcãrii aboliþioniste.
2. Prezintã particularitãþile
luptei dintre susþinãtorii
sclaviei ºi aboliþioniºti.
3. Determinã trãsãturile dezvoltãrii economice a SUA
la mijlocul sec. al XIX-lea.
4. Identificã diferenþele de
dezvoltare economicã dintre Sudul ºi Nordul SUA.
5. Formuleazã 3-5 întrebãri
pe care le poþi adresa
liderilor celor douã partide
– Republican ºi Democrat
– în ajunul rãzboiului civil.
6. Demonstreazã imposibilitatea rezolvãrii conflictului
dintre Nord ºi Sud pe cale
paºnicã.
7. Determinã care probleme
au fost ºi care nu au fost
soluþionate în rezultatul
rãzboiului civil din SUA.
Analizeazã una din aceste
problem în baza exemplelor concrete.

Localizeaz[ principalele b[t[lii
din timpul r[zboiului civil din
SUA. Indic[ statele aboli\ioniste
=i statele sclavagiste.
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Activitatea reformatoare a lui
Alexandru Ioan Cuza
Cea mai important[ realizare a domniei lui Al.I. Cuza o constituie activitatea reformatoare. Aceast[ politic[
]ns[ nu a fost sus\inut[ de o mare parte din proprietari =i chiar de unii intelectuali. }n anul 1866 Al.I. Cuza
a fost silit s[ abdice de la putere, =i la conducerea Rom`niei a fost invitat principele Carol din dinastia
Hohenzollern-Sigmaringen.

EVOCARE


Din cauza cãror factori (interni
ºi externi) Þãrile Române nu
aveau posibilitate sã se uneascã
mai înainte?



Ce rol au avut evenimentele
din anii 1847-1848 pentru
realizarea procesului de unire a
Principatelor?



Cum se explicã faptul, cã deºi
Þãrile Române erau dezbinate
limba, tradiþiile ºi alte valori
rãmâneau sã fie comune?

● Unirea definitivã
Dupã recunoaºterea dublei alegeri
a lui Alexandru Ioan Cuza de cãtre puterile garante, principalul
scop al politicii acestuia a devenit desãvârºirea unitãþii politice ºi
administrative a tânãrului stat. Fãrã a obþine permisiunea marilor
puteri, Cuza a început unificarea aparatului de stat. Primul pas a
fost fãcut în martie 1859, când Turcia l-a recunoscut pe Costache
Negri în calitate de unic reprezentant al Principatelor. Având dreptul de a numi un comandant unic al forþelor armate, Cuza a iniþiat
unificarea armatei prin crearea unui singur stat major, formarea
unui serviciu unic de intendenþã. Conform Convenþiei de la Paris,
pentru Moldova ºi Þara Româneascã existau douã guverne, douã
parlamente, douã capitale, ceea ce constituia un obstacol în calea
dezvoltãrii Principatelor Unite. Domnul trebuia sã se afle o parte
a anului la Bucureºti, iar alta la Iaºi. Dupã tratative dificile în
noiembrie 1861, Imperiul Otoman a recunoscut unirea completã
a Principatelor, cu acordul puterilor garante, dar numai pe timpul
vieþii lui Al.I. Cuza. A fost format un singur guvern, sub preºedinþia
lui Barbu Catargiu, cu sediul la Bucureºti. La 11 decembrie 1861,
Alexandru Ioan Cuza proclamã unirea ºi naºterea naþiunii române
în cadrul noului stat cu numele România.
● Secularizarea averilor mãnãstireºti Una dintre primele

Alexandru Ioan Cuza. Portret de Carol
Popp de Szathmary, 1865

VOCABULAR
▪ Secularizare
▪ Mãnãstiri închinate
▪ Loviturã de stat
▪ ”Monstruoasa coaliþie”
▪ Falce, pogon

reforme realizate de Al.I. Cuza a fost secularizarea averilor mãnãstireºti.
Încã din sec. al XIV-lea mulþi domni ºi dregãtori români închinau bisericile ridicate ori înzestrate de ei patriarhiilor de la Constantinopol,
Ierusalim, Antiohia ori marilor mãnãstiri din Peninsula Balcanicã ºi din
Orient. Acest lucru se fãcea din diferite motive: fie pentru a le asigura
prosperitatea acestor lãcaºuri aflate sub turci, fie din considerente
de prestigiu. Cei cãrora le erau închinate mãnãstirile erau datori sã
se îngrijeascã de bunãstarea lor ºi sã îndeplineascã obligaþiile prevãzute de ctitori: întreþinerea de spitale, ºcoli etc. Tot ce rãmânea dupã
îndeplinirea acestora era considerat venitul patriarhiilor strãine. Dar
cu timpul, în special sub grecii fanarioþi, mãnãstirile închinate ajung sã
fie considerate de patriarhi ca simple surse de venit, nefiind îndeplinite
obligaþiile prevãzute de ctitori.
Propunerea lui Al.I. Cuza de a rãscumpãra pãmântul a fost
respinsã de patriarhi, aceðtia continuând abuzurile ºi neachitând
datoriile faþã de stat. Cu intenþia de a rezolva conflictul, la 25 decembrie 1863, Cuza-Vodã, prin preºedintele guvernului Mihail
Kogãlniceanu, prezintã Camerei un proiect de lege conform cãruia
urmau sã fie secularizate toate averile mãnãstireºti din România.
Aceastã generalizare era menitã sã dea conflictului un caracter de
problemã internã, ºi nu de act de discriminare a ortodocºilor greci,
susþinuþi cel mai activ de þarul Rusiei. Cu 93 de voturi pentru ºi
numai trei contra proiectul de lege a fost susþinut. În patrimoniul
statului a intrat o uriaºã avere de circa 25% din teritoriul þãrii.
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C U R S
● Lovitura de stat. Legea ruralã
Reformele lui Constantin Mavrocordat i-au
eliberat pe þãrani de ºerbie, însã fãrã a-i împroprietãri. Devenind clãcaºi, ei erau datori sã
munceascã gratuit un anumit numãr de zile pe
moºia proprietarului. Soarta clãcaºilor n-a fost
soluþionatã nici de Regulamentul organic, nici
de Revoluþia de la 1848. Pe timpul lui Al.I. Cuza,
aceastã problemã devine foarte acutã, fiind posibile mari tulburãri sociale în caz de nerezolvare.
Pentru a realiza reforma agrarã, era necesar, în
primul rând, de a întãri puterea executivã centralã, limitând influenþa moºierilor conservatori
asupra puterii legislative. Camera Deputaþilor, în
componenþa cãreia prevalau marii proprietari de
pãmânt, era un generator de instabilitate în þarã ºi
piedica principalã în înfãptuirea reformei agrare.
În aprilie 1864 guvernul Kogãlniceanu a
înaintat Adunãrii proiectul de lege ruralã, dar a
fost respins. Domnul, neacceptând demisia lui
Kogãlniceanu, a dizolvat Adunarea, dominatã
de conservatori, astfel a fost înfãptuitã lovitura
de stat din 2 mai 1864. Un plebiscit a adoptat
noua constituþie, numitã Statutul dezvoltãtor al
Convenþiei de la Paris. Prerogativele domnului au
fost lãrgite. El, singur, avea iniþiativa legislativã,
numind personal în fiecare an preºedintele Adunãrii Elective. Conform Statutului, a fost înfiinþat
Senatul, majoritatea membrilor cãruia erau numiþi
de cãtre domn. Noua lege electoralã deºi avea la
bazã tot sistemul cenzitar, era mai democraticã,
deoarece mãrea considerabil numãrul de alegãtori,
ceea ce era un mare progres faþã de trecut, când
doar cinci mii de alegãtori hotãrau viaþa politicã a
þãrii. Funcþiile principale ale Camerei Deputaþilor
se transferau asupra domnului ºi a noilor instituþii,
Consiliul de Stat ºi Senatul. La 28 iunie 1864, în
urma unei vizite a lui Al.I. Cuza la Constantinopol,
Imperiul Otoman ºi reprezentanþii puterilor garante, prin “Actul adiþional”, au ratificat rezultatele
plebiscitului.
Pe baza proiectului lui Kogãlniceanu, respins
de Camerã în aprilie, la 14 august 1864 a fost
decretatã legea ruralã. Se proclama desfiinþarea
clãcii, dijmei ºi altor obligaþii datorate stãpânilor
de moºii, în naturã sau în bani. Clãcaºii au fost
împroprietãriþi cu pãmânt. Aceste loturi nu puteau
fi înstrãinate timp de 30 de ani. Pentru lichidarea
prestaþiilor ºi pentru pãmânt, þãranul era dator
sã plãteascã o sumã de rãscumpãrare eºalonatã
pe un termen de 15 ani. Importanþa istoricã a
reformei din 1864 nu poate fi subestimatã. Masa
principalã a locuitorilor þãrii au devenit proprietari
deplini asupra pãmântului ºi a roadelor muncii lor.
Aceasta a deschis calea modernizãrii agriculturii
– ramura de bazã a economiei României.

Statuia lui Alexandru Ioan Cuza din Iaði.
Statuile de la baza soclului: Mihail Kogãlniceanu, Costache Negri, Nicolae Kreþulescu, Ioan Florescu

● Abdicarea lui Cuza. Alegerea lui Carol I
Înfãptuirea legii rurale, reforma sistemului politic ºi alte reforme au restrâns considerabil puterea
economicã ºi politicã a moºierimii. În þarã se crease
o puternicã opoziþie nemulþumitã de conducerea
lui Al.I. Cuza. Conservatorii (albii) îl acuzau pentru
reformele progresiste, iar liberalii radicali (roºii),
care nu au participat la guvernare, pentru întãrirea
peste mãsurã a puterii centrale de stat ºi tendinþe
dictatoriale. Atât conservatorii, cât ºi liberalii s-au
unit, reprezentând o forþã mare, inclusiv în rândurile armatei. Scopul principal era de a-l înlãtura
pe Al.I. Cuza de la domnie ºi de a realiza deciziile
adunãrilor ad-hoc (1857). Aceastã alianþã a fost
numitã de contemporani “monstruoasa coaliþie”.
La 11 februarie 1866, domnul a fost silit sã semneze actul de abdicare sub ameninþarea directã
a conjuraþilor pãtrunºi în palat. Restul zilelor, el,
“domnul unirii ºi al marilor reforme”, le-a petrecut
peste hotare, mai ales la Viena ºi Florenþa.
Puterea supremã în þarã a preluat-o “monstruoasa coaliþie”, care a instaurat o locotenenþã
domneascã, formatã din trei membri: L. Catargiu,
N. Golescu ºi colonelul N. Haralampie. Ei au început
sã pregãteascã instaurarea unui nou regim. La 10
mai 1866, la Bucureºti soseºte noul domnitor al
Românilei, Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen.
Intrarea lui Carol în Bucureðti, 10 mai 1866
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D O S A R
Suprafaþa de pãmânt cu care a fost împroprietãritã
þãrãnimea prin legea ruralã (aug. 1864)
Categorii de
împroprietãrire
Fruntaºi (cu 4
vite de tracþiune)
Mijlocaºi (cu 2
vite de tracþiune)
Pãlmaºi (fãrã
forþã de tracþiune)

Muntenia
(pogon)

Moldo- Bolgrad, Cava
hul, Ismail
(falce)
(falce)

11

5,5

6,4

7,13

4

2,5

4,1

2,5

2,5

Suprafaþa de pãmânt cu care a fost împroprietãritã
populaþia sãteascã în Basarabia (1868-1870)
Categorii de
împroprietãriþi
Tãrani (o familie)
Þãrani ai statului (o familie)
Coloniºti (o persoanã)

În mediu
(desetine)
2,9
8,0
10,7

Formuleaz[ dou[ concluzii ]n baza informa\iei
din tabele. Comenteaz[-le.

A

Barbu Catargiu (1807-1862)

Unul din liderii grupãrii conservatoare. Primul prim-ministru
al guvernului unic al României,
constituit în ianuarie 1862.
Guvernul Catargiu a luat unele
mãsuri pentru organizarea statului român unificat. În acelaºi
timp a adoptat o lege ruralã
care apãra interesele moºierilor
în detrimentul þãranilor, ce nu a
putut însã fi aplicatã.

B

Mihail Kogãlniceanu (1817-1891)

Descinde dintr-o familie
veche de boieri din Moldova.
Începând cu anul 1834 îºi face
studiile în Franþa ºi Germania,
revenind în 1838 în þarã. A
jucat un rol de-osebit în dezvoltarea conºtiinþei naþionale
a românilor ºi în lupta pentru
unirea din 1859, optând în Adunarea ad-hoc pentru îmbinarea revendicãrilor naþionale cu
realizarea reformelor sociale. În
funcþia de prim-ministru al României pe timpul domniei lui
Al. I. Cuza a realizat un vast program de reforme menit
sã contribuie la fãurirea României moderne.
Determin[ rolul pe care l-au avut B. Catargiu =i
M. Kog[lniceanu ]n promovarea reformelor.
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C

Prinþ strãin

“Nu întâmplãtor el era strãin. ªi nu întâmplãtor dintr-o
familie domnitoare din Europa (în cazul lui Carol I din
familia Hohenzollern-Sigmaringen, ce se afla pe tronul
Germaniei). Era una dintre doleanþele cele mai însemnate ale divanurilor ad-hoc din 1857. Românii voiau sã
consolideze statul lor ameninþat cu dezmembrarea de
imperiile vecine. Ei sperau cã un principe strãin, dintr-o
casã domnitoare din Apus, prin prestigiul ei, ºi, de ce
nu, prin sprijinul familiei din care venea, le va putea fi
de folos în redobândirea independenþei ºi pãstrarea ei...”
Ion Mamina, Ion Bulei,
Guverne ºi guvernanþi (1866-1916)

D

Carol I al României (1839-1914)

Carol de HohenzollernSigmaringen. S-a nãscut la
8 aprilie 1839. Este cel de-al
doilea fiu al principelui Karl
Anton de Hohenzollern-Sigmaringen. Dupã ce a primit o
educaþie aleasã în familie, în
anul 1857 intrã în armatã. În
1863 devine locotenent în regimentul dragonilor de gardã
din Prusia. Urmeazã cursuri
de istorie la Universitatea din
Bonn, cãlãtoreºte mult prin Europa ºi Africa. Era înrudit
cu regele Prusiei, iar pe linia mamei sale ºi cu împãratul
Franþei. Fiind sfãtuit de Napoleon al III-lea ºi de cancelarul Prusiei Otto von Bismarck, acceptã propunerea lui
I. Brãtianu de a urca pe tronul României.

E

Abdicare forþatã sau benevolã?

“Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a fost chemat
numai dupã o lunã de la detronarea lui Cuza, în care nu
avusese niciun amestec. Tânãrul de 27 de ani avea avantajul de a fi înrudit cu dinastia germanã ale cãrei victorii
asupra Austriei vor încuraja în curând proiectele de unire
a tuturor românilor într-un singur stat, dar ºi cu cea rusã,
cu cele din Anglia, Belgia, Portugalia, Brazilia ºi chiar cu
împãratul Napoleon al III-lea, pe atunci arbitrul Europei
ºi protectorul românilor. Cãsãtoria din 1870 cu Elizabeta
de Wied a adãugat o legãturã cu familia domnitoare a
Olandei. Alegerea lui Carol, de cãtre aceiaºi senatori ºi
deputaþi care colaboraserã cu predecesorul sãu, a fost
supusã unui plebiscit, care a confirmat-o cu o mare majoritate. (...) Rezultatul consultãrii populare a fost respectat
de Cuza însuºi, care a refuzat demn oferta diplomaþiei
franceze de a-l readuce la tron.”
Andrei Pippidi, România regilor
Argumenteaz[ alegerea unui principe str[in în
România dup[ abdicarea lui Al.I. Cuza.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Judeþele Cahul, Bolgrad ºi Ismail (1856-1878)
Componenþa etnicã a celor trei judeþe a suportat schimbãri radicale în prima jumãtate a secolului al XIX-lea în urma colonizãrii
acestei regiuni cu coloniºti strãini. Aceastã realitate crea anumite
dificultãþi autoritãþilor române. Coloniºtilor strãini le-au fost reconfirmate toate privilegiile acordate de autoritãþile þariste. Cu toate
acestea, ei, aþâþaþi de propaganda þaristã, au trimis delegaþii la
Istanbul ºi la Paris. Acestea au depus plângeri contra autoritãþilor
române, care le-ar fi încãlcat privilegiile. Statul român a contribuit la
emanciparea naþionalã a coloniºtilor basarabeni, care pânã la 1856
au fost supuºi unui proces activ de deznaþionalizare ºi rusificare.
Schimbãri radicale s-au înregistrat ºi în destinul românilor basarabeni din cele trei judeþe. În baza legii cu privire la introducerea
învãþãmântului primar obligatoriu ºi gratuit, în toate comunele din
regiune au fost înfiinþate ºcoli primare. Copiii românilor, pentru
prima oarã, au obþinut dreptul de a studia în limba maternã.
În cei douãzeci ºi doi de ani de administraþie româneascã, în regiune a fost instituitã o reþea de ºcoli secundare, ce
includea câteva licee ºi un seminar teologic. Cei mai buni absolvenþi
ai acestor instituþii ºi-au urmat studiile la instituþiile superioare
de învãþãmânt de la Iaºi ºi Bucureºti.
Schimbãri benefice s-au produs ºi în sfera economicã. Cele trei
judeþe au fost integrate în regiunea economicã de la Dunãrea de
Jos. Comerþul intens din zonã a stimulat o dezvoltare acceleratã a
agriculturii, creºterii animalelor ºi altor ramuri ale economiei.
Populaþia basarabeanã a profitat de inovaþii moderne de tip
occidental ºi în domeniul administraþiei publice. Organele autoadministrãrii locale erau alese în mod democratic de populaþia
maturã din fiecare comunã.

1. Enumerã paºii întreprinºi
de Alexandru Ioan Cuza
pentru desãvârºirea
unitãþii administrative a
statului.
2. Stabileºte scopul urmãrit
de domnii Þãrilor Române
prin închinarea unor
mãnãstiri româneºti Locurilor Sfinte.
3. Demonstreazã cã, în urma
loviturii de stat din 1864,
regimul politic din România a devenit mai autoritar.
4. Analizeazã legile care au
fost adoptate în perioada
dintre lovitura de stat ºi
abdicarea lui Al.I. Cuza.
Cum explici aceastã intensã activitate legislativã?
5. Explicã de ce coaliþia care
a dus la abdicarea lui Al.I.
Cuza a fost numitã de
contemporani “monstruoasã“.

EUROPA DE SUD-EST
ÎN ANII 1875-1878

“De ce ni s-a dat Basarabia? Pentru cã am cerut-o? Pentru cã Europa
a vrut sã ne fie plãcutã? Pentru cã
ne tragem de la împãratul Traian?
Nicidecum. Basarabia s-a dat, la
1856, pentru cã Puterile cele mari
ale Europei au crezut cã este de un
interes european de a depãrta Rusia
de la Dunãre.”
Dimitrie Sturdza

În ce m[sur[ eşti de acord
cu afirma\iile lui Dimitrie
Sturza în Senatul României?
Localizeaz[ pe hart[ cele trei
jude\e din sudul Basarabiei
care au fost retrocedate Rusiei
în 1878.
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Reformele burgheze din Basarabia
în anii 60-70 ai sec. al XIX-lea

}nfr`ngerea suferit[ de Rusia ]n R[zboiul Crimeii a scos ]n eviden\[ starea economic[ =i social-politic[ ]napoiat[ a imperiului
\arist. Alexandru al II-lea, ]n\eleg`nd care sunt cauzele principale ale acestei ]napoieri social-economice a \[rii, a convocat ]n
anul 1857 o Comisie central[ pentru ]mbun[t[\irea st[rii \[ranilor, care a =i preg[tit reforma \[r[neasc[. }n a doua jum[tate
a sec. al XIX-lea guvernul \arist a ]ntreprins un =ir de reforme, printre care: agrar[, a zemstvelor, administrativ[, militar[ =.a.

EVOCARE






În ce consta politica þarismului
în Basarabia, dupã anexarea
teritoriului în anul 1812?
Care erau ocupaþiile principale ale populaþiei Basarabiei
în prima jumãtate a secolului
al XIX-lea?
De ce reforme avea nevoie
societatea în Basarabia în
secolul al XIX-lea?

Moarã de vânt din Basarabia, sec.
XIX

VOCABULAR
▪ Reformã burghezã
▪ Zemstvã
▪ Judeþ
▪ Dumã

● Reforma agrarã
Reforma þãrãneascã efectuatã de
þarism în guberniile centrale ale Rusiei s-a extins ºi asupra periferiilor naþionale, inclusiv asupra Basarabiei. Fiind burghezã dupã
conþinutul ei, reforma deschidea un anumit câmp liber afirmãrii
noilor relaþii, care se statorniceau cu intensitate inegalã în diferite regiuni ale Rusiei. În þinut, reforma s-a înfãptuit în perioade
diferite. Pe malul stâng al Nistrului, pe teritoriile care fãceau parte
din guberniile Herson ºi Podolie, reforma a fost înfãptuitã pe baza
Regulamentului din 19 februarie 1861. În gubernia Herson, legea
prevedea eliberarea iobagilor ºi împroprietãrirea þãranilor cu câte
un lot de pãmânt de la 3 pânã la 5 desetine. În Basarabia, Regulamentul se rãsfrângea asupra unei pãrþi infime de þãrani (þiganii care
alcãtuiau aproximativ 1,17% din populaþie), deoarece din motive
politice guvernul þarist nu a introdus aici ºerbia.
Necesitatea de a lichida înapoierea economicã ºi
de obþine un venit mai mare la buget, numeroasele
tulburãri þãrãneºti (în perioada anilor 1861-1868 au
avut loc 46 de tulburãri þãrãneºti, dintre care 16 au
fost înãbuºite cu forþa armatã), influenþa reformelor din
1861 din Rusia ºi a celor înfãptuite de Al.I. Cuza peste
Prut au impus oficialitãþile de la Petersburg sã recurgã
la aplicarea reformei agrare în Basarabia. Reforma
þãrãneascã a fost realizatã în câteva etape: în ani diferiþi
pentru diferite categorii ale populaþiei sãteºti. Pentru
þãranii clãcaºi, care alcãtuiau circa 60%, reforma se
aplica în conformitate cu legea agrarã din 14 iulie 1868.
Conform acestei legi, fiecare þãran primea un lot de pãmânt de
circa 2,9 desetine. În total, þãrãnimea a primit 1,5 mln desetine de
pãmânt. Cam tot atâtea rãmaserã în proprietatea moºierilor ºi a
statului. Pentru pãmântul primit, þãranul era obligat sã plãteascã
moºierului 20% din costul lui. Restul 80% moºierul le primea de
la stat. Într-un rãstimp de 49 de ani, þãranul trebuia sã restituie
statului aceastã sumã cu dobândã. Dobânda a dublat suma plãtitã
de þãrani faþã de costul iniþial al pãmântului.
Pentru þãranii de stat ºi coloniºti au fost înfãptuite reforme speciale în anii 1869-1871, potrivit cãrora ei au primit de la 8 desetine
pânã la 11 desetine de pãmânt în mediu pe cap de locuitor, pentru
o sumã mai micã de rãscumpãrare.
Reforma agrarã, înfãptuitã în Basarabia cu ºapte ani mai târziu
decât în restul Imperiului Rus, cu toate cã i-a împroprietãrit pe
þãrani, nu a îmbunãtãþit situaþia lor ºi nu i-a egalat cu celelalte
categorii de agricultori. Reforma era aplicatã încet, cãtre 1877 nu
fuseserã împroprietãriþi decât 27% din þãrani. Caracterul limitat
al reformei a stârnit indignarea þãranilor. Din 1869 pânã în 1872
au avut loc 96 de tulburãri þãrãneºti. Autoritãþile au trimis unitãþi
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militare în judeþele Bãlþi ºi Soroca. Mulþi participanþi au fost supuºi execuþiei cu vergile, arestaþi
ºi exilaþi. În pofida inconsecvenþei sale, reforma a
creat unele condiþii favorabile dezvoltãrii capitalismului în agriculturã. În special, aceasta s-a datorat faptului cã loturile au fost repartizate fiecãrei
familii în parte, ºi nu în cadrul obºtii, aºa cum s-a
procedat în alte gubernii ale Rusiei.

● Consecinþele reformelor burgheze
Transformãrile burgheze din Rusia au cuprins
nu numai sfera agrarã, ci ºi sfera administraþiei
de stat. În Basarabia, la fel ca ºi în alte gubernii
europene ale imperiului, a fost efectuatã reforma
zemstvelor. Pregãtirea ei a început în anul 1864,
dar se tãrãgãna din cauza cã nu se efectuase
reforma agrarã. Peste patru luni dupã apariþia
Regulamentului din 14 iulie 1868, la 15 noiembrie
1868 a fost emisã hotãrârea cu privire la aplicarea
Regulamentului din 1 ianuarie 1864 referitor la
instituþiile de zemstvã guberniale ºi judeþene din
Basarabia. Fiecare judeþ, oraº obþinea dreptul de a
alege consiliile de comune, judeþene ºi provinciale,
compuse din moºieri, orãºeni ºi þãrani. Alegerile
în zemstvã erau efectuate dupã un sistem neproporþional de reprezentare. Componenþa socialã
a zemstvei provinciale constituia: 77% moºieri,
15,5% orãºeni, 5,5% þãrani, 2% clerici. În competenþa zemstvelor intrau o serie de probleme care
priveau gospodãria localã, învãþãmântul public,
serviciul medical, de alimentaþie etc. Activitatea
lor pe teren economic era destul de mare, însã pe
teren politic ºi cultural, cu mici excepþii, ele jucau
rolul unui instrument de rusificare. Dupã anul
1873, Basarabia îºi pierde ultimele elemente de
autonomie ºi devine o simplã gubernie a imperiului, administratã dupã legile ruseºti.

La 16 iunie 1870 a fost aprobat un nou Regulament urban, iar la 22 august a fost deschisã
o instituþie regionalã pentru treburile orãºeneºti,
în competenþa cãreia intra munca de pregãtire
necesarã în vederea aplicãrii Regulamentului în
oraºele þinutului. În martie 1871, la Chiºinãu a
avut loc deschiderea noii dume orãºeneºti. Mai
târziu, legea urbanã a fost aplicatã în alte ºase
oraºe: Cetatea Albã, Bender, Hotin, Soroca, Bãlþi
ºi Orhei. Poziþia dominantã în dumele orãºeneºti
era ocupatã de moºieri ºi funcþionari. Burghezia
era în minoritate, puþin numeroasã ºi nu se bucura de autoritate. Dupã componenþa naþionalã,
majoritatea în dume o ocupau ruºii. Cãtre 1897,
moldovenii alcãtuiau numai 14,2% din populaþia
orãºeneascã a Basarabiei, aceasta fiind rezultatul
politicii coloniale þariste, care limita stabilirea la
oraº a bãºtinaºilor. De exemplu, 12 familii din satul
Ghiduleni, judeþul Orhei, stabilite la Chiºinãu,
timp de 5 ani (1835-1840), nu puteau obþine viza
de reºedinþã.
La 22 aprilie 1869, Consiliul de Stat a adoptat
hotãrârea de a efectua în Basarabia o reformã
judecãtoreascã. Odatã cu aplicarea noilor regulamente judecãtoreºti, vechile instanþe au fost
desfiinþate. Reforma introducea aceleaºi instanþe
judiciare pentru toate stãrile sociale, stabilea posibilitatea procedurii judiciare, instituind avocatura
ºi curtea de juraþi. Totodatã, ea restrângea sfera
de acþiune “a legilor locale ale Basarabiei”, care
reflectau normele dreptului feudal. Prin aceasta
au fost lichidate particularitãþile locale. A fost
înfiinþatã judecãtoria de gradul doi (instanþa superioarã supusã Palatei de la Odesa). Procesele
ºi documentele judiciare urmau sã fie întocmite
exclusiv în limba rusã.
Deºi reformele din anii 60-70 ai secolului al
XIX-lea din Basarabia au avut un caracter limitat
ºi inconsecvent, ele au contribuit
mult la dezvoltarea relaþiilor capitaliste în economie ºi au modernizat vechile instituþii existente. În
acelaºi timp, începând cu 1873,
Basarabia a pierdut completamente
caracterul de provincie privilegiatã,
transformându-se într-o simplã
gubernie ruseascã condusã în întregime dupã legile imperiale ruse.

Vinificaþia – una dintre ocupaþiile de bazã
ale populaþiei rurale din Basarabia
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D O S A R
C

Descrie schimb[rile ce au intervenit ]n modul de
via\[ al oamenilor din Basarabia ]n sec. XIX.

Despre esenþa reformei zemstvelor

A

“Reforma zemstvelor a fost întreprinsã pentru a satisface pretenþiile nobilimii, care vroia sã fie compensatã
pentru pierderea drepturilor asupra þãrãnimii printr-o
reformã constituþionalã, influenþatã de interesele nobilimii [...]”.
Alexandru Boldur
De ce era necesar[ reforma zemstvelor? Eşti de
acord cu p[rerea autorului? Argumenteaz[.

Componenþa zemstvelor
judeþene din
Basarabia
Categoriile

Al. Boldur despre necesitatea reformelor

Rãzboiul din Crimeea a produs în Rusia o impresie
enormã. Eºecul suferit pe câmpul de luptã se prezenta
totodatã ºi ca o dovadã a stãrii economice ºi socialpolitice înapoiate a statului rusesc. Societatea rusã a
simþit acut lovitura mortalã, datã cercurilor oficiale
guvernamentale, care, în goanã dupã teritorii strãine,
trebuiau sã piardã ºi acelea pe care le posedau... Ura
europeanã faþã de Rusia a început sã fie explicatã de ruºi
prin politica externã ºi internã greºitã a guvernelor ruse.
S-a constatat atunci cã drumurile ruse se aflau într-o
stare insuportabilã ºi cãile ferate s-au arãtat insuficiente,
cã starea sanitarã a armatei rãmânea teribilã, finanþele
se vedeau complet dezorganizate...
Critica acestei situaþii, bazatã pe o nouã apreciere
a valorilor sociale ºi politice, duce la o rãspândire generalã a spiritului de reforme. Pe de altã parte, munca
þãranului iobag nu mai era rentabilã. Se înmulþeau
fabricile ºi se simþea nevoia acutã de muncã liberã.
Acelaºi fenomen se observã ºi în agriculturã. Munca
pãmântului prin iobagi era legatã de fapt cu pierderea
aproximativ a unei pãtrimi din timpul întrebuinþat pentru
cultivarea pãmântului.
Þãrãnimii îi lipsea liniºtea. Ea se revolta mereu împotriva ordinii sociale existente. Revoltele s-au îndesit
mai ales în ultimii ani ai dominaþiunii lui Nicolai I. Þarul
Nicolai I, precum ºi nobilimea din timpul lui trãiau sub
ameninþarea permanentã a unei revoluþii. Urmaºul lui,
Alexandru II, dorind sã iasã din impasul în care se afla
atât gospodãria nobiliarã, cât ºi întreaga economie
a Imperiului Rus, a crezut cã e mai bine „ca þãranul
sã fie eliberat de iobãgie de sus”, decât sã se încerce
eliberarea lui, de jos.

sociale (%)
1.

Nobilii - 42

4.

Clerul - 2

Cum crezi, exista o repartizare echitabil[ în
cadrul zemstvelor? Argumenteaz[ opinia.

B

Rezoluþia lui Alexandru II, din 28 octombrie 1873, referitoare la propunerea Consiliului de Stat de a schimba denumirea regiunii Basarabia în gubernie
şi de a desfiinþa Consiliul regional al
Basarabiei

Maiestatea Sa imperialã a binevoit sã aprobe propunerea Consiliului de Stat de a schimba denumirea
regiunii Basarabia în gubernie ºi de a desfiinþa Consiliul
regional ºi a dispus sã fie executatã.
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Ðcoala Polivalentã din Chiðinãu

Cum au influen\at reformele burgheze asupra
moderniz[rii ora=elor?

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Reformele în Basarabia
ºi politica de colonizare a þarismului
În Basarabia þarismul a desfãºurat un ºir de reforme cu
scopul de a lichida statutul de provincie privilegiatã. La prima
vedere autoritãþile doreau sã soluþioneze problema agrarã, deºi
au tensionat ºi mai mult situaþia þãranului basarabean. Pãmântul
a fost repartizat iraþional. Decalajul dintre moºieri ºi þãrani era
foarte mare, ceea ce a fost un obstacol pentru progresul economic
ºi dezvoltarea relaþiilor de piaþã. În timp ce moºierii stãpâneau
64,7% din terenuri (1,2% din numãrul total de populaþie), þãranii
(58,6% din populaþie) aveau în posesiune mai puþin de o desetinã
de pãmânt pentru familie. Coloniºtii aºezaþi în Basarabia dupã
anexarea regiunii aveau o situaþie mai bunã, deþineau 11,8% din
terenuri (12,7% din populaþie).
Deficitul de pãmânt ºi creºterea impozitelor pentru þãrani i-au silit
pe þãranii basarabeni sã emigreze în diferite regiuni ale imperiului,
în special în sudul Ucrainei, Caucaz, Crimeea ºi altele.
Pe de altã parte, reformele erau o necesitate a timpului.
Basarabia era una dintre cele mai înapoiate gubernii ale
imperiului ºi reformele întreprinse au impulsionat transformãrile
din societate.
Examineaz[ harta.
Localizeaz[
principalele oraşe şi
centre jude\ene, locurile de
reşedin\[ a
zemstvelor
şi localit[\ile unde
au fost
create
dume
or[şeneşti.

1. Explicã necesitatea reformelor întreprinse în
Basarabia în anii 60-70 ai
se-colului al XIX-lea. Ce
interese urmãreau diferite
forþe?
2. Determinã ce caracter
avea reforma agrarã din
Basarabia. Ce schimbãri
s-au produs în statutul
þãranului dupã reformã?
Crezi cã aceste reforme au
rezolvat problema agrarã?
Argumenteazã-þi opinia.
3. Comparã reforma agrarã
din Basarabia din 1868 cu
cea din Rusia din 1861.
Identificã asemãnãri ºi
deosebiri. Explicã de ce reforma þãrãneascã din 1861
a vizat doar o micã parte a
þãranilor din Basarabia.
4. Precizeazã ce categorii
de populaþie deþineau
reprezentanþã majoritarã
în organele administraþiei
locale.
5. Caracterizeazã reformele
burgheze în Basarabia. Ce
interese urmãrea þarismul
prin promovarea acestor
reforme? Stabileºte consecinþele reformei militare
pentru Basarabia, odatã
cu introducerea serviciului
militar obligatoriu.
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S I N T E Z Ã
Capitolul V

MODERNIZAREA STATELOR
(1850-1914)

Cl[direa Parlamentului, Londra, 1890

Tulbur[rile revolu\ionare de la sf`r=itul sec. al XVIII-lea — prima jum[tate a sec. al XIX-lea au provocat frica elitelor guvernante pentru pozi\ia lor ]n societate. At`t ei, c`t =i opozi\ia c[uta fundament[ri teoretice ale or`nduirii social-politice existente
=i celei de perspectiv[. Vechile dogme conservatoare, ]n ciuda faptului c[ sunt supuse unei revizuiri cedeaz[ ]n favoarea celor
liberale =i socialiste. Perioada se caracterizeaz[ prin afirmarea individualit[\ii umane =i cre=terea rolului ei ]n societate =i via\a
politic[. P`n[ la Primul R[zboi Mondial majoritatea statelor europene au fost monarhii (cu c`teva excep\ii: Fran\a ]n perioada
republicilor, Portugalia, Elve\ia). Regimul politic (autoritar sau democratic) nu depindea de forma de guvern[m`nt (monarhic[
sau republican[), ci de raporturile de for\[ ]n societate =i de tradi\iile politice locale.
Pe continentul american, cu excep\ia monarhiei ]n Brazilia, s-au instaurat republici, dar acestea nici pe departe nu
puteau fi numite democratice. Confruntarea major[ a acestei perioade ]n Lumea Nou[ a avut loc ]n SUA. Accentuarea decalajelor dintre Nord =i Sud, amplificate de aspecte economice =i sociale, genereaz[ o criz[ de sistem. Men\inerea sclaviei,
condamnat[ deja ]n Europa, d[ o dimensiune moral[ =i politic[ contradic\iilor existente. Criza izbucne=te sub forma unui
r[zboi de secesiune. Victorios, Nordul industrial impune o “reconstruc\ie” umilitoare Sudului. Abolirea sclaviei nu ]nseamn[
]ns[ =i rezolvarea problemelor popula\iei de culoare.
}n spa\iul rom`nesc, modernizarea ]n spirit occidental ]ncepe cu activitatea reformatoare a domniei lui Al.I. Cuza. Aceast[
politic[ ]ns[ nu a fost sus\inut[ de o mare parte din mo=ieri =i chiar de unii intelectuali. }n anul 1866 Al.I. Cuza a fost silit s[
abdice de la putere, =i la conducerea Rom`niei a fost invitat principele Carol din dinastia Hohenzollern-Sigmaringen. Schimbarea la tron nu a stopat procesele de modernizare, care decurgeau stabil, dar ceva mai lent dec`t ]n Europa Occidental[.
Basarabia continua s[ fie provincie a Imperiului Rus =i era ferit[ de mult timp de orice reforme. }nfr`ngerea suferit[
de Rusia ]n R[zboiul Crimeii a scos ]n eviden\[ starea economic[ =i social-politic[ ]napoiat[ a imperiului \arist. Alexandru
al II-lea, ]n\eleg`nd care sunt cauzele principale ale acestei ]napoieri social-economice a \[rii, a convocat ]n anul 1857 o
Comisie central[ pentru ]mbun[t[\irea st[rii \[ranilor, care a preg[tit reforma \[r[neasc[. }n a doua jum[tate a sec. al XIXlea guvernul \arist a ]ntreprins un =ir de reforme, printre care: agrar[, a zemstvelor, administrativ[, militar[ =.a.

REÞINE!






În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, în statele din Europa ði SUA a învins capitalismul liberal,
care va evolua spre cel monopolist, revoluþia industrialã pãtrunde în alte regiuni ale lumii, ia proporþii
urbanizarea ði se modernizeazã modul de viaþã al oamenilor.
În statele dezvoltate se consolideazã sistemul politic constituþional, se lãrgeðte dreptul electoral ði
se cristalizeazã partidele ði curentele politice.
Liberalismul, tradiþionalismul, democraþia, naþionalismul ði socialismul devin ideologii dominante
în societatea modernã.

NOÞIUNI-CHEIE
Progres, democraþie, independenþã, drepturi ði libertãþi,
responsabilitãþi.

GÂNDIRE CRITICÃ:





Care sunt fundamentele democraþiei într-un stat de drept?
În ce mãsurã satisfac regimurile democratice aspiraþiile sociale
ale maselor populare?
Poate oare Constituþia SUA sau democraþia occidentalã sã
serveascã drept model pentru Republica Moldova? Argumenteazã.
E posibil de realizat un sistem democratic internaþional?
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E V A L U A R E
I. TIMPUL ÎN ISTORIE
Descrie cinci-ðase date ði evenimente care, în opinia ta, au fost caracteristice procesului de
modernizare a þãrilor din Europa de Est ði au consolidat sistemul politic constituþional în aceste
state.

II. PERSONALITÃÞI ISTORICE
Descrie calitãþile ðefilor de state din perioada studiatã ði precizeazã rolul lor în modernizarea
statelor. Gãseðte asemãnãri ði deosebiri. Ce calitãþi consideri cã sunt bune de urmat pentru
conducãtorii actuali?

Victoria, regina Angliei

Alexandru al II-lea, þarul Rusiei

III. STUDIEREA IZVOARELOR
Analizeazã documentul. „Acþiunea guvernamentalã se limiteazã, în esenþã, la a face
sã domneascã ordinea, securitatea, justiþia.
În afara acestor limite ea înseamnã uzurparea
conðtiinþei, a inteligenþei, a muncii, într-un cuvânt a Libertãþii umane...” (M. Kogãlniceanu).
Argumenteazã-þi opinia cu exemple concrete
din istorie ði din viaþa comunitãþii, cu referire
la conþinutul documentului.

Carol I, regele României

IV. RELAÞIA CAUZÃ-EFECT
Determinã cum au influenþat schimbãrile
de sistem din perioada modernã mentalitatea
ði modul de viaþã al oamenilor (întreprinzãtor,
muncitor, þãran, nobil, scriitor, pictor, politician, femeie, copil).

V. AUTOEVALUARE
Mediteazã ce semnificaþie are termenul modernizare pentru tine. Gândeðte-te la ce ar trebui sã întreprinzi în viitorul apropiat pentru a moderniza modul tãu de viaþã ði al celor cu care
convieþuieðti în comunitate.

VI. AUTODEZVOLTARE
Realizeazã un set de întrebãri privind conþinuturile studiate în capitol:
 studiazã atent conþinuturile ði identificã subiectele controversate sau neclare;
 consultã literaturã suplimentarã;
 formuleazã întrebãri cu caracter multiprocesual: literale, de înþelegere, de aplicare, de analizã,
de sintezã, de evaluare;
 încearcã sã rãspunzi singur la aceste întrebãri ði fã-þi notiþe;
 adreseazã întrebãrile colegilor sau participã la discuþii organizate cu membrii comunitãþii.
Mediteazã ce semnificaþie are termenul modernizare pentru tine. Gândeðte-te la ce ar trebui
sã întreprinzi în viitorul apropiat pentru a moderniza modul tãu de viaþã ði al celor cu care convieþuieðti în comunitate. Cum crezi, s-ar schimba situaþia în comunitate, dacã toate persoanele
ar gândi ca tine, sau fiecare persoanã ar trebui sã demonstreze o gândire proprie? Identificã
avantajele procesului de gândire criticã.
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§33

RELAÞIILE INTERNAÞIONALE ÎN
EPOCA MODERNÃ
Diplomaþia europeanã: de la raþiune
de stat la echilibru european

Dup[ Pacea de la Westfalia (1648), ]n Europa a triumfat principiul echilibrului puterilor. Acesta s-a men\inut p`n[ la Primul
R[zboi Mondial =i consta ]n faptul c[ niciun stat nu trebuia s[ fie l[sat s[ se ]nt[reasc[, ca s[ le domine pe celelalte. Principiul
ra\iunii de stat punea pe prim-plan ideea interesului na\ional, situat deasupra sentimentelor =i simpatiilor.

EVOCARE






Ce caracter aveau relaþiile
internaþionale la începutul
epocii moderne?
De ce odatã cu creşterea pericolului rãzboaielor, apãrea
necesitatea de a consolida
sistemul de alianþe?
Care a fost impactul Congresului de la Viena asupra
relaþiilor internaþionale?

Pacea de la Westfalia Tablou de
G. Borch. Rijksmuseum Amsterdam

Tratatele de la Westfalia (1648), care
au pus capãt Rãzboiului de 30 de Ani,
au fost semnate la prima întrunire diplomaticã paneuropeanã. Aceasta a
pus baza unei noi ordine în Europa,
bazatã pe conceptul suveranitãþii de
stat.

VOCABULAR
▪ Echilibru european
▪ Concertul european
▪ Suveranitate naþionalã
▪ Sistem de alianþe

● Relaþiile internaþionale la începutul epocii moderne
Spre mijlocul secolului al XVIII-lea Europa era dominatã de câteva
monarhii puternice. Centrul continentului era controlat de Prusia
ºi Austria, care luptau pentru dominarea asupra statelor germane.
Franþa ºi Anglia erau statele cele mai puternice din Occident, iar
Rusia devenea tot mai activã, dupã succesele obþinute de Petru cel
Mare. Olanda, Polonia, Imperiul Otoman ºi cel Spaniol se aflau în
declin ºi consituiau „verigile slabe” ale politicii europene, de care
încercau sã profite celelalte puteri.
Olanda, cu toate cã a creat un mare imperiu colonial în secolul
al XVII-lea, îl pierde în secolul urmãtor din cauza teritoriului mic ºi
resurselor umane limitate. Polonia, unul dintre cele mai vechi state
europene, intrã în regres ºi este împãrþitã în secolul al XVIII-lea între
Rusia, Austria ºi Prusia, pierzându-ºi identitatea statalã.
De declinul economic ºi politic al spaniolilor au profitat francezii,
englezii ºi austriecii, care au restrâns treptat posesiunile continentale ale acestora la Peninsula Ibericã, reducându-le ºi din colonii.
Imperiul Otoman intrã ºi el în faza de descreºtere dupã ultima încercare nereuºitã de a cuceri Viena (1683).
Imperiul Habsburgic, prin Tratatul de la Karlowitz (1699),
cucereºte Transilvania, Ungaria, Podolia, Moreea ºi Dalmaþia. La
1718 Austria anexeaza Banatul, Serbia si Oltenia prin Pacea de la
Passarowitz. Slãbirea Imperiului Otoman, numit „omul bolnav al
Europei”, deschide aºa-numita chestiune orientalã, adicã problema
împãrþirii posesiunilor otomane.
În numele principiului de echilibru statele europene nu doreau
ca de pe urma destrãmãrii Imperiului Otoman sã profite un singur
stat (Rusia sau Austria). De aceea, puterile occidentale încercau sã
menþinã, pe cât de posibil, acest imperiu. Însã rapturile teritoriale
nu puteau fi evitate. Rãzboaiele ruso-turce aduc otomanilor grele
pierderi teritoriale: Crimeea ºi spaþiul bugo-nistrean, prin care Rusia
se apropia de Þara Moldovei. Teritoriile româneºti începeau sã fie
ameninþate. Austria anexeaza Bucovina (1775), iar prin Tratatul
de la Bucureºti (1812), ruºii anexeazã Basarabia.
● Rãzboiul de ªapte Ani (1756-1763)
Rivalitãþile
dintre marile puteri au dus la reevaluarea sistemului de alianþe.
Austria ºi Franþa încheie un tratat îndreptat împotriva Prusiei ºi,
respectiv, Angliei. O asemenea turnurã s-a numit revoluþie diplomaticã ºi marcheazã o importantã etapã în politica europeanã,
ducând la declanºarea Rãzboiului de ªapte Ani (1756-1763).
Particularitatea acestui rãzboi consta în faptul cã a depãºit hotarele continentului. Astfel, Marea Britanie lupta cu Franþa pentru
coloniile americane, precum ºi în India, Austria lupta cu Prusia
pentru Silezia ºi cu Franþa pentru Þãrile de Jos, iar Rusia încerca
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sã cucereascã noi teritorii în regiunile baltice în
detrimentul Prusiei.
În schimb, Marea Britanie s-a aliat cu Prusia,
constituind o forþã ce combina cea mai puternicã
flotã cu cea mai puternicã armatã pe uscat. Cu
toate acestea, Prusia, fiind atacatã din trei direcþii
(Franþa din vest, Austria din sud ºi Rusia din est),
a fost înfrântã.
Situaþia s-a schimbat dupã ce noul þar al Rusiei,
Petru al III-lea, un mare admirator al lui Frederic
cel Mare, a oprit ofensiva ºi i-a permis acestuia
sã-ºi regrupeze forþele. Pacea încheiatã la 1763
restabileºte situaþia de statu-quo, toate teritoriile
ocupate fiind retrocedate foºtilor proprietari. În
rãzboiul din afara continentului Anglia reuºeºte
sã învingã Franþa, care pierde India ºi majoritatea
coloniilor americane. Marea Britanie devine cea
mai mare putere colonialã a lumii.

● Influenþa Revoluþiei Franceze asupra
relaþiilor internaþionale Revoluþia Francezã
a dus la crearea unei noi coaliþii europene. De
data aceasta monarhiile absolutiste au vãzut în
ideile revoluþionare un pericol pentru ordinea lor.
Austria, Prusia, Anglia ºi Rusia au creat o coaliþie
antifrancezã, care s-a lovit însã de un extraordinar
spirit patriotic francez. Pentru a salva naþiunea de
invazia strãinã, conducãtorii revoluþiei au declarat
în 1793 mobilizarea generalã.
Teama de „exportul de revoluþie” a obligat
monarhiile vecine sã acþioneze energic. O invazie
concertatã (Spania în sud, Anglia din nord-vest,
Austria ºi Prusia din est) a reuºit sã destrame,
pe un timp, elanul cuceritor al francezilor. Consolidarea cuceririlor revoluþionare ºi venirea la
putere a lui Napoleon au dus Franþa la condiþia
de hegemon în Europa.
Cu Revoluþia Francezã se pune capãt vechiului
sistem de relaþii diplomatice tradiþionale, fondat pe
alianþe dinastice, combinaþii matrimoniale, bunul
plac al monarhilor. Unul din principiile revoluþiei
este dreptul popoarelor sã dispunã de ele înseºi,
care în practica relaþiilor internaþionale a dat
”Jocuri la aer liber sau cei cinci fraþi”. Napoleon împarte
tronurile europene fraþilor ði cumnaþilor sãi. Gravurã de epocã

naºtere principiului suveranitãþii naþionale. Rãzboaiele revoluþionare ºi cele duse de Napoleon au
dus cu sine la dezrãdãcinarea vechilor rânduieli
politice de tip feudal ºi dinastic.

● Consecinþele Congresului de la Viena

Înfrângerea lui Napoleon a impus soluþionarea
problemei restabilirii ordinii ºi echilibrului internaþional – sarcini pe care trebuia sã le rezolve
Congresul de la Viena (1 nov. 1814-9 iun. 1815).
Victoria asupra lui Napoleon a dus la modificãri
teritoriale importante, menite sã menþinã viabil
sistemul de echilibru al puterilor. O parte din
statele germane mici au fost unificate în regate ºi
principate mai mari, iar vechile republici italiene
au fost desfiinþate (Veneþia, Genova).
Se produce o simplificare a hãrþii politice europene, reducându-se numãrul de state. Astfel, din
numãrul total de 360 de state germane au rãmas
36 (Confederaþia Germanicã). Alte regiuni au fost
anexate la statele învingãtoare.
Rusia obþine o bunã parte din Polonia, Finlanda este luatã de la Suedia, iar Basarabia de
la principatul moldav (1812). Populaþia Rusiei
creºte de la 30 milioane locuitori în 1789 la 50 de
milioane în 1815. Prusia se îndreaptã ºi ea spre
vest, ocupând malul Rinului, strâmtorând puternic
Franþa învinsã. Austria pierde regiunile din Þãrile
de Jos (Belgia), care devin un regat independent,
în schimb se pricopseºte cu vaste posesiuni în
Italia ºi cu Galiþia de la Polonia. Imperiul Otoman
pierde controlul asupra Basarabiei, dar pãstreazã
suzeranitatea asupra restului Þãrilor Române ºi
a Balcanilor.
Congresul de la Viena se încununeazã cu încheierea Înþelegerii celor patru împãraþi ai Rusiei,
Austriei, Prusiei ºi Angliei. S-a instituit sistemul de
conferinþe menit sã stabileascã schimbarea hotarelor europene. Aceastã înþelegere nu cuprindea doar
þãrile învingãtoare, ci pe acele care subsemnau la
principiile Restauraþiei (art. 3). De aceea în 1818,
la tratat a fost admisã Franþa, care, ca mandatarã
a Sfintei Alianþei, a restabilit “ordinea” în Spania,
Italia ºi Belgia.
Marele Congres de la Viena, 1815. Litografie color de F. Camp
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William Robertson, istoric scoþian din
sec. XVIII

Niciun principe nu putea fi lãsat sã fie mai puternic ca
alþii, fãrã sã fie împiedicat de aceºtia... Avantajele pe care
le avea un stat trebuia sã fie contrabalansate de altele,
pentru a nu permite acestuia sã se întãreascã într-atât ca
aceastã putere sã devinã fatalã celorlaþi. Naþiunile europene în acea epocã erau ca o familie mare.

B

Din Testamentul politic al lui Richelieu

În chestiunea de stat cel ce deþine puterea are deseori
dreptate, iar cel slab nu se poate decât cu dificultate feri
sã cadã în greºealã în opinia majoritãþii lumii.

C

Convenþia cu privire la acþiunile comune
ale Rusiei şi Angliei împotriva Franþei

Persoanele care exercitã puterea executivã în Franþa,
dupã ce ºi-au condus patria la o cumplitã disperare, au
luat faþã de puterile europene mãsuri pe cât de nedrepte,
pe atât de ofensatoare, cãlãuzindu-se de reguli incompatibile cu siguranþa ºi liniºtea tuturor statelor independente
ºi chiar cu însãºi existenþa vreunei ordini publice. Iar în
prezent aceste persoane s-au fãcut culpabile de atac nedrept ºi insultãtor, declarând embargo tuturor vaselor ruse
ºi britanice din porturile franceze, atac însoþit de declaraþii
de rãzboi la adresa Maiestãþii Sale Britanice ºi a aliatului
acesteia, Republica Provinciilor Unite.
În consecinþã, Maiestatea Sa Împãratul Întregii Rusii ºi
Regele Marii Britanii s-au vãzut datori sã se înþeleagã în
privinþa mãsurilor necesare pentru stãvilirea pericolului ce
decurge din aceste reguli, din aceste acþiuni ºi comportare
ce ameninþã întreaga Europã...
Londra, 1793
Pe ce baz[ se stabileau rela\iile diplomatice între
diferite state? Puteau ele servi drept criterii pentru
men\inerea p[cii şi a bunelor rela\ii dintre state?
Congresul de la Viena. Tablou de Jean-Baptiste Isabey

D Charles-Maurice de Talleyrand (1754-1838)
Unul dintre cei mai iluºtri
diplomaþi francezi. Ca episcop de Autun, a fost ales
deputat în Statele Generale,
unde a propus legea privind
separarea bisericii de stat. La
1791 pãrãseºte biserica ºi este
numit ambasador al Franþei
la Londra. Participã la lovitura
de stat care-l aduce la putere
pe Napoleon, fiind numit de
acesta ministru de externe
(1799-1807). Înþelegând cã politica lui Napoleon devine
aventuroasã, îºi dã demisia înaintea semnãrii Tratatului
de la Tilsit. A avut curajul sã-l critice pe Napoleon pentru
aplicarea abuzivã a forþei, spunându-i cã poþi face orice
cu baionetele, numai cã pe ele este incomod de ºezut,
referindu-se la tron. Intrat în relaþii cu aliaþii, duce intrigi
pentru detronarea lui Buonaparte în 1814, devenind
ºeful guvernului provizoriu, care îi va restabili în Franþa
pe Burboni. Ca ministru de externe, a reprezentat Franþa
la Congresul de la Viena, unde a contribuit la readucerea
ei în clubul marilor puteri. Talleyraynd nu a fost un model
al moralitãþii (era avid de bani; avea un copil nelegitim
– marele pictor francez Eugène Delacroix), dar a fost un
patriot al þãrii sale, servindu-i interesele pe plan diplomatic,
indiferent de regim.
Nume=te calit[\ile ilustrului diplomat francez.
Compar[ cu alte personalit[\i ale timpului =i din
epoca contemporan[.

E

Klemens von Metternich despre Congresul de la Viena

Klement Metternich, unul
dintre fondatorii sistemului
concertului european, distingea trei tipuri de întâlniri
menite sã soluþioneze relaþiile
internaþionale:
1) congresele la care participau
ºefii statelor ºi guvernelor. Cele
mai importante au fost Congresul de la Troppau (1820),
Laibach (Ljubljana) (1821), Paris
(1856) ºi Berlin (1878);
2) conferinþele þinute între ambasadorii statelor marilor
puteri, cu discuþii oficiale ºi protocolare. Aachen (1818),
Londra (1830);
3) reuniunile oficiale dintre ambasadori, dar fãrã protocol
ºi redactãri oficiale.
Comenteaz[ fraza lui Frederic cel Mare, rege al
Prusiei: „Legea fundamental[ a puterii este principiul
extinderii teritoriale”.
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STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Împãrþirile Poloniei
Desfiinþarea Uniunii Polono-Lituaniene s-a datorat anarhiei
politice prin care a trecut statul nobiliar polonez în a doua
jumãtate a secolului al XVIII-lea. Încercãrile de reforme menite sã
întãreascã statul au fost considerate de vecini drept o ameninþare
la adresa intereselor lor.
Prima împãrþire a Poloniei. În urma unei rãscoale poloneze
în 1768-1772, înfrântã de trupele ruseºti, se produce prima
împãrþire a Poloniei, conform Tratatului de la Viena (9 februarie
1772). Astfel, Rusia intra în posesia unei pãrþi a Livoniei ºi a
Bielorusiei. Prusia lua Warmia ºi Prusia Apuseanã pânã la Netze ºi
unele districte din Polonia Mare. Austria ocupã o parte a Poloniei
Mici, unele þinuturi din Cracovia (dar fãrã oraºul Cracovia),
Sandomiul ºi Galiþia.
A doua împãrþire. Influenþatã de ideile Revoluþiei Franceze,
Polonia adoptã în 1793 una dintre cele mai liberale constituþii la
acea vreme, fapt care, pe valul acþiunilor contrarevoluþionare, a
dus la o nouã invazie ruso-prusacã, urmatã de a doua partajare
a Poloniei. Prusia obþinea restul Poloniei Mari, Rusia restul
Bielorusiei ºi teritoriile ucrainene de pe malul drept al Niprului.
A treia împãrþire. În 1794 s-a declanºat o rãscoalã polonezã.
Reprimarea ei a adus dupã sine a treia partajare ºi desfiinþarea
definitivã a statului polonez. Rusia includea Bielorusia, Ucraina ºi
Letonia la est de r. Bug; Prusia a cãpãtat Polonia Mare ºi Mazovia
cu Varºovia, iar Austria a obþinut Polonia Micã, între Visla ºi Bug,
ºi oraºele Lublin ºi Cracovia.
Statul polon a fost restabilit abia dupã Primul Rãzboi
Mondial.

1. Descrie în 3-4 propoziþii
situaþia internaþionalã la
începutul epocii moderne.
2. Determinã 3-5 schimbãri
în relaþiile international
din sec. XVII-XVIII, care
au influenþat crearea
sistemului de alianþe.
3. Analizeazã relaþiile dintre
statele din Europa pânã ºi
dupã Revoluþia Francezã.
Precizeazã 2-4 schimbãri.
Explicã de ce majoritatea
statelor nu susþineau
idealurile revoluþionare ale
francezilor.
4. Localizeazã pe hartã
schimbãrile teritoriale
din Europa care au avut
loc dupã Congresul de la
Viena.
5. Scrie un mini-eseu pe
tema „Valorile diplomaþiei
– valorile poporului”.
Propune un plan al minieseului.

Europa Centralã (1815-1856)
R E G AT U L
68(',(,ù,
NORVEGIEI
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”Tortul regal”. Alegorie despre prima
împ[rþire a Poloniei, 1772. Gravur[, sec.
al XVIII-lea

Localizeaz[ pe hart[ teritoriul
Poloniei dezmembrat de cele trei
mari puteri: Imperiul Austriac,
Imperiul Rus şi Regatul Prusiei.
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Þãrile Române în raporturile politice
internaþionale (sec. XVII-XVIII)

La ]nceputul epocii moderne cadrul interna\ional s-a schimbat substan\ial. Expansiunea otoman[ ]n Europa este oprit[, dup[
care ]ncepe declinul Imperiului Otoman, ]n schimb cre=te influen\a Imperiului Habsburgic =i a Imperiului Rus. Principatele
se g[sesc prinse ]ntre hotarele a trei mari imperii, constituind obiectul lor de disput[. }n urma mai multor r[zboaie pentru
mo=tenirea st[p`nirii otomane, Transilvania este inclus[ ]n Imperiul Austriac (1699), iar Moldova =i |ara Rom`neasc[ r[m`n
sub suzeranitatea Por\ii, dar nu vor sc[pa de ced[ri din teritoriul lor. }n anul 1775 Imperiul Austriac a anexat nordul Moldovei
(Bucovina), iar ]n anul 1812 Imperiul Rus a pus st[p`nire pe teritoriul dintre Nistru =i Prut (Basarabia).
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C
Cum
poate fi caracterizat
i
cadrul internaþional la începutul secolului al XVIII-lea?
Ce rol a avut Dimitrie Cantemir, alãturi de Rusia, în rãzboiul dus împotriva Imperiului
Otoman?
Ce obiective urmãreau statele
europene în soluþionarea
“problemei orientale”?

Principatele Moldovei =i Þãrii Române=ti,
în 1786, harta italian[ de G. Pittori. Atlas
de Giovanni Antonio Rizzi Zannoni

● Principatele Române între cele trei imperii la sfârºitul
Evenimentele politico-militare, care
sec. al XVII-lea
s-au desfãºurat la sfârºitul secolului al XVII-lea în Europa de SudEst, au influenþat considerabil evoluþia politicã a Principatelor.
Marile puteri luptau pentru influenþã în regiunea balcanicã, în
condiþiile crizei problemei orientale. Domnitorii din Moldova ºi Þara
Româneascã duc tratative cu Polonia ºi Austria în vederea recãpãtãrii
independenþei. Dupã înfrângerea turcilor la Viena, în anul 1683, de
armatele polono-austriece, s-a schimbat raportul de forþe în regiune
în detrimentul otomanilor ºi s-a deschis o paginã nouã în istoria
Principatelor.
Imperiul Austriac a luptat pentru a-ºi extinde influenþa pânã la
Dunãre ºi spera sã integreze întreg spaþiul Europei Centrale. Imperiul Rus s-a afirmat în Europa de Sud-Est pe fondul declinului
Imperiului Otoman.
Principatele încercau sã iasã din aria sistemului otoman, cu
toate cã boierii erau divizaþi în grupuri de orientare diferitã: o parte
vedeau salvarea þãrii în alianþa cu otomanii, alþii cu – austriecii, cea
de-a treia parte – cu ruºii sau polonezii.
Susþinut de polonezi, ªtefan Petriceicu a ocupat tronul Moldovei.
O armatã de cazaci ºi moldoveni i-au atacat pe tãtari în Bugeac, dar
au fost respinºi. Dupã o scurtã domnie a lui ªtefan Petriceicu ºi
cea a lui ªerban Cantacuzino, care i-a urmat politica, Constantin
Cantemir duce o politicã loialã faþã de turci.
În aceste condiþii, teritoriul Moldovei se transformã în teatrul
rãzboaielor ruso-poloneze. În anul 1686 regele Poloniei Ian Sobieski
intrã cu o armatã în Moldova, dar, fiind înfrânt, este nevoit sã se
B[t[lia de la Viena, 1683. Pictor anonim,1689. Museul de Istorie Militar[ din Viena

VOCABULAR
▪ Problema orientalã
▪ Raia
▪ Ienicer
▪ Diploma leopoldinã (1691)
▪ Anexare
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C U R S
retragã. Domnitorul Moldovei, Constantin Cantemir (1685-1693), se opune intenþiilor regelui de
a anexa þara la Polonia, stabilind relaþii diplomatice
cu Austria. În acest timp, Imperiul Rus încheie cu
Polonia o alianþã ºi, astfel, intrã în coaliþia antiotomanã, dar fãrã a obþine succese deosebite.
Habsburgii, însã, au obþinut un ºir de victorii
asupra otomani în Ungaria, alungându-i peste
Dunãre. Concomitent austriecii au intrat ºi în
Transilvania, unde în anii 1685-1689 au pus
stãpânire pe mai multe teritorii (Maramureº, Satu
Mare, Bihor, Cluj, Dej, Alba Iulia, Sibiu). În 1691
împãratul austriac iscãleºte decretul numit Diploma leopoldinã, conform cãreia Transilvania
este inclusã în cadrul Imperiului Habsburgic.
Domnitorul Þãrii Româneºti, ªerban Cantacuzino, sub influenþa victoriei austriecilor de la
Belgrad din 1688, se declarã adept al Austriei,
cerând independenþa þãrii. Dupã moartea lui, însã,
noul domnitor, Constantin Brâncoveanu, nu riscã
sã treacã deschis de partea austriecilor în condiþii
internaþionale complicate de fãrâmiþãri ºi rapturi
teritoriale. Franþa, îngrijoratã de victoriile austriecilor, le declarã rãzboi ºi în aceste condiþii turcii ºi
tãtarii îºi întãresc poziþiile. Astfel, datoritã politicii
diplomatice a lui Constantin Brâncoveanu, este
evitatã ocuparea Þãrii Româneºti de cãtre Imperiul
Austriac ºi transformarea þãrii în teatru de rãzboi.
El a dus o politicã de pãstrare a statutului politico-juridic al Þãrii Româneºti, întreþinând relaþii
strânse cu un ºir de state europene.
Habsburgii doreau sã-ºi consolideze poziþiile ºi
în Moldova, dar nu aveau destule forþe, mai ales cã
aici tindeau sã-ºi întãreascã poziþiile ºi polonezii.
Ian Sobieski câºtigã în 1697 câteva lupte victorioase cu otomanii în nordul Moldovei.
În anul 1699, la Karlowitz este încheiatã pacea conform cãreia Imperiul Otoman este nevoit sã
renunþe la suzeranitatea sa asupra Transilvaniei.
Aceastã provincie revine austriecilor. Banatul
rãmâne otomanilor, Polonia pãrãseºte cetãþile de
nord ale Moldovei (Hotin, Soroca), întãrindu-se în
schimb în Podolia.

● Dimitrie Cantemir, alãturi de Rusia, împotriva Imperiului Otoman
Domnul Moldovei, Dimitrie Cantemir (1710–
1711), a adoptat o orientare mai fermã spre Rusia,
care tindea sã-ºi întãreascã influenþa în sud-estul
Europei ºi sã înlãture controlul otoman. El era
un adversar notoriu al dominaþiei Porþii, ducând
o luptã crâncenã cu boierii de orientare otomanã.
În concepþia lui Dimitrie Cantemir, Moldova s-a
angajat alãturi de Imperiul Rus împotriva Imperiului Otoman pentru a stopa abuzurile sãvârºite de
Poartã ºi încãlcãrile tratatelor încheiate în Evul Me-

diu între români ºi turci. El încheie cu þarul rus Petru cel Mare un tratat la Luþk la 13 aprilie 1711,
care prevedea trecerea Moldovei sub protecþia rusã.
Totodatã au fost înaintate anumite condiþii: pãstrarea privilegiilor, drepturilor ºi obiceiurilor vechi ale
þãrii, retrocedarea teritoriilor administrate direct
de Imperiul Otoman (a raialelor turceºti Cetatea
Albã, Tighina, Chilia, Ismail ºi Reni). Rusia garanta
integritatea teritorialã a Moldovei, care se obliga
sã sprijine militar armata rusã.
În scurt timp, campania rusã în Moldova s-a
soldat cu eºec. La Stãnileºti pe Prut (8-12 iulie
1711) armata rusã a fost înfrântã. De partea ruºilor
au luptat mai bine de 6 mii de ostaºi moldoveni,
sperând sã scape de dominaþia Porþii. Între Imperiul Rus ºi cel Otoman a fost încheiatã pacea de
la Vadul Huºilor, prin care ruºii au cãpãtat dreptul
sã se întoarcã în þarã. Dimitrie Cantemir, alãturi
de unii boieri, a fost nevoit sã plece în Rusia, unde
a dus o activitate politicã ºi culturalã.
Înfrângerea de la Stãnileºti ºi pacea încheiatã
la Luþk au însemnat sfârºitul unei tentative prin
care Moldova a încercat sã iasã din sistemul
dominaþiei otomane. Ca rezultat, Poarta a apelat
la altã politicã pentru a controla mai bine Moldova,
concentrând forþe pentru a se întãri pe Nistru (în
special la Hotin).
Domnul Þãrii Româneºti, Constantin Brâncoveanu, deºi încheiase mai înainte o alianþã cu Petru
cel Mare, în timpul campaniei din 1711 a armatei
ruse în Moldova, a adoptat o politicã de aºteptare.
El considera cã armata turcã era bine întãritã, iar
Rusia nu era atât de puternicã, încât sã înfrângã
Imperiul Otoman. Totuºi, Constantin Brâncoveanu l-a ajutat pe Dimitrie Cantemir, trimiþând o
micã oaste, care a participat la cucerirea Brãilei.
În cele din urmã turcii l-au învinuit de colaborare
cu duºmanii Porþii ºi l-au mazilit. A fost executat
în 26 august 1714 la Istanbul împreunã cu cei
patru fii ai sãi.

Dimitrie
Cantemir =i
Petru I.
Scen[
din filmul
”Dimitrie
Cantemir”,
regizor
V. Iovi\[,
1973.
În rolurile
principale
Mihai
Volontir =i
Alexandr
Lazarev.
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D O S A R
A

Cadrul internaþional la începutul secolului al XVIII-lea

La începutul secolului al XVIII-lea Moldova, Muntenia şi
Transilvania aveau de suferit din cauza modificãrilor care
se produceau în relaþiile internaþionale. Continuã rivalitatea
dintre cele trei mari imperii pentru moºtenirea otomanã în
Europa. Imperiul Otoman, deºi se gãsea în declin, continuã
sã rãmânã cel mai puternic stat în regiune. Armata turcã,
instruitã ºi înzestratã tot mai slab, suferã înfrângeri în faþa
armatelor statelor europene. Decãderea Imperiului Otoman a pus în faþa Austriei ºi a Rusiei problema moºtenirii
teritoriilor lui. O altã politicã duceau Anglia ºi Franþa, care,
având interese economice în Imperiul Otoman, pledau
pentru pãstrarea integritãþii lui teritoriale. Aceastã politicã
a marilor puteri de acapare a posesiunilor otomane a constituit o ameninþare a pãcii ºi stabilitãþii în sud-estul Europei,
dând naºtere la aºa-numita “problemã orientalã”.
Conform Pãcii de la Istanbul (Constantinopol) din
1700, Imperiul Rusiei primeºte Azovul, care a fost cucerit
de Petru cel Mare mai înainte de la turci. Între otomani
ºi polonezi se încheie în anul 1703 o alianþã, conform
cãreia hotarul dintre ei se stabileºte pe afluentul Nistrului
- Iagorlâc, ºi pe Codâma, afluentul Bugului. Polonezii sunt
obligaþi sã pãrãseascã Soroca, iar otomanii Cameniþa,
teritorii rãmase sub jurisdicþia domnitorului Moldovei.
Aceasta a uºurat puþin situaþia Moldovei, care suporta
cheltuieli mari pentru întreþinerea garnizoanei de aici.
În stânga Nistrului existau un ºir de localitãþi (Râbniþa,
Strãieºti, Iagorlâc, Zãzuleni, Ofatinþi, Podoima, Hruºeva,
Cusmin, Anani, Valea Hoþului etc.) cu o populaþie preponderent româneascã. La Dubãsari exista ºi o administraþie
a mai multor sate româneºti, care, dupã ce se plãtea o
sumã stabilitã tãtarilor din Crimeea, gospodãrea conform
obiceiului pãmântului.
Dupã înfrângerea suedezilor la Poltava (1709) în
rãzboiul cu ruºii, Carol al XII-lea se refugiazã la Bender
(Tighina). Rãmãºiþele armatei lui sunt încartiruite în þinuturile Moldovei, agravând situaþia turcilor de aici. Pentru
întãrirea poziþiilor sale în Moldova, sultanul îl numeºte la
tronul þãrii pe Dimitrie Cantemir, educat la Constantinopol.
Dar acesta iniþiazã o alianþã cu Rusia pentru a înlãtura
dominaþia otomanã din þarã.
Carol al XII-lea, rănit, și hatmanul ucrainean Mazepa după bătălia
de la Poltava în drum spre locul de refugiu – cetatea Bender.
Tablou de Gustaf Cederström

B

Politica externã a lui C. Brâncoveanu

„...dar tot nu se odihnea Constantin-vodã, vãzându-i
pe turci cã sunt nestatornici, nu stau la vorbele lor, ci unele
zic ºi altele fac. Şi vãzându-ºi pe nemþi cã s-au împãcat cu
turcii, de nu era nici un ajutor,[...] au început a sã ajunge cu
moscalii în vorbe totdeauna trimiþând oameni cu scrisori,
îndemnându-i ca sã vinã cu oºti asupra turcilor ca sã ia
aceste þãri, Þara Româneascã ºi Moldova,[...] Şi cu acestea
fãgãduiale sã lege cãtre þarul cã viind cãtre pãrþile acesta
îl va ajuta cu toate ce vor trebui oºtilor[...]”
Din “Cronicarii munteni. Istoriile domnilor Þãrii
Româneºti” de R. Popescu
Compar[ politica extern[ a lui C. Brâncoveanu cu
politica altui suveran european. Apreciaz[ aportul
lui în istorie.

C

Din Tratatul încheiat între D. Cantemir,
domn al Þãrii Moldovei, ºi Petru I,
împãrat al Rusiei

6. Dupã obiceiul vechi moldovenesc, toatã puterea
cârmuirii va fi în mâna domnitorului Moldovei. [...]
9. Boierii ºi toþi supuºii domniei Moldovei sã fie datori
a se supune poruncii domnului [...]
11. Pãmânturile principatului Moldovei, dupã vechea
hotãrnicie moldoveneascã, asupra cãrora domnul va avea
drept de stãpânire sunt cele cuprinse între râul Nistru, Cameniþa, Bender, cu tot þinutul Bugeacului, Dunãrea, graniþele
Þãrii Munteneºti ºi ale Transilvaniei ºi marginile Poloniei,
dupã delimitãrile fãcute de acele þãri. [...]
13. În caz de cândva s-ar face pace între împãrãþia
noastrã ºi sultanul turcesc principatul Moldovei sã nu fie
lipsit niciodatã de apãrarea ºi protecþia Mãriei Noastre
þarului [...].
16. Fãgãduim cã noi ºi urmaºii Mãriei Noastre þarului
vom fi datori sã pãzim cu sfinþenie aceste articole, sã le
întãrim în chip neclintit ºi sã le pãzim pe vecie.
Schema bãtãliei de la
Stãnileºti, 1711

Precizeaz[ care au fost
consecin\ele pentru
Moldova a alian\ei lui
Dimitrie Cantemir cu
Petru I. În ce m[sur[
crezi c[ s-au respectat
condi\iile Tratatului
de la Lu\k (1711).
Comentea z[ con\ inutul tratatului din
perspectiva timpului
de atunci =i de azi.
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STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Imperiul Otoman continuã lupta pentru
recucerirea teritoriilor pierdute
Constantin Brâncoveanu ºi Dimitrie Cantemir au încercat sã
foloseascã confruntãrile între cele trei mari imperii pentru a se elibera
de sub dominaþia strãinã. Dupã aceste evenimente Poarta a pierdut
încrederea în domnitori ºi pânã în 1821 va numi domnitori credincioºi
sultanului, instaurând dominaþia fanariotã (în Moldova din 1711, iar
în Þara Româneascã din 1716). Acest regim a însemnat o creºtere
a obligaþiilor faþã de Poartã, o reducere substanþialã a autonomiei
Þãrilor Române ºi pierderea oricãrei iniþiative în politica externã.
Dupã înfrângerea ruºilor în campania de la Prut din 1711 ºi
recãpãtarea Azovului de la Rusia, Imperiul Otoman încearcã sã
recucereascã ºi alte teritorii pierdute, în primul rând în Podolia.
Folosindu-se de faptul cã Rusia ºi Polonia erau implicate în Rãzboiul
Nordic, Poarta se pregãteºte de rãzboi împotriva Rusiei, intenþionând
sã-ºi consolideze poziþiile la gurile Dunãrii ºi în nordul Moldovei.
Turcii reconstruiesc cetatea Hotin, motivând polonezilor cã fac acest
lucru pentru a preîntâmpina trecerea Moldovei de partea Rusiei,
aºa cum a încercat sã facã Dimitrie Cantemir, dar de fapt ei cãutau
sã recucereascã Podolia. Totuºi relaþiile internaþionale se schimbã,
iar Imperiul Otoman ºi Polonia au încheiat în 1714 un tratat de
compromis, prin care polonezii rãmân stãpâni în Podolia, iar otomanii
obþin dreptul de a-ºi consolida poziþiile pe cursul superior al Nistrului.
În cetatea Hotin este instalatã o garnizoanã de ieniceri ºi artileriºti,
supunând acest teritoriu administraþiei militare turceºti, în speranþa
de a-l transforma într-un cap de pod pentru viitoarele expansiuni.
Dispunând de o forþã militarã semnificativã la Hotin, otomanii
continuau sã exercite presiuni tot mai mari asupra Moldovei.

1. Caracterizeazã în 4-5
propoziþii politica externã
a marilor puteri în secolele
XVII-XVIII.
2. Comparã direcþiile politicii
externe a domnitorilor: Ðerban Cantacuzino, Constantin Brâncoveanu, Constantin Cantemir, Dimitrie Cantemir. Identificã asemãnãri
ºi deosebiri.
3. Evidenþiazã competenþele
domnitorilor în menþinerea
echilibrului ºi în întãrirea
poziþiei Moldovei ºi Þãrii
Româneºti pe plan internaþional.
4. Prognozeazã cum se vor
desfãºura evenimentele
politice în Europa de SudEst în urmãtoarele decenii
ale sec. al XVIII-lea. Formuleazã o concluzie proprie despre locul Principatelor în raporturile politice
internaþionale.
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Localizeaz[ pe hart[
teritoriile
unde s-au
dus lupte
]ntre turci
=i ru=i.
Care au
fost consecin\ele
acestor
b[t[lii
pentru
str[mo=ii
no=tri?
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§35

Rivalitãþile ruso-austro-otomane ºi
consecinþele lor pentru Principate

}n prima jum[tate a secolului al XVIII-lea cea mai activ[ influen\[ ]n spa\iul rom`nesc era exercitat[ de Imperiul Habsburgic.
}nfr`ngerea Vene\iei ]n r[zboiul cu Poarta a condus spre confruntarea direct[ a Imperiului Otoman cu Imperiul Habsburgic,
care c`=tigase r[zboiul pentru succesiunea Spaniei (1701-1714) =i anexase o parte a Olandei precum =i Milanul =i Neapolul.

EVOCARE





Ce raport d
de fforþe era în Europa de Sud-Est la rãscrucea
secolelor XVIII-XIX?
Ce interese aveau marele
puteri în spatiul românesc?
Care au fost consecinþele rãzboaielor ruso-austro-otomane
pentru populaþia din Moldova
şi Þara Româneascã?

● Rãzboiul austro-otoman din 1716-1718. Pacea de la
Passarowitz (1718)
În 1716 armata austriacã a
atacat-o pe cea otomanã la Dunãre ºi a organizat o campanie militarã în Moldova, obþinând unele succese militare. În 1717 a fost
asediat ºi luat de cãtre austrieci Belgradul, aceºtia înaintând pânã
la munþii Balcani. În aceste condiþii s-a activizat miºcarea populaþiei
din Principate împotriva dominaþiei turco-fanariote. Câþiva cãpitani
de oaste ºi boieri din Þara Româneascã au apelat la austrieci pentru
înlãturarea domnitorului fanariot Nicolae Mavrocordat. În Oltenia
a sosit o armatã austriacã, la care s-au alãturat ºi oºteni români.
Nicolae Mavrocordat se retrage, dar este arestat. Poarta îl numeºte
la tronul Þãrii Româneºti pe Ioan, fratele lui Nicolae Mavrocordat.
Dupã câteva lupte, care au slãbit ambele armate, între austrieci
ºi otomani are loc o înþelegere ca primii sã-ºi evacueze trupele din
Muntenia, rãmãnând în schimb sã controleze Oltenia.
O parte din boierii moldoveni, de asemenea, s-au adresat austriecilor sã-i ajute sã elibereze þara de otomani. În 1717 armata
austriacã ocupã Cetatea Neamþului ºi cãteva mãnãstiri din Moldova
ºi atacã Iaºul. Domnitorul fanariot Mihai Racoviþã, ajutat de tãtari,
i-a alungat pe austrieci peste Carpaþi.
În urma Pãcii de la Passarowitz, încheiatã în 1718 între austrieci ºi otomani, Oltenia, Banatul ºi nordul Serbiei sunt anexate
de cãtre Habsburgi. Din numele Porþii tratativele cu austriecii le
duce Ioan Mavrocordat. Pretenþiile austriecilor asupra munþilor din
Moldova au fost respinse, aºã cã aceºtia nu s-au dezis de a se întãri
în regiunea Dunãrii ºi în Moldova.

Ecaterina a II-a cea Mare. Tablou de
Fiodor Rokotov

● Rãzboiul austro-ruso-otoman din 1735–1739. Pacea
de la Belgrad (1739)
În rãzboiul început în 1735 de Im-

Ecaterina a II-a, împărăteasă a Rusiei
(1762-1796). În urma mai multor războaie,
a anexat imense teritorii: o parte din
Polonia, Lituania, Bielorusia, Ucraina la
vest de Nipru, litoralul de nord al Mării
Negre până la Nistru, inclusiv peninsula
Crimeea. Guvernând în ”epoca de aur
a dvorenimii ruse”, a transformat șerbia
țăranilor într-o stare apropiată de robie.

periul Habsburgic contra Imperiului Otoman la Dunãrea de Mijloc,
intervine ºi Imperiul Rus, care a dus mai multe lupte cu otomanii
pentru recucerirea cetãþii Azov ºi în Crimeea. În 1737, între Imperiul
Habsburgic ºi Imperiul Rus este semnatã o alianþã conform cãreia
ambele pãrþi se angajau sã lupte împreunã contra Porþii. Armatele
ruse au cucerit Oceacovul, au trecut Nistrul, obþinând o victorie în
bãtãlia de la Stãuceni ºi au cucerit cetatea Hotin. Un detaºament rus
în frunte cu feciorul lui Dimitrie Cantemir, Constantin, a intrat în Iaºi.
Dupã mai multe lupte fãrã succese, Imperiul Austriac a încheiat
în 1739 o pace separatã la Belgrad, conform cãreia era obligatã sã
retrocedeze Porþii Oltenia. Rusia, istovitã, a fost de asemenea nevoitã
sã accepte condiþiile pãcii, angajându-se sã-ºi retragã trupele din
Moldova, care continua sã rãmânã sub suzeranitate otomanã. Ruºii
au retrocedat turcilor ºi cetatea Azov.

VOCABULAR
▪ Echilibru de forþe
▪ Rivalitate
▪ Amnistie

● Rãzboiul ruso-otoman din 1768-1774. Pacea de la
Kuciuk-Kainargi (1774)
Dupã o perioadã relativã de
liniºte, în care Rusia ºi Austria erau implicate în rãzboaiele pentru
succesiunea tronului Poloniei ºi în rãzboiul de ºapte ani cu Prusia,
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C U R S
Imperiul Otoman este din nou implicat în rãzboi pe
un teritoriu de la Hotin pânã la Caucaz. În 1768
armatele ruse au atacat de mai multe ori teritoriile
de lângã Nistru ºi Poarta declarã rãzboi Rusiei. În
anul urmãtor armata rusã cucereºte Hotinul ºi
ocupã Iaºul. Domnitorul Constantin Mavrocordat
cade în prizonierat la ruºi ºi curând moare. În 1770,
generalul rus P. Rumeanþev a obþinut câteva victorii
asupra turcilor ºi tãtarilor lângã lacurile Larga ºi
Cahul. Cetãþile din sudul Moldovei au capitulat. O
parte din voluntarii români s-au ridicat sub arme
contra otomanilor. În scurt timp Moldova ºi Þara
Româneascã sunt ocupate, iar populaþia supusã la
dãri ºi munci pentru armata rusã.
Înaintarea armatei ruse a creat o situaþie încordatã în Europa, cãci marile puteri aveau planuri de reîmpãrþiri teritoriale. Austria profitã de
slãbiciunea otomanã pentru a-ºi lãrgi teritoriile.
În 1771, între Imperiul Otoman ºi cel Austriac
se face o încercare nereuºitã de a se încheia un
tratat, prin care Viena acorda subsidii ºi susþinere
diplomaticã Porþii, în schimb aceasta urma sã-i
cedeze Bucovina. Dupã prima împãrþire a Poloniei,
Habsburgii au anexat în 1772 Galiþia ºi Pocuþia,
apoi au întrodus armata în zonele Cernãuþi, Câmpulung ºi Suceava – vechea capitalã a Moldovei.
Imperiul Rus a încercat sã ducã mai multe
tratative cu Poarta la Focºani (1772) ºi Bucureºti
(1774), dar fãrã succes. În 1774 armata rusã trece
Dunãrea, impunând Poarta sã semneze Pacea de
la Kuciuk-Kainargi, care prevedea scutirea de
tribut pe doi ani, limitarea ºi stabilirea unui tribut
fix. Rusia face primul pas spre instaurarea protectoratului rus asupra Moldovei ºi a Þãrii Româneºti.
Flota militarã rusã a primit dreptul de navigaþie
liberã în Marea Neagrã, iar flota comercialã ºi pe
Dunãre.
În aceste condiþii problema orientalã se complicã
ºi mai mult. Imperiile Rus ºi Habsburgic manifestã
în continuare tendinþe expansioniste, dorind sã
punã stãpânire pe strâmtorile Bosfor ºi Dardanele,
iar Anglia ºi Franþa devin ºi mai active pentru a-ºi
consolida poziþiile în Imperiul Otoman.
Negocierea Tratatului de pace de la Kuciuk-Kainargi, 1774

● Rãzboiul ruso-austro-otoman din
1787–1791. Pacea de la Iaºi (1792)
Dupã Pacea de la Kuciuk-Kainargi, confruntãrile dintre Imperiul Rus ºi cel Otoman au
continuat. În anul 1787 otomanii, nemulþumiþi
de creºterea influenþei Rusiei în regiunea Mãrii
Negre, i-au înaintat un ºir de cerinþe irealizabile ºi
i-au declarat rãzboi. Dar armatele ruse, conduse
de Suvorov, au respins atacurile otomanilor. În
1788 acestea au trecut Nistrul ºi au ocupat Hotinul. În acelaºi timp Austria s-a alãturat Rusiei
ºi a întrodus armatele sale în Principate. Armatele
aliate au obþinut mai multe victorii asupra otomanilor, cucerind cetãþile Tighina ºi Cetatea Albã.
Curând, însã, Austria, tulburatã de evenimentele
Revoluþiei Franceze, suferã câteva înfrângeri ºi în
1791 a încheiat pacea separatã la ªiºtov, prin
care pãrþile se obligau sã restabileascã situaþia de
pânã la rãzboi ºi sã renunþe la pretenþii teritoriale.
Rusia a continuat luptele, mai obþinând câteva
victorii. Suvorov a asediat ºi a cucerit cetatea
Ismail, iar flota rusã a pricinuit înfrângere celei
turceºti. Imperiul Otoman a fost nevoit sã cearã
pace, care a fost încheiatã la Iaºi, la începutul
anului 1792. Conform acordului, erau confirmate
cuceririle precedente ale ruºilor. Imperiul Rus a
anexat teritoriul dintre Bugul de Sud ºi Nistru,
unde erau multe sate cu populaþie româneascã.
Astfel, hotarul dintre imperii rivale s-a stabilit
pe Nistru ºi Rusia devine vecinã cu Moldova. Poarta
s-a obligat sã respecte privilegiile Moldovei ºi ale
Þãrii Româneºti, sã le scuteascã de obligaþii timp
de doi ani ºi sã amnistieze populaþia care a luptat
contra otomanilor.
Astfel, secolul al XVIII-lea a fost marcat de numeroase rãzboaie provocate de imperiile Otoman,
Rus ºi Austriac pentru schimbarea echilibrului de
forþe în sud-estul Europei. Aflate într-o poziþie strategicã împortantã în aceastã regiune, au evoluat în
sfera intereselor contradictorii ale marilor puteri,
fiind obiectul numeroaselor jocuri diplomatice, ceea
ce a dus la modificarea statutului lor juridic ºi la
rapturi teritoriale.
B[t[lia de la Cahul, 21 iulie 1770. Tablou de D. Hodoveþki
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D O S A R
A

Din Tratatul de la Kuciuk-Kainargi (1774)

Art. 16. 1. Sã se acorde … tuturor locuitorilor acestor
principate [...] amnistierea totalã [...]
3. Sã fie înapoiate mãnãstirilor ºi diferitor persoane
particulare pãmânturile ºi stãpânirile [...] ºi care acum
sunt numite raiale [...].
4. Sã nu se cearã de la ei nicio contribuþie sau platã
pentru întreaga perioadã de rãzboi [...] ºi pentru doi ani
de acum înainte [...]
6. Sã li se permitã domnitorilor acestor douã principate sã aibã fiecare din partea sa un împuternicit pentru
chestiunile creºtinilor de rit grecesc… ºi vor fi trataþi cu
bunãvoinþã de Sublima Poartã [...].
7. Este de asemenea de acord ca, în dependenþã de
împrejurãrile legate de aceste douã principate, miniºtrii
Curþii imperiale din Rusia, ce se gãsesc pe lângã Sublima
Poartã, sã poatã pune cuvânt în folosul acestor douã
principate [...].

C

Anexarea Bucovinei de cãtre
Imperiul Austriac, 1775

Obþinând neamestecul Rusiei în conflictul cu Poarta,
în anul 1775 Habsburgii au anexat partea de nord a
Moldovei, numitã Bucovina (þara codrilor de fagi), pentru a
avea legãturã directã din Transilvania cu Galiþia. Convenþia
austro-turcã a fost semnatã la Constantinopol. Ulterior
austriecii au mai anexat alte câteva teritorii ale Moldovei,
astfel fiind pierdute circa 16 mii km2, cu o populaþie de
aproape 100 de mii de oameni. O parte a boierilor au
protestat împotriva acestor acþiuni, printre care ºi domnitorul Moldovei, Grigore III Ghica, care a fost strangulat în
cetatea sa de scaun de cãtre turci.

D

Despre Principate în context internaþional

Despre situaþia Moldovei în sec. XVIII

„Era epoca împãrþirii þãrilor. Epoca în care þãri ºi
popoare se vindeau în masã... principatele jucau un rol
însemnat a cãrui descriere face însã parte mai mult dintr-o
istorie diplomaticã a Europei moderne.”
Nicolae Iorga

“În vreme de pace Moldova este un târg pentru strãini,
în vreme de rãzboi, a fost ºi va fi totdeauna o tabãrã ºi
un câmp de bãtaie.”
D’ Hauterive

Analizând harta de mai jos =i literatura suplimentar[, formuleaz[ câteva întreb[ri despre situa\ia
Principatelor în secolul al XVIII-lea.

Precizeaz[ cum se schimb[ statutul juridic al
Principatelor dup[ Pacea de la Kuciuk-Kainargi.
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STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Consecinþele rãzboaielor austro-ruso-otomane
pentru români
Pentru Principatele Române rãzboaiele purtate în secolul al
XVIII-lea pe teritoriul lor au avut mai multe urmãri:
* soarta lor este tot mai mult discutatã în cadrul tratatelor
internaþionale, ceea ce a contribuit la modificarea statutului lor
juridic. Poarta a fost nevoitã sã garanteze unele privilegii.
* declinul militar al Porþii ºi intervenþia pãrþilor europene în
relaþiile româno-otomane creeazã noi condiþii pentru miºcarea de
emancipare naþionalã;
* s-a observat atitudinea diferitã a populaþiei faþã de trupele
strãine. O parte a boierilor mari se refugiau în Transilvania sau
fugeau la Constantinopol, nedorind sã se compromitã faþã de
otomani, alþii au trecut de partea austriecilor sau a ruºilor. Cert
este cã cea mai mare parte a populaþiei din Þãrile Române a avut
de suferit pagube esenþiale din cauza cã pãmântul strãmoºesc era
teatrul acþiunilor militare strãine;
* rãzboaiele au presupus ºi rapturi teritoriale: Imperiul Austriac,
dupã ce anexase Transilvania, anexeazã Oltenia ºi Banatul, apoi
Oltenia este restituitã otomanilor. Mai târziu austriecii anexeazã
Bucovina, iar ruºii – teritoriul din stânga Nistrului;
* rãzboaiele ºi ocupaþiile strãine au întârziat dezvoltarea ºi au
fost cauza principalã a creºterii decalajului economic ºi social-politic
al Principatelor faþã de alte zone europene.
Europa de Sud-Est în sec. XVII-XVIII

1. Determinã 3-4 schimbãri
ce au intervenit în situaþia
politicã internã ºi externã
a Principatelor pe parcursul secolul al XVIII-lea.
Analaizeazã specificul
acestor schimbãri în raport cu situaþia din secolul
al XVII-lea.
2. Caracterizeazã etapele
de bazã ale expansiunii
anexioniste a Imperiilor
Habsburgic ºi Rus în
Europa de Sud-Est. Precizeazã scopurile acestei politici de anexare a
marilor puteri.
3. În secolul al XVIII-lea istoria românilor evolueazã între un rãzboi ºi altul, între
o ocupaþie militarã ºi alta.
Dezvãluie consecinþele
acestor procese politice ºi
militare pentru societatea
româneascã.

Localizeaz[ pe hart[
schimb[rile teritoriale care au
avut loc ca urmare a rivalit[\
ii dintre marile puteri în
regiune.
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§36

Rãzboiul ruso-otoman din 1806-1812.
Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus
La ]nceputul secolului al XIX-lea Moldova =i Muntenia continuau s[ fie obiectul de disput[ dintre cele trei
imperii: Rus, Austriac =i Otoman. Boierii rom`ni, dorind s[ elibereze \[rile de sub suzeranitatea otoman[,
s-au divizat ]n grup[ri, opt`nd pentru alian\[ cu Imperiul Rus sau cu Fran\a.

EVOCARE


Ce raport de forþe era în Europa de Sud-Est la rãscrucea
secolelor XVIII-XIX?



Care au fost consecinþele
rãzboaelor ruso-otomane
din secolul al XVIII-lea pentru
Principatele Române?



Care este geneza problemei
basarabene?

● Europa de Sud-Est la începutul secolului al XIX-lea
Dupã un ºir de rãzboaie cu puterile vecine, criza Imperiului Otoman
s-a acutizat ºi a cuprins toate sferele vieþii, de aceea rezolvarea problemei orientale devenea tot mai acutã. Puterile europene urmãreau
scopuri expansioniste acþionând sub lozinca „eliberãrii creºtinilor”.
Scopul principal al Imperiului Rus era rezolvarea problemei
orientale în favoarea sa, prin stabilirea unei dominaþii depline asupra Balcanilor ºi strâmtorilor Bosfor ºi Dardanele, inclusiv asupra
Constantinopolului.
Imperiul Habsburgic, urmãrind aceleaºi scopuri anexioniste, s-a
folosit de conflictele ruso-otomane pentru a-ºi extinde influenþa. Însã
la începutul secolului al XIX-lea acesta era ameninþat de armatele
franceze ºi nu putea interveni direct în problema orientalã.
Dupã proclamarea ca împãrat al Franþei (1804), Napoleon I începe
cuceririle în Europa, fiind cointeresat în ciocnirea dintre Imperiile
Rus ºi cel Otoman pentru a le slãbi puterile ºi pentru a deturna o
parte a armatei ruse din Europa Centralã spre
sud-estul continentului. Anglia, deºi susþinea
Rusia ca aliat împotriva Franþei, nu dorea
consolidarea poziþiilor acesteia în bazinul Mãrii
Negre ºi în Balcani.

● Rãzboiul ruso-otoman din 1806-1812

Semnarea P[cii de la Bucure=ti, 1812.
Kutuzov ºi otomanii discutã condiþiile
pãcii. Tablou de Leonid Grigore=enco

VOCABULAR
▪ Hatiºerif
▪ Problema basarabeanã
▪ Armistiþiu
▪ Autodeterminare

Prima etapã (1806-1807) ºi armistiþiul
de la Slobozia
Cu scopul de a limita influenþa rusã în
Moldova ºi Muntenia, sultanul i-a rechemat
pe domnitorii Alexandru Moruzi ºi Constantin Ipsilanti. Sub pretextul cã a fost încãlcat
Hatiºeriful din 1802 prin mazilirea domnitorilor, fãrã acordul Rusiei, în toamna anului
1806 fãrã a declara rãzboi Imperiului Otoman,
armatele ruse au trecut Nistrul ºi au asediat
cetatea Hotin. În doar câteva sãptãmâni, Principatele au fost ocupate
de armatele ruse, care au ajuns la Dunãre ºi chiar au trecut pe teritoriul Serbiei. În Moldova ºi Muntenia a fost întrodusã conducerea
militarã în frunte cu generalul Mihelson, iar teritoriul a fost utilizat
drept bazã strategicã pentru armatã.
Imperiul Otoman a declarat rãzboi Imperiului Rus, dar, fiind
slãbit, n-a întreprins acþiuni active. Poarta trecea printr-o perioadã
de lupte interne, grupele de ieniceri rebeli l-au asasinat pe Selim al
III-lea, apoi ºi pe noul sultan, Mustafa al IV-lea.
În acelaºi timp Rusia lupta în Europa Centralã de partea coaliþiei
antifranceze ºi suporta înfrângeri grele. În aceasta situaþie þarul
Rusiei Alexandru I a fost nevoit sã încheie un tratat la Tilzit (1807)
cu Napoleon, numit de pace, pritenie, alianþã ofensivã ºi defensivã.
Ca rezultat, s-au delimitat sferele de influenþã în Europa ºi Rusia s-a
obligat sã adere la blocada continentalã împotriva Angliei. Suvera-

160 / Cap. VI. Rela\iile interna\ionale în epoca modern[

C U R S

Întâlnirea împãraþilor Napoleon =i Alexandru I la Tilzit, 1807

nii Rusiei ºi Franþei au cãzut de comun acord sã
punã capãt rãzboiului ruso-otoman ºi sã încheie
un armistiþiu.
Prin medierea Franþei, armistiþiul a fost
încheiat la Slobozia (localitate pe Dunãre) în august 1807. Erau oprite operaþiile militare pentru
o perioadã de ºase luni ºi trebuia elaborat un
mecanism pentru a continua tratativele dintre
Imperiul Rus ºi Poartã.
A doua etapã a rãzboiului (1809-1811)
În anul 1808, din cauza înfrângerilor armatei
franceze în Spania ºi a pericolului unui rãzboi cu
Austria, Napoleon a propus o nouã întâlnire cu
Alexandru I. La convenþia secretã de la Erfurt,
s-au discutat ºi cauzele eºecului tratativelor rusootomane. Iarãºi a avut loc o împãrþire a sferei de
influenþã: Franþa în Spania, iar Rusia în spaþiul
estic al Europei (de la Finlanda pânã la Þãrile
Române).
În aceste condiþii Anglia a semnat un tratat
secret cu Poarta, prin care îi fãgãduia sprijin în
pãstrarea integritãþii Imperiului Otoman. De aceea
Rusia a cerut expulzarea ambasadorului englez de
la Constantinopol. Poarta însã a anulat armistiþiul
de la Slobozia ºi în martie 1809 a reluat operaþiile
militare. Pe parcursul anilor 1809-1810 armatele
ruse au obþinut mai multe succese, cucerind de la
otomani cetãþile de pe Dunãre: Ruºciuc, Giurgiu,
Turnu.
Victoriile ruºilor nu erau nici pe placul lui Napoleon, care începe pregãtirea pentru rãzboi cu
Imperiul Rus. Noul comandant al armatei ruse pe
frontul ruso-otoman, generalul Kutuzov, a hotãrât
sã dea o bãtãlie decisivã. În 1811, la Ruºciuc, a
fost datã o bãtãlie crâncenã, unde turcii, suferind
pierderi grele (aproximativ 36 de mii de ostaºi), au
fost nevoiþi sã reînceapã tratativele.
În octombrie 1811, la Giurgiu generalul Kutuzov
insista ca hotarul dintre Imperiul Rus ºi cel Otoman sã fie stabilit pe Dunãre, iar turcii, contând
pe ajutorul lui Napoleon, tãrãgãnau tratativele,

Scena unei b[t[lii din r[zboiul din 1806-1812. Tablou anonim.

dorind sã cedeze doar Hotinul. Deoarece tratativele
au intrat în impas, Kutuzov a reînceput operaþiile
militare. Poarta a cedat, dar Rusia, aflând despre
apropiata invazie a lui Napoleon, a fost nevoitã sã
propunã stabilirea hotarelor dintre pãrþi pe Siret,
iar mai târziu pe Prut.

● Tratatul de pace de la Bucureºti (1812).
Anexarea Basarabiei
Tratativele de pace au fost reluate la începutul
anului 1812 într-o atmosferã diplomaticã complicatã. Anterior au fost organizate 19 conferinþe
ruso-otomane, unde se discutau condiþiile pãcii
ºi teritoriile care urmau sã fie anexate de Rusia.
Pacea a fost semnatã la 16 mai 1812, la
Bucureºti, doar cu o lunã înainte de începutul
campaniei lui Napoleon în Rusia, unde au fost
confirmate condiþiile tratatelor încheiate anterior,
referitor la Principate. Imperiul Otoman a fost nevoit sã cedeze teritoriul istoric al Moldovei dintre
Nistru ºi Prut, cu cetãþile Hotin, Tighina, Cetatea
Albã, Chilia ºi Ismail, asupra cãruia îºi extindea
doar suzeranitatea. Þarul Alexandru I a ratificat
acest tratat, prin care Rusia a obþinut ieºire la gurile Dunãrii, doar cu o zi înainte de atacul armatei
franceze în Rusia.
Astfel, Moldova a fost divizatã, soarta ei fiind
hotãrâtã de state strãine, pierzând cea mai mare ºi
cea mai fertilã parte din pãmânturile ei. Teritoriul
de peste 45 mii km2, numit ulterior Basarabia, a
fost anexat de Imperiul Rus dupã dreptul celui
puternic, încãlcându-se dreptul istoric ºi cel juridic. Au fost încãlcate angajamentele anterioare,
prin care Rusia îºi asuma rolul de protector al
Moldovei întregite.
Rezultatele Pãcii de la Bucureºti au confirmat
faptul cã Moldova ºi Muntenia au fost obiectul luptelor politice ale marilor puteri ºi scenã a teatrului
de rãzboi. Prin rãpirea Basarabiei a fost destrãmatã
piaþa economicã a Moldovei ºi distrusã integritatea
ei teritorialã.
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D O S A R
A

Din Tratatul de pace de la Bucureºti

Art. 4. [...] hotarul dintre cele douã state sã fie râul
Prut, de la intrarea acestuia în þara Moldovei ºi pânã la
locul unde se întâlneºte cu fluviul Dunãrea, iar de acolo sã
urmeze partea stângã a fluviului Dunãrea, pânã la Gura
Chiliei ºi pânã la mare, iar gura amintitã sã fie folositã în
comun de ambele pãrþi [...] Dat fiind cã Înalta împãrãþie a
cedat Rusiei pãmântul situat în stânga Prutului, cu cetãþile
existente ºi cu oraºele ºi cu satele ºi cu toþi locuitorii lor,
tocmai de aceea, mijlocul râului Prut sã fie hotar între cele
douã state, iar Gura Chiliei [...] va fi folositã în comun,
precum ºi pe apele Dunãrii corãbiile de negoþ ale celor
douã state sã circule ca ºi mai înainte. Doar flota de rãzboi
a statului Rusiei sã pãtrundã de la gura respectivã numai
pânã la locul unde râul Prut se varsã în Dunãre...
Art. 5. De asemenea, împãrãþia Rusiei sã înapoieze ºi
sã predea Înaltei împãrãþii otomane pãmântul Moldovei
(Bogdan) de pe partea dreaptã a râului Prut, de care s-a
amintit mai înainte, precum ºi Þara Româneascã (Eflac) ºi
Oltenia, aºa cum se aflã ele în prezent, cu cetãþile lor, cu
oraºele lor, ºi cu târgurile ºi cu satele ºi cu locuitorii lor, precum ºi cu tot ce se aflã în þãrile sus-zise [...]. De asemenea,
Înalta împãrãþie sã respecte documentele ºi semnãturile
cu privire la privilegiile Þãrii Româneºti ºi Þãrii Moldovei,
care au fost încheiate pânã la începutul rãzboiului [...].
16(28) mai 1812

D

Ruºii ºi românii

„Cât e de mãnos, de mândru ºi de scump acest parmac rupt din trupul þãrii noastre, acest þinut frumos ce se
numeºte Basarabia, unde fiecare oraº, fiecare sat, fiecare
piatrã e o amintire sfântã a trecutului nostru falnic ºi unde
au ºtiut sã dãinuiascã împotriva tuturor asupritorilor, tuturor
prigonirilor ºi uneltirilor aproape douã milioane dintre fraþii
noºtri cei mai apropiaþi.”
Dimitrie C. Moruzi, 1812
Comenteaz[ opiniile de mai sus, prin prisma
basarabenilor şi a noilor st[pâni peste Basarabia.

E

Basarabia

Nume impropriu, dat de ruºi teritoriului istoric al
Moldovei dintre Nistru ºi Prut, anexat în anul 1812, conform
Tratatului de la Bucureºti. Geografic, numele de Basarabia
îl purta doar partea de sud a teritoriului cuprins între Nistru,
Dunãre ºi Marea Neagrã. Prin extinderea acestei denumiri asupra întregului teritoriu al Moldovei dintre Nistru ºi
Prut, Rusia a încercat sã camufleze dimensiunile reale ale
spaþiului anexat.

Selecteaz[ din document localit[\ile şi teritoriile care
erau incluse în sfera de influen\[ otoman[ şi ]n cea
rus[. Localizeaz[-le pe hart[.

B

Din Manifestul lui Alexandru I despre
încheierea pãcii cu Imperiul Otoman

Aceastã pace, dãruitã nouã de Dumnezeu, a adus
Imperiului Rus câºtiguri însemnate, încorporând în hotarul sãu un teritoriu roditor ºi cu populaþie numeroasã, a
cãrui limite de la Akkerman pânã la gura râului Prut, ce
curge de la o depãrtare de 9 verste (1,067 km) de Iaºi,
ºi de la gura acestui râu pânã la graniþa cu Austria, iar
de aici de-a lungul Nistrului, pe o distanþã de aproape o
mie de verste, cuprinzând renumitele cetãþi Hotin, Bender,
Chilia, Ismail, Akkerman ºi multe alte oraºe negustoreºti.
Asemenea câºtiguri mari, dãruite Patriei de aceastã pace
îmbucurãtoare, aduc inimii noastre o nespusã plãcere...
5 august 1812
Ce semnifica\ie are termenul “pace”? Interpreteaz[
cuvintele \arului Alexandru I: „Aceast[ pace, d[ruit[
nou[ de Dumnezeu...”.

C

Noþiunea de eliberare...

„Pierzând o regiune atât de vastã, faþã de care Bucovina, revenitã în 1775 Austriei, era doar un petic de
pãmânt, românii au înþeles cã pentru ei împãratul rus nu
este un eliberator, ci un duºman.”
N. Boreþki-Bergfeld, 1909
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Selecteaz[ din surse suplimentare diverse
interpret[ri ale termenului Basarabia. Formuleaz[
o defini\ie proprie.

STUDIU DE CAZ
Geneza problemei basarabene
Prin anexarea teritoriului Moldovei dintre Nistru ºi Prut s-a
ajuns la un compromis între Imperiul Rus ºi Poartã în rezolvarea
problemei orientale pe contul Principatelor. Aceste împãrþiri de
teritorii au generat o nouã disputã internaþionalã, numitã problema
basarabeanã, care în istoriografie este abordatã diferit.
Istoricii români ºi majoritatea absolutã a celor de peste hotare
considerã cã a fost rãpit un teritoriu, cã s-a produs divizarea unui
stat ºi a unui popor. Rusia a anexat un pãmânt strãin ei din punct
de vedere etnic, geografic ºi cultural. Imperiul Otoman a cedat un
teritoriu asupra cãruia se rãsfrângea doar suzeranitatea otomanã.
N. Iorga afirma: Prin tratatul din 1812 turcii cedau, fãrã sã
cunoascã mãcar limitele exacte, un teritoriu care nu le aparþinea
ºi care fãcea parte dintr-o þarã a cãrei integritate teritorialã se
angajaserã s-o respecte.
Istoriografia rusã ºi sovieticã a tratat problema basarabeanã
prin prisma intereselor geopolitice ale Rusiei în regiune. Istoricii
ruºi ºi sovietici au justificat cuceririle Rusiei þariste ºi poziþia ei
anexionistã, susþinând cã “acest teritoriu a fost lociuit din vechime
de cãtre slavi”, iar populaþia “moldoveneascã” s-a stabilit aici
mai târziu. Istoricii ruºi ºi sovetici au scris despre anul 1812 ca
despre “un act progresist, al alipirii Basarabiei la Rusia”, aducând
ca argument dezvoltarea ei economicã pe linie ascendentã pe
parcursul secolului al XIX-lea, dar uitând de deznaþionalizarea ºi
rusificarea acestui þinut, înãbuºirea miºcãrii naþionale, izolarea
populaþiei din regiune de cultura româneascã – procese care au
avut consecinþe nefaste în istoria românilor.

EVALUARE
1. Determinã care au fost
angajamentele pe care leau încãlcat Imperiul Rus ºi
cel Otoman prin anexarea
teritoriului Moldovei dintre
Nistru ºi Prut.
2. Formuleazã 3-5 argumente
prin care vei demonstra cã
Basarabia, anexatã de Rusia în anul 1812, este un
teritoriu românesc rãpit.
Crezi cã este justificatã
opinia cã a fost încãlcat
dreptul istoric, dreptul de
neam ºi dreptul la autodeterminare al popoarelor?
3. Precizeazã care sunt ºi pe
ce se bazeazã argumentele
istoriografiei ruse ºi sovietice pentru justificarea
anexãrii Basarabiei la Rusia. Care sunt sursele care
combat aceste interpretãri?
4. Scrie un eseu istoric, de
cel puþin o paginã, pe tema
„Geneza problemei basarabene ºi consecinþele ei
pentru români”.
Þãrile
Române
în a doua
jumãtate a
sec. al XVIIIlea - începutul sec. al
XIX-lea
Localizeaz[
pe hart[
teritoriul
Moldovei.
Identific[
teritorilul
Basarabiei
anexat de
Imperiul
Rusiei.
Precizeaz[
schimb[rile
teritoriale
care au avut
loc conform
P[cii de la
Bucureşti din
1812.

R[zboiul ruso-otoman din 1806-1812. Anexarea Basarabiei la Imperiul Rus / 163
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Rivalitatea marilor puteri (1850-1914)

Perioada cuprins[ ]ntre Congresul de la Paris (1856), capitularea lui Napoleon al III-lea la Sedan (1870) =i asasinarea arhiducelui Franz Ferdinand la Sarajevo (1914) a fost una din cele mai relevante ]n planul evolu\iei rela\iilor interna\ionale. Europa
a cunoscut a doua revolu\ie industrial[ =i un proces ne]ntrerupt de modernizare. America de Nord =i Japonia s-au afirmat
treptat ]n economia =i politica mondial[. Din anii ’80 ai sec. al XIX-lea se vor contura blocurile politico-militare, care vor netezi
calea spre prima mare conflagra\ie mondial[.

EVOCARE






Prin ce se caracterizeazã relaþiile internaþionale în secolul
al XIX-lea?
Care au fost problemele
controversate ale relaþiilor
internaþionale?
Care era diferenþa dintre
scopurile reale ði cele declarate ale marilor puteri în
politica externã?

România în starea ce s-a creat dup[
Congresul de la Berlin.
României îi este jefuit[ coroana ei (“Basarabia” de sud). Ea a fost împov[rat[
cu ”greut[\ile” Dobrogei. Caricatur[ din
revista „Bobârnacul”, Bucure=ti,1878

VOCABULAR
▪ Antanta
▪ Puterile Centrale
▪ Principilul legimitãþii
▪ Principilul naþionalitãþilor

● Dinamica relaþiilor internaþionale la mijlocul secolului
al XIX-lea
Începând cu mijlocul sec. al XIX-lea, avansul Europei faþã de celelalte regiuni ale lumii nu a încetat sã se manifeste.
“Bãtrânul continent” a continuat sã exporte oameni, bunuri, idei,
tehnologii ºi capitaluri. El a supus dominaþiei sale coloniale Africa
ºi o bunã parte a Asiei. Europa a devenit un model pentru elitele
celorlalte continente. La începutul sec. al XX-lea se pãrea cã toatã
lumea se va afla în siajul civilizaþiei sale materiale ºi spirituale. O
nouã putere se ridica însã peste ocean ºi ea va deveni treptat hegemonul lumii: Statele Unite ale Americii.
Sistemul Sfintei Alianþe a fost pus la încercare de miðcãrile
revoluþionare din anii 1848-1849. Cu toate acestea, principiul
legitimitãþii a reuðit sã se menþinã, graþie acþiunii concertate ale
marilor puteri. Rusia a ajutat Austria sã restabileascã ordinea în
Ungaria, Imperiul Otoman în Þãrile Române, iar Franþa a contribuit
la „pacificarea” Italiei. Totuði, forþele reacþionare au fost nevoite sã-ði
revizuiascã politica dupã ce liberalismul politic a triumfat sub forma
principiului naþionalitãþilor. Procesele de unificare naþionalã a
Italiei, a Germaniei ði a Þãrilor Române au obligat marile puteri sã
þinã cont de voinþa naþionalã ði sã ajusteze noile realitãþi la sistemul
echilibrului european.
Dupã înfrângerea revoluþiei de la 1848-1849, þarul Nicolai I se
considera îndreptãþit sã reia ofensiva asupra Imperiului Otoman. El
dorea sã obþinã controlul asupra Strâmtorilor (Bosfor ði Dardanele),
fapt care i-ar fi deschis Rusiei drumul spre Marea Mediteranã ði i-ar
fi acordat controlul cãilor spre Orient (Suez). Însã calculele sale au
fost dejucate de puterile occidentale, care nu doreau o prea mare
întãrire a Rusiei, fapt care ar fi periclitat principiul balanþei puterilor. Franþa ði Anglia s-au aliat imediat, obþinând ði neutralitatea
„armatã” a Austriei ði Prusiei.
Rãzboiul Crimeii (1853-1856) a constituit prima mare confruntare directã dintre marile puteri dupã epoca lui Napoleon ði cel
mai sângeros rãzboi din istorie de pânã atunci (675.000 de morþi,
majoritatea mãcinaþi de boli în rãzboiul de tranðee etc.). Fiind
devansatã din punct de vedere economic ði militar, Rusia suferã o
înfrângere grea în faþa forþelor aliate (Franþa, Anglia, Imperiul Otoman, Piemontul), fiind obligatã sã semneze la Paris (1856) o pace
în care renunþa la protecþia asupra Principatelor Române (cãrora li
se deschidea drumul spre Unire), accepta deschiderea Mãrii Negre
pentru flotele aliate ði renunþa la protecþia creðtinilor ortodocði din
Imperiul Otoman, înlocuitã cu una colectivã a marilor puteri.

● Crearea sistemului de alianþe în Europa
Începutul anilor ’70 ai secolului al XIX-lea a fost marcat de ascensiunea Germaniei la rangul de mare putere europeanã. Acest
lucru a fost facilitat de desãvârºirea unificãrii statale ºi de victoriile
împotriva vecinilor, mai ales împotriva Franþei. Desigur, anterior,
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C U R S
Bismarck - p[pu=ar.
Cancelarul manipuleaz[ cu
împ[ra\ii Rusiei, AustroUngariei =i Germaniei.
Caricatur[ din revista
“Punch”, 1884

Congresul de la Berlin, 1878. Caricaturã de epocã

unificarea Italiei ºi formarea României moderne
au reprezentat ºi ele modificãri importante ale
peisajului geopolitic.
În 1873, între împãraþii Alexandru al II-lea al
Rusiei, Franz Joseph al Austro-Ungariei ºi Wilhelm
I al Germaniei s-a încheiat o înþelegere numitã
Alianþa celor trei împãraþi. În acelaºi an, Rusia
ºi Anglia au semnat un acord de împãrþire a sferelor de influenþã în Asia Centralã.
Mijlocul deceniului opt a marcat redeschiderea problemei orientale ºi a oferit Rusiei
mult aºteptatul prilej de a anula prevederile
neconvenabile ei din Tratatul de la Paris din
1856. Rãzboiul ruso-româno-turc a modificat
sensibil raporturile internaþionale în Balcani ºi
în Europa. Congresul de la Berlin din 1878,
care a urmat acestui conflict, a însemnat de fapt
afirmarea deplinã a Real-politick-ului în relaþiile
internaþionale ºi abandonarea vechiului sistem
al concertului european. Ideile noi vehiculate la
Congres, precum laicizarea cetãþeniei ºi sistemul compensaþiilor teritoriale, vor face o lungã
carierã în diplomaþia europeanã ºi mondialã.
Departe de a rezolva în întregime problemele
Balcanilor, criza din 1875-1878 va dovedi doar
complexitatea acestora. Dezlegarea parþialã a
ghemului contradictoriu de interese în Balcani
ºi înlãturarea deplinã a oprimãrii otomane se va
face în cursul a douã rãzboaie balcanice (19121913), rãzboaie care vor aduce graniþe mai stabile ºi relaþii mai puþin tensionate în zonã pânã
la declanºarea rãzboiului mondial.
Rivalitãþile europene nu erau puþine: Franþa
dorea sã-ºi ia revanºa împotriva Germaniei pentru
înfrângerea din 1871; Anglia se temea de puterea ºi
înarmarea navalã a Germaniei; Rusia ºi Austro-Ungaria aveau interese divergente ºi concurente în zona
Balcanilor; Italia era nemulþumitã de statutul sãu
etc. La toate acestea se adãugau rivalitãþile coloniale.
Politica de înarmare a fost posibilã datoritã
disponibilitãþilor bugetare ale marilor puteri europene ºi progresului înregistrat de industrie.
Marii producãtori de armament erau interesaþi ca

Recunoa=te în aceste
caricaturi personalit[\ile politice ale epocii
=i comenteaz[ statutul
lor.

guvernele lor sã comande cantitãþi tot mai mari
de arme, sporindu-ºi astfel profiturile. Rezultatul
direct al acestei realitãþi a fost lansarea unei curse
a înarmãrilor, fiecare stat încercând sã þinã pasul
cu potenþialii adversari ºi cheltuind tot mai mult
în acest scop. Au existat ºi voci lucide care s-au
pronunþat împotriva acestui curs al evenimentelor,
în special în rândul intelectualilor ºi al partidelor
socialiste. Sub influenþa acestor opinii se vor
întruni douã conferinþe internaþionale la Haga
în 1899 ºi 1907. S-a creat cu aceste prilejuri un
tribunal internaþional de arbitrare a conflictelor
dintre state ºi s-au adoptat noi reguli de ducere a
rãzboiului, cum ar fi: interzicerea folosirii gazelor
toxice de luptã, tratarea umanã a prizonierilor ºi a
populaþiei civile, respectarea principiului extrateritorialitãþii pe timp de pace.
Politica de constituire a alianþelor s-a concretizat în conturarea ºi formarea celor douã mari
blocuri politico-militare. În anul 1879, Germania
a încheiat un tratat de alianþã cu Austro-Ungaria
în scopul de a preveni o eventualã revanºã a
Franþei. Aceastã alianþã a dobândit un nou
conþinut la 20 mai 1882, când Italia, Germania
ºi Austro-Ungaria semneazã un tratat militar
de asistenþã mutualã, numit Tripla Alianþã. La
acest tratat va adera, în mod secret ºi fãrã ca
opinia publicã sã fie informatã, România, în anul
1883. Astfel se va forma alianþa care, în timpul
Primului Rãzboi Mondial, va fi generic denumitã
Puterile Centrale.
Ca rãspuns la acestã politicã, Franþa va negocia ºi va încheia un tratat cu Rusia în anul 1893.
Dupã negocieri dificile, în anul 1904 se va încheia
un tratat anglo-francez, denumit Antanta Cordialã. La acest din urmã instrument internaþional
va adera ºi Rusia în anul 1907. S-a ajuns astfel la
constituirea celui de-al doilea bloc politico-militar,
cunoscut sub numele generic de Antanta în cursul
Primului Rãzboi Mondial. Formarea celor douã
alianþe a grãbit atât cursa înarmãrilor, cât ºi competiþia pentru colonii, creând iluzia unei securitãþi
sporite în caz de conflict.
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D O S A R
Din Tratatul de alianþã dintre Germania, Austro-Ungaria ºi Italia (1882)

A

1. Înaltele Pãrþi
Contractante promit
una alteia pace ºi prietenie...; 2. Dacã Italia... va fi atacatã de
Franþa... celelalte douã
pãrþi sunt obligate sã-i
acorde ajutor... Aceleaºi
obligaþii le are Italia,
în cazul în care Franþa
atacã... Germania; 3.
Dacã una sau douã dintre pãrþile contractante
vor fi atacate de douã
sau mai multe mari
puteri... atunci prevederile anterioare sunt
obligatorii pentru toate
Franz Joseph ºi Wilhelm al II-lea pãrþile; 5. ... în orice caz
de rãzboi pãrþile se obligã sã nu semneze armistiþii sau
tratate separate decât de comun acord cu celelalte pãrþi
contractante; 6. ... pãrþile se obligã sã pãstreze în secret
conþinutul ºi existenþa prezentului tratat.

D

Din Tratatul de alianþã franco-rus (1893)

Franþa ºi Rusia, fiind animate de aceeaºi
dorinþã de a pãstra
pacea ºi neavând
alt scop decât de a
face faþã necesitãþilor
unui rãzboi defensiv,
provocat de un atac
al forþelor Triplei Alianþe, au convenit urmãtoarele: 1. Dacã
Franþa este atacatã
de Germania sau de
Italia susþinutã de Germania, Rusia va folosi
toate forþele sale disponibile pentru a combate Germania; 2. În
Nicolai al II-lea ºi
cazul în care Tripla
Sadi Carnot
Alianþã îºi va mobiliza
trupele, Franþa ºi Rusia îºi vor mobiliza ºi ele, imediat ºi
simultan, toate forþele; 3. Forþele vor fi angajate în aºa fel,
încât Germania sã aibã de luptat atât în Est, cât ºi în Vest;
4. Toate clauzele enumerate vor fi þinute în strict secret.

Clauza Martens introdusã în Convenþiile
de la Haga (1882)

B

Pânã la elaborarea unui corp mai complet al legilor
rãzboiului, Înaltele Pãrþi Contractante declarã cã, în cazurile care n-au fost prevãzute în reglementãrile adoptate
de ele, locuitorii ºi beligeranþii rãmân sub protecþia ºi sub
reglementarea principiilor dreptului ginþilor, aºa cum rezultã ele din obiceiurile stabilite de popoarele civilizate, din
legile umanitãþii ºi din imperativele conºtiinþei publice.

Despre autoritatea lui Bismarck

C

În prima perioadã a guvernãrii sale în calitate de
cancelar al Germaniei unificate, Bismarck era figura principalã în diplomaþia europeanã. Caricatura alãturatã este
sugestivã pentru a aprecia rolul cancelarului în “Uniunea
celor trei împãraþi” (1873). Un alt episod al ponderii sale
a fost Congresul de la Berlin (1878).

Dupã Congresul de la Berlin (1878) suveranii continuã sã împartã sferele de influenþã în Europa. Caricaturã italianã, sfârðitul
anilor 1870.
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Realizeaz[ o scurt[ comunicare, pornind de la
reperele:
- procesul de modernizare în statele dezvoltate;
- politica de constituire a alian\elor politico-militare;
- agravarea rela\iilor interna\ionale la începutul
secolului al XX-lea.
Formuleaz[ o concluzie despre inevitabilitatea unui
r[zboi mondial la începutul secolului al XX-lea.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Convenþiile de la Haga
Ca urmare a mijloacelor tehnice tot mai perfecþionate de
ducere a rãzboiului ºi ca o consecinþã a luptei pentru pãstrarea
pãcii, desfãºuratã în diferite state occidentale de intelectuali ºi
de cercurile politice de stânga, s-a ajuns la convocarea unor
conferinþe internaþionale dedicate acestei problematici. Deºi nu
s-a reuºit condamnarea rãzboiului ºi scoaterea lui în afara legii
internaþionale, aceste reuniuni importante au dus la alcãtuirea
unor norme de drept internaþional unanim recunoscute. Ele s-au
numit Convenþiile de la Haga ºi au rãmas în vigoare multã
vreme, pânã dupã încheierea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial.
Convenþiile de la Haga a fost denumirea datã acordurilor
încheiate între state în acest oraº olandez în anii 1899 ºi 1907.
Prima conferinþã de la Haga, desfãºuratã în anul 1899, a
adoptat trei convenþii, trei declaraþii ºi un act final. Ele au fost
acompaniate de o rezoluþie ºi ºase recomandãri. Cele trei convenþii
fãceau referire la reglementarea paºnicã a litigiilor internaþionale,
aplicarea normelor Convenþiei de la Geneva din 1864 la rãzboiul
maritim ºi codificau legile ºi obiceiurile rãzboiului.
Cea de-a doua conferinþã, din anul 1907, a adoptat mai
multe convenþii. Dintre acestea, cele mai importante au fost cele
privitoare la reglementarea paºnicã a conflictelor internaþionale
ºi, mai ales, convenþia cu privire la legile ºi obiceiurile rãzboiului
terestru. Aceasta din urmã a reprezentat, în esenþã, dreptul
cutumiar în ceea ce priveºte dreptul aplicabil în timp de rãzboi
ºi a fost parþial înlocuitã dupã cel de-al Doilea Rãzboi Mondial
prin Convenþia de la Geneva (august 1949).

1. Caracterizeazã relaþiile
internaþionale din a doua
jumãtate a sec. al XIX-lea.
2. Realizeazã un tabel în care
vei înscrie direcþiile politicii
externe ale statelor: Marea
Britanie, Franþa, SUA,
Germania, Austro-Ungaria,
Italia, Imperiul Rus.
3. Determinã cauzele principale ale adâncirii tensiunilor dintre marile puteri.
4. Explicã, în baza unor
exemple concrete, cã odatã
cu avântul economic din
marile state din Europa,
s-au agravat ºi contradicþiile dintre ele.
5. Caracterizeazã principalele
schimbãri în evoluþia politicã în relaþiile internaþionale la rãscrucea sec. XIXXX. Apreciazã conþinutul
Convenþiilor de la Haga ºi
explicã din ce considerente
ele nu au avut o aplicare
practicã.

Europa la sfârºitul sec. al XIX-lea – începutul sec. al XX-lea

Localizeaz[ pe
hart[
regiunile
unde divergen\ele dintre
state
puteau
duce la
confrunt[ri militare.
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Ca rezultat al R[zboiului de Independen\[ din 1877-1878, Rom`nia =i-a dob`ndit suveranitatea =i egalitatea juridic[ cu celelalte state. Ea a devenit un factor de sine st[t[tor al rela\iilor interna\ionale, av`nd posibilitatea de a promova o politic[ extern[
proprie. Consecin\ele acestui r[zboi au stimulat activ lupta de eliberare na\ional[ a rom`nilor afla\i sub domina\ie str[in[.

EVOCARE






● Redeschiderea problemei orientale

Care au fost cauzele redeschiderii problemei orientale în
anii 70 ai sec. al XIX-lea?
Ce statut avea România dupã
crearea statului unitar în anul
1859?
Care au fost hotãrârile Congresului de la Paris?

Regele Carol I îi îndeamnã pe ostaºii
români spre victorie. Vidin, 1877
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VOCABULAR
▪ Independenþã
▪ Redutã
▪ Supremaþia forþei
▪ Revendicãri anexioniste

Obiectivul
obþinerii independenþei a rãmas una din problemele principale ale
tânãrului stat român. Ocazia favorabilã a apãrut odatã cu redeschiderea problemei orientale. Perioada anilor 1875-1876 s-a caracterizat
printr-o intensificare a miºcãrii de eliberare a popoarelor din Balcani.
Au izbucnit rãscoale antiotomane în Bulgaria, Bosnia ºi Herþegovina,
iar Serbia ºi Muntenegru au declarat rãzboi Turciei. Aceste acþiuni
erau susþinute ºi încurajate de Rusia, care dorea sã-ºi restabileascã
influenþa în Orient ºi sã-ºi refacã autoritatea internaþionalã, prejudiciatã în urma înfrângerii în Rãzboiul Crimeii. Imperiul þarist a
încurajat prin toate metodele lupta popoarelor aflate sub stãpânire
turceascã sub pretextul protejãrii credincioºilor ortodocºi.
În aceste împrejurãri externe favorabile, guvernul
român s-a orientat spre o alianþã cu Rusia. În luna
octombrie 1876, la Livadia (Crimeea) au avut loc
tratativele dintre þarul Rusiei Alexandru al II-lea ºi
reprezentanþii conducãtorilor þãrilor dependente de
Poarta Otomanã. Din partea României a fost trimisul
special al principelui Carol – Ion C. Brãtianu.
Convenþia stabilitã la Livadia a fost mai apoi
semnatã la Bucureºti de cãtre ministrul afacerilor
externe al României M. Kogãlniceanu în ziua de
4 aprilie 1877. Conform documentului semnat,
România permitea trecerea pe teritoriul sãu, spre
Balcani, a armatelor ruse. Rusia, la rândul sãu, garanta menþinerea ºi apãrarea integritãþii teritoriale
a României ºi respectarea drepturilor ei politice.

● Proclamarea independenþei României
La 12 aprilie 1877 Rusia a declarat rãzboi Turciei. Armatele au început trecerea prin România ºi însuºi þarul Alexandru al II-lea a sosit
la Ploieºti. Turcia a considerat aceastã acþiune drept o gravã încãlcare
a vasalitãþii din partea României ºi începe, la 8 mai, sã bombardeze
localitãþile româneºti de pe malul Dunãrii: Brãila, Giur-giu, Cãlãraºi
º.a. Artileria româneascã a rãspuns acestei provocãri, bombardând
garnizoana turceascã din Vidin. La 29 aprilie Adunarea Deputaþilor a
declarat stare de rãzboi între România ºi Turcia, iar la 9 mai (anunþat
la 10) Parlamentul a hotãrât sã rupã orice relaþii cu Poarta Otomanã ºi
sã proclame independenþa statului român. Turcia a învinuit România
de tentativa unei rebeliuni.
Dupã trecerea Dunãrii, armata rusã a început ofensiva pe un front
mare în trei direcþii concomitent. În curând însã ea a fost opritã la
Plevna, unde în douã bãtãlii consecutive, la 8 ºi 18 iulie, generalul
turc Osman Paºa repurtã douã victorii. Acest insucces a determinat
guvernul þarist sã cearã ajutor militar din partea României. Guvernul
român îºi exprimase încã în primãvara anului 1877 dorinþa ca armata
românã sã lupte alãturi de armata rusã, dar atunci þarul a refuzat colaborarea militarã. La 20 august armata românã, în numãr de 58.700
ostaºi, a trecut Dunãrea ºi s-a îndreptat spre Plevna. La 30 august are
loc un nou atac general asupra cetãþii. Dupã patru asalturi sângeroase
a fost cuceritã reduta de lângã satul Griviþa, cheie a Plevnei.
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C U R S
Ostaºii batalioanelor cãpitanului Mãrgineanu ºi
maiorului ªonþu, cãzuþi eroic în luptã, au ridicat deasupra redutei drapelul tricolor în locul celui rãpus,
cu semilunã. Dar succesele n-au fost dezvoltate mai
departe. Cel de-al treilea asediu nu ºi-a atins scopul.
Principele Carol, care a condus armatele aliate
la Plevna, a cedat comandamentul generalului
rus Totleben, care a trecut la blocada cetãþii. Ea a
durat trei luni de zile. La 29 noiembrie garnizoana
turceascã întreprinde o încercare de a ieºi din
încercuire, însã oºtirile ruso-române zãdãrnicesc
planurile inamicului.
Comandantul trupelor turceºti Osman Paºa
a dat ordin ca 40 000 de apãrãtori ai Plevnei sã
depunã armele. Rãnit în luptã, el ði-a dat sabia
colonelului român Mihai Cerchez cu cuvintele:
“Capitulez cu armata mea, predându-mã în mâinile
junei ºi bravei armate române”. Aceasta a fost cea
mai însemnatã victorie în decursul rãzboiului.
În decembrie 1877 armata rusã ºi voluntarii
bulgari au reluat ofensiva peste Balcani în direcþia
Constantinopolului, obþinând o serie de victorii
importante la ªipca ºi Plovdiv. Turcii au fost
alungaþi din întreaga Bulgarie.
În acelaºi timp, unitãþile române s-au îndreptat
contra forþelor turceºti din Bulgaria de Vest, având
ca obiectiv principal cucerirea cetãþilor Vidin ºi
Belogragic. La 19 ianuarie 1878 a fost încheiat
un armistiþiu între ruºi ºi turci care a pus capãt
luptelor sângeroase. Rãzboiul României pentru
independenþã s-a terminat.

● Pacea de la San-Stefano
Înainte de încheierea pãcii cu Turcia, guvernul
Rusiei, încãlcând brutal convenþia ruso-românã
din 4 aprilie 1877, aduce la cunoºtinþa guvernului
României cã intenþioneazã sã reia cele trei judeþe
din sudul Basarabiei, cedate Moldovei în 1856, în
schimbul Dobrogei cucerite de ei de la turci.
Principele Carol ºi ministrul de externe M. Kogãlniceanu au înaintat o serie de proteste, la care
Luptele de la Griviþa. Maiorul Valter Mãrãcineanu înalþã drapelul
românesc pe reduta Griviþa (1877). Tablou de H. Dembitzky, 1881

Rusia a rãspuns cu ameninþarea cã va dezarma
armata românã. Profitând de superioritatea forþei
sale militare, ea a reanexat aceste trei judeþe –
Cahul, Izmail, Bolgrad, fapt consfinþit mai apoi la
San-Stefano ºi la Berlin.
Prin Pacea de la San-Stefano, încheiatã în
martie 1878, România, Serbia ºi Muntenegru au
fost recunoscute drept state independente. Bulgaria a fost transformatã într-un principat autonom
sub protectoratul Rusiei, care lãsa aici o armatã
de 50 000 de ostaºi timp de doi ani. Basarabia
de Sud, a trecut la Rusia, care a cedat în schimb
României Dobrogea.
● Congresul de la Berlin
Nemulþumite de prevederile Pãcii de la San-Stefano, care
întãrea considerabil prestigiul internaþional ºi
poziþiile Rusiei în Balcani, celelalte mari puteri
au cerut convocarea unui congres. Rusia, fiind
ameninþatã de a rãmâne în izolare, a acceptat
participarea la Congresul de la Berlin, care ºi-a
început lucrãrile la 1 iulie 1878.
Delegaþii români prezenþi la acest congres,
Mihail Kogâlniceanu ºi Ion C. Brãtianu, nu au
avut posibilitatea de a participa activ la lucrãrile
acestuia, ci doar au prezentat punctul de vedere
al României.
Prin tratatul încheiat la acest congres, marile
puteri europene au recunoscut condiþionat actul
de la 9 mai 1877 de independenþã a României.
A fost restabilitã autoritatea statului român asupra
Dobrogei ºi Deltei Dunãrii ºi, în acelaºi timp, a fost
recunoscutã reanexarea celor trei judeþe din sudul
Basarabiei la Rusia.
Austro-Ungaria ºi Anglia au obþinut susþinerea
revendicãrilor lor anexioniste, cea dintâi luând sub
administrarea sa Bosnia ºi Herþegovina, iar cea
de a doua – insula Cipru. Serbia ºi Muntenegru,
de asemenea, au fost recunoscute ca state independente. Bulgaria se împãrþea în douã pãrþi: de
Nord – stat-vasal al Turciei, de Sud – provincie
autonomã turceascã.
Congresul de la Berlin. Tablou de A. von Werner. Întâlnirea finalã,
13 iulie 1878. Bismarck între Gyula Andrássy ði Piotr Ðuvalov, pe
stânga Alajos Károlyi, Alexander Gorceakov ði Benjamin Disraeli
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D O S A R
A

Ion C. Brãtianu (1821-1891)

S-a nãscut într-o familie de
boieri din judeþul Argeº. Participant activ la Revoluþia de
la 1848 în Þara Româneascã.
Întors în þarã dupã o perioadã de exil, a contribuit substanþial la internaþionalizarea
problemei unirii Principatelor
Române, a fost ales membru
al Adunãrii ad-hoc. Cu toate
cã a ocupat funcþii de rãspundere pe timpul domniei lui
Cuza, treptat s-a îndepãrtat
de domnitor ºi a fost unul
dintre liderii “monstruoasei coaliþii”, care a realizat la
detronarea domnitorului ºi aducerea în þarã a principelui
Carol. Prim-ministru al României (1876-1888) ºi lider al
Partidului Naþional Liberal (1875-1891). Un rol deosebit
îi revine lui Ion Brãtianu în procesul de proclamare a
independenþei României.
Nume=te calit[\ile caracteristice lui I.C. Br[tianu.

B

Din discursul lui I.C. Brãtianu, 10 mai 1877

Trecutul nostru, Mãria Ta, a putut, credem, asigura
deja pe toate Puterile garante asupra scopului ce urmãrim;
faptele noastre în evenimentele prezente le vor dovedi la
toate, ºi mai ales puternicilor noºtri vecini, Rusia ºi Austria,
cã politica noastrã este numai o politicã de conservaþiune
ºi dacã ne deslipim astãzi cu totul ºi pentru totdeauna de
Turcia este ca sã nu mai resimþim efectele convulsiilor sale;
dacã luãm armele, este ca sã rãspundem agresiunilor ei,
sã le punem stãvilã puternicã ºi sã facem astfel ca ele sã
nu se mai poatã repeta în viitor.
Ce p[rere ai despre inten\iile diplomatului rom`n?
Argumenteaz[-\i opinia.

Primirea lui Carol I în Bulgaria. Tablou de Carol Popp
de Szathmary, 1877.

D

Art. 43. Înaltele Pãrþi Contractante recunosc independenþa României, legând-o de condiþiile expuse în
urmãtoarele douã artciole.
Art. 44. În România, deosebirea credinþelor religioase şi
a confesiunilor nu va putea fi opusã nimãnui ca un motiv de
excludere sau de incapacitate în ceea ce priveşte bucurarea
de drepturi civile şi politice, admiterea în sarcini publice,
funcþiuni şi onoruri sau exercitarea diferitelor profesiuni şi
industrii în orice localitate ar fi [...].
Art. 45. Principatul României retrocedeazã M.S. Împãratul Rusiei porþiunea teritoriului Basarabiei despãrþitã
de Rusia în urma Tratatului de la Paris din 1856 [...].
Art. 46. Insuliþele formând Delta Dunãrii, precum ºi
Insula ªerpilor, sandgeacul Tulcei, cuprinzând districtele
(Cazas) Chilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea, Mãcin,
Babadag, Hârºova, Kiustange, Constanþa, Medgidia sunt
întrupate cu România.
Principatul mai primeºte, afarã de aceasta, þinutul
situat la sudul Dobrogei pânã la o linie care, plecând de
la rãsãrit de Silitra, rãspunde în Marea Neagrã, la miazãzi
de Mangalia.

E
C

Convenþia româno-rusã, 4 aprilie 1877

Art. 1. Guvernul Alteþei Sale, Domnitorul României
Carol I asigurã armatei ruse, care va fi chematã a merge
în Turcia, libera trecere prin teritoriul României [...].
Art. 2. Pentru ca niciun inconvenient sau pericol sã nu
rezulte pentru România din faptul trecerii trupelor ruse pe
teritoriul sãu, guvernul Majestãþii Sale Împãratul tuturor
ruºilor se obligã a menþine ºi a face sã se respecte drepturile politice ale statului român [...] precum ºi a menþine
ºi a apãra integritatea actualã a României.
Analizeaz[ condi\iile ]n care a fost semnat[
Conven\ia rom`no-rus[. F[ o apreciere a
rezultatelor ei.
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Din Tratatul de pace de la Berlin, 1878

Din memoriul prezentat Congresului
de la Berlin de cãtre reprezentanþii
României

1. Nicio parte a actualului teritoriu sã nu fie detaºatã
de România.
2. Pãmântul românesc sã nu fie supus unui drept de
trecere în folosul armatei ruse.
3. Principatul, în virtutea drepturilor sale seculare, sã
intre în posesia insulelor ºi gurilor Dunãrii.
4. El sã primeascã, în proporþie cu forþele militare pe
care le-a pus în linie, o indemnizaþie.
Independenþa sa sã fie definitiv consacratã ºi teritoriul
sãu sã fie neutralizat.
Determin[ importan\a hot[r`rilor Congresului
de la Berlin pentru Rom`nia.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE
1. Caracterizeazã situaþia internaþionalã a României în
ajunul Rãzboiului pentru
Independenþã.

Reanexarea Basarabiei de
Sud la Rusia
“Mai cu seamã tratatul de la CuciucCainargi recunoscuse Domnilor Moldovei
ºi Þarii Româneºti calitatea de suverani
ºi stabilise cã Basarabia face parte
din Moldova. Aºadar Basarabia era
o þarã româneascã, cu instituþiuni ºi
legi româneºti, foarte lãmurit pãstrate
de M. S. Împãratul Alexandru I. Acest
respect al vechii naþionalitãþi era
formulat în rescriptul împerial care
confirmã organizaþiunea administrativã
ºi judecãtoreascã a acestei provincii în Ion Nistor – profesor la Univerurma alipirii sale de Rusia, fãrã ca sã se sitatea din Cernăuți, memfacã acolo cea mai micã deosebire între bru al Academiei Române,
Basarabia de jos ºi cea de sus. Nici la participant activ la mișcarea
1878, precum nici la 1812, nu se poate națională din anii 1917-1918
cere României Basarabia pe baza unui a românilor din teritoriile ocufapt sau drept de cucerire. Ea aparþinea pate. Autorul renumitei lucrări
“Istoria Basarabiei”.
unui Principat pe care însãºi Rusia,
în tot cursul ultimului sãu rãzboi cu
imperiul turcesc, l-a primit ºi l-a tratat ca pe un stat independent
ºi aliat. De altmintrelea chiar de la începutul campaniei, Rusia a
încheiat cu România o convenþiune, prin care i-a garantat foarte
lãmurit integritatea actualã a teritoriului românesc.”
Ion Nistor
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2. Explicã importanþa actului
prin care s-a declarat
independenþa de stat a
României.
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Ce consecin\e a avut
reanexarea Basarabiei
de Sud de c[tre Imperiul
Rus? Localizeaz[ pe
hart[ locurile unde s-au
desf[şurat opera\iile
militare în anii 1877-1878.
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Politica externã a României (1878-1914)
Dup[ cucerirea independen\ei de stat, s-a creat un mediu favorabil pentru politica extern[ a Rom`niei, care
a devenit subiect al rela\iilor interna\ionale. }n condi\iile ]n care Fran\a =i-a pierdut influen\a pe continent,
apropierea de Germania era obiectivul major al diploma\iei rom`ne=ti, orientat spre consolidarea independen\
ei =i a suveranit[\ii \[rii. Cre=terea pericolului influen\ei Imperiului Rus ]n Balcani a determinat Rom`nia s[ ]
ncheie o alian\[ defensiv[ cu Puterile Centrale.

EVOCARE


Care a fost importanþa
recunoaºterii independenþei
României?



Ce tip de relaþii trebuia sã
stabileascã România cu organismele internaþionale dupã
recunoaºterea independenþei?

Carol I.
Portret de
George
Healy

Încoronarea lui Carol ca rege al României
10 mai 1881. Illustrated London News,
June 11, 1881

VOCABULAR
▪ Integritate teritorialã
▪ Expansionism
▪ Neatârnare
▪ Parte beligerantã

● Recunoaşterea independenþei şi a regatului
Odatã cu cucerirea independenþei de stat s-a schimbat statutul
internaþional al României ºi s-au modificat direcþiile politicii sale
externe.
Obiectivele principale ale politicii externe au fost formulate în
memoriul prezentat de M. Kogãlniceanu la 19 iunie/1 iulie 1878
la Congresul de la Berlin: integritatea teritorialã, recunoaºterea
independenþei României ºi declararea neutralitãþii sale.
În prima perioadã dupã congres politica externã a statului român
a fost determinatã de relaþiile cu Germania, Austro-Ungaria ºi Rusia.
Prin circulara din 1/13 iulie 1878 adresatã agenþiilor diplomatice ale
României la Paris, Viena, Roma, Sankt Petersburg, Londra ºi Belgrad,
guvernul român dorea sã obþinã recunoaºterea independenþei þãrii
pe baza respectãrii tratatului de la Berlin.
În noile condiþii s-a purces la reorganizarea instituþiilor diplomatice. Agenþiile diplomatice au fost ridicate la rangul de delegaþii.
Independenþa României a fost recunoscutã condiþionat.
Rusia ºi Austro-Ungaria au fost primele þãri care au recunoscut
independenþa de stat a României. Germania a condiþionat recunoaðterea prin intenþia de a rãscumpãra cãile ferate române. Tratativele
pentru recunoaºterea independenþei s-au desfãºurat în timpul când
România cerea ºi recunoaºterea titlului de Alteþã Regalã pentru
Carol I. Titlul respectiv a fost recunoscut de marile puteri în 1879. În
1880, Carol I, în timpul vizitei la Viena, apoi la Berlin, a reglementat,
cu împãratul Germaniei Wilhelm I ºi Carol Anton, tatãl sãu, chestiunea succesiunii la tronul României. Aceste acþiuni diplomatice
au creat condiþii favorabile pentru recunoaºterea internaþionalã a
regatului. La 15/27 februarie 1880, Camera Deputaþilor a ratificat,
în sensul dorit de germani, „legea pentru cesiunea cãilor ferate ale
societãþii acþionarilor cãtre statul român”.
România a stabilit relaþii diplomatice cu S.U.A. în 1880, dupã
recunoaºterea oficialã a independenþei statului român de cãtre guvernul S.U.A. În 1881, s-au semnat tratate de comerþ ºi navigaþie. În
1912, printr-un acord semnat cu S.U.A. România a obþinut clauza
naþiunii celei mai favorizate. Cu toate acestea, înainte de 1914,
România nu avea reprezentanþe diplomatice în S.U.A. Independenþa
ºi proclamarea regatului au consolidat regimul politic din România.

● Aderarea României la Tripla Alianþã
Urmãrind îndeplinirea obiectivelor politicii externe, conducãtorii
þãrii erau convinþi cã numai patronajul unei puteri sau afilierea la
un sistem de alianþe va putea crea condiþii pentru realizarea intereselor naþionale. Franþa, guvernul cãreia ocupase la Congresul de la
Berlin o poziþie ostilã faþã de România, nicidecum nu putea deveni
un aliat. Rusia era un candidat ºi mai puþin probabil în contextul
unei posibile alianþe.
Germania, cu care nu sunt hotare comune, rãmânea singura putere care, în condiþiile create, putea oferi sprijinul necesar
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României. Dar apropierea de Germania nu s-a realizat direct. Drumul spre Berlin trecea prin Viena.
Iniþiativa de aderare a României la Tripla Alianþã
a fost lansatã de Otto von Bismarck în 1880.
Vizita lui Carol I la Viena ºi la Berlin în august
1883 a fost hotãrâtoare pentru guvernul român.
În septembrie 1883, România a aderat în secret
la Tripla Alianþã, încheiatã de Germania, AustroUngaria ºi Italia cu un an mai înainte. Adepþi ai
orientãrii României spre Puterile Centrale erau Titu
Maiorescu, Petre P. Carp, Dimitrie A. Sturdza,
regele Carol I ºi Ion C. Brãtianu. Eliminând din
tratatul de alianþã clauzele care ar fi dus la întãrirea
controlului Austro-Ungariei asupra þãrii ºi ar fi adus
prejudicii sprijinului dat românilor din Transilvania,
Tratatul de aderare a României la Tripla Alianþã a
fost semnat la 30 octombrie 1883 de D.A. Sturdza,
ministru de externe, ºi contele Kalnoky, ministru
de externe al Austro-Ungariei.
Acordul, compus dintr-un preambul ºi 7 articole, sublinia caracterul defensiv al alianþei ºi
angajamentul pãrþilor semnatare de a se abþine de
la alianþe care le-ar afecta interesele. Acordul era
þinut în secret, deoarece divulgarea lui ar fi condus
la proteste din partea politicienilor ºi a opiniei publice. Din aceste motive, tratatul nu a fost niciodatã
înaintat parlamentului spre ratificare.
Prin semnarea acestui act, România a ieºit din
izolarea politicã de care era ameninþatã, a rezolvat
chestiunea Dunãrii în conformitate cu interesele
sale ºi a evitat o posibilã înþelegere între Viena ºi
Petersburg pe seama ei.

● România şi rãzboaiele balcanice
În urma tratativelor din anii 1911-1912, þãrile
balcanice au creat un bloc balcanic alcãtuit din
Bulgaria, Serbia, Muntenegru ºi Grecia.
Cu timpul, în alianþa României cu Puterile
Centrale au apãrut anumite contradicþii. Problema
româneascã în Transilvania a devenit subiect de
conflict între forþele politice interne, iar opinia
publicã româneascã a devenit din ce în ce mai
ostilã faþã de Austro-Ungaria.
Soldaþi bulgari morþi în atacul de la Edirne (Adrianopol), 1912

Rãzboaiele balcanice au devenit testul cel mai
sever al alianþei României cu Puterile Centrale.
Tratatul încheiat la 13 martie 1912 între Serbia
ºi Bulgaria conþinea clauze îndreptate nu numai
împotriva Imperiului Otoman, ci ºi a vecinilor din
nord. Alianþa acestor þãri cu Grecia a fost confirmatã prin Tratatul din 29 mai 1912.
La 17 octombrie 1912, blocul balcanic a atacat Imperiul Otoman. Într-un interval scurt de
timp, trupele aliate au zdrobit principalele forþe
otomane din Europa ºi au eliberat cea mai mare
parte a Peninsulei Balcanice, ajungând la periferiile Constantinopolului. Marile puteri au hotãrât
sã debarce trupe la Constantinopol.
La operaþia de debarcare au participat ºi militarii români de pe cruciºãtorul „Elisabeta”. Prin
aceste acþiuni s-a pus capãt primului rãzboi
balcanic. Tratativele de pace au început la 16
decembrie 1912. La 30 mai 1913, a fost semnatã
Pacea de la Londra, conform cãreia Imperiul
Otoman a cedat aliaþilor teritoriile situate la vest
de linia Enos-Midia ºi Creta. Destinul Albaniei
ºi al insulelor din Marea Egee a fost hotãrât de
marile puteri.
Neînþelegerile dintre þãrile blocului balcanic
au condus la apariþia unor noi ostilitãþi. La 29-30
iunie 1913, Bulgaria, mizând pe sprijinul AustroUngariei ºi Germaniei, i-a atacat prin surprindere
pe foºtii aliaþi. La 1 iulie 1913, a fost încheiat
acordul între Serbia ºi Grecia. România, deºi a
pãstrat rezerve faþã de propunerile de alianþã, a
declarat mobilizarea. Muntenegrul, urmat ulterior
de România, declarã rãzboi Bulgariei.
În acelaºi timp, trupele otomane se grãbesc sã
reocupe Adrianopolul. În aceastã conjuncturã,
statele învingãtoare impun Bulgariei Pacea de la
Bucureºti. La 10 august 1913, în ºedinþa prezidatã de Titu Maiorescu, a fost semnat Tratatul
între Serbia, Grecia, Muntenegru, România, pe de
o parte, ºi Bulgaria, pe de alta, iar la 29 septembrie
1913, la Constantinopol, a fost semnat Tratatul de
pace între Bulgaria ºi Imperiul Otoman.
Congresul de Pace de la Bucureºti, 28 iulie 1913
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Aderarea României la Tripla Alianþã

„Art. 1. Înaltele Pãrþi Contractante îşi fãgãduiesc pace
şi prietenie şi cã nu vor întra în niciun fel de alianþe sau
lupta îndreptatã împotriva vreunuia din statele lor...
Art. 2. Dacã România va fi atacatã fãrã ca din partea
ei sã fi existat vreo provocare, Austro-Ungaria va trebui
sã-i acorde în timpul util ajutor şi asistenþã împotriva
agresorului....
Art. 3. Dacã una din Pãrþile Contractante ar fi ameninþatã de o agresiune în condiþiile sus-menþionate, guvernele respective se vor pune de acord asupra mãsurilor care
vor trebui luate în vederea cooperãrii armatelor lor. Aceste
probleme militare, îndeosebi cea a unitãþii operaþiunilor
şi a trecerii prin teritoriile respective, vor fi reglementate
printr-o convenþie militarã.”
Tratatul secret încheat între România şi Austro-Ungaria
de aderare la Tripla Alinaþã. 1883.

B

C

Despre relaþiile României cu Rusia

„[...] este o problemã anevoioasã a politicii noastre externe. Nu urmãrim sã provocãm Rusia. Voim chiar sã facem
tot ce este în putinþa noastrã pentru a evita un rãzboi cu ea.
Dar faþã de primejdia care ne ameninþã din partea puternicei Rusii avem nevoie de sprijinul Puterilor Centrale [...].
Deoarece primejdiile ce ameninþã România din partea
Rusiei sunt mai serioase decât necazul şi durerea pentru
rãul tratament al românilor din þãrile ungureşti, România
cautã ocrotire şi siguranþã la Tripla Alianþã.”
Regele Carol I, 1888

Despre obiectivele politicii externe a
României

„Viitorul României stã în munca ei spre a trage din
avuþiile imense ce le posedã. Interesul vã este a deveni
un stat puternic la Marea Neagrã [...].
...Nu uitaþi însemnãtatea Mãrii Negre, cãci de acolo
începe cheia Dardanelelor. Independenþa o aveþi; cu Occidentul sunteþi în legãturã directã; Orientul vã este deschis.
Deveniþi dar de acum un element de producþie, deveniþi un
element de civilizaþiune, de ordine, şi prin aceasta veþi ajunge
a domina Peninsula Balcanicã. Va trebui însã, pentru a
ajunge la acest obiectiv, muncã onestã şi caracter statornic.”
Otto von Bismarck, cancelarul Germaniei, 1883
Care au fost motivele ader[rii României la Tripla
Alian\[? Avea oare România şi alte op\iuni în
promovarea cu succes a politicii sale externe?

Familia regalã românã ði familia imperialã rusã.
Constanþa, 1 iunie 1914

D

Despre frontierele de sud-est

„Rectificarea actualei frontiere, adicã transformarea
sa în frontierã strategicã, este singura condiþie care ne
asigurã posesia Dobrogei şi care şterge orice motiv viitor
de conflict între noi şi vecinii noştri.”
Titu Maiorescu, prim-ministru al României, 1913
Pierderile ºi
creºterile teritoriale ale României
(1859-1878).
Sudul Basarabiei
ºi Cadrilaterul

Ce schimb[ri
teritoriale au
avut loc pe
harta României
dup[ Congresul
de la Berlin?
Localizeaz[-le pe
hart[.
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STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Pacea de la Bucureºti, 1913
În împrejurãrile create dupã rãzboaiele balcanice, guvernul român
a pus din nou problema modificãrii frontierei dobrogene, consideratã
ca fiind stabilitã în defavoarea României în 1878. Revendicãrile au
fost susþinute parþial de reprezentanþii Puterilor Centrale.
La 9/22 februarie 1913, guvernul României a acceptat
medierea marilor puteri în problemele teritoriale. Conferinþa de la
Petersburg, convocatã cu scopul de a examina cererile României,
ºi-a desfãºurat lucrãrile între 18/31 martie ºi 2/15 aprilie 1913.
Prin Protocolul din 26 aprilie-19 mai 1913, semnat la Petersburg
de ambasadorii marilor puteri, guvernul bulgar a fost obligat sã
cedeze României Silistra cu împrejurimile ei pe o razã de 3 km ºi
sã acorde autonomie culturalã aromânilor din Macedonia.
Prin Tratatul de la Bucureºti, Serbia ºi-a extins considerabil
teritoriul ºi ºi-a dublat numãrul populaþiei, a obþinut frontierã
comunã cu Muntenegru. Bulgaria a cedat Serbiei o parte din
Macedonia, iar Greciei – sudul acestei provincii ºi o parte a Traciei
apusene. Imperiului Otoman i s-a retrocedat o parte a Traciei
rãsãritene cu oraºul Adrianopol. România obþinea Dobrogea de
Sud pânã la linia Turtucaia-Ecrene (judeþele Durostor ºi Caliacra,
teritoriu numit Cadrilater).
Pacea de la Bucureºti, care a pus capãt celui de-al doilea
rãzboi balcanic, a reprezentat un act de independenþã politicã,
care demonstra dorinþa României de a promova singurã o politicã
internaþionalã. Totodatã, aceastã pace a însemnat ºi primul pas
spre ruperea relaþiilor cu Tripla Alianþã.
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IMPERIUL

I. Corfu

MAREA
IONICĂ

1. Descrie statutul internaþional al României dupã
obþinerea independenþei
de stat. Comenteazã afirmaþia: „România devine
subiect al relaþiilor internaþionale.”
2. Construieºte o axã cronologicã ºi indicã cel puþin
5 evenimente din politica
externã a României la
sfârºitul sec. al XIX-lea –
începutul sec. al XX-lea.
3. Analizeazã condiþiile care
au determinat politica
externã a României în
raport cu statele vecine.
Crezi cã existau alte alternative pentru diplomaþia
româneascã? Care ar
putea fi ele?
4. Determinã avantajele ºi
limitele relaþiilor României
cu statele din Tripla Alianþã
ºi cu cele din Antantã.

GRECIA
Atena

MAREA
EGEE

OTOMAN

Cazanul balcanic. Caricaturã referitor la
situaþia din Europa de Sud-Est din revista
”Punch”, Londra, octombrie 1912.

Cum ai defini termenul ”cazan
balcanic”? Care erau perspectivele
evolu\iei rela\iilor dintre state?
Teritorii atribuite ]n urma tratatului
de pace de la Bucure=ti (10.08.1913)
Greciei

Bulgariei

Serbiei

României

Muntenegrului
Albania independent[
Imperiul Otoman
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§ 40

Sistemul colonial mondial
(secolele XVII-XVIII)

Statele europene cu un nivel de dezvoltare mai avansat =i-au consolidat pozi\iile ]n lume, impun`ndu-=i ideologiile =i modul
de via\[. }n secolele XVII-XVIII expansiunea unor state ca Marea Britanie, Fran\a, Olanda, Spania, Rusia a continuat,
constituindu-se mari imperii. Majoritatea statelor din Asia, Africa =i America Latin[ erau dependente de marile metropole,
av`nd statut de colonii sau de semicolonii.

EVOCARE


Care au fost cauzele colonialismului?



Cum s-a realizat expansiunea
colonialã?



Care erau principalele forme
de dependenþã colonialã?

Rom și alte bunuri
spre Africa
Zanăr
spre Noua
Anglie

Sclavi spre
America

Comer\ul cu sclavi în ”triunghiul de aur”.

Vasele europene se încãrcau cu sclavi
pe coasta de est a Africii. Aceºtia erau
transportaþi spre America Centralã,
unde erau vânduþi. Pe banii obþinuþi
se cumpãra zahãr, cafea º.a., care se
transportau în America de Nord. Dupã
vânzarea acestora se reinvestea în rom,
care se ducea spre Africa. Rentabilitatea
investiþiilor în aceste afaceri depãºea mii
de procente.
Raþionamentul economic l-a depãºit
pe cel uman ºi astfel, pe parcursul sec.
XVI-XVIII, din Africa au fost duºi peste
12 milioane de sclavi.

VOCABULAR
▪ Colonie
▪ Colonialism
▪ Metropolã
▪ Misionar
▪ Semicolonie

● Cauzele colonialismului
Dupã marile descoperiri geografice, în secolele XVII-XVIII statele din Europa ºi-au consolidat
poziþiile practic pe toate continentele: spaniolii ºi portughezii – în
America Latinã, englezii, francezii, olandezii ºi alþii – în Asia, Africa
ºi Oceania. În timp ce statele occidentale s-au orientat spre Lumea
Nouã, Rusia ºi-a lãrgit sfera de influenþã în Siberia pânã la Oceanul
Pacific.
În a doua jumãtate a secolului al XVIII-lea miºcarea iluministã a
impulsionat reluarea marilor cãlãtorii de explorare, având un caracter preponderent ºtiinþific. Datoritã astronomilor, naturaliºtilor,
inginerilor hidrografi au fost perfecþionate metodele de cercetare a
multor zone necunoscute. De exemplu cãpitanul francez Bougainville a efectuat între 1766 ºi 1769 prima cãlãtorie în jurul lumii
dupã Magellan, descoperind insulele Samoa ºi Solomon. Britanicul
James Cook a ajuns pânã în Noua Zeelandã ºi pe coastele orientale
ale Australiei, atingând ºi cercul polar de sud.
Cauzele constituirii ºi extinderii marilor imperii coloniale þin de
mai mulþi factori: creºterea demograficã, pauperizarea unei pãrþi
a populaþiei rurale, acapararea de teritorii, necesitatea de materii
prime mai eftine ºi mai variate (minereuri, bumbac, ceai, cafea,
cacao, orez etc.). De asemenea capitaliºtii erau în cãutarea unor
noi pieþe de desfacere a mãrfurilor manufacturiere, a unor forþe de
muncã mai ieftine etc. Din colonii ºi semicolonii europenii aduceau
mirodenii ºi alte produse, pe care le distribuiau apoi pe continent.
Europenii îºi pãrãseau þãrile lor în cãutare de avere ºi afirmare
personalã, de asemenea erau pasionaþi de putere, aventuri sau glorie
pe teritorii straine. În unele state din Europa erau la putere regimuri
totalitare ºi oamenii plecau ca sã scape de persecuþii. Din cauza
conflictelor religioase, mulþi puritani se refugiau în Lumea Nouã.
● Expansiunea colonialã

Expansiunea colonialã se
desfãºura prin diverse forme. Primele imperii coloniale au fost cel
portughez ºi cel spaniol. Pentru Spania ºi Portugalia, în virtutea
specificului dezvoltãrii lor interne în esenþã feudale, coloniile erau
în primul rând surse de aur ºi argint. Aceste bogãþii, în majoritate,
au nimerit în vistieriile regale, în mâinile aristocraþiei feudale ºi ale
bisericii ºi nu au stimulat dezvoltarea relaþiilor capitaliste.
La începutul secolului al XVII-lea olandezii erau cei mai activi
colonizatori. Una din cele mai mari companii din Olanda deþinea
monopolul comercial în oceanele Indian ºi Pacific. Ea controla coasta
Indiei, insulele Ceylon, Sonde, Java. Ca rezultat al stabilirii unor
legãturi cu Japonia ºi China, Societatea pe Acþiuni din Amsterdam
a obþinut concesiuni în Orientul Îndepãrtat. Altã companie olandezã – Indiile Occidentale – deþinea influenþa în Brazilia ºi Noul
Amsterdam (din 1664 – New York).
Anglia avea posesiuni pe coasta atlanticã a Americii de Nord (13
colonii), în India, Bermude, Jamaica. Franþa stãpânea teritorii în
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Creºtinarea cãpeteniilor triburilor aztecilor amerindieni, sec. XVII.

Canada, pe coasta de est a Indiei, insula Bourbon
ºi în Oceanul Atlantic.
Anglia ºi Franþa erau rivale pentru consolidarea
influenþelor în colonii ºi semicolonii. Rãzboaiele
dintre aceste state aveau un caracter colonial,
în cele din urmã ele s-au terminat cu victoria
englezilor. Dupã Rãzboiul de Ðapte Ani, regele
Franþei, Ludovic al XV-lea a fost nevoit sã cedeze
influenþa în cea mai mare parte a Canadei ºi în
India. Dupã Tratatul de la Versailles (1783) Anglia
a recunoscut independenþa fostelor sale colonii din
America de Nord.

● Formele principale de dependenþã colonialã Metropolele ºi-au consolidat poziþiile pe
teritoriile cucerite prin metode agresive ºi violente.
Cuceritorii s-au arãtat nemiloºi cu bãºtinaºii, supunându-i ºi jefuind localitãþile prin diferite forme.
Deseori, în schimbul unor privilegii acordate
autoritãþilor locale ºi conducãtorilor militari din
teritoriile cucerite, erau semnate tratate înrobitoare
pentru populaþia din colonii ºi semicolonii. Armatele
statelor europene dispuneau de tehnicã militarã
superioarã ºi de soldaþi bine pregãtiþi tactic.
Europenii foloseau conflictele dintre principii
ºi grupãrile din colonii în folosul lor, ca mai apoi
sã-i aibã sub controlul lor. Acordau unei pãrþi ajutor militar ºi financiar în schimbul unor cesiuni
teritoriale. Din aceastã cauzã bãºtinaºii preferau
supunerea, dar uneori organizau miºcãri de rezistenþã de duratã, care de cele mai multe ori se
terminau cu înfrângere.
Unele teritorii a fost cucerite timp de zeci ºi
chiar sute de ani (de exemplu India), altele doar
în câteva zile sau sãptãmâni. Dupã cucerire, principalele instrumente ale colonialismului au fost
militarii, misionarii ºi negustorii. Misionarii au
contribuit esenþial la rãspândirea creºtinismului,
deseori însoþindu-i pe militari pe teritoriile cucerite.
Statul-metropolã controla toate acþiunile în
colonii, acaparând cea mai mare parte din veni-

Târgul de sclavi în Lumea Nouã. Litografie, sec. XVIII.

Prin ce metode colonizatorii î=i impuneau domina\ia
asupra coloni=tilor?

turi. De exemplu companiile indiene engleze ºi
franceze aveau mulþi agenþi ce coordonau acþiunile
pe teritoriul supus. Guvernele occidentale fãceau
propagandã activã ca sã justifice cuceririle coloniale ºi manipulau opinia publicã din þãrile lor
prin constituirea a diferite societãþi (de exemplu
Societatea Regalã de Geografie din Londra). Europenii erau convinºi de superioritatea lor ºi motivau
colonizãrile prin misiunea omului alb de a civiliza
pe “barbari”.
Teritoriile cucerite de europeni au fost colonizate ºi reorganizate din punct de vedere administrativ. Au existat colonii cu administraþie directã
(conduse în mod nemijlocit de aparatul de stat din
metropolã) ºi indirectã (se menþineau instituþii ºi
practici locale, a cãror funcþionare era strict supravegheatã de statul colonizator). În colonii au
fost construite întreprinderi ºi cãi de comunicaþie,
au fost deschise ºcoli ºi biserici. Astfel, explorarea
teritoriilor din Asia, Africa ºi America Latinã a
stimulat dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnicii, contribuind
la apropierea acestor popoare de cultura ºi civilizaþia europeanã.
Armata metropolei în susþinerea comerþului cu fildeº din colonii
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D O S A R
A

Ideea occidentalã de colonizare

C

“Colonizarea, forþa de expansiune a unui popor
înseamnã vitalitatea lui, rãspândirea ºi înmulþirea lui în
spaþiu; exprimã capacitatea lui de a supune universul sau
o mare parte a lui faþã de limba, moravurile, ideile ºi legile
sale. Un popor care colonizeazã este un popor care pune
bazele grandorii sale viitoare.”
Paul Leroy-Beaulieu, 1874
E=ti de acord cu autorul? Exprim[-\i opinia despre
colonialism, formulând argumente pro sau contra.

James Cook (1728 -1799)

Celebru navigator englez. A explorat Oceania în
trei expediþii succesive. Cook a deschis era cãlãtoriilor
ºtiinþifice, care a urmat dupã era cãlãtoriilor de descoperiri geografice. Cook a realizat primul contact european
cu coasta esticã a Australiei ºi Insulele Hawaii ºi a fãcut
prima circumnavigare a Noii Zeelande. Aceastã cãlãtorie
a determinat administraþia englezã sã fondeze în Australia
(Sydney) o aºezare penitenciarã, unde au fost deportaþi
aproape o mie de condamnaþi care au pus începuturile
colonizãrii noului continent.

Debarcarea lui J. Cook în Noile Hibride, 1774

B

Idealurile Orientului

D

„Pentru naþiunile orientale, dupã apariþia europenilor,
pãmântul nu mai respirã acel aer al pãcii [...].
Dacã în conºtiinþa vinovatã a unor naþiuni europene a
fost evocat spectrul «pericolului galben», sufletul torturat al
Asiei nu se poate lamenta ºi el asupra «dezastrului alb»?
Poate pãrea natural spiritul occidentalilor sã contemple
triumfãtor aceastã lume din care organizarea a transformat
societatea într-o maºinã [...].
Occidentul a favorizat progresul, dar încotro duce
progresul?
Viaþa constã în permanentã întoarcere asupra sinelui
– «totul în tine însuþi», spune cu voce liniºtitã Confucius.”
Kakuro Okakura, scriitor japonez

Ordin cãtre comandanþii navelor
franceze, 1778

“Cãpitanul Cook este pe punctul de a reveni în Europa.
Astfel de acþiuni sunt de utilitate generalã pentru toate
naþiunile ºi voinþa regelui este ca oriunde comandanþii
navelor noastre l-ar întâlni pe acest navigator celebru,
cãpitanul Cook, sã-l trateze aºa cum ar fi tratat comandantul unei puteri neutre sau aliate.”
Ludovic al XVI-lea
Precizeaz[ care erau rela\iile dintre Anglia =i Fran\a. Cum
apreciezi atitudinea regelui francez fa\[ de navigatorul
englez Cook?

Determin[ impactul coloniz[rii asupra popoarelor
orientale.

Populaþia lumii (milioane de locuitori)
Regiunea

Anul 1650

Anul 1750

Anul 1800

Europa

100

136

190

America

7

10

23

Asia

470

510

576

Africa

40

65

95

178 / Cap. VI. Rela\iile interna\ionale în epoca modern[

Foametea
în India provocatã de
autoritãþile
coloniale.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Sclavia – o nedreptate a societãþii moderne
Pânã în secolul al XIX-lea, în colonii a fost menþinutã sclavia,
ce reprezenta o sursã importantã de venituri pentru negustorii
europeni. Deºi teoretic sclavii erau protejaþi prin lege, statutul
lor era în afara pretenþiilor europene, care declarau drepturile
omului prioritate a civilizaþiei moderne.
Comerþul cu sclavi pe Atlantic
„...Într-un spaþiu de mai multe milioane de kilometri pãtraþi
s-au creat reþele ce aranjau exportul africanilor negri destinaþi
sclaviei în regiuni îndepãrtate. La început, centrele de export
ale negrilor se «aprovizionau din împrejurimi» [...]. Pornind de la
aceste centre, într-o primã fazã, caravanele transferau grupurile
umane cãtre «porturile» deºertului sau cãtre cele de pe coastele
orientale sau occidentale. În primul caz, convoaiele urmau cãile
tradiþionale ale comerþului cãtre nord ºi nord-est. În al doilea,
aveau loc îmbarcãrile în corãbiile negustorilor de sclavi.”
J.F. Ade Ajayi
Din Codul negrilor, 1685
7. Se interzice organizarea târgurilor de sclavi, ca ºi a tuturor
celorlalte mãrfuri, duminicile ºi în zilele de sarbatoare.
12. Copiii nascuþi în casãtoriile dintre sclavi vor fi sclavi ºi vor
aparþine stãpânilor femeilor sclave, ºi nu stapânilor soþilor, dacã
soþul ºi soþia au stapâni diferiþi.
38. Sclavul fugit pentru prima datã va avea urechile tãiate ºi va
fi însemnat cu o floare de crin pe umãr, a doua oarã i se va tãia
gamba ºi va fi însemnat ºi pe celãlalt umãr, iar a treia oarã va fi
pedepsit cu moartea.
42. Stãpânii pot, dacã apreciazã cã sclavii lor o meritã, sã-i punã
în lanþuri ºi sã porunceascã sã fie bãtuþi cu vergile sau cu funia.
Apreciaz[ aspectul moral al comer\ului cu sclavi.
Cine =i ce beneficii avea de pe urma comer\ului cu sclavi?

1. Explicã factorii ce au
favorizat expansiunea
colonialã în secolele XVIIXVIII.
2. Localizeazã pe hartã principalele metropole europene ºi posesiunile lor în
Asia, Africa ºi America
Latinã.
3. Determinã avantajele ºi
dezavantajele colonialismului pentru europeni ºi pentru populaþiile
bãºtinaºe din colonii ºi
semicolonii.
4. Descrie formele prin care
europenii ºi-au manifestat superioritatea faþã de
popoarele din alte regiuni.
5. Analizeazã consecinþele
stãpânirii coloniale pentru
metropole ºi coloniile lor.
6. „Majoritatea bãtãliilor prin
care am cucerit imperiul
nostru indian au fost
duse de trupele noastre
alcãtuite din indigeni”
(J.A. Hobson). Cum explici prezenþa bãºtinaºilor
în armatele coloniale?

Transportarea sclavilor negri pe vas spre
America (dupã D. Meynell, reconstituire)

Cum explici declara\iile despre
drepturile omului din epoca modern[ =i ac\iunile violente fa\[ de
sclavi? Exprim[-\i opinia, formulând argumente pro sau contra.
Ini\iaz[ un proces judiciar simulat împotriva celor care înc[lcau
f lagrant drepturile omului în
epoca modern[.
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§ 41

Evoluþia sistemului colonial
(sec. XIX – începutul sec. XX)

}n secolul al XIX-lea statele din America Latin[, Asia =i Africa se dezvoltau diferit fa\[ de cele din Europa =i SUA. }n aceste
regiuni elementele modernizatoare p[trundeau mai lent. Aceasta se explic[ prin specificul evolu\iei acestor teritorii timp
de secole, precum =i prin dependen\a de metropolele europene. Din cauza contradic\iilor marilor puteri pentru influen\[
]n colonii =i semicolonii, acestea erau teatrul multor r[zboaie =i conflicte armate.

EVOCARE




Î ce constã esenþa contradicÎn
torie a colonialismului?
Ce caracter aveau rãzboaiele
coloniale?
Care sunt consecinþele colonialismului?

● Imperiile coloniale la începutul secolului al XIX-lea
În a doua perioadã a epocii moderne imperiile coloniale trec
printr-o perioadã de expansiune ºi reîmpãrþire a lumii. Scindarea de
metropolã a coloniilor engleze din America de Nord ºi formarea SUA
au fost urmate de proclamarea independenþei statelor din America
Latinã. În anii 1804-1826, imperiile coloniale spaniol ºi portughez
ºi-au pierdut cele mai bogate ºi mai întinse teritorii. Încercãrile
concurenþilor coloniali englezi ºi francezi de a prelua teritoriile rãsculate au fost împiedicate de SUA, care prin doctrina preºedintelui
Monroe, au impus formula ”America pentru americani”. În alte pãrþi
ale lumii lucrurile au derulat în direcþie opusã. Explorarea de cãtre
europeni a noilor teritorii inevitabil ducea la transformarea acestora
în colonii. Cãtre sfârºitul secolului lumea era deja împãrþitã între
marile puteri coloniale. Divergenþele continue dintre ele au impus la
ordinea zilei problema reîmpãrþirii coloniilor, ceea ce pânã la urmã
a fost una din cauzele primei conflagraþii mondiale.

● Esenþa contradictorie a colonialismului

Publicitate ði realitate:
1. Misiunea civilizatorie a colonialismului
francez. Poster publicitar.
2. Legiunea Strãinã Francezã în Maroc.
Sursa: Le Petit Journal, 5 oct. 1907

VOCABULAR
▪ Dominion
▪ Expansionism
▪ Imperialism

În secolul al
XIX-lea expansiunea în lume s-a cristalizat într-un sistem colonial,
unde statele-metropole îºi organizau acþiunile în baza unor scopuri
pragmatice bine determinate. O condiþie a fost dezvoltarea tehnologicã avansatã a statelor occidentale în comparaþie cu restul lumii.
Ca justificare a colonialismului, au apãrut teorii rasiale, în care tipul
uman era ierarhizat dupã culoare, capacitãþi ºi calitãþi.
Dupã ce a reuºit cãtre anul 1850 sã supunã India, Anglia a
continuat expansiunea în China, a cucerit Singapore ºi alte teritorii
din Oceanul Pacific.
Franþa a dus rãzboaie de cucerire în Algeria în anul 1830 ºi
concura cu britanicii pentru influenþã în peninsula Indochina.
SUA au colonizat teritoriile din vestul râului Missisippi, ajungând
la Oceanul Pacific, unde au anexat insulele Hawai. În China americanii se conduceau de politica „uºilor deschise”. Dar cea mai mare
activitate de a-ºi extinde a influenþa o desfãºurau în America Latinã,
unde spaniolii îºi pierduse poziþiile.
Rusia ºi-a consolidat poziþiile în Asia Centralã (Turkestan, Uzbekistan) ºi Extremul Orient. China de Nord-Est, în special Manciuria, era controlatã de autoritãþile ruse. În China ruºii au construit
un port mare la Port Arthur. Pentru a-ºi consolida poziþiile în regiune,
Rusia a construit calea feratã transcontinentalã, care traverseazã
Manciuria (nord-estul Chinei) ºi uneºte oraºele ºi Beijing.
La rãscrucea secolelor XIX-XX, practic era încheiatã cucerirea
întregii Africi. Cãtre anul 1900, în Africa nu existau decât douã state
independente: Etiopia ºi Liberia. Englezii aveau posesiuni în Egipt,
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C U R S
Sudan, Uganda,
Niger, republicile
Orange ºi Transvaal. Francezii au
transformat Tunisia în protectorat,
au ocupat Somalia ºi Ciadul. Germania a cucerit
Togo, Camerunul
ºi Africa de Est, iar
Olanda – Congo.
Ca ur mare a
dezvoltãrii marii
industrii ºi afir Savorgnan de Brazza exploreazã vamãrii economice
lea r. Congo (1875). Din 1886 aceasta
a marilor puteri
devine colonie francezã.
occidentale, colonialismul a devenit mai activ, motivat de necesitatea crescândã de materii prime ieftine ºi de noi
pieþe de desfacere a mãrfurilor.
Alãturi de consolidarea influenþei Angliei ºi
Franþei, la sfârºitul secolului al XIX-lea creºte
puterea Germaniei ºi a Italiei în Europa ºi a Japoniei în Extremul Orient. Aceste state aveau nevoie
de resurse considerabile ºi îºi justificau acþiunile
strategice, menite sã le consolideze poziþiile în
lume. Locul negustorilor ºi companiilor a fost luat
de firmele de monopol, care explorau resursele
subsolului ºi organizau lucrãrile publice în colonii
în interesele lor.

● Caracterul rãzboaielor coloniale
Marile puteri au cucerit influenþa în colonii
preponderent pe cale armatã, demonstrându-ºi
superioritatea militarã asupra popoarelor supuse.
Statele atacate de colonizatori opuneau rezistenþã,
mobilizau populaþia pentru apãrarea þãrii, organizau miºcãri de eliberare naþionalã.
Englezii, pentru a înfrânge rezistenþa sikhilor
din Penjab, au dus în anii 1845 ºi 1849 douã rãzboaie. În 1882 ei au debarcat în Alexandria ºi au
înfrânt armata egipteanã, ocupând þara. Francezii
au avut de înfruntat împotrivirea armatã a rãzboinicilor din Senegal ºi Ciad, iar în anul 1896
Madagascarul e transformat în colonie francezã.
Armatele italiene au întâmpinat în anul 1896 o
puternicã rezistenþã în Etiopia. În 1884 belgienii
ocupã Congo, iar germanii Tanganyka.
În anii 1857-1859 ºipaii indieni au organizat
o rascoalã naþionalã, care, deºi a fost reprimatã
de englezi, a demonstrat opþiunea pentru libertãþi
politice ºi independenþa þãrii.

● Consecinþele colonialismului
Ca rezultat al rãzboaielor de colonizare, stãpânirea colonialã a provocat numeroase pierderi
umane, multe populaþii au fost destrãmate, triburi întregi au fost exterminate sau strâmtorate
în rezervaþii. Imense pãmânturi au fost plantate
cu monoculturi care îi interesau pe capitaliºtii din
metropolã (bumbac, orez, ceai, tutun).
Colonialismul a avut consecinþe atât pentru
europeni, cât ºi pentru populaþiile colonizate.
Europenii, în interesul lor, construiau cãi ferate,
porturi, deschideau mine. Treptat se forma o
burghezie autohtonã, care colabora cu autoritãþile
coloniale. Erau atraºi prin funcþii, privilegii ºi
onoruri. Tinerii erau educaþi în ºcoli construite
dupã modelul european sau plecau la instituþiile
de învãþãmânt din metropolã.
În colonii ºi semicoloni erau create organizaþii
politice ºi societãþi culturale cu caracter naþional.
De exemplu în anul 1885 a fost fondat Partidul
Congresul Naþional Indian. La început membrii
acestui partid pledau pentru o largã autonomie,
dar mai târziu s-a desprins o grupare radicalã în
frunte cu B. Tilak, care milita pentru câºtigarea
drepturilor chiar prin metode violente. În anul
1905, sub conducerea revoluþionarului democrat
Sun Yatsen, ia naºtere Liga Revoluþionarã Unitã
a Chinei. Ea milita pentru obþinerea suveranitãþii
ºi independenþei statelor coloniale.
Societatea din colonii ºi semicolonii evolua anevoios spre modernitate. Pe de o parte, se dezvoltau
oraºe ºi se construiau întreprinderi industriale,
se întroduceau inovaþiile tehnice în practicã (telegraful, telefonul etc.). Pe de altã parte, presiunea
progresului occidental era orientatã spre obþinerea
unor profituri mai marifiind create condiþii inegale
de concurenþã pentru producãtorii locali.
Totodatã, populaþiei i se impuneau rânduielile
ºi modul de viaþã european, limbile ºi cultura colonizatorilor, ceea ce ducea la ºtirbirea identitãþii de
neam ºi a tradiþiilor naþionale.
Stãpâni ði supuði în colonii. O familie britanicã în India
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D O S A R
A

Apel cãtre naþiunile lumii

„Fac apel la naþiunile lumii pentru ca ele sã nu permitã
ca o mare persoanã ca Franþa, posedând armele moderne
cele mai distrugãtoare, sã calce în picioare ºi sã extermine
un popor care nu i-a facut nimic ºi a cãrui singurã crimã
constã în faptul de a fi ignorant ºi slab [...]”
P. Béranger, scriitor francez

B

Discurs despre natura englezilor, 1895

„Da, cred în aceastã rasã, cea mai mare dintre
rasele guvernante pe care lumea le-a cunoscut vreo
datã, ºi aceastã rasã anglo-saxonã, mândrã ºi tenace,
încrezãtoare în sine, hotãrâtã, pe care niciun climat, nicio
schimbare n-o poate abate ºi care, infailibil, va fi forþa
predominantã a viitoarei istorii ºi civilizaþii. Şi eu cred în
viitorul acestui Imperiu larg ca lumea, despre care niciun
englez nu poate vorbi fãrã o tresãrire de entuziasm [...]”
Joseph Chamberlain, politician englez

C

Imperiul colonial englez

Imperiul colonial britanic era cel mai mare, având 30
milioane km2 ºi 400 de milioane de locuitori. Era întins
pe teritorii imense din Asia, Africa, America ºi Oceania.
Includea populaþii diferite din punct de vedere al nivelului
de dezvoltare, religiei, tradiþiilor ºi culturii. Imperiul era de
109 ori mai mare decât însãºi metropola.
Teritoriile controlate de englezi aveau statut de
colonie (India – “perla Coroanei”), semicolonie (China)
ºi dominion (Canada, Australia, Noua Zeelandã ºi Africa
de Sud).

D

Adresarea conducãtorilor de triburi ale
amerindienilor cãtre oficialitãþile engleze, martie 1768

Frate, noi deseori þi-am adus aminte despre multiplele promisiuni care au fost fãcute cã nu ni se vor lua
pãmânturile ºi blãnurile, cã se vor sfârºi toate atentatele
la proprietãþile noastre ºi vom trãi liniºtit ºi liber.
Frate [...] drumurile prin propria noastrã þarã sunt
periculoase. Cei din Pensilvania ºi Virginia ne ucid fãrã
nicio pricinã ºi, contrar celor promise, zilele trecute au
ucis 10 oameni. Voi nu aþi fãcut asasinilor nimic. Sunteþi
deºtepþi, aveþi guvern ºi legi, dar nu opriþi fãrãdelegile [...]
La tine, frate, cuvintele diferã cu faptele.
S.E. Morison, Sources and documents
(1764-1788), Oxford, 1929

E

Sun Yatsen (1866-1925)

Revoluþionar, om politic chinez, cofondator al
Kuomintangu-ului. Participã la rãsturnarea dinastiei imperiale Qing, iar mai apoi devine preºedinte provizoriu al
Republicii Chinei. Este considerat ”tatãl Chinei moderne”.
Filozofia sa politicã – cele trei principii: independenþã,
suveranitate ºi bunãstarea poporului stau la baza doctrinei
politice de guvernare ºi astãzi în China.

Sun Yatsen ði un grup de adepþi

F

O ðcoalã din colonie

Ce influen\e a avut civiliza\ia european[ asupra
popoarelor din colonii =i semicolonii?
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Din Legea agrarã a taipinilor chinezi

Pãmântul va fi semãnat de toþi, orezul mâncat de
toþi, hainele purtate de toþi, banii împãrþiþi între toþi. Nu
va fi inegalitate, ºi nimeni nu va rãmâne fãrã mâncare
ºi cãldurã.
Aºa cum pe Pãmânt totul aparþine Tatãlui nostru
din cer [...], nimeni de pe Pãmânt nu are dreptul la proprietate privatã, totul aparþine lui Dumnezeu. În marea
familie a cerului toþi sunt egali ºi fiecare trãieºte fericit [...]!
1853
Crezi c[ aceste convingeri poart[ un caracter
utopic sau unul real? Puteau fi ele materializate
în China?

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Consecinþele luptei pentru influenþã colonialã
Politica colonialã a marilor puteri europene a provocat numeroase
rivalitãþi, care au tensionat la maximum relaþiile internaþionale.
Multe þãri cucerite au devenit teatre de rãzboi pentru reîmpãrþirea
teritoriilor. Deºi unele state, precum Persia, China, Imperiul
Otoman, au reuºit sã-ºi pãstreze independenþa, ele erau tot mai
mult implicate în jocul de interese al marilor puteri. Germania
a reuºit sã se infiltreze în teritoriile controlate de englezi ºi sã-ºi
deschidã accesul spre Extremul Orient (insulele Mariane, Caroline
ºi Marshall, arhipelagul Bismarck).
Astfel, cãtre anul 1914 lumea era deja împãrþitã între marile
metropole, principalii beneficiari erau Marea Britanie, Franþa, Rusia.
De aceea alte state, precum Germania, Italia, Japonia, cautau un
„loc sub soare”, ridicând problema „unei reîmpãrþiri mai echitabile”
a teritoriilor din Asia ºi Africa.
Interese ºi contradicþii
„Existã în Europa douã mari forþe opuse ºi ireconciliabile, douã
mari naþiuni care încearcã sã-ºi extindã dominaþia în lume ºi care
vor sã-ºi impunã un tribut comercial [...]. Dacã existã o minã de
exploatat, un indigen de convertit la traficul de gin, germanul sau
englezul fac efortul sã ajungã primul. Un milion de dispute sunt
pe cale sã creeze cea mai mare cauzã de rãzboi pe care lumea
a cunoscut-o. Dacã Germania ar dispãrea mâine, poimâine toþi
englezii ar fi mai bogaþi...”
Saturday Review, 1 septembrie 1897

1. Formuleazã trãsãturile
caracteristice ale colonialismului în sec. al XIX-lea.
2. Descrie consecinþele luptei
pentru influenþã colonialã.
3. Comparã modalitãþile de
expansiune a diferitor
puteri: englezã, germanã,
americanã, rusã, japonezã. Identificã asemãnãri ºi
deosebiri.
4. Determinã influenþele
pozitive ºi negative ale europenilor asupra popoarelor colonizate.
5. Fã o apreciere a formelor
prin care europenii ºi-au
manifestat superioritatea
în lume.
6. Explicã de ce în goana
dupã profit ºi putere, colonizatorii încãlcau flagrant
drepturile omului. Crezi
cã lucrurile stau altfel în
epoca contemporanã?

Imperiile coloniale cãtre începutul sec. XX

Evolu\ia sistemului colonial (sec. XIX – începutul sec. XX) / 183

§ 42

Primul Rãzboi Mondial (1914-1918)
Contradic\iile dintre marile puteri au determinat izbucnirea Marelui R[zboi (a=a a fost numit de contemporani
Primul R[zboi Mondial). El a fost un moment de cotitur[ ]n istoria universal[. L[comia =i prostia cercurilor
guvernante ale marilor puteri le-au atras ]ntr-un r[zboi istovitor, primul r[zboi total din istoria omenirii. El a ]
nsemnat pierderi enorme: 10 milioane de mor\i ºi 20 de milioane de r[ni\i. Aceste pierderi echivalau bilan\ul
tuturor r[zboaielor din ultimele dou[ secole.

EVOCARE


C interese
Ce
i
urmãreau marile
il
puteri în diverse regiuni ale
Europei ði ale lumii?



Ce alianþe cu caracter militar
s-au format în Europa la
rãscrucea secolelor XIX-XX?



Ce rãzboaie ði conflicte militare au avut loc la începutul
secolului XX?

Atentatul de la Sarajevo, 28 iunie 1914

VOCABULAR
▪ Sistem de alianþe
▪ Rãzboi fulger
▪ Rãzboi submarin total
▪ Parþi beligerante
▪ Mobilizare
▪ Gaze asfixiante
▪ Neutralitate
▪ Rãzboi de poziþii

● Începutul rãzboiului. Scopurile, planurile strategice ºi
raportul de forþe
Pretextul nemijlocit pentru declanºarea
rãzboiului a fost asasinarea, la Sarajevo, la 28 iunie 1914, a
moºtenitorului coroanei austro-ungare, arhiducele Franz Ferdinand,
de cãtre un student sârb, Gavrilo Princip, membru al organizaþiei
naþionaliste „Mâna Neagrã“.
La 23 iulie Austro-Ungaria, având acordul prealabil al Germaniei,
a înaintat Serbiei un ultimatum, care, de fapt, atenta la independenþa
þãrii. În ciuda faptului cã Serbia a acceptat 9 din cele 10 cerinþe, la
28 iulie Habsburgii i-au declarat rãzboi.
Rusia, vãzându-ºi atinse interesele în Balcani, a anunþat mobilizarea generalã. Germania a cerut ultimativ Rusiei încetarea acesteia.
Rãmas fãrã rãspuns, Berlinul a declarat rãzboi Rusiei la 1 august, iar
la 3 august Franþei. Anglia, fidelã obligaþiilor asumate prin tratatele
încheiate anterior, declarã la 4 august rãzboi Germaniei.
S-a declanºat astfel mecanismul sistemelor de alianþã. Rãzboiul
a devenit treptat european, iar mai apoi mondial, antrenând în
vâltoarea sa 38 de state (34 – Antanta ºi 4 – Puterile Centrale), care
au mobilizat 70 de milioane de oameni. Japonia, urmãrind propriile
interese, a intrat în rãzboi de partea Antantei. Imperiul Otoman,
nemulþumit de pierderile teritoriale în faþa Marii Britanii ºi Rusiei,
s-a aliniat Puterilor Centrale.
Potenþialul pãrþilor beligerante nu era egal. Germania era
pregãtitã din punct de vedere militar mai bine. Ea dispunea de armament avansat ºi de cadre militare calificate. Antanta compensa
acest dezavantaj iniþial prin potenþialul sãu economic, supremaþia
pe mare ºi resursele umane.
Planurile strategice, Schliffen al germanilor ºi Planul XVII al
francezilor, preconizau un rãzboi de scurtã duratã. Aceasta credea
ºi opinia publicã a vremii, dar lucrurile au evoluat altfel.

● Operaþiile militare din 1914. Eºecul „rãzboiului fulger”
La 4 august 1914 trupele germane au atacat Luxemburgul ºi, în
rãstimp de 10 zile, au ocupat Belgia neutrã. În primele bãtãlii de pe
teritoriul Franþei germanii au fost victorioºi. Ofensiva se desfãºura
în direcþia Parisului ºi mulþi credeau cã se va repeta scenariul
rãzboiului franco-prusian din 1870-1871. Dar acest lucru nu s-a
întâmplat.
La începutul lunii septembrie trupele franceze ºi engleze au oprit
ofensiva germanã. Bãtãlia decisivã s-a desfãºurat între Verdun ºi
Paris, pe râul Marna, în perioada 5-9 septembrie. A fost una dintre
cele mai mari confruntãri ale epocii, la care au participat peste 1,5
milioane de oameni ºi 7000 de tunuri.
Vãzându-se în pericol, guvernele Franþei ºi Angliei au cerut insistent Rusiei sã înceapã acþiunile militare pentru a atrage o parte
din trupele germane aflate în plinã ofensivã. Cu toate cã nu terminase definitiv mobilizarea, comandamentul rus a decis începerea

184 / Cap. VI. Rela\iile interna\ionale în epoca modern[

C U R S
operaþiilor militare. Tentativa ruºilor de a ocupa
Prusia Orientalã a avut succes doar în faza iniþialã,
pentru ca mai apoi sã se soldeze cu dezastrul a
douã armate.
O altã ofensivã rusã în Galiþia împotriva trupelor
austro-ungare a avut succes. Habsburgii au pierdut
400 000 de soldaþi, dintre care 100 000 prizonieri.
Cãtre sfârºitul anului 1914 situaþia pe fronturi
s-a stabilizat. Planul unui rãzboi fulger a eºuat,
trecându-se la un rãzboi de poziþie.

● Anul 1915. Noi state beligerante, noi arme
Campania din 1915 a început cu o puternicã
ofensivã germanã pe frontul de Est împotriva
Rusiei – cel mai vulnerabil membru al Antantei.
Atacul pe întreaga linie a frontului a silit pe ruºi
sã pãrãseascã Polonia, Lituania ºi Galiþia. Doar
spre sfârºitul verii, cu mari eforturi, înaintarea a
fost opritã. Ruºii au pierdut 850 000 morþi ºi 900
000 de rãniþi. Comandamentul german a crezut cã
Rusia nu-ºi va mai reveni, dar s-a înºelat, deoarece
acest vast imperiu dispunea de enorme resurse
umane ºi materiale.
Succesele germanilor pe frontul de Est au încurajat intrarea în rãzboi a Bulgariei. Germania a
obþinut un aliat preþios. Puterile Centrale controlau întreaga Europã de la Marea Balticã pânã la
Bosfor ºi Dardanele. O altã putere, Italia, în urma
tratativelor, a obþinut promisiuni mai avantajoase
din partea Antantei ºi a intrat în rãzboi de partea
acesteia. Italienii au dus un rãzboi de poziþie,
blocând 10-12 divizii austro-ungare.
Pe frontul de Vest nu s-au desfãºurat bãtãlii
de proporþii în cursul acestui an, dar au apãrut
evoluþii semnificative. La 22 aprilie, nu departe de
oraºul belgian Ypres, germanii au folosit pentru
prima datã în istorie arma chimicã. Acestea a fost

În septembrie 1916, pentru prima dată pe câmpul de luptă, pe
malurile râului Somme englezii au folosit 49 de tancuri tip Mark I.

un gaz asfixiant de de clor. Au fost intoxicaþi circa
15 mii de militari englezi, dintre care 5 mii au murit. Din acel moment ºi pânã la sfârºitul rãzboiului,
ambele pãrþi au folosit de nenumãrate ori arma
chimicã, iar masca de gaze a devenit echipament
standard pentru soldaþi.
Cea de a douã jumãtate a anului 1915 a schimbat modalitatea de desfãºurare a rãzboiului. Acesta
a devenit un rãzboi de poziþie ºi de uzurã. Milioane
de soldaþi luptau în tranºee, supuºi continuu focului nemilos al artileriei. Apar noi tipuri de arme:
grenade, mitraliere, mine. Avioanele, folosite iniþial
doar în scopuri de cercetare, sunt trimise în misiuni de bombardament ºi de vânãtoare.

La 12 iulie 1917 în apropierea aceleiași localității Ypres, în
Flandra, pentru prima dată a fost folosite gaze asfixiante (numite
de atunci iperită). Germanii au atacat cu obuze chimice forțele
anglo-franceze. Au avut de suferit 3000 de soldați. În timpul
războiului au fost aplicate 12 000 tone de iperită, care a afectat
viața a peste 400 000 de oameni.
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● Trecerea iniþiativei strategice de partea
La începutul anului 1916,
Antantei (1916)
comandamentul german, conºtient de faptul cã nu
va obþine succese în rãzboiul de poziþie pe douã
fronturi, a decis o nouã ofensivã generalã asupra
trupelor anglo-franceze. Germanii au concentrat
forþe imense la Verdun. Operaþiile militare au
început în februarie ºi au durat tot anul pânã în
decembrie cu mari pierderi, astfel încât acestea au
intrat în istorie sub numele „abatorul de la Verdun”. Linia frontului nu a suferit mari schimbãri.
Fãrã rezultate a fost ºi tentativa de ofensivã anglofrancezã pe râul Somme, unde prima datã au fost
folosite 47 de tancuri. Nici o parte, nici alta nu au
preluat iniþiativa strategicã. Ambele însã au suferit
pierderi colosale — aproape 2 milioane de morþi.
Acestea au fost cele mai sângeroase confruntãri
din timpul rãzboiului.
Alta a fost situaþia pe frontul de Est. Contrar
aºteptãrilor Puterilor Centrale, care estimau cã
trupele ruse nu-ºi pot reveni dupã înfrângere ºi
sunt demoralizate, în vara lui 1916 a început o
puternicã ofensivã rusã. Armatele de sub comanda
generalului Brusilov au atacat Galiþia ºi au înaintat
peste 100 km. Austro-Ungaria a pierdut peste un
milion de soldaþi, dintre care 400 000 de prizonieri.
Doar transferarea de noi trupe germane în regiune
ºi lipsa muniþiilor au oprit ofensiva rusã.
La 28 august 1916 România intrã în rãzboi alãturi de Antantã, obþinând promisiunea de eliberare
a românilor aflaþi sub dominaþie austro-ungarã ºi
reîntregire naþionalã. Dupã primele succese, atacatã din sudul Dunãrii, Dobrogea ºi Transilvania,
armata românã a fost înfrântã. 2/3 din teritoriul
þãrii a fost ocupat. Armatele ruse au întârziat sã
intervinã, deoarece aveau de luptat pe un front cu
o întindere de douã mii de kilometri.
Bãtãlia de la Verdun, cea de pe râul Somme ºi
ofensiva lui Brusilov au marcat cotitura radicalã
în Pprimul Rãzboi Mondial. Iniþiativa strategicã a
trecut de partea Antantei.

● Schimbarea raportului de forþe. Revoluþii
Anii 1914-1916
ºi catastrofe (1917)
au consumat mari resurse umane ºi materiale ale
statelor beligerante. Rãzboiului scurt ºi victorios
– promis tuturor soldaþilor la început – nu i se
întrezãrea sfârºitul. Pe front, în toate armatele,
devin frecvente cazurile de nesupunere a soldaþilor,
dezertãrile, revoltele ºi chiar fraternizãrile cu inamicul. Societãþile statelor aflate în rãzboi trec
printr-o profundã crizã moralã ºi psihologicã. În
spatele frontului au loc greve, miºcãri de eliberare
naþionalã, manifestaþii pentru semnarea unei „pãci
albe” (de compromis). Astfel a început anul 1917,
anul “marii confruntãri ºi al schimbului echilibrului de forþe.
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Germania, nefiind în stare sã mai
întreprindã acþiuni ofensive de
proporþii pe uscat
ºi blocatã pe mare
dupã bãtãlia navalã din Iutlanda,
a declarat din nou
rãzboiul submarin
total. Statele Antantei au recurs la
tactica convoaielor O luptă aeriană. Tablou de M. Diemer
maritime ºi nu au
mai avut mari pierderi. În schimb, SUA s-au folosit
de pretextul rãzboiul submarin total ºi au declarat
ieºirea din neutralitate. Timp de un an americanii
au trimis în Europa 2 milioane de soldaþi ºi ofiþeri.
Urmând exemplul SUA, majoritatea statelor din
America Latinã au declarat rãzboi Germaniei. Exemplul acestora a fost urmat ºi de China.
Se pãrea cã Germania ºi aliaþii ei nu mai aveau
ºanse de izbândã, dar evenimentele au evoluat altfel. În momentul în care comandamentele Antantei
coordonau planurile militare pentru loviturile
decisive asupra Puterilor Centrale, s-a întâmplat
ceva neaºteptat. Revoluþia din februarie 1917 din
Rusia, abdicarea þarului, haosul din imperiu, iar
mai târziu lovitura de stat bolºevicã au dus la
prãbuºirea frontului de Est.
Nici în Vest ºi Sud Antanta nu a avut succese.
Ofensiva anglo-francezã în regiunea oraºului Arras
a eºuat, costând aliaþii 280 000 de morþi. Italienii,
care pânã atunci au dus doar un rãzboi de poziþie,
în toamna anului 1917 au suferit o înfrângere
catastrofalã lângã satul Caporetto ºi se retrãgeau
în dezordine.
Caricatură germană despre anarhia din armata rusă în 1917.
Un general se adresează marelui cneaz Mihail, fratele țarului
Nicolai al II-lea, care inspecta un regiment: „Excelență, sunteți în
siguranță. Armata azi se află în grevă!”

C U R S
● Sfârºitul rãzboiului (1918)
Dupã
lovitura de stat bolºevicã din octombrie 1917 ºi
Decretul lui Lenin asupra Pãcii, Rusia a ieºit din
rãzboi. Acest fapt a fost confirmat prin armistiþiul
din decembrie 1917 ºi tratatul de pace din martie
1918 de la Brest-Litovsk. Trupele germane au ocupat Polonia, Bielorusia, Þãrile Baltice. Ruºii urmau
sã-ºi retragã armatele ºi din Finlanda, Basarabia
ºi Ucraina ºi sã plãteascã o contribuþie de rãzboi
de 6 miliarde mãrci aur. România, izolatã, a fost
nevoitã sã accepte o pace separatã cu condiþii
foarte grele.
Ieºirea Rusiei din rãzboi ºi înfrângerea italienilor ºi românilor au transferat principalul teatru
al operaþiunilor militare pe frontul de Vest. În
primãvara anului 1918 germanii au întreprins fãrã
succes ultimele lor ofensive. Forþele ºi resursele
acestora au fost epuizate în îndelungatul rãzboi.
Operaþiile militare din vara ºi toamna anului
1918 au decis soarta conflagraþiei mondiale. La
8 august, trupele anglo-franco-americane, mult
superioare numeric ºi tehnic, aflate sub un comandament unic, în frunte cu generalul Ferdinand
Foch, au pornit contraofensiva ºi în doar o zi au
distrus 16 divizii germane.

Înfrângerea a dus la dezmembrarea blocului
Puterilor Centrale. În Balcani, în septembrie ºi
octombrie, au capitulat Bulgaria ºi Imperiul Otoman. La începutul urmãtoarei luni a ieºit din rãzboi Austro-Ungaria, care, în urma înfrângerilor ºi
a miºcãrilor de eliberare naþionalã, s-a prãbuºit.
La 3 noiembrie 1918, simultan cu capitularea
Habsburgilor, a început revoluþia la Berlin. Wilhelm
al II-lea a abdicat ºi a fugit în Olanda. Cel de-al
Doilea Reich a cãzut dupã 47 de ani, fiind proclamatã republica. Noul guvern, conºtient cã nu
mai putea continua rãzboiul, a solicitat semnarea
armistiþiului.
Consecinþele Primului Rãzboi Mondial au fost
catastrofale atât din punct de vedere al pierderilor
de vieþi omeneºti, cât ºi al costurilor economice ºi
sociale. El a marcat sfârºitul unei epoci.
S-au destrãmat vechile imperii multinaþionale
– Habsburgic, Rus ºi Otoman. Pe harta politicã a
Europei apar noi state: Finlanda, Polonia, Þãrile
Baltice, Cehoslovacia º.a. În acelaºi timp, Primul
Rãzboi Mondial a marcat trecerea la o nouã etapã
în evoluþia istoricã, cea contemporanã.
Fronturile de Est, Italian, Balcanic ði Caucazian (1914-1918)
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Din scrisoarea împãratului german Wilhelm al II-lea cãtre împãratul austriac
Franz Josef

“... totul trebuie înecat în foc şi sânge, trebuie ucişi
bãrbaþii, femeile, copii, bãtrânii, nu trebuie lãsatã neatinsã
nicio casã, niciun copac. Doar cu astfel de metode de
teroare... rãzboiul se va sfârşi în timp de douã luni. Dacã
eu voi lua în consideraþie raþionamentele umane, acesta
va continua câþiva ani.” (1914)
Soldați în tranșeele Primului Război Mondial

B

Mãrturii de pe front

„Se mãnâncã şi se bea alãturi de morþi, se doarme în
mijlocul muribunzilor, se râde şi se cântã printre cadavre.”
(Din însemnãrile unui medic francez)
„Este greu sã-þi imaginezi marile grozãvii pe care le
aduce acest rãzboi. Împuşcãturile neterminabile din arme
şi tunuri parcã ar serba victoria asupra civilizaþiei secolului
al XX-lea. Viaþã unui soldat la rãzboi seamãnã mai mult cu
cea a unei cârtiþe sau arici. Numai pe timp de noapte, cu o
relativã siguranþã, poþi ieşi din vizuinã pentru a gãsi ceva
de mâncare. Hainele le schimbi o datã pe lunã sau şi mai
rar, aşa cã pãduchii cresc foarte mari şi fac o sumedenie
de probleme. Foamea, setea, lipsa de somn sunt lucruri
cotidiene. Doar cine a fost la rãzboi poate sã înþeleagã
ce mare Rãu este acesta.”
(Din scrisoarea unui soldat rus, 17 decembrie 1914)

D

Semnarea armistiþiului din pãdurea
Compiègne

În dimineaþa de 8 noiembrie 1918 trimişii comandamentului german au sosit în pãdurea Compiègne, unde
era garat trenul comandamentului mareşalului Foch.
Fãrã a-i saluta pe germani, Foch i-a întrebat:
- Ce doriþi, domnilor?
- Noi dorim sã primim propunerile voastre de armistiþiu.
- Da! Dar noi nu avem niciun fel de propuneri, - a spus
mareşalul. - Noi dorim sã continuãm rãzboiul.
- Dar noi avem nevoie de condiþiile voastre. Noi nu mai
putem continua lupta.
- A-aa, deci dumneavoastã aþi venit sã cereþi armistiþiul?
Asta-i altceva.
Impunând germanilor sã solicite condiþiile pãcii preliminare, Foch a ordonat unui apropiat al sãu sã le citeascã
cât mai rar, el întorcându-se cu spatele la aceştia.

„Eu nu am mai vãzut ceva decât peisaje rãscolite, haotice. Eu nu am mai vãzut o casã, o floare, în fine, nimic
din ceea ce face farmecul vieþii. Niciun alt zgomot decât
cel al tunului şi mitralierei, cu permanentã teamã.”
(Din scrisoarea unui soldat englez, 30 sept. 1916)
Comenteaz[ m[rturiile participan\ilor la r[zboi
şi formuleaz[ o proprie apreciere a r[zboiului ca
fenomen istoric.

C

Femeile în timpul rãzboiului

„Bãrbaþii sunt plecaþi în masã, şi cu toate aceste recoltele
au fost strânse, pãmântul arat, administraþiile funcþioneazã, tramvaiele circulã, metroul nu s-a întrerupt. Totul
funcþioneazã. Trãiascã franþuzoaicele! Soþii lor sunt pe
front, ele cu toatele
doresc sã munceascã
şi sunt atât de eroice,
cã-şi dau sângele cu
cel mai scãzut preþ...
Câte mizerie acoperã
acest cuvânt frumos –
eroism...”
(Marcelle Copy,
La Vogue, 1916)
În ce m[sur[ poate fi stabilit un echilibru între ra\ionamentele militare şi cele umane în timpul r[zboiului?
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Articolele armistiþiului, 11 nov. 1918

1. Încetarea operaþiilor militare... în timp de 6 ore.
2. Evacuarea imediatã... în timp de 15 zile a Belgiei,
Franþei, Luxemburgului, Alsaciei şi Lorenei
4. Predarea de cãtre armata germanã a 5000 tunuri,
25000 mitraliere, 3000 aruncãtoare de grenade, 1700
avioane...
5. Evacuarea de cãtre armatele germane a regiunilor
de pe malul stâng al Rinului... care trec sub controlul
trupelor de ocupaþie.
12. Toate armatele germane aflate pe teritoriile care
înainte de rãzboi au aparþinut Rusiei... urmeazã a fi
evacuate ... atunci când aliaþii vor decide cã este necesar,
având în vedere situaþia din aceste teritorii...
22. Predarea cãtre aliaþi a tuturor submarinelor...
23. Vasele militare germane vor fi dezarmate şi internate.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Mobilizãri ði pierderi umane în timpul
Primului Rãzboi Mondial
Pierderile umane în rândul militarilor ai tuturor \[rilor
participante la Primul R[zboi Mondial au constituit peste 10
milioane de solda\i. Cu toate c[ s-au f[cut numeroase cercet[ri,
pierderile în rândul popula\iei civile ca urmare a r[zboiului sunt
doar aproximative. Opera\iile militare, foamea şi epidemiile aduse
de r[zboi au curmat via\a la circa 20 de milioane de oameni.
În timpul r[zboiului au fost mobiliza\i pe fronturi peste 70 de
milioane de oameni. Din totalul b[rba\ilor adul\i în vârsta cuprins[
între 15 şi 49 de ani au fost înrola\i în armat[ în Germania – 81%,
în Austro-Ungaria – 74%, în Fran\a – 79%, în Anglia – 50%, în Italia
– 72%, în Rusia – 39%. Din fiecare 1000 de solda\i mobiliza\i au
murit pe fronturi, în diferite state, între 62 (Anglia) şi 168 (Fran\a)
de solda\i.
Pierderile umane în raport cu num[rul total al popula\iei cele mai
mari au fost în Serbia (10%) şi România (7%). În Germania – 3,1%,
Austro-Ungaria – 1,8%, Fran\a – 3,4%, Anglia – 1,6%, Rusia – 1,1%.
Pe lâng[ pierderile umane enorme au fost şi pierderi materiale.
Militarizarea economiilor, perturbarea rela\iilor comerciale,
înlocuirea rela\iilor de pia\[ cu sistemul reglator din partea
statului au atins cote maxime. Ca rezultat, au fost distruse circa
1/3 din valorile materiale ale omenirii. Cele mai mari pierderi
din avu\ia na\ional[ au înregistrat Anglia (34%), Germania (20%)
şi Fran\a (19%).

1. Numeºte cauzele principale ale izbucnirii Primului Rãzboi Mondial.
2. Caracterizeazã raportul de
forte ale pãrþilor implicate
în rãzboi.
3. Demonstreazã caracterul
drept ºi nedrept al rãzboiului, în baza unor exemple concrete.
4. Identificã pe hartã statele
implicate în rãzboi de
partea Antantei ºi a Puterilor Centrale, fronturile
principale ºi bãtãliile mai
importante.
5. Realizeazã un mesaj cãtre
generaþiile viitoare, din
perspectiva unui contemporan al Primului Rãzboi Mondial (conducãtor
de stat, ofiþer, soldat de
rând, mama a unui soldat, fecior sau fiicã care
ºi-a pierdut tatãl, fermier,
comerciant, producãtor de
armament, jurnalist).
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§ 43

România ði teritoriile româneðti înstrãinate în timpul Primul Rãzboi Mondial

Odat[ cu ]nceputul Primului R[zboi Mondial, Rom`nia s-a declarat oficial neutr[, dar a avut totu=i o neutralitate binevoitoare
fa\[ de Antanta. Cu moartea regelui Carol I, dup[ 48 de ani de domnie (1866-1914), se ]ncheie o epoc[ de mari realiz[ri ]
n istoria rom`nilor. Neutralitatea nu s-a putut prelungi mai mult dec`t anul 1916, c`nd a fost ]ncheiat[ alian\a Rom`niei cu
Antanta. Prin participarea ]n acest r[zboi, Rom`nia urm[rea realizarea unit[\ii statale a tuturor rom`nilor.

EVOCARE






Cum poate fi caracterizat statutul internaþional al României în
anii 1877-1914?
Ce condiþii şi factori interni şi
externi au determinat politica
externã a României în raport cu
statele vecine?
Ce politicã externã promova România la începutul sec. al XX-lea
în condiþiile creşterii rivalitãþii pe
arena internaþionalã?

Poster de propagandã britanic legat de
intrarea României în rãzboi.
Kaiserul german: „Ði tu de asemenea eðti
împotriva mea! Þine minte, Hindenburg
luptã de partea mea”.
Regele României: „Dar, dar Libertatea ði
Justiþia luptã de partea mea”.

VOCABULAR
▪ Neutralitate
▪ Consiliu de Coroanã
▪ Pãrþi beligerante
▪ Convenþie militarã
▪ Armistiþiu
▪ Bolðevici

● Opþiunile politice în perioada neutralitãþii
Germania
ºi Austro-Ungaria au exercitat presiuni asupra României pentru a
o determina sã intre în rãzboi de partea lor. Adoptarea unei decizii
era dificilã deoarece cele douã imperii – Rus ºi Austro-Ungar, care
includeau teritorii româneºti, luptau în tabere diferite. România,
angajându-se în rãzboi de partea unui bloc, urma sã sacrifice sau
aspiraþiile naþionale ale românilor basarabeni, sau ale românilor
transilvãneni ºi bucovineni. În cadrul ºedinþei Consiliului de Coroanã
din 21 iulie/3 august 1914, majoritatea s-au pronunþat împotriva
intrãrii României în rãzboi ºi pentru respectarea neutralitãþii.
Cele douã tabere beligerante exercitau presiuni crescânde asupra
guvernului României. Deosebit de insistente erau Franþa ºi Rusia.
La 4/17 august 1916 Ion I. C. Brãtianu a semnat cu reprezentanþii
diplomatici ai Antantei, Tratatul de alianþã ºi Convenþia militarã,
care prevedeau intrarea în rãzboi a României împotriva Puterilor
Centrale în schimbul recunoaºterii dreptului românilor din AustroUngaria la autodeterminare ºi la unire cu Regatul României. La
14/27 august 1916 România a declarat rãzboi Austro-Ungariei. A
doua zi, Germania a declarat rãzboi României. Turcia ºi Bulgaria
au fãcut acelaºi lucru în zilele urmãtoare.
● Intrarea României în rãzboi
În noaptea de 15/28 august
1916 armata românã a trecut hotarul în Transilvania. În primele zile
ofensiva s-a desfãºurat cu succes, reuºindu-se eliberarea a o treime
din Ardeal. Peste trei sãptãmâni ofensiva a fost însã opritã din cauza
situaþiei critice care se crease în Dobrogea în urma reuºitei operaþiilor militare ale armatei bulgare, sprijinitã de trupele germane. O
parte din unitãþile româneºti din Transilvania au fost transferate pe
frontul de sud. Rusia aºa ºi nu ºi-a onorat angajamentele asumate
de a trimite în Dobrogea unitãþi militare pentru a-i ajuta României.
În afarã de aceasta, ofensiva armatei ruse în Galiþia, condusã de
generalul A. Brusilov, a fost întreruptã pe neaºteptate, fapt care le-a
permis Puterilor Centrale sã-ºi concentreze trupele contra României.
Românii au reuºit sã opreascã înaintarea trupelor bulgare ºi germane, linia frontului stabilindu-se la sud de Constanþa. Armata a
3-a românã din sud, comandatã de generalul A. Averescu, a realizat
chiar o operaþiune reuºitã de contraatac, care n-a fost dusã pânã la
succesul deplin, pentru cã o parte din unitãþile româneºti au fost
transferate din nou în Transilvania. Armata românã, cu lupte grele,
s-a vãzut nevoitã sã se retragã în faþa unei evidente superioritãþi a
inamicului, cedând teritoriile ardelene. La sfârºitul lunii septembrie
trupele române, conduse de Alexandru Averescu, au reuºit sã opreascã ofensiva austro-germanã în trecãtorile Carpaþilor.
În noiembrie s-au dat lupte crâncene cu forþele net superioare
austro-germane. Armata românã a pãrãsit Oltenia, iar la 6 decembrie trupele ger mane au intrat în Bucureºti. A urmat o retragere
generalã a armatei române. Sondele ºi rafinãriile de petrol din Valea
Prahovei au fost distruse pentru a nu fi lãsate inamicului. Regele,
parlamentul ºi guvernul s-au refugiat la Iaºi.
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C U R S
Ofensiva armatelor inamice a fost opritã doar
în ianuarie 1917, frontul stabilindu-se pe Siret,
Dunãre ºi braþul Sf. Gheorghe al acestui fluviu.

● Operaþiile militare din anul 1917
La 22 iulie 1917 armata românã, comandatã
de generalul A. Averescu, a început ofensiva împotriva trupelor austro-ungare lângã Mãrãºti.
Dupã primele succese însã ea a fost nevoitã sã
înceteze înaintarea din cauza dezastrului suferit
de armatele ruseºti în Galiþia ºi Bucovina.
Ar mata a 9-a ger manã, comandatã de
mareºalul Mackensen, a întreprins douã ofensive
la Mãrãºeºti ºi trecãtoarea Oituz. Rezistenþa
opusã de români a fost fãrã seamãn. Germanii
au suportat pierderi grele. Doar în bãtãlia de la
Mãrãºeºti ei au pierdut 60.000 de ostaºi (morþi ºi
rãniþi) faþã de 24.000 de români.
Promisiunea regelui Ferdinand din proclamaþia
sa din 23 martie 1917, privind înfãptuirea unei reforme agrare, împroprietãrirea þãranilor cu pãmânt
ºi introducerea votul universal a contribuit la mobilizarea spiritului combativ al românilor. Succesele
în cele trei mari bãtãlii din vara anului 1917 s-au
datorat vitejiei fãrã seamãn a ostaºilor români pe
câmpul de luptã, dar ºi talentului ºi mãiestriei militare ale generalilor Eremia Grigorescu, Constantin
Cristescu ºi Alexandru Averescu.

● Agravarea situaþiei pe frontul român
Abdicarea þarului, ca urmare a revoluþiei din
februarie 1917 ºi proclamarea republicii în Rusia
au incitat spiritele în rândul ostaºilor ruºi de pe
frontul român. La frecventele mitinguri se adoptau
rezoluþii contra continuãrii rãzboiului.
Puciul bolºevic de la Petrograd din noiembrie
1917 a aprofundat spiritul de anarhie printre
soldaþii ruºi de pe frontul român. Debandada a
cãpãtat astfel de proporþii, încât nici chiar comandanþii bolºevici nu mai constituiau o autoritate ºi
nu erau ascultaþi de nimeni. Soldaþii ruºi pãrãseau
în masã linia frontului, punând în mare dificultate armatele române. În plus, aprovizionarea cu
muniþii ºi armament prin teritoriul rus devenise
imposibilã. Depozitele cu alimente ºi muniþii erau
prãdate de grupuri rãzleþe de dezertori.

Unitãþile ruseºti care mai staþionau în Moldova
se retrãgeau în dezordine peste Prut. Ele au întreprins acþiuni armate împotriva statului român.
Se intenþiona înlãturarea generalului ªcerbaciov,
comandantul suprem al frontului român, arestarea
regelui Ferdinand ºi a guvernului român ºi instaurarea unei dictaturi comuniste. Armata româna a
fost nevoitã sã intervinã în forþã. Cele câteva ciocniri
armate au fost urmate de dezarmarea soldaþilor
ruºi rãzvrãtiþi ºi escortarea lor peste Prut. Regimul
bolºevic de la Petrograd, iritat de aceste mãsuri, a
arestat personalul diplomatic român de la Petrograd, a sechestrat tezaurul român depus la Moscova
în 1916 ºi a rupt relaþiile diplomatice cu România.
Semnarea pãcii ruso-germane de la BrestLitovsk a fost urmatã de intrarea armatelor germane ºi austro-ungare în Ucraina. Astfel, România
s-a pomenit încercuitã din toate pãrþile ºi impusã
sã încheie ºi ea o pace separatã. Tratatul de pace
de la Bucureºti, cu caracter de dictat, i-a impus
României condiþii înrobitoare. Dobrogea era anexatã
de Bulgaria, unica ieºire la Marea Neagrã rãmânând
portul Constanþa. Austro-Ungaria îºi însuºea o regiune muntoasã din Carpaþi echivalentã cu 5 600
km2. Armatele strãine rãmâneau în continuare în
teritoriile ocupate. Germania îºi instituia monopolul
sãu asupra extracþiei petrolului românesc pentru
90 de ani. Industria, comerþul ºi finanþele erau
supuse controlului german. Armata românã urma
sã fie în cea mai mare parte demobilizatã.
Tratatul aºa ºi n-a fost sancþionat de rege,
acesta având un caracter temporar. Autoritãþile
române aºteptau momentul reintrãrii României în
rãzboi. Victoriile aliaþilor în vara ºi toamna anului
1918 au determinat guvernul român sã declare o
nouã mobilizare a armatei române ºi sã reintre în
rãzboi împotriva Puterilor Centrale.
Participarea României în Primul Rãzboi Mondial
s-a soldat cu pierderea a 300.000 de vieþi omeneºti.
Acesta a fost preþul plãtit de poporul român pentru
realizarea dezideratului suprem – unirea provinciilor româneºti înstrãinate cu Vechiul Regat în
hotarele unui singur stat naþional.
Regele Ferdinand şi regina Maria decorând militarii care au
luptat la Mărăşeşti, august 1917

● Armistiþiul de la Focºani ºi Pacea de la
Bucureºti
Semnarea armistiþiului de la BrestLitovsk dintre Rusia Sovieticã ºi Puterile Centrale
ºi ieºirea din rãzboi a Rusiei au fãcut imposibilã
rezistenþa armatelor române. România rãmasã singurã pe frontul de est împotriva Puterilor Centrale
nu era capabilã sã opunã rezistenþã unui adversar
cu o superioritate vãditã în efectiv ºi armament.
Guvernul român s-a vãzut nevoit sã înceteze ostilitãþile pentru a evita o catastrofã. La sfârºitul lunii
noiembrie 1917 a fost încheiat armistiþiul de la
Focºani între guvernul român ºi austro-german.
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Regele Ferdinand I Întregitorul

Dupã decesul regelui Carol I, în
septembrie 1914, la tronul României
a urmat nepotul sãu de frate, Ferdinand I. El era înzestrat cu mai multe
virtuþi: dispunea de o inteligenþã sclipitoare, avea o vastã culturã, cunoºtea
la perfecþie limba latinã ºi greacã,
vorbea foarte bine germana, româna,
engleza, franceza ºi rusa. Era obsedat mereu de o arzãtoare dorinþã de
cunoaºtere. Avea cunoºtinþe vaste în
cele mai diferite domenii ale ºtiinþei ºi culturii universale. El
deþinea cunoºtinþe profunde în domeniul istoriei universale
ºi, în special, a poporului român.
Pe regele Ferdinand I îl caracteriza un democratism sincer, ceea ce-l ajuta sã înþeleagã nevoile ºi nedreptãþile cu
care se confruntau oamenii simpli. Era obsedat de idealul
unei societãþi profund democratice în care toatã lumea sã
profite de un mod de viaþã decent. Contemporanii sãi l-au
considerat “singurul ºi ultimul”.

B

C

Originar din sudul Basarabiei (s.
Babele de lângã Izmail), a fãcut studii
militare în Italia ºi Germania. În anii
1907-1909 a fost ministru de rãzboi,
în 1911-1913 – ºef al Marelui Stat
Major. În rãzboiul al doilea balcanic
a fost comandant de armatã, iar în
Primul Rãzboi Mondial a comandant
Armata a II-a, remarcându-se ca
strateg strãlucit în luptele de la Mãrãºti
ºi Oituz. În perioada interbelicã a fost prim-ministru al
României în trei cabinete. Averescu a fost autorul a mai
multe opere de artã militarã, membru de onoare al Academiei Române.

D
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Henri Berthelot (1861-1931) şi reorganizarea armatei române
În luna iunie 1917 a fost încheiatã
reorganizarea armatei române. Un
ajutor eficient în aceastã reorganizare
a acordat misiunea militarã francezã
condusã de generalul Henri Berthelot.
Cei 1500 de specialişti francezi au contribuit la instruirea ostaşilor şi ofiþerilor
români, familiarizându-i cu noile tactici
de luptã, cu noile tipuri de armament.

Manifestul regelui Ferdinand I şi a guvernului cãtre poporul român

Rãzboiul care de doi ani a încins tot mai strâns hotarele
noastre a zdruncinat adânc vechiul aşezãmânt al Europei
şi a învederat cã pentru viitor numai pe temeiul naþional se
poate asigura viaþa paşnicã a popoarelor. Pentru neamul
nostru el a adus ziua aşteptatã de veacuri de conştiinþã
naþionalã, ziua unirii lui.
Dupã vremuri îndelungate de nenorociri şi de grele încercãri, înaintaşii noştri au reuşit sã întemeieze statul român,
prin Unirea Principatelor, prin rãzboiul independenþei, prin
munca lor neobositã pentru renaşterea naþionalã. Astãzi
ne este dat nouã sã întregim opera lor închegând pentru
totdeauna ceea ce Mihai Viteazul a înfãptuit numai pentru
o clipã: Unirea românilor de pe cele douã pãrþi ale Carpaþilor. De noi atârnã astãzi sã scãpãm de sub stãpânirea
strãinã pe fraþii noştri de peste munþi şi din plaiurile Bucovinei, unde ªtefan cel Mare doarme somnul lui de veci.
În noi, în virtuþile, în vitejia noastrã stã putinþa de a le
reda dreptul ca într-o Românie întregitã şi liberã de la Tisa
şi pânã la mare, sã propãşeascã în pace potrivit datinilor
şi aspiraþiunilor gintei noastre.
15 august 1916

Alexandru Averescu (1859-1938)

Cu ocazia Zilei Unirii, generalul Berthelot a spus:
„Sângele eroilor cãzuþi în luptele Marelui Rãzboi sã
fie pentru tine, o, frumoasã Românie, sãmânþa de noi
virtuþi, în aşa fel încât copiii tãi sã fie mereu demni de
pãrinþii lor şi gata sã-şi apere pãmântul sacru, atât de
des invadat, dar în cele din urmã întregit prin efortul
ultimelor generaþii”.

E

Economia Basarabiei în anii rãzboiului

„Rãzboiul modificã completamente condiþiunile economice din Basarabia, care, prin situaþiunea sa geograficã,
devine bazã de aprovizionare a Armatelor Sudice ºi SudVestice ruseºti.
Intrarea României în rãzboi aduse schimbãri ºi mai
mari, deoarece transforma Basarabia în zonã de rãzboi.
Se creeazã aici un important numãr de depozite militare
pentru aprovizionarea armatelor combative. Oraºele
ºi comunele sunt invadate cu tot felul de unitãþi, care
formeazã grosul armatelor de operaþiuni.
Întreprinderile industriale sunt mobilizate pentru necesitãþile militare ºi în astfel de împrejurãri nu poate fi vorba de
o activitate economicã normalã. Producþiunea industriei a
fost întreruptã. Comerþul exterior s-a redus la zero, iar cel
interior s-a transformat în simple contigentãri, rechiziþii ºi
sechestre pentru necesitãþile militare ºi civile.”
ªtefan Ciobanu, Basarabia

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Basarabia în timpul Primului Rãzboi Mondial
Autoritãþile militare ruse au mobilizat peste 300.000 de basarabeni, care au luptat pe frontul de est împotriva Puterilor Centrale,
în ciuda faptului cã nu aveau nicio motivaþie sã lupte pentru interesele þarismului.
Totuºi, mulþi români basarabeni au luptat cu un curaj temerar
pe front, plãtind cu suprema jertfã pentru niºte interese strãine.
Basarabenii mobilizaþi pe fronturile rãzboiului au avut posibilitatea sã cunoascã ºi reprezentanþi ai altor popoare neruse din
imperiu, care urmãreau aceleaºi idealuri naþionale ca ºi dânºii –
eliberarea de sub dominaþia strãinã. Sentimentele de solidaritate
cu alte popoare cu acelaºi destin le-au întãrit încrederea românilor
basarabeni în ºansa de a fi liberi. O parte din românii basarabeni
din armata þaristã s-au pomenit într-o situaþie tragicã. Ei erau
nevoiþi sã lupte pe front contra conaþionalilor lor transilvãneni ºi
bucovineni, mobilizaþi în armata austro-ungarã.
Printre cei peste un milion de soldaþi ai armatei ruse care luptau
pe frontul român erau ºi circa o sutã de mii de români basarabeni.
Pentru prima oarã în istoria Basarabiei s-au creat condiþii pentru
niºte contacte nestingherite între românii de pe ambele maluri
ale Prutului, contribuind la maturizarea conºtiinþei naþionale a
românilor basarabeni.
Din toamna anului 1915 operaþiunile militare au cuprins o parte
din judeþul Hotin, trupele austro-ungare ocupând partea de nord a
acestuia. În judeþele Bãlþi ºi Soroca au staþionat mari unitãþi militare ruse, care au stânjenit viaþa populaþiei civile. În iunie 1916, în
urma ofensivei armatei ruse, trupele austro-ungare au fost impuse
sã pãrãseascã partea de nord a Basarabiei. Aceastã regiune a fost
din nou ocupatã de austro-ungari dupã ieºirea din rãzboi a Rusiei
Sovietice. Autoritãþile austro-ungare au avut intenþia sã anexeze
nordul Basarabiei la Imperiul dualist. Prãbuºirea acestuia a salvat
provincia dintre Prut ºi Nistru de aceastã amputare teritorialã.
Situaþia economicã a Basarabiei s-a înrãutãþit în timpul rãzboiului. Agricultura a fost puternic afectatã din cauza lipsei de braþe
de muncã ºi de animale de tracþiune, rechiziþionate pentru front.
Se crease un mare deficit de cereale ºi alte produse agricole. Rubla
ruseascã se devalorizase, în oraºe înflorea specula. Autoritãþile ruse
au instituit pedepse dure menite sã curme acest flagel. Cu toate
acestea, preþurile au crescut de câteva ori. Administraþia localã,
cuprinsã de haos, era practic paralizatã ºi era incapabilã sã-ºi
exercite prerogativele sale.

Basarabeni din satul
Cobâlnea (Şoldăneşti)
recrutaţi în armata ţaristă,
1914. De la stânga la
dreapta: S. Vădănescu,
P. Lisnic, F. Cucoş, Şt.
Zâmbreanu.
Sursa: eleonora-lisnic.
blogspot.com

1. Explicã de ce în anii 19141916 România a dus o
politica de neutralitate.
2. Demonstreazã cã intrarea
României în rãzboiul mondial a fost justificatã.
3. Descrie situaþia României
în anii 1917-1918. Argumenteazã situaþia complicatã în care se afla ea în
aceastã perioadã.
4. Identificã scopurile urmãrite de statele europene
în Primul Rãzboi Mondial
ði analizeazã specificul
intenþiilor României de a se
încadra în aceastã conflagraþie militarã de proporþii.
5. Formuleazã o concluzie
despre consecinþele rãzboiului mondial pentru statele
europene, în general, ði
pentru România, în special.
6. Caracterizeazã situaþia
militarã a Basarabiei în anii
1914-1918. Demonstreazã
caracterul distrugãtor al
acestui rãzboi pentru situaþia oamenilor ði pentru
economia din regiune.

F Români pe ambele pãrþi
ale frontului
„Ostaºii noºtri fuseserã chemaþi sãºi lase osemintele pe vastele câmpii
de luptã, sã-ºi verse sângele pentru
un ideal strãin sufletului lor, contrar
idealului nostru naþional.”
ªtefan Ciobanu
Examinând locul, am descoperit
mai multe cadavre de austrieci care
toate erau în grupuri de 5-6... Erau ºi
mulþi rãniþi, care oftau ºi se vãietau,
pe ici ºi pe colo, toþi români. Priveliºte
foarte dureroasã... Îi mângâiam
cum puteam, îi pansam pe cei mai
de aproape, le dãdeam apã ºi-i
asiguram cã îndatã vor fi ridicaþi
de sanitarii noºtri, care umblau de
acuma cu furgoanele lor.
ªtefan Usinevici, medic în armata rusã

}n baza acestor dou[ m[rturii,
scoate\i în eviden\[ tragismul
destinului solda\ilor rom`ni
basarabeni =i transilv[neni.

România =i teritoriile române=ti înstr[inate în timpul Primul R[zboi Mondial / 193

§ 44

Marea Unire de la 1918
La ]nceputul anului 1918 for\ele procomuniste din Basarabia se preg[teau pentru acapararea puterii de stat. La 13 ianuarie
1918, la cererea Consiliului Directorilor, armata rom`n[ a p[truns ]n regiune. La 24 ianuarie 1918 Republica Democratic[
Moldoveneasc[ s-a proclamat independent[, iar dou[ luni mai t`rziu, la 27 martie, Sfatul |[rii a votat unirea Basarabiei cu
Rom`nia. Adunarea reprezentan\ilor popula\iei rom`ne=ti din Bucovina s-a pronun\at ]n favoarea unirii rom`nilor din cadrul
Imperiului dualist ]ntr-un stat na\ional independent. Congresul General al Bucovinei a votat unirea necondi\ionat[ a \inutului
cu Rom`nia. }n toamna anului 1917 se ]nte\e=te lupta de eliberare na\ional[ a rom`nilor transilv[neni. La 1 decembrie 1918
Marea Adunare Na\ional[ de la Alba-Iulia a decis unirea Transilvaniei cu Rom`nia.

EVOCARE




Care sunt teritoriile româneðti
înstrãinate în secolele XVIII-XIX?
Care era situaþia Basarabiei în
componenþa Imperiului þarist?
Cum a fost reflectatã problema Unirii în operele literare
ale scriitorilor români? Argumenteazã rãspunsul prin
exemple concrete.

Steagul Sfatului Ţãrii
Sursa: Silviu Andrieð-Tabac, Heraldica teritorialã a Basarabiei ði Transnistriei, Ed. Museum, Chiðinãu, 1998.

● Miºcarea de eliberare naþionalã din Basarabia ºi
Transnistria în anul 1917 Revoluþia din februarie 1917 a dus
la ample miºcãri de eliberare naþionalã în Imperiul Rus. Ea a avut
un larg rãsunet ºi în Basarabia, care iniþial tindea spre o autonomie
politicã. Pentru o mai bunã coordonare a tuturor forþelor naþionale
din Basarabia, în aprilie 1917 s-a constituit Partidul Naþional Moldovenesc. Una din cerinþele programatice ale românilor basarabeni
din aceastã perioadã a fost crearea unui organ legislativ regional,
exponent al voinþei ºi suveranitãþii populare (Sfatul Þãrii).
Problema constituirii forului reprezentativ devenise una vitalã în
toamna lui 1917, când disoluþia armatei ruse de pe frontul românesc a adâncit starea de anarhie pe tot teritoriul provinciei, iar pretenþiile teritoriale ale Radei ucrainene asupra Basarabiei deveneau
tot mai ameninþãtoare. Congresele þãranilor, pedagogilor, preoþilor,
studenþilor s-au pronunþat în favoarea convocãrii cât mai urgente
a Sfatului Þãrii.
Comitetul Central Executiv Moldovenesc a pregãtit convocarea
Congresului Militarilor Moldoveni, ale cãrui lucrãri s-au desfãºurat în
zilele de 20-27 octombrie 1917. Ca adunare cu caracter reprezentativ,
deoarece era singura posibilitate de a consulta voinþa popularã în
condiþiile rãzboiului, Congresul ºi-a asumat dreptul de a proclama
autonomia politicã ºi teritorialã a Basarabiei. La lucrãrile acestui
for s-a decis ºi convocarea Sfatului Þãrii - organ suprem al puterii
de stat în þinut. Mandatele de deputaþi au fost repartizate în conformitate cu structura etnicã a societãþii basarabene: 70% le-au fost
rezervate românilor, iar 30% - celorlalte grupuri etnice.
Sfatul Þãrii ºi-a început activitatea la 21 noiembrie 1917. Cu vot
unanim, preºedinte a fost ales Ion Inculeþ. Autoritãþile locale au jurat credinþã Sfatului Þãrii ºi au acceptat benevol sã se subordoneze
lui. Astfel, reprezentanþii oficiali ai guvernului din Petrograd au
transferat în mod legal puterea în mâinile Sfatului Þãrii, care prelua
conducerea Basarabiei.
Deputaþii Sfatului Þãrii participanþi la ðedinþa legislativului basarabean în ziua de 27
nov./10 dec. 1918, la care s-a votat reforma agrarã ði unirea necondiþionatã cu România

Stema României Mari

VOCABULAR
▪ Congresul Militarilor
▪ Sfatul Þãrii
▪ Republica Democraticã Moldoveneascã
▪ Actul Unirii
▪ Consiliul Naþional Român
▪ Marea Adunare
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C U R S
● Desprinderea de imperiu

La 2/15 decembrie 1917 a fost votatã Declaraþia cu privire la
proclamarea Republicii Democratice Moldoveneºti
(RDM) în componenþa Republicii Federative Democratice Ruse. Înainte de toate a fost o manevrã tacticã, deoarece o desprindere totalã ºi imediatã de
metropolã ar fi provocat replica durã a numeroaselor trupe ruseºti bolºevizate aflate în Basarabia.
Lovitura de stat bolºevicã de la Petrograd din
25 oct./7 nov. 1917 a adâncit haosul din fostul
imperiu. Peste tot, inclusiv în Basarabia, plana
pericolul unui colaps social-economic. La 7 decembrie a fost format Guvernul R.D.M. – Consiliul
Directorilor Generali, al cãrui preºedinte a fost
numit Pantelimon Erhan. Guvernul întrunea personalitãþi cunoscute, reprezentanþi ai românilor
basarabeni, ruºilor, ucrainenilor ºi evreilor. Constituirea Sfatului Þãrii ºi proclamarea Republicii
Democratice Moldoveneºti reprezentau primul pas
în lupta românilor basarabeni pentru autodeterminare ºi de desprindere a Basarabiei de Rusia.
La sfârºitul lunii decembrie 1917 elemente
bolºevice, trimise în misiune specialã la Chiºinãu
de la Odesa, se pregãteau sã uzurpeze puterea
legitimã. Sfatul Þãrii a fãcut câteva apeluri cãtre
guvernul român, solicitând ajutor militar contra
pericolului bolºevic, anarhiei ºi jafurilor care
inundaserã Basarabia. Cu acordul aliaþilor, patru
divizii române au trecut Prutul pentru a restabili
ordinea în þinut.
La 13/26 ianuarie 1918 Ucraina ºi-a proclamat
independenþa. Basarabia nu mai avea frontiere
terestre cu Rusia. Conducerea þinutului era decisã sã urmeze exemplul vecinului din est. La 24
ianuarie/6 februarie Sfatul Þãrii a adoptat cu vot
unanim Declaraþia despre independenþa Republicii
Democratice Moldoveneºti.

● Votarea unirii Basarabiei cu România
La 27 martie/9 aprilie 1918 Sfatul Þãrii a votat
Declaraþie de unire a Basarabiei cu România. Pro
s-a pronunþat majoritatea forului - 86 de deputaþi,
3 au fost contra, iar 36 s-au abþinut. Peste patru
zile, evenimentul unirii Basarabiei cu România a
fost sãrbãtorit în mod oficial în Regat. Votul de la
Chiºinãu a fost confirmat prin Decretul regal din
9/22 aprilie. Ion Inculeþ ºi Daniel Ciugureanu au
fost cooptaþi în guvernul român ca miniºtri fãrã
portofoliu. Votul Sfatului Þãrii în favoarea unirii
Basarabiei cu România a constituit un rezultat
obiectiv al luptei românilor basarabeni pentru
pãstrarea identitãþii lor naþionale.
Unirea Basarabiei cu România a constituit un
important imbold pentru românii din celelalte
provincii înstrãinate. Lupta de eliberare naþionalã
a românilor transilvãneni ºi bucovineni creºte în
intensitate.

● Unirea Bucovinei ºi Transilvaniei
În toamna anului 1918 dezmembrarea Austro-Ungariei intrase în faza finalã. Miºcarea de eliberare
naþionalã a românilor bucovineni atinge apogeul
cãtre toamna anului 1918. La 14/27 octombrie, la
Cernãuþi a fost convocatã o adunare reprezentativã
a românilor bucovineni care s-a declarat Adunarea
Constituantã a Bucovinei.
Constituanta hotãrâse unirea întregii Bucovine
cu celelalte teritorii locuite de românii din AustroUngaria în cadrul unui stat naþional independent
ºi convocarea unui Congres General care urma sã
voteze unirea cu România. Acest fapt a fost întâlnit cu ostilitate de cãtre detaºementele militare
ucrainene, care au încercat sã-ºi impunã controlul
asupra provinciei. În aceste împrejurãri, Consiliul
Naþional Român, în lipsa unei armate proprii, a cerut sprijinul guvernului român. Divizia a VIII-a condusã de generalul Iacob Zadic a intrat în Cernãuþi,
trupele ucrainene fiind nevoite sã se retragã.
Consiliul Naþional Român al Bucovinei a preluat întreaga putere în þinut. La 15/28 noiembrie
1918, la Cernãuþi ºi-a inaugurat lucrãrile Congresul General al Bucovinei al reprezentanþilor
românilor, polonezilor, germanilor, rutenilor, care
a votat Moþiunea de unire, prezentatã de I. Flondor. Ea prevedea „unirea necondiþionatã pentru
vecie a Bucovinei în vechile ei hotare cu Regatul
României”. La 18 decembrie 1918, printr-un decret
regal, a fost aprobatã decizia Congresului General
al Bucovinei.
La 29 sept./12 oct. 1918 conducerea Partidului Naþional Român din Transilvania ºi Ungaria a
adoptat Declaraþia de autodeterminare a naþiunii
române. Deputatul Al. Vaida-Voievod a fost însãrcinat s-o prezinte de la tribuna Parlamentului
din Budapesta. Prin aceastã Declaraþie fusese, de
fapt, proclamatã independenþa naþiunii române
din Transilvania.
Vechile autoritãþi administrative maghiare au
fost înlocuite cu altele noi – consiliile naþionale
locale ºi gãrzile naþionale, completate cu soldaþi
români ce se întorceau de pe frontul italian.
Consiliul Naþional Român Central i-a cerut
guvernului maghiar transferul întregii puteri în
teritoriile româneºti pânã la 12 noiembrie. Pentru
soluþionarea acestei probleme au fost iniþiate tratative româno-maghiare, care au eºuat din cauza
atitudinii intransigente a guvernului ungar.
În teritoriu, gãrzile maghiare au declanºat o
adevãratã teroare împotriva populaþiei româneºti.
Consiliul Naþional Român Central a decis convocarea unei Mari Adunãri Naþionale la Alba Iulia
pentru ziua de 18 noiembrie/1 decembrie (vezi
studiul de caz), solicitând guvernului român trimiterea armatei în Ardeal.
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D O S A R
A

Ion Pelivan (1876-1954)
Om politic ði publicist român,
nãscut în satul Rezeni, judeþul
Chiðinãu. Militant al miðcãrii de
eliberare naþionalã din Basarabia.
Membru al Partidului Naþional
Moldovenesc. Deputat în Sfatul
Þãrii ði Parlamentul României Mari.
A condus filiala basarabeanã a
asociaþiei culturale ASTRA. Membru
al delegaþiei basarabene la Conferinþa de Pace de la Paris.

B

Pantelimon Halippa (1883-1979)
Om politic ði literat basarabean,
nãscut în satul Cubolta, judeþul Bãlþi.
A fost unul din fondatorii Partidului
Naþional Moldovenesc (1917).
Preðedinte în ðedinþa Sfatului Þãrii
la care s-a votat unirea Basarabiei
cu România. A fost ministru în mai
multe rânduri. Director al revistei
„Viaþa Basarabiei” ði fondator al
revistei „Cuvânt moldovenesc”.

C

Ion Inculeþ (1884-1940)

Nãscut în comuna Rezeni,
judeþul Chiºinãu. A absolvit Universitatea din Petersburg în 1911.
Revoluþia din februarie l-a surprins
în funcþia de conferenþiar al acestei
universitãþi. A fost trimis în Basarabia de guvernul lui A. Kerenski de la
Petrograd sã domoleascã miºcarea
de eliberare naþionalã a românilor
basarabeni. Sosit la Chiºinãu, a
decis sã adere la aceastã miºcare, jucând un rol politic important în perioada ce a urmat. A deþinut funcþia de preºedinte
al Sfatului Þãrii ºi al Republicii Democratice Moldoveneºti.

D

Constantin Stere (1865-1936)

Originar din comuna Horodiðte,
judeþul Soroca, a fãcut studii la
Chiðinãu unde a aderat la miðcarea
revoluþionarã narodnicistã. A fost
arestat ði exilat în Siberia (18831892). Reîntors în Basarabia, a
emigrat în România, de unde a
contribuit mult pentru revigorarea
miðcãrii naþionale a românilor basarabeni. El a venit în þinut în repetate rânduri, unde a editat prima
publicaþie de limbã românã – ziarul „Basarabia” (19061907). Membru al Sfatului Þãrii, a votat unirea cu România.
A fost unul dintre fondatorii Partidului Naþional Þãrãnesc.
Prezint[ rolul personalit[\ilor de mai sus în
mi=carea de eliberare na\ional[ din Basarabia.
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E

Din Declaraþia Sfatului Þãrii despre proclamarea Republicii Democratice Moldoveneðti

Republica Rusã se aflã în mare pericol. Lipsa puterii de
stat în centru, anarhia din întreaga þarã, sleitã de puteri
în faþa duðmanului extern, ameninþã existenþa statului. În
acest moment de grea cumpãnã, unica ðansã de salvare
a Republicii Democratice Ruse rezidã în organizarea ði
consolidarea popoarelor pe baza principiului autodeterminãrii de stat ði naþional-teritoriale.
Chiðinãu, 2 decembrie 1917

F

Actul Unirii votat de Sfatul Þãrii

În numele poporului Basarabiei, Sfatul Þãrii declarã: Republica Democraticã Moldoveneascã
(Basarabia) în hotarele ei dintre
Prut, Nistru, Dunãre, Marea Neagrã ði vechile graniþe cu Austria,
ruptã de Rusia acum o sutã ði
mai bine de ani, din trupul vechii
Moldove. În puterea dreptului
istoric ði dreptului de neam, pe
baza principiului ca noroadele
singure sã-ði hotãrascã soarta lor
de azi înainte ði pentru totdeauna
se uneðte cu mama sa România.
27 martie 1918
Apreciaz[ importan\a istoric[ a Actului Unirii.

G

Revigorarea conðtiinþei naþionale a
moldovenilor din Transnistria

Mii de transnistreni au fost înrolaþi în armata rusã ði
au luptat pe diferite fronturi ale Primului Rãzboi Mondial.
Contactele cu soldaþii din armata românã le-au demonstrat
cã, alãturi de românii basarabeni ði de românii din dreapta
Prutului, ei fac parte dintr-un singur popor.
Partidul Naþional Moldovenesc ði-a extins activitatea în
stânga Nistrului, devenind un apãrãtor consecvent al libertãþilor ði drepturilor naþionale ale românilor transnistreni.
Printre delegaþii la Congresul Militarilor Moldoveni din
octombrie 1917 au figurat ði mulþi soldaþi originari din
teritoriile de la est de Nistru. În numele lor, la Congres a
vorbit ostaðul Toma Jalbã, care s-a pronunþat pentru unirea
românilor de pe ambele maluri ale Nistrului.
Congresul Militarilor Moldoveni le-a rezervat românilor
de la est de Nistru 10 locuri în Sfatul Þãrii.
În decembrie 1917, la Tiraspol ði-a þinut lucrãrile Congresul Românilor Transnistreni, care s-a pronunþat pentru
utilizarea limbii române în învãþãmânt, justiþie, bisericã.
În ðcolile moldoveneðti se preconiza utilizarea alfabetului
latin. Delegaþii la Congres au revendicat unirea teritoriilor din stânga Nistrului cu Basarabia. Realizarea acestui
deziderat n-a fost posibilã, deoarece în Transinistria s-a
instaurat regimul bolðevic, pe care l-a substituit ulterior
ocupaþia militarã austro-ungarã, urmatã de cea a Antantei
ði a lui Petliura ði din nou de cea bolðevicã.
Compar[ condi\iile de desf[=urare a mi=c[rilor na\ionale în Basatabia =i în stânga Nistrului.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE
Marea Adunãre
Naþionalã de la
Alba Iulia

În ajunul convocãrii Marii Adunãri
Naþionale de la Alba
Iulia au avut loc sute
de manifestaþii în
satele cu populaþie
româneascã. Adeziunea lor la ideea
Unirii a fost confirmatã prin sute de
mii de semnãturi. Au avut loc adunãri în cadrul cãrora erau aleði
delegaþii la viitoarea adunare. La adunãrile din localitãþile cu populaþie mixtã participã ði reprezentanþi ai minoritãþilor naþionale:
maghiari, saði, sârbi.
La 1 decembrie, cei 1228 de delegaþi s-au întrunit la Cercul
Militar din Alba Iulia, unde erau prezenþi ði delegaþi din Basarabia
ði Bucovina.
În cadrul ðedinþei, Vasile Goldið a demonstrat legitimitatea
ði importanþa realizãrii idealului naþional - constituirea statului
unitar român. El a dat citire unei hotãrâri prin care se proclama
unirea Transilvaniei, Banatului, Criðanei ði Maramureðului cu
România, care a fost votatã în unanimitate. Rezultatul votului
delegaþii l-au adus la cunoðtinþa celor peste 100.000 de oameni
adunaþi pe Câmpia Libertãþii de la Alba-Iulia, care alcãtuiau
Marea Adunare Naþionalã a românilor transilvãneni. Prin votul cu
caracter plebiscitar al acestei Mari Adunãri s-a încheiat procesul
desãvârðirii unitãþii politice a poporului român.

G Naþionale de la Alba Iulia
Din Rezoluþiunea Adunãrii
I. Adunarea Naþionalã a tuturor Românilor din Transilvania, Banat ði Þara
Ungureascã, adunaþi prin reprezentanþii lor îndreptãþiþi la Alba-Iulia [...]
decreteazã unirea acelor români ði a tuturor teritoriilor locuite de dânðii cu
România. Adunarea Naþionalã proclamã îndeosebi dreptul inalienabil al
naþiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureð, Tisa ði Dunãre.
III. În legãturã cu aceasta, ca principii fundamentale la alcãtuirea noului
Stat Român, Adunarea Naþionalã proclamã urmãtoarele:
Deplinã libertate naþionalã pentru toate popoarele conlocuitoare [...].
Egalã îndreptãþire ði deplinã libertate autonomã confesionalã pentru toate
confesiunile din Stat.
Înfãptuirea desãvârðitã a unui regim curat democratic pe toate tãrâmurile
vieþii publice. Votul obðtesc, direct, egal, secret, pe comune, în mod proporþional, pentru ambele sexe, în vârstã de 21 de ani [...].
Desãvârðitã libertate de presã, asociere ði întrunire, libera propagandã a tuturor gândurilor omeneðti.
Reforma agrarã radicalã. [...] i se va face posibil þãranului sã-ði
creeze o proprietate (arãtor, pãðune, pãdure) cel puþin atât cât sã
poatã munci el ði familia lui [...].
Muncitorimei industriale i se asigurã aceleaði drepturi ði avantagii,
care sunt legiferate în cele mai avansate state industriale din Apus.
18 Noiembrie/1 Decembrie 1918

1. Identificã cauzele creðterii miðcarea de eliberare
naþionalã din Basarabia
în anul 1917. Descrie
specificul acestei miðcãri în
spaþiul din stânga Nistrului în condiþiile destrãmãrii Imperiului Rusiei ði
apariþiei unei noi conjuncturi politico-sociale.
2. Realizeazã un tabel în care
vei descrie succint evoluþia
procesului de unire a
Basarabiei, Bucovinei ði a
Transilvaniei în anul 1918
cu România. Identificã
asemãnãri ði deosebiri.
3. Apreciazã aportul personalitãþilor istorice la
desãvârðirea procesului
de Unire a teritoriilor înstrãinate la România: Ion
Inculeþ; Ion Pelivan, Pantelimon Halippa, Constantin
Stere, Ion Flondor.
4. Realizeazã un eseu
structurat cu genericul:
„Desãvârðirea procesului de unire a românilor:
repere istorice, realizãri,
importanþa istoricã”.
Utilizeazã surse istorice ði
opinii diferite. Formuleazã
ði argumenteazã propriul
punct de vedere.
5. Analizeazã stema României
Mari ði descrie semnificaþiile elementelor incluse.

Episcopul Iuliu Hossu dã citire Rezoluției
de la Alba Iulia

În ce const[ importan\a istoric[ pentru români a Rezolu\iunii
Adun[rii Na\ionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918?
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S I N T E Z Ã
Capitolul VI

RELAÞIILE INTERNAÞIONALE
ÎN EPOCA MODERNÃ
Dup[ Pacea de la Westfalia (1648), ]n Europa a triumfat principiul echilibrului puterilor. Acesta s-a men\inut p`n[ la Primul R[zboi
Mondial =i consta ]n faptul c[ niciun stat nu trebuia s[ fie l[sat s[ se
]nt[reasc[, ca s[ le domine pe celelalte. Principiul ra\iunii de stat
punea pe prim-plan ideea interesului na\ional.
Situaþia în Europa în 1914. Caricaturã de epocã
}n Europa Centralã ði de Sud-Est, expansiunea turcilor este oprit[
la Viena (1683), dup[ care ]ncepe declinul Imperiului Otoman. }n
schimb, cre=te influen\a imperiului Habsburgic =i Rus. Principatele se g[sesc prinse ]ntre ele =i constituie obiectul lor de
disput[. }n urma mai multor r[zboaie, Transilvania este inclus[ ]n Imperiul Austriac (1699), iar Moldova =i |ara Rom`neasc[
r[m`n sub suzeranitatea Por\ii. Aceast[ suzeranitate ]ns[ nu le-a sc[pat de rapturi teritoriale. }n anul 1775 austriecii au
anexat nordul Moldovei (Bucovina), iar ]n anul 1812 ru=ii au pus st[p`nire pe teritoriul dintre Nistru =i Prut (Basarabia). }n
sec. al XIX-lea principatele au continuau s[ fie obiectul de disput[ ]ntre cele trei imperii, dar =i cu implicarea puterilor occidentale. Dup[ r[zboiul ruso-turc din 1828-1829 Rusia ]=i instaureaz[ protectorartul =i impune Regulamentele organice.
Revolu\ia de la 1848 a diminuat aceast[ influen\[, iar R[zboiul Crimeii (1853-1856) a lichidat-o. Ca rezultat al R[zboiului
de Independen\[ din 1877-1878, Rom`nia =i-a dob`ndit suveranitatea =i egalitatea juridic[ cu celelalte state. Ea a devenit
un factor de sine st[t[tor al rela\iilor interna\ionale, av`nd posibilitatea de a promova o politic[ extern[ proprie.
Perioada cuprins[ ]ntre Congresul de la Paris (1856) =i Primul R[zboi Mondial a fost una din cele mai relevante ]n
planul evolu\iei rela\iilor interna\ionale. Europa a cunoscut a doua revolu\ie industrial[ =i un proces ne]ntrerupt de modernizare. America de Nord =i Japonia s-au afirmat treptat ]n economia =i politica mondial[. Din anii ’80 se vor contura
blocurile politico-militare care vor netezi calea spre prima conflagra\ie mondial[.
Primul R[zboi Mondial – primul r[zboi total din istoria omenirii a ]nsemnat pierderi enorme: 10 milioane de mor\i ºi 20 milioane de r[ni\i, ceea ce dep[=ea bilan\ul tuturor r[zboaielor din ultimele dou[ secole. Odat[ cu ]nceputul r[zboiului, Rom`nia
s-a declarat oficial neutr[. Neutralitatea nu s-a putut prelungi mai mult dec`t anul 1916, c`nd a fost ]ncheiat[ alian\a cu Antanta. Prin participarea ]n acest r[zboi, Rom`nia urm[rea realizarea unit[\ii statale a tuturor rom`nilor. }n ciuda numeroaselor
dificult[\i =i pierderi acest ideal a fost atins ]n 1918 prin unirea la Regatul Romaniei a Basarabiei, Bucovinei =i Transilvaniei,
fapt consfin\it de Marea Adunare Na\ional[ de la Alba Iulia la 1 decembrie 1918.

REÞINE!








În epoca modernã se schimbã caracterul relaþiilor internaþionale, bazate pe adâncirea rivalitãþii dintre
statele capitaliste mari, devine mai activã politica colonialã a marilor puteri, se intensificã emigrarea
europenilor pe alte continente.
S-au tensionat relaþiile dintre popoarele balcanice (sârbi, bulgari, români, greci) ºi Imperiul Otoman,
care era în declin. Împãrþirea teritoriilor pe care nu le mai puteau stãpâni turcii era esenþa problemei orientale. În aceastã disputã erau implicate Imperiul Rus, Imperiul Habsburgic, Franþa, Anglia,
Germania ºi alte state.
Tensionarea relaþiilor dintre marile puteri ºi constituirea blocurilor militaro-politice (Tripla Alianþã
ºi Antanta) au declanºat goana înarmãrilor reîmpãrþirea lumii ºi au dus la dezlãnþuirea Primului
Rãzboi Mondial, care a avut consecinþe nefaste pentru un ºir de popoare, inclusiv ºi pentru români.
Pentru România implicarea în conflagraþia mondialã (din anii 1914-1918) a avut drept scop reîntregirea teritoriilor înstrãinate pe parcursul istoriei, proces definitivat la 1 decembrie 1918 prin Unirea
Basarabiei, Bucovinei ºi a Transilvaniei.

GÂNDIRE CRITICÃ:

NOÞIUNI-CHEIE
Drept internaþional, dreptul
naþionalitãþilor, diplomaþie, tratat
de pace, convenþie, armistiþiu,
rãzboi mondial, Actul Unirii.





Ce principii ar trebui sã stea la baza unor relaþii eficiente între
guverne ºi popoare în plan intern ºi extern?
Pot oare statele mici sã-ºi hotãrascã soarta, nefiind sprijinite sau
influenþate de statele mai mari?

198 / Cap. VI. Rela\iile interna\ionale în epoca modern[

E V A L U A R E
I. TIMPUL
ÐI SPAÞIUL
ÎN ISTORIE

Deter minã câte
2-3 schimbãri (pentru fiecare regiune
aparte: Europa de
Vest, Europa Centralã, Europa de SudEst, America de Nord,
America Latinã, Asia,
Africa, Oceania) care
s-au înregistrat pe
hartã în perioadele:
a)1640-1850;
b) 1850-1914.

II. STUDIEREA IZVOARELOR
Studiazã documentul: „În bunele timpuri vechi uneori se întâmpla cã un popor puternic îl atacã pe unul
slab, îl exterminã ºi-l expulzeazã din patrimoniul sãu. Astãzi, aceste acte nu se mai comit. Astãzi totul se
desfãºoarã în liniºte în aceastã sarmanã lume ºi privilegiaþii sunt pentru pace. Popoarele mici ºi rãmãºiþele
de popoare au inventat un cuvânt nou: drepturile omului. În fond aceasta nu-i altceva decât un calcul întemeiat pe prostia noastrã generoasã. Cineva trebuie sã facã loc: ori slavii de est ºi de sud, ori noi. Întrucât noi
suntem cei mai puternici, alegerea nu va fi grea… Un popor nu se poate menþine decât crescând… populaþia
germanã creºte anual cu un milion. Noi trebuie sã facem loc pentru acest milion”. (Extras din revendicãrile
expuse de organizaþia naþionalistã ºovinã „Liga Pangermanã”)
Cum consideri, are drept la viaþã o astfel de poziþie? Pot fi construite relaþii de colaborare între state
ºi popoare în prezenþa unor astfel de revendicãri? Exprimã-þi punctul de vedere din perspectiva unui
german ºi din cea a unui slav din acea perioadã.

III. AUTOEVALUARE
Cum crezi, care au fost factorii decisivi ce au contribuit la biruinþa statelor Antantei în Primul Rãzboi
Mondial? Au avut doar de câºtigat statele învingãtoare? Argumenteazã-þi rãspunsul.

IV. AUTODEZVOLTARE







Elaboreazã un proiect pentru la implementarea unei idei în baza celor studiate în capitol:
studiazã atent conþinuturile ºi identificã ideile care pot fi implementate în practicã;
consultã literaturã suplimentarã ºi adreseazã-te dupã ajutor colegilor sau profesorului sau membrilor
comunitãþii;
structureazã proiectul, luând în consideraþie: aprecierea necesitãþilor; identificarea ºi descrierea unei
probleme care necesitã soluþionare; determinã cine este acuzat de situaþia existentã ºi prezintã agentul
care poate soluþiona problema; elaboreazã un plan de activitãþi; estimeazã costurile ºi resursele de
timp, umane ºi financiare; prezintã avantajele implementãrii proiectului;
prezintã proiectul colegilor sau membrilor comunitãþii, participã la diverse concursuri de proiecte;
implementeazã proiectul în comunitate, sintetizeazã ºi multiplicã experienþa acumulatã.
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CAPITOLUL

VII

§ 45

CIVILIZAÞIA ªI CULTURA ÎN EPOCA
MODERNÃ
Evoluþia culturii în epoca modernã
Evolu\ia economic[ =i politic[ a statelor ]n epoca modern[ a necesitat dezvoltarea =tiin\ei =i tehnicii, ]n special
construc\ia de ma=ini =i mecanisme complicate, producerea coloran\ilor =i diferitor aliaje. Cercetarea =tiin\ific[
a deschis noi posibilit[\i tehnologice prin ]nf[ptuirea unor mari descoperiri ]n domeniul fizicii =i matematicii,
chimiei =i medicinii etc. Fiecare descoperire =i-a g[sit aplicare practic[ ]n diverse domenii, ceea ce a contribuit
la dezvoltarea societ[\ii =i modernizarea modului de via\[ al oamenilor.

EVOCARE




Aminteşte-þi specificul culturii
medievale.
Enumerã caracteristicile culturii în epoca medievalã.
Care a fost corelaþia dintre
cultura laicã şi religioasã în
Evul Mediu?

Locomotiva lui Stephenson ºi prima cale
feratã în Anglia

VOCABULAR
▪ Clasicism
▪ Romantism
▪ Modernism
▪ Naturalism
▪ Simbolism
▪ Revoluþie tehnico-ştiinþificã
▪ Premiul Nobel
▪ Operã de ficþiune ºtiinþificã

● Dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnicii

În epoca modernã
cele mai însemnate descoperiri în domeniul ºtiinþei ºi tehnicii au
fost înregistrate în statele cele mai dezvoltate din Europa ºi America.
În secolele XVII–XVIII mai mulþi savanþi au efectuat cercetãri în
domeniul matematicii ºi fizicii (englezul I. Newton a descoperit
legea gravitãþii universale), chimiei (francezul A. Lavoisier a elaborat
teoria arderii ca reacþie chimicã), biologiei (olandezul A. Leeuwenhoec a inventat miscroscopul, punând bazele studierii bacteriilor).
Mai târziu a fost cercetat procesul de producere a undelor electromagnetice, care a dus la însemnate descoperiri ºi aplicaþii ale telefonului, telegrafiei prin cablu ºi fãrã fir (de exemplu
experienþele germanului Heinrich Hertz), descoperirea
razelor X, care aveau proprietãþi de a trece prin diferite
corpuri opace (savantul german W. Roentgen).
Au fost înregistrate aplicaþii practice imediate în
domeniul medicinii (radiografiile), fizicii (A. Einstein
a formulat teoria relativitãþii timpului ºi spaþiului),
chimiei (în laboratoare au fost sintetizaþi compuºi
organici din substanþe minerale, folosiþi în fabricarea
îngrãºãmintelor ºi mãtãsii artificiale), biologiei
(apariþia microbiologiei, prin vaccinare a devenit posibilã prevenirea unor boli grave, cum este tuberculoza). Cãlãtoriile în diverse regiuni ale Terrei au stimulat evoluþia
geografiei (au fost efectuate explorãri în Africa, Asia, la Polul Nord
ºi Sud).
În anul 1803, în SUA a fost construit primul vapor (R. Fulton a
folosit forþa aburului), în anul 1814 prima locomotivã ºi în anul 1825
prima linie de cale feratã (inventator este englezul G. Stephenson).
Exista o necesitate mare de a deschide, în diferite state, centre
ºtiinþifice dotate cu echipament modern. De asemenea, era absolut
nevoie de creat condiþii pentru circulaþia liberã a ideilor ºtiinþifice:
colaborarea între diferiþi savanþi, publicarea rezultatelor cercetãrilor.
Cei mai importanþi savanþi s-au bucurat de recunoaºtere mondialã,
primind Premiul Nobel (de exemplu savanþii francezi Pierre ºi Marie
Curie în domeniul fizicii, rusul P. Pavlov în domeniul medicinii).
Astfel ºtiinþa, prin progresele înregistrate în epoca modernã, a
fost un factor determinant care a contribuit la evoluþia economicã
ºi socialã a societãþii ºi, implicit, a influenþat ºi alte domenii. În
diferite state se organizeazã expoziþii (Londra în 1851, Paris în 1855,
Chicago în 1893), concepute ca un cadru de promovare a realizãrilor
culturale ale diferitor naþiuni.
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C U R S
● Literatura artisticã
În secolul XVIII,
curentul literar ºi artistic dominant era clasicismul, care avea ca model de creaþie operele
antichi-tãþii greco-latine (francezii J. Racine a scris
tragediile „Mitridat” ºi „Fedra”, iar J.-B. Molière –
comediile realiste „Mizantropul”, „Tartuffe”). Un
fenomen deosebit îl prezenta romanul (englezii
D. Defoe a scris „Robinson Crusoe”, iar J. Swift –
„Cãlãtoriile lui Guliver”). Caracteristicile de bazã
ale clasicismului au fost: modelul clasic al operei,
care cerea unitatea locului, timpului ºi acþiunii
(Nicolas Boileau), cultul raþiunii asupra celui al
sentimentelor ºi emoþiilor, moralismul declarat al
operelor etc.
În secolul al XIX-lea romantismul se caracterizeazã prin promovarea sentimentalismului ºi
a imaginaþiei. Romantismul a constituit o reacþie
la raþionalismul abstract al clasicismului, optând
pentru reînvierea trecutului ºi întoarcerea la
naturã.
Scriitorii germani scriau despre onoare ºi demnitatea umanã, lupta pentru libertate a popoarelor
(J.W. Goethe a scris tragedia în versuri „Faust”,
iar F. Schiller – dramele „Intrigã ºi iubire” ºi „Don
Carlos”).
Un alt curent în literaturã era realismul, care
se caracteriza prin descrierea vieþii reale a societãþii
ºi a comportamentului oamenilor. Cei mai de vazã
au fost reprezentaþii francezi (Honoré de Balzac, în
epopeea „Comedia umanã”, descrie cu luciditate
întreaga societate, Alexandre Dumas-tatãl a scris
romanele istorice „Cei trei muºchetari”, „Regina
Margo” ºi altele). De asemenea sunt renumiþi scriitorii ruºi (A.S. Puºkin a scris poemul „E. Oneghin”,
iar N.V. Gogol – renumita comedie „Revizorul”).
În literaturã s-au evidenþiat ºi alte curente, aºa
ca naturalismul (principalul reprezentant este
francezul E. Zola, care descrie mai ales elementele negative ale realitãþii: boala, viciul). Scriitorii
naturaliºti sunt influenþaþi în mare parte de progresele ºtiinþelor naturale din secolul al XIX-lea
ºi mai ales de succesul lucrãrilor lui Charles
Darwin. Astfel, multe lucrãri literare preiau ideea
deterministã cã ereditatea ºi mediul sociocultural
influenþeazã decisiv caracterul ºi destinul oamenilor (Kipling, Wilde, Shaw). Naturaliºtii pun accent pe formele extreme ale existenþei, descriind
adesea formele dure, brutale ºi macabre ale vieþii,
în opoziþie clarã cu sentimentalismul romantic.
Un alt curent literar – simbolismul . Verlaine,
Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé au cãutat sã redea
esenþa ascunsã a realitãþii ºi stãrile sufleteºti prin
simboluri sugerate de cuvinte.
Una dintre cele mai interesante miºcãri culturale a fost modernismul. Alãturi de artele

vizuale, arhitecturã ºi muzicã, a avut adepþii sãi
ºi în literaturã. Romanul modernist înlocuieºte
romanul clasic bazat pe unitatea acþiunii, locului
ºi timpului ºi spãrge tiparele ºi procedeele estetice
tradiþionale (Dostoievski, Fraþii Karamazov, Kafka,
„Procesul”, Thomas Mann, „Muntele vrãjit” etc.).

● Artele
Odatã cu dezvoltarea societãþii
moderne a crescut interesul oamenilor pentru artã,
se deschid tot mai multe teatre, unde erau jucate
diverse piese: comediile italianului C. Goldoni
(„Bãdãranii”) sau ale scriitorului francez P. Beaumarchais („Nunta lui Figaro”).
Dintre genurile muzicale, de o popularitate mare
se bucura opera. Compozitorul austriac Mozart a
lãsat o moºtenire amplã, printre care „Don Juan”,
„Flautul fermecat”. Germanul I.S. Bach a revigorat
muzica bisericeascã în peste 500 de lucrãri.
În picturã de asemenea au fost create un ºir de
opere artistice de valoare (tablourile olandezului
H. Rembrandt „Sfânta familie” ºi „Reîntoarcerea
fiului rãtãcitor” se deosebesc prin expresivitate
artisticã deosebitã, iar J.L. David a dedicat evenimentelor din timpul Revoluþiei Franceze „Moartea
lui Marat”).
Aceste ºi multe alte opere au constituit o parte
importantã a tezaurului culturii europene ºi universale, lumea fiind privitã mai liber ºi multiperspectual.
În secolele XVIII-XIX au fost înregistrate sute şi mii
de realiz[ri ]n domeniul artelor. Prin ce se explic[
acest num[r mare de crea\ii?
Inaugurarea Grand Opéra. Paris, 1875. Litografie color
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D O S A R
Charles Darwin (1809-1882)

A

Celebru naturalist, geolog ºi biolog
britanic, fondatorul
teoriei referitoare la
evoluþia speciilor, ce-i
poartã numele (darwinism). Conform
acesteia, formele
actuale de viaþã au
origine comunã, fiind rezultatul selecþiei
naturale în lupta pentru existenþã.

Primul film al fraților Lumière ”Sosirea trenului în Gara La Ciotat”

D

Fraþii Lumière, pasionaþi de tehnica fotografiei ºi de
cercetãrile asupra analizei ºi sintezei miºcãrii, au inventat
primul aparat cinematografic, care a devenit un instrument
de educaþie ºi de divertisment popular.

Originea speciilor

B

„Cum se nasc mai mulþi indivizi decât pot supraveþui,
ºi, în consecinþã, între ei se reînnoieºte adesea lupta pentru
mijloace de existenþã, urmeazã cã, dupã ce unul variazã
oricât de puþin, într-un mod care sã-i fie lui avantajos, el
va avea ºansa de a supravieþui ºi de a fi ales natural. Sunt
convins ca speciile nu sunt imuabile ºi cã toate cele care
aparþin de ceea ce numim acelaºi gen sunt posteritatea
directã a unei alte specii, în general dispãrutã.”
Charles Darwin
Ce argumente au fost aduse de Ch. Darwin pentru a
demonstra evolu\ia speciilor de la cele inferioare la cele
superioare, prin selec\ie natural[? Argumenteaz[-\i
opinia ]n compara\ie cu alte puncte de vedere.

C

Thomas Edison

Savantul
american Thomas
Edison (1847–
1931) a reuºit sã
îmbine realizãrile
din domeniul
ºtiinþei ºi tehnicii
cu avantajul comercial. El a avut
interes mare pentru telegrafie, a
descoperit fonograful, care reproducea vocea umanã.
Dar cele mai importante invenþii ale sale au fost cele din
domeniul electricitãþii: Edison a elaborat lampa electricã,
centrala electricã, tramvaiul etc. Este considerat unul dintre
cei mai prolifici inventatori din istorie, înregistrând peste
1900 de brevete, multe dintre care au aplicaþie practicã
pânã în zilele noastre.

Apariþia cinematografiei

Apreciaz[ valoarea cinematografiei. Cum poate ea
influen\a comportamentul =i opiniile oamenilor?

E

Victor Hugo ºi romantismul

Scriitorul romantic francez Victor Hugo a avut o imaginaþie bogatã, descriind cu mult talent sentimentele ºi
suferinþa umanã în dramele „Cromwell”, „Hernani” ºi romanele „Notre-Dame de Paris”, „Mizerabilii”. El s-a afirmat
ca apãrãtor înflãcãrat al libertãþii ºi demnitãþii omului.

F

Curentele în literaturã ºi artã

„Romantismul este arta de a prezenta popoarelor operele
literare care, în situaþia actualã a obiceiurilor ºi credinþelor
lor, sunt succeptibile de a le oferi cea mai mare plãcere
posibilã. Dimpotrivã, clasicismul prezintã literatura care
ofera cea mai mare plãcere posibilã strãbunicilor lor.”
Stendhal, „Racine ºi Shakespeare”
Care au fost condi\iile din epoca modern[ care au
influen\at schimb[rile ]n domeniul culturii.

Dante ºi Vergiliu. Tablou de E. Delacroix

Enumer[ cât mai multe efecte ale descoperirilor lui
Thomas Edison asupra vie\ii cotidiene. Comenteaz[
importan\a lor.

202 / Cap. VII. Civiliza\ia =i cultura în epoca modern[

Ce idei î\i inspir[ imaginea de mai sus?
Determin[ stilul artistic =i compar[ cu alte
tablouri ale lui E. Delacroix.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE
1. Descrie cel puþin cinci realizãri culturale în epoca
modernã.
2. Explicã, prin exemple
concrete, de ce igiena a
devenit o preocupare atât
pentru înalta societate,
cât ºi pentru categoriile
simple ale populaþiei.
3. Demonstreazã cã, în domeniul ºtiinþelor naturale,
metodele observaþiei ºi
experimentului au influenþat direct progresele
tehnologice ºi viaþa cotidianã a oamenilor.
4. Demonstreazã relaþia de
cauzalitate dintre dezvoltarea ºtiinþei ºi evoluþia
economicã a societãþii
moderne.
5. Realizeazã un tabel în care
vei include principalele
realizãri în domeniul
culturii din perioada
modernã.
6. Caracterizeazã mai amãnunþit un domeniu al culturii sau un reprezentant
ºi opera lui (la alegere),
în dependenþã de preferinþele tale.
7. Argumenteazã cât de
important este pentru un
contemporan sã cunoascã
realizãrile culturii din
epoca modernã.

Responsabilitatea
pentru creaþia umanã.
Cazul Frankenstein
Revoluþia industrialã ºi progresul tehnologic au schimbat
rapid toate sferele vieþii umane.
Viteza transformãrilor, pe lângã
fireasca admiraþie, a trezit la
unii ºi o îngrijorare în sensul
dacã oamenii sunt pregãtiþi sã
þinã pasul acestor schimbãri ºi
dacã aceste tehnologii vor putea
fi þinute sub control. Una din
primele avertizãri de acest gen a
fost nuvela scriitoarei britanice
Mary Shelley, Frankenstein sau
Frontispiciul ediției din 1831
Modernul Prometeu, publicatã la
1818. Piesa, consideratã prima
operã de ficþiune ºtiinþificã, nareazã despre geniala descoperire a
medicului elveþian Victor Frankenstein care, graþie unor tehnici
secrete, a reuºit sã reanimeze þesuturile moarte ale unui individ
decedat, reuºind sã creeze o fiinþã supraumanã.
Dotatã cu inteligenþã deosebitã, capabilã ºi, cel mai important,
dornicã de sentimente afective din partea oamenilor, aceastã fiinþã, din cauza imperfecþiunii mijloacelor medicale a ieºit absolut
respingãtoare ca aspect fizic, aidoma unui monstru. Din aceastã
cauzã, în loc de aºteptata afecþiune, trezea dezgust ºi repulsie tuturor, inclusiv creatorului sãu. Profund lovit în sentimentele sale,
monstrul începe sã se rãzbune nu doar pe Victor, dar ºi pe toþi
pe care acesta îi iubea. Îi urmãreºte ºi omoarã pe toþi apropiaþii
medicului, considerându-se justificat sã-l priveze de toate acele
lucruri pe care i le-a refuzat iresponsabilul creator.
În cultura occidentalã, tema monstrului Frankenstein a
devenit una clasicã pentru genul horror, dar ºi pentru ideea
responsabilitãþii oamenilor pentru ceea ce au creat.

Întoarcerea fiului rãtacitor

Aristotel contempleazã bustul lui Homer

Rembrandt
(1606-1669),

Analizeaz[ tablourile lui Rembrandt
=i argumenteaz[ c[ operele lui se
deosebesc printr-o expresivitate
artistic[ ie=it[ din comun.

pictor ºi savant olandez.
Opera sa
trece prin
faza influenþei pictorilor italieni,
prin cea în
care este marcatã de dinamismul baroc, pentru a ajunge la
compoziþii echilibrate în culori
calde, profunde, în care importante sunt nuanþele sufleteºti
ale personajelor.
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§ 46

Educaþia ºi gândirea criticã
}n epoca modern[ educa\ia =i g`ndirea s-au influen\at reciproc. Cultura general[ a cet[\enilor a fost determinat[ de progresul =tiin\elor =i democra\iei. }n multe state a fost introdus ]nv[\[m`ntul primar obligatoriu. A
crescut nivelul intelectual al oamenilor, num[rul cititorilor de c[r\i =i reviste, al spectatorilor ]n s[lile de teatru,
al vizitatorilor ]n muzee =i expozi\ii. Crea\ia intelectual[ s-a diversificat =i s-a interna\ionalizat.

EVOCARE




Ce era caracteristic pentru
educaþia din Evul Mediu?
Explicã, cu cuvinte proprii
expresia „gândire criticã”.
Ce fenomene economice,
crezi, vor putea influenþa educaþia modernã? De ce?

Johann ði Anna Pestalozzi la o lecþie cu
predare dupã metoda modernã. Neuhof,
1882. Gravurã în lemn

VOCABULAR
▪ Opinie publicã
▪ Contract social
▪ Gândire criticã
▪ Gândire divergentã
▪ Evoluþionism
▪ Pozitivism

● Şcoala ºi educaþia
În secolele XVII-XIX se produce modernizarea progresivã al învãþãmântului de toate nivelele. În primul
rând are loc procesul de laicizare treptatã a sistemului educaþional
ºi chiar dacã tutela Bisericii asupra ºcolii rãmâne încã dominantã,
rolul statului ºi societãþii creºte din ce în ce mai mult. Generalizarea
învãþãmântului devine una din prioritãþile Iluminismului ºi dupã
marile transformãri modernizatoare în societatea europeanã din
aceastã perioadã, statul începe sã pretindã un rol tot mai mare în
domeniul educaþional. Astfel, se creeazã premize pentru apariþia
învãþãmântului general ºi a celui obligatoriu. În mai mule þãri europene dreptul la învãþãturã devine constituþional, iar liberalismul
clasic leagã gradul de instruire de exercitarea drepturilor politice.
Bunãoarã, dreptul la vot este acordat tot mai des nu doar în funcþie
de censul de avere, dar ºi de nivelul de educaþie. Chiar în societãþile
Vechiului Regim, ce aveau la bazã principiul inegalitãþii, ascensiunea
pe scarã socialã putea fi facilitatã de studiile pe care le avea. De
exemplu, în Imperiul Rus (inclusiv în Basarabia), obþinerea titlului
de doctor în ºtiinþe ducea automat la ridicarea la rang de nobil.
Revoluþia industrialã ºi rapida tehnologizare au pus în faþa societãþilor moderne necesitatea pregãtirii unor cadre tot mai calificate
ºi instruite. Inginerul, avocatul, medicul necesitã o pregãtire superioarã celei pe care o putea oferi învãþãmântul primar ºi secundar,
de aceea universitãþile europene ºi nord-americane încep instruirea
în masã pentru profesiile liberale.
Pedagogia modernã începe sã acorde un rol tot mai important
organizãrii proceselor de studii, metodelor de predare. Dacã metodele
medievale, scolastice se bazau pe memorarea mecanicã a informaþiilor, acum se pune tot mai mult accentul pe înþelegerea materiei ºi
pe dezvoltarea personalitãþii copilului.
Devin tot mai variate programele de studii (curricula). Cu toate
cã sistemul artelor liberale rãmâne de bazã, el se adânceºte graþie
progreselor ºtiinþelor naturale ºi celor exacte. Totodatã, învãþãmântul
clasic, bazat pe studiul limbilor greacã ºi latinã, rãmâne un criteriu
de bazã de stabilire a inteligenþei elevilor pânã la mijlocul secolului
al XX-lea, când a fost înlocuit de matematici.
Transformãrile revoluþionare din societatea occidentalã din
secolele XVIII-XIX (revoluþia demograficã, agrarã, industrialã ºi
tehnico-ºtiinþificã, dublatã de revoluþiile politice) au sporit interesul
faþã de instrucþiune, fiind conºtientizat rolul acesteia în propãºirea
societãþilor umane. Valorile iluministe, cum ar fi încrederea în
Raþiune ºi Progres, devin dominante. Învãþãmântul este considerat
un mijloc important de iluminare a maselor ºi, alãturi de muncã, o
sursã importantã de propãºire generalã.
Concepþiile egalitariste formulate de Rousseau ºi Montesquieu au
fost puse la baza unui nou ideal pedagogic (educaþie egalã indiferent
de sex, religie ºi stare socialã).
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Pedagogia a avut un rol important în miºcãrile
naþionale. Secolul al XIX-lea a fost numit ºi secolul
naþionalitãþilor. Rolul ºcolii în miºcarea de emancipare ºi de creare a statelor nu putea fi subapreciat,
deoarece transmiterea valorilor naþionale prin
educaþie garanta pe viitor viabilitatea acestora.
Chiar dacã învãþãmântul particular era dominant, mai ales la clasele superioare, progresele
învãþãmântului public devin tot mai vizibile.
Învãþãmântul obligatoriu necesita tot mai multe
investiþii ºi cadre pedagogice bine pregãtite. Programele de studii încep sã varieze. Învãþãmântul
devine o preocupare a întregii societãþi.

● Dezvoltarea gândirii critice în epoca
modernã
Epoca modernã se caracterizeazã
printr-un nou mod de gândire asupra dezvoltãrii
naturii ºi societãþii. Gândirea modernã s-a bazat pe
o logicã internã, pornind de la criterii de analizã,
indicatori, argumente ºi valori (egalitate, libertate,
proprietate). În statele mai dezvoltate au dispãrut
treptat regimurile bazate pe tradiþii conservatoare
ºi s-au format sisteme de guvernare bazate pe
acþiunile ºi interesele cetãþenilor. Progresele în
democratizarea societãþii duc la apariþia opiniei
publice ca important factor de care Statul (autoritãþile) trebuie sã þinã cont în procesul decizional.
Oamenii au început sã creeze instituþii unde se
încuraja gândirea criticã ºi divergentã. Pentru
buna funcþionare a societãþii era necesar sã existe
legi pe care toþi oamenii sã le respecte. Unii gânditori considerã cã ultimele sunt rezultatul unui
contract social încheiat între popor (societate) ºi
guvern (stat). În concepþia lor, pentru a asigura
dreptul la proprietate, se cereau legi, la adoptarea cãrora cetãþenii trebuiau sã participe prin
reprezentanþi. Controlul asupra acestui proces îl
avea o putere protectoare – legislativã, ºi una care
trebuia sã le aplice – executivã.
Comenta\i fraza atribuit[ lui Bismarck: „Unirea
Germaniei au efectuat-o soldatul şi profesorul german”.
O lecþie de lecturã în ºcoala modernã, sec. XIX

Iluminiºtii francezi au adus o contribuþie deosebitã în evoluþia gândirii moderne. De exemplu J.J.
Rousseau susþinea ideea contractelor sociale ca
soluþie pentru protecþia persoanelor ºi a bunurilor
cetãþenilor. Montesquieu scria cã legislaþia depindea de specificul geografic în care convieþuiau
oamenii. El era convins cã, pentru a asigura libertatea oamenilor, e necesar sã fie separate puterile
în stat (legislativã, executivã ºi judiciarã). Voltaire
a susþinut ideea unei monarhii puternice, sprijinitã
de o elitã de nobili educaþi.
Totodatã, iluminiºtii acceptau doar egalitatea
civilã, nu ºi cea politicã, deoarece considerau cã
poporul încã nu era gata sã-ºi exercite drepturile
în mod raþional.
Având un spirit analitic ºi critic, în lucrarea
sa Principiile filosofiei dreptului sau Elemente de
drept natural ºi de ºtiinþã a statului, G.W. Hegel
(1770–1831) scria cã în societatea civilã fiecare este
sieºi scop. Dar nu se poate de realizat scopurile
sale fãrã raportare la alþii. În acest caz scopul particular capãtã forma universalitãþii ºi el nu poate fi
satisfãcut decât dând, în acelaºi timp, satisfacþie
binelui urmãrit de celãlalt.
Ideile despre transformarea societãþii au fost
însuºite de unii monarhi, care le-au folosit în reformarea sistemului politic în detrimentul categoriilor
sociale privilegiate. Astfel, concepþia iluministã a
stat la baza liberalismului politic, care promova
demnitatea ºi libertatea persoanei.
Mai târziu au apãrut ºi s-au dezvoltat un ºir
de teorii, cum ar fi evoluþionismul, materialismul, pozitivismul, marxismul, naþionalismul etc.
Pornind de la ele, s-a afirmat spiritul critic ºi s-a
dezvoltat sociologia ca ºtiinþã. Apar academii,
societãþi ºtiinþifice, saloane de lecturã, unde se
pun în dezbatere ºi se analizeazã în contradictoriu
diverse teorii ºi concepte despre evoluþia societãþii
ºi naturii.
Distrugerea Coloanei Vendôme, un simbolului imperial, pe timpul Comunei din Paris, mai 1871. Fotografie de A.E. Disdéri
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D O S A R
Iluminiştii şi concepþiile educaþiei

A

Oamenii sunt liberi ºi egali de la naturã ºi orice regim
politic trebuie sã instituþionalizeze libertatea ºi egalitatea.
J.J. Rousseau
Dacã Dumnezeu n-ar exista, atunci ar trebui inventat.
Voltaire
Omul poate fi schimbat în bine, prin educaþie.
Montesquieu
Analizeaz[ afirma\iile marilor gânditori din epoca
modern[. Determin[ caracterul contradictoriu al
iluminiştilor francezi.

B

Discurs asupra egalitãþii educaþiei

„Eu mi-am fãcut un jurãmânt: între toate necesitãþile
acestui timp, între toate problemele, am ales una cãreia
îi voi consacra toatã inteligenþa, sufletul, toatã dragostea,
toatã puterea mea fizicã ºi moralã – problema educaþiei
poporului.
Inegalitatea educaþiei este unul din rezultatele cele mai
nedrepte ºi mai revoltãtoare, din perspectiva socialã, ale
hazardului naºterii. Cu inegalitatea educaþiei vã îndemn
sã speraþi cã veþi avea vreodatã egalitatea drepturilor, nu
egalitatea teoreticã, ci pe cea realã, ºi egalitatea drepturilor
este totuºi fundamentul ºi esenþa democraþiei însãºi.”
Jules Ferry

D

Johann Basedow (1723-1790)

Pedagog german, fondator al
ºcolii din Dessau, numitã Philantropium, unde a implementat un
învãþãmânt bazat pe metode intuitive
ºi o disciplinã blândã. Elevii erau
împãrþiþi în trei grupe: academicieni
(copii dotaþi din familii bogate),
pedagogi (viitori profesori din familii
mijlocaºe) ºi famulianþi – copii sãraci, care urmau sã
primeascã studii elimentare pentru munci necalificate.

C

Jules Ferry (1832-1893)
Jurnalist ºi om politic francez. A
fost ministru al Instrucþiunii Publice,
realizând reforma învãþãmântului.
Învãþãmântul primar a devenit gratuit ºi obligatoriu, cheltuielile pentru
educaþie s-au mãrit considerabil,
studierea religiei în ºcoli a devenit
opþionalã. Pentru el ºcoala era locul
unde se forma demnitatea cetãþenilor, garant al ordinii republicane
ºi democraþiei în societate.

Compar[ concep\iile pedagogice ale lui Basedow cu cele
ale lui Jules Ferry. Determin[ ce leg[tur[ exist[ între
dezvoltarea înv[\[m[ntului =i progresul democra\iei.
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Club discusional. Caricaturã de epocã despre libertatea de
exprimare în Prusia

E

Psihologia mulþimilor

„La baza acestei transformãri se aflã doi factori fundamentali. Primul constã în distrugerea credinþei religioase,
politice ºi sociale, din care au provenit toate elementele
civilizaþiei noastre. Al doilea constã în apariþia unor condiþii
de existenþã ºi gândire cu totul noi, generate de descoperirile moderne în ºtiinþã ºi industrie...
Forþa mulþimilor a luat naºtere, mai întâi, prin propagarea anumitor idei, lent implantate în mintea oamenilor,
apoi prin asociere treptatã a unor indivizi gata sã punã în
aplicare concepþii pânã atunci teoretice. Aceastã asociere
a permis mulþimilor sã-ºi formeze idei – dacã nu foarte
juste, cel puþin foarte hotãrâte – cu privire la interesele lor
ºi sã devinã conºtiente de forþa lor...”
Gustave le Bon
Despre care transform[ri scrie Gustave le Bon în
operele sale? În ce mod gândirea critic[ a influen\at
asupra progresului societ[\ii?

E

Despre conducãtori ºi guvernãmânt

„Conducãtorul trebuie sã-ºi repete adesea cã este un
simplu om, asemenea celui din urmã dintre supuºii sãi,
primul judecãtor, primul general, primul finansist, primul
ministru. El nu este decât cel dintâi dintre slujbaºii statului,
obligat sã acþioneze cu înþelepciune ºi în mod dezinteresat, ca ºi când ar trebui în orice clipã sã dea socotealã
cetãþenilor de felul în care administreazã treburile. El este
capul unei familii ºi trebuie sã fie ultimul refugiu care sã-i
ocroteascã pe cei nefericiþi, un tatã pentru orfani, sprijin
al vaduvelor, cãruia sã-i pese ºi de ultimul din nenorociþi.
Chiar dacã ar avea cea mai mare bunãvoinþã din lume,
el tot poate greºi, poate fi dezinformat, este posibil ca
ordinele sale sã nu fie executate; nedreptatea poate sã
ajungã nicicând la urechi, oficialitãþile se pot comporta cu
prea mare duritate. Într-un cuvânt, el nu poate fi pretutindeni. Aºadar, ºi în guvernare, ca în oricare alt domeniu,
trebuie sã ne mulþumim cu ceea ce este mai puþin greºit...”
Frederic al II-lea
Crezi c[ este real[ ideea expus[ de suveran? Realizeaz[
un interviu cu câteva persoane din comunitate, aflând
opinia lor despre guvernare. Formuleaz[ o concluzie
proprie despre guvernare.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Jan Amos Komenský. De la pedagogia
tradiþionalã la cea modernã
La începutul epocii moderne învãþãmântul în
Europa avea un caracter preponderent religios.
Un individ ºtiutor de carte trebuia mai întâi de
toate sã poatã sã citeascã în limbile vechi clasice
(latina ºi greaca) ºi sã poatã sã reproducã pe
de rost cât mai multe texte. Manuale pentru
începãtori nu existau. În procesul de predare se
foloseau cãrþile tradiþionale ale epocii: Biblia, literatura religioasã
ºi, doar în unele cazuri, lucrãrile autorilor antici.
În sec. al XVII-lea aceastã pedagogie ”tradiþionalistã” a fost
revizuitã de marele filosof, gramatician ºi pedagog ceh Jan Amos
Komenský (1592-1670), numit ºi Comenius. Conform lui, sistemul pedagogic urmeazã sã fie orientat nu spre învãþarea pe de
rost a textelor, sensul cãrora deseori nici nu este înþeles, dar spre
dezvoltarea treptatã a elevilor
Comenius scria: „Majoritatea pedagogilor considerã cã trebuie
sãdite plante în loc de seminþe, iar în loc de butaºi – copaci mari.
Astfel celor începãtori, în loc sã li se predea elementarul, li se
impune un haos de diferite concluzii ºi texte vechi originale”. O
astfel de pedagogie el o considera „o mare deviere” care trebuie
înlocuitã cu o „pedagogie naturalã” înþeleasã de firea umanã.
Predarea, dupã pãrerea sa, trebuia sã se facã reieºind din principiile de la simplu la compus, de la cunoscut la necunoscut, de la
recent la depãrtat etc. Reieºind din aceste principii, el a elaborat
un sistem de împãrþire pe clase ºi ore de predare, care reieºea din
particularitãþile de vârstã ºi aptitudinile individuale ale elevilor.
E de menþionat cã atunci în ºcolile de pe lângã biserici în aceeaºi
clasã învãþau copii ºi adolescenþi de diferite vârste.
Pe parcursul urmãtoarelor secole conflictul dintre pedagogia
tradiþionalistã medievalã ºi cea modernã s-a rezolvat în favoarea
celei din urmã, cu toate cã unele reminiscenþe ale acestui conflict
se resimt pânã în prezent.

1. Explicã cum a influenþat
gândirea empiristã ºi
raþionalistã învãþãmântul.
2. Comparã educaþia din
epoca modernã cu cea de
azi. Analizeazã situaþia
din ºcoala ta ºi identificã
câteva succese ºi probleme.
3. Analizeazã diverse concepþii ale gânditorilor din
epoca modernã despre
om. Demonstreazã cã se
promovau idealurile de
individ cu spirit militant,
de om de acþiune, emancipat.
4. Determinã care a fost
contribuþia revoluþiilor
burgheze la progresul
învãþãmântului în epoca
modernã.
5. Caracterizeazã evoluþia
învãþãmântului în epoca
modernã.
6. Prezintã rolul lui Jan
Amos Komensky în dezvoltarea învãþãmântului
modern.

Formuleaz[ principiile pedagogiei moderne, promovat[ de Comenius.

Parlamentul englez. ªedinþa
Camerei Comunelor

Destinul a milioane de
oameni se hotãra în cadrul
unui cerc restrâns din
anturajul regelui.

Formuleaz[ o concluzie pornind de
la spusele lui Blaise Pascal: „Toat[
m[re\ia noastr[ const[ în cugetare.
De aici trebuie s[ purcedem, nu de la
spa\iu =i de la durat[. S[ ne silim a
cugeta frumos. Iat[ ideea moral[”.
Cum era realizat[ aceast[ idee ]n
epoca modern[?
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§ 47

Stilurile artistice: baroc ºi clasicism
Principalele stiluri artistice care s-au afirmat ]n secolele XVII-XIX au fost barocul =i clasicismul. Barocul s-a
dezvoltat ]n \[rile catolice ca art[ a Contrareformei, conceput[ ca form[ de r[spuns a autorit[\ii papale la atacurile adep\ilor Reformei. Clasicismul reprezint[ o revenire la valorile Antichit[\ii, urm`nd s[ transforme oamenii
]n elemente utile familiei =i societ[\ii, o art[ care s[ le ]nnobileze sufletul =i s[-i preg[teasc[ pentru fapte eroice.

EVOCARE





Ce stiluri artistice s-au afirmat
în Evul Mediu?
Ce elemente ale culturii
antice au reînviat în perioada
Renaşterii?
În ce constã particularitãþile
stilurilor baroc şi clasicism?

Frauenkirche din Dresda – edificiul
exemplar al stilului baroc din Europa
(vedere exterioarã ºi interioarã).

VOCABULAR
▪ Baroc
▪ Clasicism

● Barocul este un curent artistic general european, care acoperã
întreaga perioadã a secolului al XVII-lea, care mai este numit „secolul baroc”. Cel mai pregnant barocul se manifestã în artele vizuale
(arhitecturã, sculpturã, picturã), dar fiind un curent artistic, se
manifestã ºi în literaturã, teatru sau muzicã. Cu toate cã existã particularitãþi la nivel naþional (baroc francez, italian, spaniol, flamand,
german sau danubian), barocul are câteva caracteristici esenþiale
care-l particularizeazã de alte stiluri artistice.
Conflictul dintre catolicism ºi protestantism a generat la nivel
estetic noi viziuni asupra artei ºi creaþiei. Protestantismul a fost
iniþial refractar cultului imaginilor, pe când catolicii, din contra, au
considerat imaginea, artele vizuale în ansamblu, ca modalitãþi de
propagandã religioasã (Contrareforma). Pentru a putea amplifica ºi
stimula credinþa, arta religioasã trebuia sã fie clarã, convingãtoare,
plinã de mãreþie ºi vigoare. Cu alte cuvinte, ea trebuia sã apeleze
la emoþii, care sã creeze sentimente puternice. Artiºtii barocului au
depus eforturi susþinute pentru a crea efecte dramatice puternice,
apelând la tehnici speciale care creau iluzia prezenþei fizice a lui
Dumnezeu, care devenea tot mai palpabil, mai real, mai aproape
de credincios.
Totodatã, secolul al XVII-lea a fost epoca emergenþei monarhiilor
naþionale ºi a clasei de mijloc. Dacã primele impun barocului tendinþa spre monumental, grandoare, afiºarea exuberanþei, mai ales
prin ornamentarea bogatã, ca model vizual ce trebuia sã sublinieze
Puterea, Succesul ºi Triumful, atunci burghezia, prin mecanismele
pieþei, determinã succesul picturii realiste, punându-se accentul
pe stãrile ºi emoþiile umane, pe temele legate de cotidian. Pe de altã
parte, progresele ºtiinþifice din aceastã perioadã impun o nouã viziune asupra Universului ºi rolului omului în acesta. Conºtientizând
decalajul enorm dintre grandoarea Naturii, Universului ºi aparenta
insignifianþã a omului artiºtii fac din baroc o artã a contrastelor. Ei
experimenteazã jocul dintre luminã ºi umbrã (clar-obscur), dintre
formele mari ºi mici, dintre plin ºi gol etc.
Apollo ºi Dafne de G. BerArtele vizuale. Din punct de vedere stilis- nini, Galeria
tic, arhitectura barocului se deosebea prin Borghese
monumentalitatea, dar ºi masivitatea sa,
prin alternanþa spaþiilor pline ºi goale ºi a
celor luminoase cu altele (semi)umbrite, prin
decorul subliniat de fastuos, prin cromatica
abundentã. Toate aceste efecte trebuiau sã
aducã plãcere ochiului ºi sã sublinieze armonia universalã. Caracteristice arhitecturii
barocului au fost urmãtoarele elemente:
colonadele monumentale, abundenþa sculpturilor pe faþade (atlanþi ºi cariatide), dar ºi
în interior, cupole etajate etc. Acest gen a dat
nume sonore în epocã, cum ar fi Gian-Lorenzo
Bernini (colonada pieþei Catedralei Sf. Petru
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din Roma, havuzul lui Triton de la Roma), Francesco Borromini (Palatul colegiului Propaganda
Fide, Roma), Carlo Maderno (Biserica Sf. Sussana
din Roma) sau englezul Chrostopher Wren (Catedrala Sf. Pavel din Londra). Sculptura barocã se
deosebea ºi ea prin forme monumentale, miºcare ºi
exuberanþa decorului (Apollo ºi Dafne a lui Bernini;
Sf. Andrei a lui François Duquesnoy).
Pictura barocã se rupe din manierismul italian,
care se deosebea prin caracterul sãu static. Din
punct de vedere stilistic, miºcarea era subliniatã
prin liniile diagonale care dinamizau compoziþia,
dar ºi utilizarea jocului contrastelor dintre luminã
ºi umbrã pentru adâncirea efectelor volumetrice
(clar-obscurul). Dintre cei mai vestiþi pictori din
epoca barocã îl menþionãm pe spaniolul Diego
Velasquez (1599-1660). Portretist iscusit a lãsat
o adevãratã galerie de portrete ºi caractere din
epocã. Ochiul sãu s-a aplecat nu doar asupra
grandorii marilor personalitãþi, dar ºi asupra
defectelor acestora, contrast care dãdea un realism aparte capodoperelor sale (Venus la oglindã,
Portretul papei Inocentius al X-lea, Doamne de onoare, Predarea Bredei etc.). Marele pictor flamand
Peter Paul Rubens (1577-1640) este considerat
unul din cei mai iluºtri reprezentanþi ai picturii
baroce. S-a impus mai ales prin luminozitate ºi
suavitate cromaticã, perfecþiunea corpurilor ºi
maiestuozitatea miºcãrilor, care îi fac inegalabilã
opera (Coborârea de pe Cruce, Pãcatul original,
Adorarea pãstorilor, Samson ºi Dalila etc.). Chiar
dacã nu totdeauna respactã idealurile estetice ale
barocului, unul din pictorii celebri care au creat
în aceastã perioadã a fost olandezul Rembrandt
(Întoarcerea fiului risipitor, Rondul de noapte, Lecþia
de anatomie etc.)
Literatura ºi muzica. Una din caracteristicile
de bazã ale literaturii barocului era cã scriitorii
subliniau forma iluzorie a lumii în care trãiau, iar
forma prima asupra conþinutului. Patosul ºi ritorica pompoasã a naraþiunii acordau operelor acel
caracter monumental caracteristic artelor vizuale,
acelaºi rol jucând ºi înfloriturile stilistice, figurile,
alegoriile, metaforele ºi simbolurile ce abundau
în acest gen de literaturã. Printre protagoniºtii
acestui stil l-am putea menþiona pe italianul
Giambattista Marino, spaniolul Pedro Calderon,
germanul Martin Opitz, englezul John Donne dar
ºi, într-o anumitã mãsurã, pe românul Dimitrie
Cantemir, a cãrui operã conþine influenþe baroce
(Istoria ieroglificã).
Arta muzicalã înregistreazã cea mai radicalã
turnurã în epoca barocã. Stilul polifonic, caracteristic perioadei precedente, rãmâne tot mai
mult în apanajul muzicii religioase, sacre, pe când

stilul modern este rezervat celei laice. Caracteristicile acesteia vizeazã acelaºi ideal estetic baroc:
monumentalitatea, contrastul dintre vocea solo ºi
linia pronunþatã a basului ºi exuberanþa stilisticã
oferitã de interesul faþã de armonia expresivã. Apar
forme muzicale noi, cum ar fi opera, cantata sau
oratoriul pentru muzica vocalã ºi uvertura, sonata
ºi concertul pentru cea instrumentalã. Titani ai
muzicii baroce sunt germanii Johann Sebastian
Bach ºi George Händel, italienii Antonio Vivaldi
ºi Claudio Monteverdi, francezii Jean-Baptiste
Lully ºi Jean-Philippe Rameau, englezul Henry
Purcell º.a.

● Clasicismul

La baza clasicismului stã
ideea raþionalismului, care devine dominantã în
cultura europeanã cãtre mijlocul secolului al XVIIlea (filosofia cartezianã). Aºa cum îi denotã numele,
clasicismul îºi revendicã moºtenirea de la Antichitatea clasicã greco-romanã, care ºi-a construit
idealul estetic în jurul ideii de mãsurã, echilibru
ºi veridicitate/adevãr. Canonul clasic cerea de la
autori sã fie preocupaþi de atingerea perfecþiunii,
de fenomenele perene, utile ºi generale, ignorând
particularitãþile individuale, considerate neimportante. Luând drept model idealurile Antichitãþii,
clasicismul construieºte, la rândul sãu, un sistem
de valori centrate pe om, care este declarat valoare
supremã (drepturile naturale, supreme). De aici ºi
rolul acordat funcþiei moral-spirituale, educative a
artei. Individul poate atinge perfecþiunea doar prin
imitarea modelelor, adicã a „titanilor” Antichitãþii
ºi Renaºterii. Animator al programului clasicist
a fost regele Franþei, Ludovic al XIV-lea, curtea
cãruia (Versailles) devine un centru al rãspândirii
curentului în întreaga Europã.
Model al clasicismului – complexul palatelor de la Versailles.
Arhitect Louis Le Vau.
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Nicolas Boileau: regula celor trei unitãþi

În viziunea doctrinarilor clasicismului, o operã de
artã „clasicã” trebuie sã urmãreascã cu stricteþe anumite
reguli. Bunãoarã canonul teatral, elaborat de Nicolas
Boileau, prevede pentru fiecare piesã faimoasa regulã a
celor trei unitãþi: unitatea timpului (orice subiect trebuie sã
se deruleze într-un maxim de 24 de ore), unitatea locului
(acþiunea trebuie sã se desfãºoare într-un singur loc),
unitatea acþiunii (piesa trebuie sã aibã doar o singurã
intrigã). Un alt principiu important a fost cel al decenþei,
care impunea ca autorii sã renunþe la scenele care ar ºoca
publicul (violenþa fizicã, sexualitate).
Comenteaz[ viziunea doctrinarilor clasicismului
asupra unei opere de art[.

Biserica Santiago de Compostela, faþada de vest

Piaþa Sf. Petru din Roma

Catedrala Sf. Pavel din Londra

Palatul Schönbrunn, Vienna

Palatul de Iarnã, Sankt Petersburg

Argumenteaz[ apartenen\a imaginilor la stilul baroc. Explic[ extinderea barocului pe alte continente.

Reprezentanþi ai clasicismului
Arte vizuale
Leon Batista Alberti
Filippo Brunelleschi
Louis Le Vau
Nicolas Poussin
Jacques-Louis David
Bertel Thorvaldsen
Jean Ingres
Karl Briullov

Literatura

François de Malherbe
Jean de La Fontaine
Racine
Corneille
Molière
Alexander Pope
Jonathan Swift
Antioh Cantemir
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Muzica
Joseph Haydn
W.A. Mozart
Ludwig van Beethoven
Franz Schubert
Johann N. Hummel
Carl Maria von Webber

Elaboreaz[
un tabel
asem[n[tor
pentru arti=tii
barocului.

STUDIU DE CAZ

EVALUARE

Jacques-Louis David (1748-1825),
fondator al neoclasicismului francez
Pictorul reuºeºte sã facã ruptura cu stilul libertin ºi galant din
perioada rococo, revendicând în operele sale moºtenirea esteticã
a clasicismului greco-roman. Dupã propria mãrturie ºi-a dorit sã
„regenereze artele, dezvoltând un stil de picturã pe care clasicii
greci ºi romani, fãrã ezitare, ºi l-ar fi asumat”. Originar dintr-o
familie din starea a treia, dar destul de înstãritã, reuºeºte sã-ºi
facã studiile la Academia Regalã de Picturã ºi Sculpturã. Devine
cunoscut în 1784, când picteazã Jurãmântul Horaþilor. Este un
aprig susþinãtor al ideilor revoluþionare, care i-au marcat nu numai
creaþia, dar ºi Soarta. Dupã declanºarea Revoluþiei – devine deputat
în Convenþie, unde voteazã pentru condamnarea la moarte a regelui
Ludovic al XVI-lea. Fiind membru al Academiei, intrã în conflict
cu conducerea acesteia, considerând-o retrogradã ºi, folosinduºi ponderea politicã, obþine dizolvarea acesteia. Însã prietenia cu
Robespierre i-a adus întemniþarea dupã cãderea acestuia (1794).
Este nevoit sã pãrãseascã politica, dar devine un fervent admirator
al lui Napoleon, în slujba cãruia s-a pus, devenind pictorul de curte
al acestuia. I-a dedicat câteva lucrãri monumentale, care l-au fãcut
cunoscut pe scarã europeanã. Dupã Restaurare, este nevoit sã plece
în exil, unde a decedat la 1825.

1

3

5

2

4

1. Evidenþiazã elementele
esenþiale ale stilurilor
artistice: baroc ºi clasicism. Comparã elementele
barocului cu cele ale clasicismului.
2. Alege o operã realizatã în
stil baroc, expusã în temã
ºi demonstreazã-i apartenenþa la stilul dat.
3. Identificã stilul cãruia îi
aparþin elementele arhitectonice enumerate mai jos:
- clãdiri cu douã faþade, una
deschisã spre oraº, riguros
construitã pentru a se integra în planul urbanistic,
ºi alta orientatã spre parc
sau grãdini, unde artiºtii
erau mai liberi în fantezie
ºi decorãri;
- structura orizontalã a
clãdirii este creatã pe
principiul repartizãrii în
trei: parter, etaj monumental decorat cu coloane ºi plaºtri, semietaj
care suportã ansamblul
acoperiºului. Argumenteazã-þi opinia.
4. Selecteazã suplimentar
manifestarea barocului ºi
clasicismului în alte domenii (muzicã, dans etc.).

1. Jacques-Louis David. Autoportret,
1794, Muzeul Louvre, Paris
2. Moartea lui Socrate, 1787, Muzeul
Metropolitan, New York
3. Madame de Venignac, 1778-1799,
Muzeul Louvre, Paris
4. Jurãmântul Horaþilor, 1794, Muzeul
Louvre, Paris
5. Încoronarea lui Napoleon, 1806,
Muzeul Louvre, Paris

Examineaz[ imaginile.
Identific[ elementele principale
ale clasicismului reflectate de
picturile lui David.
Stabile=te ce elemente din
cultura antichit[\ii =i-au g[sit
expresie în stilul clasic.
Elaboreaz[ o prezentare a unei
opere apar\in`nd clasicismului.
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§ 48

Evoluþia culturii Þãrilor Române
în secolele XVII-XVIII

}n a doua jum[tate a secolului al XVII-lea =i ]n secolul al XVIII-lea cultura a intrat ]n epoca de maxim[ ]nflorire, lans`nd personalit[\i
remarcabile ]n diverse domenii. Se dezvolt[ crea\ia popular[ orar[; se ]ntocmesc cronici; s-au f[cut primii pa=i ]n constituirea
limbii rom`ne literare, se dezvolt[ ]nv[\[m`ntul de pe l`ng[ =colile domne=ti, biserici =i m[n[stiri; tipografiile devin adev[rate
centre ale culturii rom`ne=ti. De asemenea se traduc multe opere religioase; se deschid biblioteci cu literatur[ manuscris[ =i
tip[rit[ ]n diferite limbi, inclusiv ]n cea rom`n[; se r[sp`nde=te cultura scris[, apare =i se dezvolt[ istoriografia.

EVOCARE







Care erau caracteristicile
dezvoltãrii culturii româneºti în
perioada medievalã?
Ce ºtii despre evoluþia
învãþãmântului în epoca medievalã?
Aminteºte-þi despre originile
istoriografiei în Evul Mediu.
În ce constã activitatea
tipograficã ºi ce urmãri a avut
extinderea ei?

Biblia de la Bucureşti, prima Biblie
canonicã ortodoxã în limba românã,
tipãritã sub auspiciile domnului Þãrii
Româneşti, Şerban Cantacuzino, la
1688.

VOCABULAR
▪ Umanism
▪ Iluminism
▪ Istoriografie
▪ Şcoala Ardeleanã

● Caracteristici generale ale culturii

În sec. al XVIII-lea
cultura româneascã se dezvoltã în pofida condiþiilor dure cauzate de
politica regimurilor turco-fanariote în Moldova ºi Þara Româneascã ºi
a celui habsburgic în Transilvania. Ideile occidentale de modernizare
influenþeazã benefic evoluþia spiritualã româneascã. În lipsa burgheziei, boierimea de orientare naþionalã promova ideile iluministe
de instruire, dezvoltare ºi progres.
Deschiderea spre Europa aduce treptat înlocuirea modului de
viaþã oriental cu cel european. Viaþa de zi cu zi a clasei conducãtoare
se schimbã, influenþatã de elementele modului de viaþã apusean.
Clãdirile se construiesc într-un stil nou, interioarele îºi schimbã
înfãþiºarea, mobilierul adus din þãrile Europei cu încetul îl înlocuieºte
pe cel oriental. Cunoaºterea limbii franceze a fãcut posibilã stabilirea
unui contact direct cu realizãrile iluministe. Cultura româneascã cu
valori ºi opere remarcabile se include tot mai mult în contextul culturii europene moderne, pãstrându-ºi un ºir de particularitãþi locale.
● Învãþãmântul
În secolele XVII-XVIII învãþãmântul rãmâne
sub monopolul Bisericii, dar cu toate acestea se observã tendinþa
de laicizare a acestuia. Statul devine tot mai activ în procesul educaþional, organizând ºcoli de toate nivelele. Încã din sec. al XVII-lea au
fost constituite academii domneºti la Iaºi (Vasile Lupu, cca 1640) ºi
Bucureºti (Constantin Brâncoveanu, 1694), unde predarea se efectua
în limbile latinã, greacã ºi slavonã. Programul de studii era mult mai
complex, fiind predate retorica, logica, poetica, filosofia, metafizica,
matematica, iar mai târziu ºi fizica, cosmografia ºi psihologia.
De la mijlocul sec. al XVII-lea limba românã câºtigã tot mai mult
teren în faþa limbilor clasice nu numai în instituþiile statului, dar ºi
în învãþãmânt. Ca rezultat, în secolul urmãtor se observã o creºtere
substanþialã a gradului de alfabetizare a populaþiei, fapt care se
reflectã în sporirea cu 40% a producþiei tipografice din Principate.
În perioada fanariotã, Domnia acordã tot mai multã atenþie domeniului didactic (Nicolae ºi Constantin Mavrocordat, Grigore al II-lea
Ghica, Mihail Racoviþã º.a.), când se atestã lãrgirea reþelei de ºcoli
elementare, unde copiii târgoveþilor ºi þãranilor pot obþine deprinderea cititului ºi scrisului. Cererea în creºtere pentru funcþionari
instruiþi obligã statul sã plaseze tot mai multe resurse financiare
în domeniul învãþãmântului. De asemenea, autoritãþile laice încep
sã controleze tot mai mult procesul de studii, fiind deschise mai
multe ºcoli la Buzãu, Focºani, Bucureºti, Târgoviºte etc. În anul
1766 a fost înfiinþatã o ºcoalã domneascã (gimnaziu) ºi la Chiºinãu.
În Transilvania, sub auspiciile corifeilor ªcolii Ardelene încep sã
funcþioneze mai multe ºcoli cu predare în limba românã. În 1755, la
Blaj, cu contribuþia lui Inochentie Micu-Klein, a fost tipãrit primul
manual în limba românã.
Pe lângã învãþãmântul public ºi cel ecleziastic, ia amploare ºi
învãþãmântul privat, care în rândurile familiilor aristocratice atinge
proporþia de 2/3. Dispunând de resurse financiare substanþiale,
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acestea îºi permiteau sã angajeze dascãli strãini,
care puneau accentul pe învãþarea limbilor moderne (greaca, franceza, germana, italiana), prin
intermediul cãrora au putut fi familiarizaþi cu cel
mai noi tendinþe culturale europene. Beneficiind de
o asemenea bazã solidã, multe odrasle boiereºti îºi
continuã studiile la marile universitãþi occidentale
(Padova, Veneþia, Leipzig, Viena, Berlin sau Paris),
fapt care a ameliorat calitatea elitelor româneºti ºi
a pregãtit calea transformãrilor politico-sociale ºi
culturale din epocile ulterioare.
● Literatura ºi istoriografia
Literatura
românã s-a impus spectaculos în viaþa culturalã a
epocii. Una din realizãrile cele mai originale ale timpului a fost obþinutã de istoriografie, care a depãºit
substanþial faza cronicilor medievale, dând lucrãri
temeinice, solid documentate, ceea ce a contribuit
la formarea conºtiinþei etnice a românilor.
Opera lui Grigore Ureche de cercetare a trecutului Þãrii Moldovei, expusã în „Letopiseþul Þãrii Moldovei”, a fost continuatã de Miron Costin.
El a publicat în limba polonezã „Cronica Þãrilor
Moldovei ºi Munteniei” (1677) ºi „Istoria în versuri polone despre Moldova ºi Þara Româneascã” (1684). M. Costin a studiat minuþios ºi
literatura polonezã despre epoca Movileºtilor,
precum ºi multe mãrturii ale timpului. În „De
neamul moldovenilor” cronicarul demonstreazã
convingãtor originea romanã a moldovenilor ºi
muntenilor. A scris poemul filosofic „Viaþa lumii”
ºi mai multe poezii.
Cronica Moldovei a fost continuatã de Ion Neculce. În „Letopiseþul Þãrii Moldovei de la Dabija
Vodã pânã la a doua domnie a lui C. Mavrocordat”
el descrie evenimentele de la 1661 (unde s-a oprit
M. Costin) ºi pânã la 1743.
Constantin Cantacuzino de asemenea a
fost preocupat de istoriografie, precum ºi de alte
domenii: geografie, teologie ºi altele. În lucrãrile
sale el argumenteazã continuitatea romanicã în
Dacia, încearcã sã întocmeascã ºi hotarele ei.
Aceastã temã a fost abordatã pe larg de Gheorghe
Brancovici, care la curtea lui ªerban Cantacuzino
a descris cu amãnunte originea romanã a moldovenilor ºi muntenilor, viaþa unor domnitori viteji,
precum ªtefan cel Mare, Mihai Viteazul ºi alþii.
Nicolae Milescu Spãtarul a tradus unele capitole din Biblie, a vizitat Rusia ºi China, inspirânduse pentru a scrie mai multe lucrãri cu conþinut
istoric ºi filosofic, geografic ºi etnografic.
Pe drept cuvânt, unul din cei mai mari învãþaþi
ai timpului a fost considerat Dimitrie Cantemir.
D. Cantemir a scris lucrãri filosofice, istorice ºi un
tratat de muzicã turceascã. În 1698 el editeazã „Divanul sau Gâlceava înþeleptului cu lumea”, iar în
1705 “Istoria ieroglificã”, consideratã primul roman
românesc, unde a descris conflictele politice ºi sociale din acele timpuri. Istoria turcilor a fost amplu

Paginile de titlu ale lucrărilor lui D. Cantemir. Hronicul Romano-Moldo-Vlahilor. Iași, 1835-1836 și Descrierea Moldovei, Leipzig, 1771

descrisã în „Istoria creºterii ºi descreºterii Imperiului Otoman” (1714). La îndemnul Academiei din
Berlin, al cãrei membru era, în 1716 D. Cantemir
a întocmit în limba latinã „Descrierea Moldovei”,
o lucrare preþioasã în date despre condiþiile geografice ºi sociale, instituþiile, tradiþiile ºi cultura
acestui þinut. De o mare popularitate s-a bucurat
de asemenea „Hronicul vechimii a romano-moldovlahilor” (1723).
● Şcoala Ardeleanã
În a doua jumãtate
a sec. al XVIII-lea cronicile cedeazã locul povestirilor istorice, poeziei lirice ºi altor genuri literare.
Situaþia politicã ºi culturalã din Transilvania a
generat ªcoala Ardeleanã, miºcare ideologicã ºi
culturalã cu caracter iluminist a intelectualitãþii
româneºti greco-catolice din Transilvania de la
sfârºitul sec. al XVII-lea – începutul sec. al XIX-lea
Reprezentanþii ªcolii Ardelene, continuând
tradiþia iluministã ºi cantemirianã, au elaborat o
vastã operã istoricã ºi literarã, unde au demonstrat
latinitatea limbii ºi poporului român, unitatea ºi
continuitatea lui pe teritoriul vechii Dacii. Ei accentuau în lucrãrile lor necesitatea egalitãþii în
drepturi a românilor cu ungurii, saºii ºi secuii ºi
a participãrii lor la viaþa politicã a Transilvaniei.
Samuil Micu a întocmit „Gramatica limbii române”,
Gheorghe ªincai a scris “Cronica românilor ºi a
mai multor neamuri”, Petru Maior, „Istoria pentru
începuturile românilor în Dacia”, iar Ion BudaiDeleanu, „Þiganiada”. Ultimul a adus o contribuþie
deosebitã la dezvoltarea literaturii artistice.
Literatura ºtiinþificã însumeazã dicþionare ºi
gramatici care serveau pentru traducerile din
limbile strãine. N. Milescu-Spãtarul tipãreºte
„Dicþionarul ruso-greco-latin”, Antim Ivireanu
– „Gramatica slavonã”, iar braºoveanul Teodor
Corbea – “Dicþionarul latino-român”. În 1688
este tradusã în limba românã Biblia. Biblia a
fost tradusã de un colectiv de autori din Moldova
(Nicolae Milescu Spãtarul) şi |ara Româneasc ã
(fraþii Radu şi Şerban Greceanu).
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Activitatea tipograficã

B

Pe parcursul secolului al XVIII-lea, în Moldova ºi Þara
Româneascã au apãrut peste 300 de titluri de cãrþi tipãrite,
peste 85% erau în limba românã. În 1673 mitropolitul
Dosoftei traduce şi tipãreºte „Psaltirea în versuri”.
Tipografiile din Transilvania (Sibiu, Oradea, Blaj, Alba
Iulia), Þara Româneascã (Câmpulung, Târgoviºte, Buzãu,
Snagov) ºi Moldova (Iaºi, Rãdãuþi) erau centre ale culturii
româneºti, susþinute personal de unii domnitori. Pe timpul
domnitorului C. Brâncoveanu activau patru tipografii.
Apar ºi tipografii particulare. În 1785 Mihail Srebiþchi a
fondat tipografia numitã „politicieneascã”. În anul 1791
este deschisã o tipografie ºi la Dubãsari, unde se tipãreau
cãrþi didactice ºi bisericeºti. Aici poetul
Ion Cantacuzino tipãreºte ºi o culegere
de versuri.
La sfârºitul sec. al XVIII-lea sunt tipãrite
primele ziare ºi reviste. Datoritã activitãþii
tipografiilor progreseazã literatura ºi învãþãmântul. Se tipãresc manuale ºcolare
de aritmeticã, geografie, gramaticã,
abecedare ºi alte discipline. În aceastã
direcþie au activat Anfilohie Hotineanu,
Toader Şcoleriu ºi alþii. În 1726, la
Râmnic se tipãreºte „Întâia învãþãturã
pentru tineri”, în 1755 la Iaºi vede lumina tiparului un „Bucvar sau începere
Una din primele
de învãþãturã”, iar în 1789 „Gramatica
tiparniþe româneðti lui Toader Şcoleriu”.
Demonstreaz[ importan\a activit[\ii tipografice
pentru progresul culturii şi civiliza\iei.

E

„Academia” din Chiðinãu

„Puþini tãtari şi moldoveni ştiu sã citeascã. Aceştia din
urmã au anumite manuscrise, cu litere chirilice, de care
se servesc preoþii în biserici. Foarte puþini dintre aceştia
au studiat la Iaşi sau la Chişinãu, unde se aflã un fel de
gimnaziu.”
P. B. Campenhausen, cãlãtor german în Moldova (17901791), în „Cãlãtori strãini despre Þãrile Române”, vol. X,
partea 2-a, Bucureşti, Ed. Academiei, 2001, p. 865.

Dimitrie Cantemir (1673-1723)

Cãrturar român ºi savant cu renume european, comparat cu umaniºtii
Renaºterii. Fecior al domnitorului Constantin Cantemir, a stat ostatic la curtea
sultanului, unde a devenit un bun
cunoscãtor al problemelor orientale. În
1710-1711 este domnitor al Moldovei,
iar dupã înfrângerea de la Stãnileºti s-a
refugiat în Rusia, unde a fost cneaz ºi
senator la curtea lui Petru cel Mare.

C

Hronicul vechimii a romano-moldovlahilor

„Dachia noastrã a fost de Traian marile cu boieri
cetãþeni ºi slujitori romani descãlicatã ºi lãcuitã, ce încã
aceloraºi romani, într-însa aºezaþi, de atuncea ºi pânã
în ziua de astãzi, sãminþii, ºi de nepoþi, strãnepoþi, întraceleaºi nerupt trãiau ºi necurmatã sãlãºluire sã dovedim...
Aceste a noastre doao þãri cu ajutorul lui Dumnezeu, mãcar
cã supuse ºi ascultãtoare sânt monarhiei turceºti, încã nici
stãpânirea, nici slobozenia gios º-au lãsat, ce dupã multe
sângeroase ºi româneºti rãzboaie cu cazacii, cu ungurii,
cu leºii ºi mai apoi cu turcii ºi cu cei de o fire cu dânºii
tãtarii, niciodatã piciorul din hotarele sale afarã nu s-au
scos. Ca înfipþi ºi nezmulºi au rãmas...”
Dimitrie Cantemir

D

Din Letopiseþul Þãrii Moldovei

„În Þara Ardealului nu lãcuiesc numai unguri, cã ºi
saºi peste seamã de mulþi ºi români peste tot locul, de mai
multi-i þara lãþitã de români decât de unguri... Românii,
câþi se aflã lãcuitori în Þara Ungureascã ºi la Ardeal ºi la
Maromoroºu, de la un loc sîntu cu moldovenii ºi toþi de
la Râm se trag ºi cu a lor cuvinte ni-i mesticatã limba...”
Gr. Ureche
Extrage din texte dovezile despre originea moldovenilor, muntenilor şi ardelenilor şi compar[-le cu
alte argumente privind acest subiect.

Şcoala Ardeleanã
Autori
Samuil Micu
(1745-1806)

Gheorghe
ªincai
(1754-1816)
Petru Maior
(1756-1821)

Opera
„Istoria ði lucrurile ði
întâmplãrile românilor” (1805)

Caracteristici

În spitit iluminist, demonstreazã originea nobila a poporului
român ði continuitatea lui în spaþiul autohton, ponderea demografica ði contribuþia lui în istoria Transilvaniei, legitimeazã
recunoaðterea românilor ca naþiune egalã în drepturi.
„Hronica românilor ði Lucrare istoricã, scrisã sub forma analelor cu o informaþie
a mai multor neamuri” mai bogatã, în care fundamenteazã teoria latinitãþii poporului
(1811)
român.
Lucrare cu caracter polemic, în forma unui pamflet în care a
„Istoria pentru începutul românilor în
combãtut istoricii strãini care contestau romanitatea ði contiDacia” (1812)
nuitatea românilor pe teritoriul fostei Dacii.
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STUDIU DE CAZ

EVALUARE
Dezvoltarea artelor

În domeniul artelor, în ciuda
înãspririi dominaþiei otomane,
deºi lent, se observã totuºi o
consolidare a legãturilor istorice
dintre Þãrile Române.
În arhitectura Þãrilor Române
se dezvoltã trãsãturile tradiþionale, dar apar ºi asocieri ale
stilurilor baroc ºi oriental. Ca o
îmbinare a acestor douã stiluri se
formeazã un stil nou ºi original,
Biserica Stavropoleos, în stil
numit brâncovenesc, În stil
brâncovenesc
brâncovenesc sunt construite
biserici, mãnãstiri ºi edificii laice (mãnãstirea de la Cotroceni,
palatul de la Mogoºoaia etc.).
Bisericile de lemn tot mai mult sunt înlocuite cu cele din
piatrã. Prezintã interes biserica Târiþa de lângã Iaºi, executatã
în stil moldovenesc tradiþional, complexul monastic Vãcãreºti,
biserica mãnãstirii Stravropoleos , mãnãstirea lui Antim – în stil
brâncovenesc ºi altele.
Lent se schimbã ºi aspectul arhitecturii civile. Se construiesc
palate, case de locuit, clãdiri pentru ºcoli ºi gimnazii, biblioteci.
O rãspândire mare are pictura româneascã, în special cea
religioasã. Meºterii practicã atât pictura icoanelor, cât ºi cea
muralã. Pe manuscrise sunt pictate miniaturi. Arta portretului
e dezvoltatã de Ion Balomir, Eustatiu Alteni ºi alþii.
La Câmpulung se formeazã o ºcoalã de picturã în stil
brâncovenesc. În Moldova a activat ºcoala lui Anastasie Crimca
de decorare artisticã a cãrþilor cu miniaturi originale.

Biserica de lemn “Adormirea
Maicii Domnului”
Lãcaºul îºi are rãdãcinile într-un
trecut îndepãrtat. În 1642 ctitorii
rãzeºi din satul Hiriºeni construiesc
biserica de lemn în curtea Mãnãstirii
Hârjauca. Peste 180 de ani, odatã
cu strãmutarea vetrei Mãnãstirii
Hârjauca, biserica de lemn este
demontatã ºi transferatã de urmaºii
ctitorilor pe teritoriul satului Hiriºeni.
Acolo le serveºte localnicilor pânã în
1928, în calitate de bisericã principalã, iar mai apoi ca bisericã de
cimitir, în sat fiind construitã una nouã de piatrã. În 1998 acoperiºul
de ºindrilã se prãbuºeºte împreunã cu vechea clopotniþã. Timp de
12 ani biserica supravieþuieºte stihiilor naturii în aceastã stare.
În 2010, în urma procesului de demontare, iar apoi – restaurare,
biserica de lemn „Adormirea Maicii Domnului” este adusa bârnã
cu bârnã la Chiºinãu. Este unica bisericã de lemn din Republica
Moldova construitã din stejarii codrilor din Cãlãraºi, care pãstreazã
arhitectura medievalã clasicã. S-au pãstrat originale 85% din
bârne ºi 70% din iconostasul iniþial. Icoanele sunt de o vechime
impunãtoare ºi dateazã din sec. al XVIII-lea.

1. Demonstreazã, prin
exemple concrete, cã în
secolul al XVIII-lea cultura
româneascã a cunoscut
începutul procesului de
modernizare ºi lãrgire a
contactelor cu civilizaþia
europeanã.
2. Evidenþiazã specificul iluminismului românesc în
comparaþie cu cel european. Analizeazã-le din perspectiva evoluþiei socialeconomice ºi politice.
3. Descrie cum umaniºtii din
Principatele au contribuit
la progresul spiritual al
societãþii. Formuleazã
rãspunsul în baza analizei
creaþiei a 2-3 personalitãþi
culturale.
4. La lecþiile de literaturã
românã ai studiat mai
multe opere din aceastã
epocã. Analizeazã, la
alegere, specificul uneia
dintre acestea din punct
de vedere istorico-literar.

Mitropolitul Anastasie
Crimca (?-1631)
Cãlugãrit la
Putna, ajunge
egumen la Galata, iar apoi este
ales episcop la
Rãdãuþi. Se retrage la Dragomirna unde zideºte o bisericã
ºi întemeiazã
schit de cãlugãri,
devenit vestit ateAnastasie Crimca lier de caligrafi
Autoportret în
ºi miniaturiºti. În
Liturghierul din 1610
1608 a fost ales
mitropolit al Moldovei, dar, pe lângã
alte preocupãri a avut grijã de atelierul
de la Dragomirna, deoarece Crimca
însuºi era înzestrat cu talent artistic
deosebit. Pânã la noi au ajuns 25 de
manuscrise cu sute de miniaturi biblice
de o valoare artisticã inestimabilã.
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§ 49

Civilizaþie ºi culturã româneascã
(sec. XIX – începutul sec. XX)

}n secolul al XIX-lea societatea rom`neasc[ se afla ]ntr-un proces continuu de modernizare. }n pas cu progresul societ[\ii
moderne, ]nv[\[m`ntul =i =tiin\a s-au diversificat mult, devenind domeniile cu dezvoltarea cea mai dinamic[. Ca urmare a
apari\iei atelierelor manufactiere, a dezvolt[rii comer\ului, era necesar[ preg[tirea unor cadre calificate, capabile s[ organizeze diverse activit[\i. Este remarcabil[ ]nflorirea literaturii =i artelor, datorit[ c[reia secolul al XIX-lea mai este denumit
„perioada clasic[ a culturii rom`ne=ti”. De=i influen\ele occidentale sunt foarte puternice, se promoveaz[ civiliza\ia rom`neasc[,
dob`ndind un specific na\ional, apar reviste =i societ[\i culturale. }n \ar[ =i peste hotarele ei se afirm[ personalit[\i care
sunt recunoscute pentru aportul lor ]n cultur[.

EVOCARE
 Formuleazã

trãsãturile culturii
româneºti în sec. XVII-XVIII.

 Cum

a evoluat învãþãmântul?

 Ce

succese a înregistrat literatura în sec. al XVIII-lea?

 Caracterizeazã

stilul arhitectural brâncovenesc.

Universitatea din Iaºi

VOCABULAR
▪ Academia Mihãileanã
▪ Academia Românã
▪ Învãþãmânt obligatoriu ºi gratuit
▪ Junimism
▪ Semãnãtorism
▪ Poporanism

● Învãþãmântul

Printre cei mai de seamã conceptori în educaþie s-au evidenþiat Gh. Asachi în Moldova (a întemeiat ºcoala de
la Trei Ierarhi din Iaºi) ºi Gh. Lazãr în Þara Româneascã (a fondat
ºcoala Sf. Sava din Bucureºti). În anul 1835, la Iaºi este deschisã
Academia Mihãileanã. Totuºi în prima jumãtate a sec. al XIX-lea
numãrul ºtiutorilor de carte este infim de mic. Sutuaþia s-a schimbat
dupã reformele lui A.I. Cuza. În 1864, în România a fost introdus
învãþãmântul primar unitar de patru clase, obligatoriu ºi gratuit.
În 1914, în România funcþionau 5.000 de ºcoli primare cu peste
600.000 de elevi. Cu toate acestea, mulþi copii nu frecventau ºcoala,
rãmânând analfabeþi. Baza materialã modestã, numãrul insuficient
al cadrelor didactice nu permiteau încã antrenarea tuturor copiilor
în procesul de instruire.
O dezvoltare semnificativã înregistreazã învãþãmântul secundar. Numãrul liceelor, gimnaziilor ºi al elevilor
s-a majorat de câteva ori. Schimbãri calitative suportã
programele de învãþãmânt. Manualele ºcolare sunt
elaborate în baza unor metodici noi, cu un conþinut
racordat la gândirea ºtiinþificã modernã.
Au fost fondate universitãþi la Iaºi (1860), Bucureºti
(1864) ºi Cluj (1867). În cele douã capitale a fost deschis
câte un conservator. La Bucureºti, în 1861 a fost inauguratã ªcoala Naþionalã de Poduri ºi ªosele (viitoarea
Politehnicã).
În Transilvania, în 1851, din cele 1.146 de ºcoli, 949
erau maghiare, 455 sãseºti ºi 747 româneºti. Cu timpul
numãrul ºcolilor româneºti a fost redus. Învãþãmântul românesc se
efectua doar în cadrul ºcolilor confesionale ortodoxe ºi greco-catolice,
modest subvenþionate doar de cele douã biserici. În Bucovina, la începutul sec. XX, funcþionau 564 de ºcoli primare, din care doar 190
româneºti, restul fiind germane, ucrainene, poloneze, maghiare ºi mixte.
● Ştiinþa Academia Românã s-a constituit iniþial, în 1866, doar
pentru a stabili ortografia, gramatica ºi dicþionarul limbii române, având
denumirea de Societatea Literarã Românã. Ulterior, a admis în rândurile sale oameni de ºtiinþã de prestigiu din medicinã, economie, ºtiinþe
naturale, constituindu-se astfel dupã modelul Academiei Franceze.
În aceastã epocã au fost puse bazele cercetãrilor în mai multe
domenii ale ºtiinþei româneºti. În sfera ºtiinþei au activat personalitãþi
cu reputaþie europeanã, care au realizat importante descoperiri cu
conotaþie naþionalã ºi universalã: chimiºtii Petre Poni ºi Constantin
I. Istrati ºi Nicolae Teclu, geografii Gheorghe Vâlsan ºi Simion Mehedinþi, neurologul Gheorghe Marinescu ºi imunologul Victor Babeº.
În astronomie, Spiru Haret a realizat importante cercetãri asupra
miºcãrii orbitelor planetelor. În geologie, Gr. Cobãlcescu a studiat
originile petrolului românesc. În domeniul matematicii, au realizat
importante succese Spiru Haret, Bolyai Iános ºi David Emanuel.
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C U R S
Ioan Cantacuzino, fondatorul ºcolii române
de imunologie, a inventat metoda de vaccinare
antiholericã ºi a fondat Institutul de Seruri ºi Vaccinuri, care-i poartã numele. Alexandru N. Ciurcu
a construit ºi experimentat împreunã cu francezul
Just Buisson, pentru prima datã în lume, un motor
cu reacþie (1886). Inginerul Teodor Draguº a proiectat ºi construit mai multe tipuri de locomotive,
unele apreciate ºi admirate în toatã Europa. Rodrig Goliescu a inventat, în 1909, primul aparat
de zbor cu fuzelaj tubular, considerat precursorul
avioanelor cu zbor vertical. Fizicianul Dragomir
Hurmuzescu a inventat primul dinam de înaltã
tensiune ºi electroscopul care-i poartã numele,
cu ajutorul cãruia soþii Pierre ºi Marie Curie au
descoperit radiul. Lazãr Edeleanu, chimist cu renume mondial, a inventat, în 1908, un procedeu
de extragere ºi rafinare selectivã a componenþilor
aromatici ai petrolului. Numeroasele sale invenþii
au contribuit la dezvoltarea tehnicii mondiale. El
a obþinut 212 brevete de invenþii în diferite state.
Bãnãþeanul Traian Vuia a fost primul aviatorconstructor care s-a desprins de pãmânt cu un
aparat de zbor de producþie proprie. Aurel Vlaicu
a construit câteva modele de avioane, cu care a
realizat un ºir de performanþe importante.
Al. Xenopol, D. Onciul, N. Iorga, V. Pârvan, Ioan
Bogdan, Al. Papiu-Ilarian, T. Cipariu, Ion Nistor
º.a. au realizat studii fundamentale în domeniul
istoriei naþionale ºi universale, impunându-se în
circuitul valorilor ºtiinþei europene.
● Literatura Cele mai mari valori ale literaturii
moderne româneºti au fost create de membrii societãþii „Junimea” de la Iaºi, grupaþi în jurul revistei
„Convorbiri literare”. Junimismul era un curent
literar cu tentã conservatoare, care critica împrumuturile din Occident în domeniul culturii, pe care
le considera false, de imitaþie. Reprezentanþii acestui
curent pledau pentru descoperirea valorilor originale
ºi respingerea imitaþiei. Printre cei mai remarcabili
reprezentanþi ai acestui curent au fost T. Maiorescu,
M. Eminescu, I. Creangã, I.L. Caragiale.
Geniul lui Mihai Eminescu în poezie a marcat
evoluþia literaturii române pentru urmãtoarele
perioade. Culmile atinse de poetul naþional al tuturor românilor au constituit pentru mulþi literaþi
un exemplu demn de urmat.
Semãnãtorismul a fost un curent literar creat
de colaboratorii revistei sãptãmânale „Semãnãtorul” (1901). Ca ºi junimiºtii, ei considerau cã
România a deviat pe o cale falsã a capitalismului
occidental. Ideologul acestui curent a fost istoricul
N. Iorga. Semãnãtoriºtii manifestau o simpatie
deosebitã faþã de þãrani, considerând cã satul
este pãstrãtorul tradiþiilor româneºti acumulate
pe parcursul secolelor.
Revista „Viaþa Româneascã” a pus bazele
curentului poporanist, avându-l în calitate de

teoretician pe basarabeanul C. Stere. La afirmarea
acestei reviste au contribuit M. Sadoveanu ºi G.
Ibrãileanu. Cu toate cã avea o predilecþie aparte
pentru tradiþiile ºi datinile populare, poporanismul, spre deosebire de semãnãtorism, nu idealiza
viaþa ruralã, ci pleda pentru o continuã modernizare a acesteia.
Simbolismul a fost un curent nou în literatura
de avangardã, care le-a combãtut pe toate celelalte
în paginile revistei „Literatorul”. Printre cei mai
reprezentativi exponenþi ai acestui curent au fost
Al. Macedonski ºi I. Minulescu.
În Transilvania Ion Lapedatu s-a afirmat în
domeniul poeziei sociale. Ion Slavici, în ziarul
„Tribuna”, a contribuit la combaterea curentului
latinist ºi la formarea literaturii române moderne.
● Artele
În picturã ºi sculpturã contribuþia esenþialã au avut-o pictorii Nicolae Grigorescu („Vatra de la Rucar”), Theodor Aman,
Gh. Tãtãrescu, sculptorii Ion Grigorescu (autorul
monumentelor lui Gh. Lazãr ºi Gh. Asachi), Constantin Brâncuºi, Ioan Andreescu, Carol Storck.
În arhitecturã predominã o sintezã a diferitor
stiluri ºi ºcoli. Cel predominant preia anumite
elemente din arhitectura Parisului din timpul
lui Napoleon al III-lea. La începutul secolului al
XX-lea se afirmã un stil arhitectonic românesc,
inspirat de modelul brâncovenesc ºi de arhitectura
þãrãneascã. Cei mai reprezentativi arhitecþi ai acestui stil au fost Al. Orãscu ºi Ioan Mincu ºi un ºir
de membri ai ºcolii de arhitecturã din Bucureºti.
Teatrul românesc s-a dezvoltat ºi a fost cunoscut datoritã actorilor care au jucat dramele
ºi comediile lui V. Alecsandri, I.L. Caragiale, B.
Delavrancea º. a. Trupe de actori de la teatrul din
Iaºi au organizat mai multe turnee în Basarabia,
în special la Chiºinãu.
Muzica a evoluat datoritã activitãþii Filarmonicii (înfiinþatã în 1866) ºi talentului compozitorilor
Ciprian Porumbescu, Gavriil Muzicescu. Marele
muzician George Enescu („Poema românã”) considera cã menirea muzicii este sã apropie inimile
într-o caldã înfrãþire.
Palatul Administrativ ði de Justiþie din Iaºi, construit în stil
neogotic în anii 1906-1920. Azi, Palatul Culturii.
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D O S A R
A

B.P. Hasdeu (1838-1907)

Fiul scriitorului Al. Hâjdeu, s-a
ocupat de istorie, lingvisticã ºi dramaturgie. A fost primul savant care a
descris amanunþit rolul dacilor în
etnogeneza românilor.
„În toate epocile au fost poeþi pe
care flãmânda sãrãcie, iar uneori
deºertãciunea, pentru o ticãloasã
pâine, însoþitã de o ºi mai ticãloasã
laudã, îi încovoia tãmâitori dinaintea
celor puternici. În toate epocile s-au vãzut însã ºi de acele
fire semeþe, înalte, vrednice de solia ce le-a dat-o dumnezeirea, care niciodatã n-au întins mânã cerºãtoare cãtre
vreo mãrire pãmânteascã.”
B.P. Hasdeu
Analizeaz[ spusele lui B.P. Hasdeu. Exprim[-\i opinia
formulând argumente pro sau contra.

B

Eudoxiu Hurmuzaki (1812-1874)

A studiat la Universitatea din Viena.
Încã în anii studenþiei a manifestat un
interes deosebit pentru documentele
depozitate în arhivele capitalei Austriei. Aceastã pasiune s-a transformat cu timpul într-o preocupare ce
a devenit sensul vieþii sale. Printr-o
muncã prodigioasã, E. Hurmuzaki a
reuºit sã colecþioneze peste 3.000 de
documente referitoare la istoria românilor, pe care le-a
depistat în diferite arhive strãine. Ele au alcãtuit primele
11 volume ale celei mai prestigioase colecþii de documente
publicate de Academia Românã. Aceastã colecþie a fost
ulterior completatã cu alte volume alcãtuite de alþi istorici
ºi numãrã în prezent 44 de volume.

C

Traian Vuia (1872-1950)

A inventat primul aparat de zbor. A studiat, în paralel, la
ºcoala Politehnicã din Budapesta ºi la Facultatea de Drept,
la absolvire luându-ºi licenþa de inginer ºi licenþa de jurist.
În 1901 ºi-a luat doctoratul în ºtiinþe juridice, dar pasiunea
pentru aeronauticã a fost mai mare. În 1903, în Franþa
obþine brevetul de invenþie pentru aeroplanul-automobil
de construcþie proprie. La 18 martie 1906 a realizat primul
zbor autopropulsat din istorie la bordul avionului sãu Vuia I.

Aurel Vlaicu (1882-1913)

D

În 1909 construieºte un planor în
comuna sa natalã. La Bucureºti, cu
sprijinul prietenilor sãi, printre care erau
ºi scriitorii A. Vlãhuþã, ºi G. Coºbuc, a
reuºit construcþia unui aeroplan. Spiru
Haret a asistat la o demonstraþie de
zbor a lui A. Vlaicu ºi a reuºit sã obþinã
aprobarea autoritãþilor pentru construirea aeroplanului Vlaicu I pentru armatã.
În câteva luni avionul a fost construit. A.
Vlaicu a plecat la Paris pentru a procura motorul necesar,
unde l-a întâlnit pe Traian Vuia, care i-a acordat întregul
sprijin. În 1910 experimentarea avionului s-a încununat de
un succes deplin. Era printre cele mai bune din lume la acea
orã. România era a doua þarã, dupã Franþa, care folosea
avionul în scopuri militare. În acelaºi an, construieºte avionul
Vlaicu II, mult mai performant (zbor la înãlþimea 1000 m,
vitezã medie 90 km/orã).
În anul 1913, a început lucrul asupra avionului Vlaicu
III, prevãzut sã fie construit în întregime din metal. Era o
performanþã absolutã. N-a reuºit sã-ºi ducã pânã la capãt
proiectul, deoarece la 13 septembrie 1913, încercând sã
zboare peste Carpaþi, s-a prãbuºit gãsindu-ºi moartea.

Spiru Haret (1851-1912)

E

Unul dintre cei mai mari ctitori de
ºcoalã româneascã din epoca modernã, a fost profesor universitar, ministru al Cultelor ºi Instrucþiunii Publice,
a iniþiat o miºcare de alfabetizare a
populaþiei din mediul rural.
În 1910 publicã „Mecanica socialã”,
utilizând pentru prima oarã matematica
în cercetarea fenomenelor sociale.

Vasile Stroescu cãtre ardeleni (1910)

F

”Aici aveþi sprijinul meu bãnesc, ajutaþi-vã repede ºi
bine. Cãrþi ºi iarã cãrþi, ºcoli ºi iarã ºcoli, biserici ºi iarãºi
biserici – prin ele ne vom ridica sufletul ºi vom fi stãpâni
pe cunoºtinþe, bogãþii ce nu se pot fura ºi nu se pot gâtui.”

G

Despre problemele activitãþii ºtiinþifice

„Pe când alte naþiuni se fãlesc cu descoperirile lor ºi le
pun în aplicare pe o scarã cât se poate de întinsã, la noi
în þarã, acela care face descoperiri utile este câteodatã
persecutat ºi împiedicat în aplicarea lor, chiar de cãtre
aceia care ar trebui sã-i dea ajutorul. Oricât ar fi ele de
dubioase, care vin însã din strãinãtate sunt primite la noi
cu braþele deschise...”
Victor Babeº
Comenteaz[ problema pe care o semnaleaz[
savantul român. Mai continu[ azi aceast[
atitudine nera\ional[ fa\[ de talentele locale?
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EVALUARE

Presa româneascã în sec. al XIX-lea
În epoca modernã nivelul general de culturã al populaþiei creºte,
tot mai mulþi cetãþeni sunt interesaþi de viaþa societãþii. În oraºe
apar numeroase publicaþii periodice, în special ziare ºi reviste. În
ele vedeau lumina tiparului creaþii literare, articole ºi studii ample
despre toate aspectele vieþii oamenilor.
În anul 1829, sub redacþia lui I.E. Rãdulescu, la Bucureºti
apare primul periodic românesc, „Curierul românesc”, iar la Iaºi,
sub redacþia lui Gh. Asachi – „Albina româneascã”. În Moldova M.
Kogãlniceanu publicã o revistã de istorie - „Arhiva româneascã”,
ºi una literarã - „Dacia literarã”. La revista literarã „Propãºirea”
M. Kogãlniceanu a colaborat cu V. Alecsandri ºi C. Negruzzi. În
Muntenia N. Bãlcescu editeazã „Magazin istoric pentru Dacia”. Din
categoria presei de partid s-au remarcat „Timpul”, ziarul Partidului
Conservator, la care au colaborat M. Eminescu. I. Slavici, I. L.
Caragiale, ºi „Românul”, organul liberalilor, condus de C. A. Rosetti.
În Transilvania ºi Bucovina, alãturi de ºcoalã ºi bisericã, presa
a jucat un rol important în munca de redeºteptare a conºtiinþei
naþionale a românilor. La Braºov, din 1838 apare ziarul „Gazeta
de Transilvania”. Ziarul „Telegraful Român”, fondat de mitropolitul
Andrei Ðaguna (1853), a apãrut cu unele întreruperi pe parcursul
întregii perioade de dominaþie strãinã. Ziarul „Bucovina”, editat de
fraþii Gheorghe ºi Alecu Hurmuzaki, în 1850, a fost suprimat. Doar
peste 15 ani, la Suceava, a apãrut o nouã publicaþie româneascã,
„Revista politicã”, iar mai târziu la Cernãuþi - ziarul „Patria”.
Presa periodicã supune dezbaterilor cele mai importante probleme politice, ideologice, de culturã. Ea contribuie la implicarea
societãþii în procesul luãrii deciziilor de cãtre conducerea statului.
Cu ajutorul presei sunt apãrate valorile democratice, societatea
înregistrând, astfel, o continuã maturizare ºi perfecþionare.
Prima publicaþie din þinutul dintre Nistru ºi Prut a apãrut în
anul 1854: „Revista regiunii Basarabia”, în limba rusã. În limba
românã a apãrut ulterior revista „Mesagerul Basarabiei” (1883),
apoi „Basarabia”, „Viaþa Basarabiei”, unde erau publicate articole
despre folclorul, tradiþiile, literatura ºi istoria românilor.

Titluri ale publicaþiilor
româneºti de epocã

1. Caracterizeazã, în 5-7
propoziþii, situaþia culturii
româneºti în secolul al
XIX-lea.
2. Prezintã schiþa unui ziar
de epocã cu titlul „Cultura româneascã în epoca
mo-dernã”. Ce rubrici
ai propune pentru acest
ziar? Argumenteazã-þi
alegerea.
3. Analizeazã o instituþie culturalã din perioada modernã la alegere: ºcoalã,
universitate, academie,
editurã, asociaþie, centru
ºtiinþific, teatru etc.:
- Ce obiective realizeazã
instituþia?
- Cum a evoluat ea pe
parcursul anilor?
- Ce succese a înregistrat
ºi cu ce probleme s-a confruntat?

„...Moldovenii crescuþi în cultura ruseascã, precum ºi înºiºi
ruºii care s-au grãbit sã asculte
cele douã concerte simfonice au
rãmas copleºiþi de prestaþiunile
orchestrei ºi de talentul Dlui G.
Enescu. Urmãrind cu o atenþie
neobiºnuitã aceste concerte, publicul nu ºtia ce sã admire mai mult:
vigoarea ºi precizia orchestrei, ori
admirabila baghetã a maestrului,
care se miºca fermecatã de geniul
sãu sclipitor...
Ambele concerte, prin strãlucirea lor, au fost o revelaþie orbitoare
pentru ruºi ºi o biruinþã definitivã
a culturii româneºti...”
Ziarul „România nouã” despre
concertele susþinute de G. Enescu
la Chiºinãu, 27 martie 1918.
Determin[ importan\a pe care
a avut-o presa pentru formarea
opiniei publice şi pentru ridicarea
nivelului de cultur[ ]n societate.
Restabile=te, ]n colaborare cu
colegii, o revist[ sau un ziar din
epoca modern[.
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Cultura în Basarabia (1812-1918)
La 1812, c`nd Basarabia a fost anexat[ de c[tre Rusia, ea avea, ca =i restul Moldovei, o cultur[ proprie. La
fel ca la apus de Prut, dezvoltarea cultural[ din acea perioad[ intra aici ]ntr-o etap[ de laicizare, de=i biserica
mai continua s[ fie principalul factor culturalizator din societate. Dup[ anexare, evolu\ia culturii rom`ne=ti din
Basarabia a fost determinat[ de un =ir de condi\ii nefavorabile, deoarece se promova perseverent o politic[
de izolare na\ional-cultural[ a rom`nilor basarabeni.

EVOCARE






Enumerã trei caracteristici ale
culturii Moldovei în sec. al
XVIII-lea.
Aminteºte-þi, care era situaþia
Basarabiei la începutul sec. al
XIX-lea.
Ce fenomene din istoria Basarabiei crezi cã au influenþat
evoluþiei culturii?

Clãdirea principalã a Seminarului Teologic
din Chiºinãu, construitã cu concursul mitropolitului Gavriil Bãnulescu-Bodoni. A
existat în anii 1817-1868, pe actuala stradã
Mitropolit G. Bãnulescu-Bodoni, vizavi de
Grãdina Publicã din Chiºinãu.

VOCABULAR
▪ Laicizare
▪ Şcoalã parohialã
▪ Şcoalã lancasterianã

● Situaþia din învãþãmânt
Cãtre începutul secolului al
XIX-lea, în Basarabia, ca ºi în toatã Þara Moldovei, erau deja puse
temeliile pentru crearea sistemului de învãþãmânt. Funcþionau ºcoli
domneºti, mãnãstireºti, parohiale, se dezvolta învãþãmântul particular ºi familial. Astfel de ºcoli existau la Cãpriana, Hotin, Cãuºeni,
Orhei, Suruceni, Vãrzãreºti, Lãpuºna etc. Sistemul de învãþãmânt
românesc din Basarabia dupã 1812 a fost treptat marginalizat ºi
înlocuit cu cel rusesc.
La 31 ianuarie 1813, datoritã efortului depus de mitropolitul
Gavriil Bãnulescu-Bodoni, la Chiºinãu s-a deschis prima ºcoalã sub
dominaþia ruseascã, Seminarul Teologic, în care se preda doar în
limba rusã, iar limba românã era studiatã ca disciplinã obligatorie.
În 1816, pe lângã Seminarul Teologic a fost fondat Pensionul Nobilimii, care pregãtea funcþionari pentru administraþia regiunii anexate.
Printre ºcolile laice un anumit rol au jucat
ºcolile lancasteriene – „ºcoli de învãþãmânt
reciproc”, dupã metoda germanului Iosif Lancaster. Pentru studierea acestei metode au fost
trimiºi special la Petersburg trei basarabeni.
Primele trei ºcoli lancasteriene au fost des-chise
în 1824 la Chiºinãu sub conducerea lui Hâncu,
la Bãlþi a lui Bobeicã ºi la Ismail a lui Kuniþki.
Cãtre 1848, în Basarabia erau deja 12 ºcoli
lancasteriene cu 540 de elevi. Acces la ºcolile
publice aveau doar bãieþii, fetele fiind nevoite
sã studieze doar în ºcoli particulare.
Învãþãmântul religios a fost extins, fiindu-i
atribuite anumite funcþii ale învãþãmântului laic.
Au fost înfiinþate ºcoli parohiale, iar în 1838, în baza lor este organizat învãþãmântul primar bisericesc. Instruirea în instituþiile respective
se reducea cel mai frecvent la citirea de cãrþi bisericeºti, la scris ºi la
însuºirea unor noþiuni elementare de aritmeticã. În 1845 existau în
Basarabia 320 de ºcoli primare bisericeºti.
Odatã cu colonizarea Basarabiei au apãrut ºcoli bisericeºti în
coloniile nemþeºti, cu învãþãtori remuneraþi de enoriaºii parohiilor
bisericii catolice. Din 1839, în localitãþile nemþeºti se introduce
învãþãmântul obligatoriu pentru toþi copiii coloniºtilor germani în
vârstã de 7-15 ani. Însã ºi aceste ºcoli mai târziu au fost rusificate,
În 1891, 2/3 din disciplinele de studiu erau predate în limba rusã.
La începutul anilor 70 ai secolului al XIX-lea oficialitãþile þariste
nu vor mai þine cont de doleanþele basarabenilor, înterzicând predarea limbii române în toate ºcolile.
În 1917, odatã cu avântul miºcãrii naþionale, când guvernul nu
se mai putea opune, în Basarabia începu edificarea unui sistem de
învãþãmânt în limba maternã. Congresul Învãþãtorilor Moldoveni din
25-28 mai 1917 de la Chiºinãu ia decizia ca ºcolile din sate sã se
transforme în ºcoli moldoveneºti. S-au deschis ºcoli moldoveneºti
ºi la oraºe.
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C U R S
● Literatura

O mare importanþã în
viaþa culturalã a Basarabiei au avut cãrþile cu
caracter religios. Un rol considerabil în propagarea
literaturii religioase a jucat mitropolitul Gavriil
Bãnulescu-Bodoni. La 31 mai 1814 a fost deschisã Tipografia din Chiºinãu. Mitropolitul Gavriil
Bãnulescu-Bodoni a tradus, a îngrijit ºi corectat
aproape toate tipãriturile editate în aceastã tipografie în primii ei ani de existenþã. În 1815-1820
au fost editate importante lucrãri: Liturghia, Ceaslov, Molitvenic, Psaltirea, Biblia etc. Activitatea
tipograficã a fost curmatã în 1883. Închiderea
tipografiei a dat o loviturã grea culturii româneºti
din Basarabia.
În Basarabia s-a dezvoltat ºi literatura artisticã. Unul dintre promotorii activi ai romantismului ºi iluminismului a fost Constantin
Stamati (1786-1869). În operele sale: Eroul Ciubãr-Vodã, Fiica lui Decebal ºi Armin cântãreþul,
Roman din Vrancea, au fost reflectate crâmpeie
din trecutul istoric, a fost valorificat folclorul ºi
tradiþiile poporului. Creaþia lui Stamati a evoluat
în contextul literar general românesc, dar a avut
contacte ºi cu mediul literar din Rusia.
Ion Sîrbu (1808-1883) a fost autorul culegerii
de poezii Alcãtuirile, dar ºi un bun traducãtor
al fabulelor unor scriitori ruºi. În 1851 editeazã
culegerea Fabule, care conþinea 50 de fabule, multe
din ele erau creaþii ale autorului rus I. Krîlov.
Poziþia dominantã a limbii ruse, lipsa publicaþiilor de limbã românã în Basarabia i-au determinat
pe unii scriitori sã-ºi redacteze lucrãrile în limba
rusã. Printre aceºtia Alexandru Hâjdãu (18111872), tatãl lui Bogdan Petriceicu Hasdeu. Hâjdãu
este autorul mai multor poezii ºi al nuvelei Domnia
Arnãutului.
În proza basarabeanã s-a remarcat Leon Donici
(1887-1926): În cãutarea veºnicului adevãr, Noul
seminar, Recviem, Marele Arhimede.
Unul dintre cei mai de seamã poeþi basarabeni
a fost Alexei Mateevici (1888-1917). În doar 29 de
ani de viaþã Mateevici a creat o moºtenire literarã
valoroasã pentru toatã literatura româ-neascã.
A colaborat cu revistele Basarabia, Luminãtorul,
Cuvânt moldovenesc, pe paginile cãrora au fost
publicate poeziile lui Limba noastrã, Un sfat, Mama,
Cântec de leagãn, Unora, Frunza nucului º.a. care
reflectã diverse aspecte ale vieþii spirituale, sociale ºi politice din Basarabia, exprimã idealurile
creºtineºti ale autorului.
O trãsãturã a literaturii basarabene era cã traducerile, sub aspect cantitativ, predominau asupra
literaturii originale. Administraþia rusã încuraja
traducerea ºi propagarea operelor literare ruse.

● Muzica ºi teatrul
În prima jumãtate
a secolului XIX, în Basarabia se dezvolta folclorul
muzical. În cele peste 1750 de localitãþi activau
lãutari, cântãreþi bisericeºti, lãutari la curþile
domneºti. Despre virtuosul interpret ºi talentatul
violonist Barbu Lãutaru circulau legende. În anii
20 ai secolului XIX, el a evoluat în Chiºinãu ºi în
alte centre urbane ale Basarabiei.
Arta teatralã lipsea aproape cu desãvârºire în
Basarabia. Aici veneau doar trupe teatrale din
Iaºi ºi Odesa. La Chiºinãu nu exista niciun teatru
profesionist, doar cercul teatral al elevilor liceului
din Chiºinãu ºi cercul amatorilor de teatru al intelectualilor basarabeni.
O contribuþie aparte la organizarea reprezentaþiilor teatrale româneºti au avut Gheorghe
Pãun ºi Petre Alexãndrescu. Din 20 noiembrie
1868 pânã la 15 martie 1869 trupa artistului
ieºean Nicolae Luchian a prezentat publicului
chiºinãuian mai mult de 40 de spectacole.
S-a bucurat de succes pe scenele Chiºinãului
ºi trupa cunoscutului comic Costache Bãlãnescu
cu piesele Florin ºi Florica, Cinel-Cinel. O trupã
condusã de fraþii Vlãdescu a montat în 1887 pe
scena Adunãrii Nobilimii din Chiºinãu piesele
Romeo ºi Julieta, Hamlet, însã succesul lor a fost
minor, deoarece spectacolele erau puse în limba
italianã, puþin cunoscutã chiºinãuienilor.
Se încerca organizarea unei trupe locale permanente. Gh. Madan, având sprijinul boierilor
basarabeni P. Dicescu, Conovici ºi Suruceanu, a
organizat la Chiºinãu în anul 1908 o trupã de amatori, care a montat pe scenele oraºelor Chiºinãu
ºi Orhei câteva piese ale lui Vasile Alecsandri ºi
Negruzzi. În 1910 aceastã trupã a prezentat la
Orhei piesa Florin ºi Florica, iar în februarie 1912
a prezentat la Chiºinãu spectacolul Doi þãrani ºi
cinci cârlani.
Deºi reprezentaþiile erau episodice, spectatorii
le acceptau cu plãcere, manifestând dorinþa pentru
intensificarea vieþii spirituale naþionale.
Muzeul Zemstvei Guberniale din Chișinău.
Arhitect VIadimir Țâganco.
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D O S A R
A

Gavriil Bãnulescu-Bodoni (1746-1821)

Originar din Transilvania. Fiul lui Grigore Bãnulescu,
la al cãrui nume adaugã numele de familie al tatãlui sãu
adoptiv – Bodoni. În urma rãzboiului ruso-turc din 17871791 ºi a semnãrii Pãcii de la Iaºi este numit mitropolit al
Moldovlahiei. Nedorind sã execute ordinul domnitorului
Moldovei, Alexandru Moruzi, de a renunþa la catedra
Mitropoliei de la Iaºi, Gavriil Bãnulescu-Bodoni a fost escortat la Constantinopol, unde a stat sub arest patru luni
de zile. Dupã o intervenþie a guvernului rus a fost eliberat
ºi numit în fruntea eparhiei de la Ekaterinoslav, iar din
1799 în scaunul Mitropoliei de la Kiev. Dupã semnarea
Pãcii de la Bucureºti este trimis în Basarabia pentru a
organiza în provincia anexatã o eparhie aparte. Promotor al culturii bisericeºti în limba românã. La 31 ianuarie
1813, la Chiºinãu, în clãdirea bisericeascã din preajma
catedralei Sf. Arhangheli
Mihail ºi Gavriil, datoritã
eforturilor depuse de Gavriil Bãnulescu-Bodoni, a
fost deschis Seminarul Teologic – prima ºcoalã sub
dominaþia ruseascã. S-a
stins din viaþã la 30 martie
1821. A fost înmormântat la
mãnãstirea Cãpriana.
Pe mormântul lui au
fost sãpate în lespedea de
marmurã cuvintele: „Înþelepciunea lui or povesti-o
oamenii şi lauda lui o va
mãrturisi Biserica“.

B

Aportul basarabenilor la dezvoltarea
ştiinþei

Cercetãrilor ºtiinþifice le revine un rol considerabil în
dezvoltarea procesului cultural al Basarabiei. În lipsa unor
instituþii superioare de învãþãmânt, activitatea ºtiinþificã din
Basarabia s-a efectuat la iniþiativa unor entuziaºti. Unul
dintre cei mai cunoscuþi savanþi basarabeni din secolul
al XIX-lea a fost Alexandru Hâjdãu. Cea mai importantã
operã filosoficã a lui Hâjdãu este Problema timpului nostru, în care a determinat unele principii de ordin teoretic
ale istoriei ca ºtiinþã, a analizat rolul personalitãþii, al
maselor populare în istorie, a precizat rolul culturii în
viaþa poporului.
Atenþia cercetãtorilor locali a fost orientatã mai ales
spre istoria Basarabiei. Ioan Halipa a fost unul dintre alcãtuitorii ºi redactorul unei colecþii de documente privind
istoria Basarabiei, apãrutã în trei volume la Chiºinãu. Problemele istoriei Basarabiei au constituit ºi interesul susþinut al
lui Constantin Stamati. Acest cunoscut scriitor ºi cercetãtor
a publicat lucrarea Despre Basarabia ºi despre cetãþile ei
vechi. În domeniul arheologiei basarabene s-a remarcat
I. Suruceanu. El organizeazã ºi susþine cu mijloace proprii
sãpãturi în sudul Basarabiei ºi fondeazã Muzeul Pontului
Scitic, cunoscut ca Muzeul de Antichitãþi.
Tot în aceastã perioadã se fac primii paºi în dezvoltarea
ºtiinþei agricole, cercetarea naturii provinciei. A. Hâjdãu a
publicat lucrarea Flora Basarabiei, care a fost prima lucrare
de acest fel în ºtiinþa botanicã româneascã.

Primul muzeu din Basarabia

A

Muzeul Naþional de Etnografie şi Istorie Naturalã este
cea mai veche instituþie muzealã din þinut. A fost fondat
în anul 1889 în baza Expoziþiei Agricole, organizatã la
Chişinãu de Zemstva Gubernialã a Basarabiei. Fondator
şi director al muzeului în anii 1889-1907 a fost baronul
A. Stuart, magistru în zoologie. Primul local a fost clãdirea
Zemstvei Guberniale. Ulterior, în anii 1903-1905, a fost
construitã o nouã clãdire dupã proiectul arhitectului VI.
Þâganco, în stil pseudomauritan, care şi în prezent este
blocul expoziþional de bazã.
Mihai Ursu

C

Problema timpului nostru, 1842

„Fiecare om, chiar şi cel mai neînsemnat, care este
sub influenþa omenirii, exercitã, la rândul sãu, o influenþã
asupra acestei omeniri. Dupã cum din creşterile infinit
de mici ale oricãrei mãrimi variabile se obþine un întreg,
tot aşa şi gândirea omenirii se formeazã dintr-o mulþime
nedeterminatã de cele mai variate, deci şi cele mai personale concepþii şi judecãþi; iar aceastã diversitate se
unificã încetul cu încetul în spiritul unei anumite ordini a
comunitãþii, care, prin aceasta, se identificã.”
Al. Hâjdãu

Planul orașului Chișinău, 1888
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Ce influen\e ale epocii moderne asupra culturii
=i g`ndirii contemporane cuno=ti?

STUDIU DE CAZ
Artele plastice
În Basarabia au activat un ºir de personalitãþi din
domeniul artelor frumoase. Printre ei se remarcã Terentie
Zubcu, originar din Basarabia, care a fãcut studii la Sankt
Petersburg. Fiind profesor de desen, el a reuºit sã organizeze,
cu concursul primarului Chiºinãului, în baza ºcolii nr. 1 de
bãieþi, unde lucra, o ºcoalã de desen, care a jucat ulterior un
rol de importanþã majorã în educaþia artisticã din Basarabia.
În 1894 aceastã ºcoalã a fost inclusã în bugetul primãriei
Chiºinãu, punându-se astfel începuturile „ºcolii comunale
de desen”, care a funcþionat cu statut de ºcoalã comunalã de
belle-arte pânã în 1940.
Animat de ideea punerii în valoare a talentelor basarabene,
Zubcu trimitea anual lucrãrile elevilor sãi la expoziþiile-concurs
ale ºcolilor de desen din Petersburg. Mulþi dintre elevii lui
au fost distinºi cu premii. Trebuie de menþionat faptul cã în
ºcoalã se mai organizau ºi cursuri speciale de desen pentru
muncitori ºi meseriaºi.
Odatã cu sosirea la Chiºinãu, în 1893, a lui V. Blinov, Zubcu
a reuºit, cu ajutorul acestuia, sã descopere ºi sã adune în jurul
sãu mulþi artiºti plastici amatori, care au pus începuturile
unui cerc artistic, ce se transformã, în 1903, în Societatea
Amatorilor de Arte Plastice. Printre membrii societãþii au fost:
V. Blinov, Berezovski, A. Gavriliþã. Pânã în 1910 societatea a
organizat expoziþii anuale de picturã ºi sculpturã, cu invitarea
unor artiºti plastici din Rusia.
În perioada 1893-1898 a existat la Chiºinãu o ºcoalã
particularã de desen, condusã de Stepanovski. În 1909 ºi
1910 a luat fiinþã ºcoala particularã a lui Pavel Piscariov,
cunoscut pictor bisericesc, care a pictat catedrala din Bolgrad,
biserica Sf. Ilie din Chiºinãu º.a.

EVALUARE
1. Identificã obiectivele personalitãþilor culturale din
Basarabia.
2. Descrie activitatea unei
personalitãþi culturale
care te-a pasionat cel mai
mult. Argumenteazã-þi
alegerea.
3. Analizeazã situaþia din
învãþãmântul din Basarabia în comparaþie cu alte
teritorii româneºti.
4. Determinã caracterul
contradictoriu al evoluþiei
culturii basarabene în
perioada þaristã.
5. Analizeazã opera literarã a
unui scriitor basarabean.
Argumenteazã-þi alegerea.
6. Fã o apreciere a rolului intelectualitãþii din
Basarabia în miºcarea de
emancipare naþionalã.

Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” din Chișinău

Interiorul Catedralei la începutul sec. XX

Catedrala ði clopotniþa au fost
construite în stil neoclasic de cãtre
arhitectul Avraam Melnikov în anii
1830-1836, la iniþiativa mitropolitului
Gavriil Bãnulescu-Bodoni ði generalgubernatorul Novorosiei, contele
Mihail Voronþov.
Studiaz[ din izvoare suplimentare
despre Catedrala din Chişin[u şi
afl[ care a fost soarta acestui
monument de-a lungul anilor.
Cultura în Basarabia (1812-1918) / 223

S I N T E Z Ã
Capitolul VII

CIVILIZAÞIA ŞI CULTURA
ÎN EPOCA MODERNÃ
Evolu\ia economic[ ]n epoca modern[ a necesitat dezvoltarea =tiin\ei =i
tehnicii. Cercetarea =tiin\ific[ a deschis noi posibilit[\i tehnologice prin
]nf[ptuirea unor mari descoperiri ]n domeniul fizicii, matematicii, chimiei,
medicinii etc. Fiecare descoperire =i-a g[sit aplicare practic[ ]n diverse
domenii, ceea ce a contribuit la dezvoltarea societ[\ii =i modernizarea
modului de via\[ al oamenilor.
Palatul Domnesc din Iaºi
}n epoca modern[ educa\ia =i g`ndirea s-au influen\at reciproc. Cultura
general[ a cet[\enilor a fost determinat[ de progresul =tiin\elor =i democra\iei. }n multe state a fost introdus ]nv[\[m`ntul primar obligatoriu. A crescut nivelul intelectual al oamenilor, num[rul
cititorilor de c[r\i =i reviste, al spectatorilor ]n s[lile de teatru, al vizitatorilor ]n muzee =i expozi\ii. Crea\ia intelectual[ s-a
diversificat =i s-a interna\ionalizat.

Principalele stiluri artistice ]n sec. XVII-XIX au fost barocul =i clasicismul. Primul s-a dezvoltat ]n \[rile catolice ca art[ a
Contrareformei. Clasicismul reprezint[ o revenire la valorile antichit[\ii, urm`nd s[ transforme oamenii ]n elemente utile
familiei =i societ[\ii, o art[ care s[ le ]nnobileze sufletul =i s[-i preg[teasc[ pentru fapte eroice.
}n a doua jum[tate a sec. al XVII-lea =i ]n sec. al XVIII-lea cultura rom`neascã a intrat ]n epoca de maxim[ ]nflorire, lans`nd
personalit[\i remarcabile ]n diverse domenii. Se ]ntocmesc cronici; s-au f[cut primii pa=i ]n constituirea limbii rom`ne literare, se dezvolt[ ]nv[\[m`ntul; tipografiile devin adev[rate centre ale culturii rom`ne=ti. Se traduc multe opere religioase;
se deschid biblioteci cu literatur[ manuscris[ =i tip[rit[ ]n diferite limbi, inclusiv ]n cea rom`n[; se r[sp`nde=te cultura
scris[, apare =i se dezvolt[ istoriografia.
}n sec. al XIX-lea societatea rom`neasc[ se afla ]ntr-un proces continuu de modernizare. }n pas cu progresul societ[\ii
moderne, ]nv[\[m`ntul =i =tiin\a s-au diversificat mult, devenind domeniile cu dezvoltarea cea mai dinamic[. Este remarcabil[ ]nflorirea literaturii =i artelor, datorit[ c[reia secolul al XIX-lea mai este denumit “perioada clasic[ a culturii rom`ne=ti”.
De=i influen\ele occidentale sunt foarte puternice, se promoveaz[ civiliza\ia rom`neasc[, dob`ndind un specific na\ional,
apar reviste =i societ[\i culturale.
La 1812, c`nd Basarabia a fost anexat[ de c[tre Rusia, ea avea, ca =i restul Moldovei, o cultur[ proprie. La fel ca la apus
de Prut, dezvoltarea cultural[ din acea perioad[ intra aici ]ntr-o etap[ de laicizare, de=i biserica mai continua s[ fie principalul factor culturalizator din societate. Dup[ anexare, evolu\ia culturii rom`ne=ti din Basarabia a fost determinat[ de un =ir
de condi\ii nefavorabile, deoarece se promova perseverent o politic[ de izolare na\ional-cultural[ a rom`nilor basarabeni.

REÞINE!






ÎÎn epoca modernã au avut loc transformãri radicale în toate domeniile societãþii, în special în cel
spiritual, s-au înregistrat un ºir de descoperiri în ºtiinþã ºi tehnicã, a progresat învãþãmântul, o nouã
etapã au cunoscut literatura ºi artele.
Odatã cu dezvoltarea economicã, a devenit mai intens schimbul de valori culturale dintre popoarele
lumii, aceste valori devenind accesibile unei mase mai largi de oameni.
Dezvoltarea culturii a modificat caracteristicile vieþii intelectuale, artistice, morale ºi materiale ale
societãþii, contribuind la dezvoltarea de mai departe a civilizaþiei umane.

GÂNDIRE CRITICÃ:

NOÞIUNI-CHEIE
Culturã,
civilizaþie,
educaþie,
C l
l
ºtiinþã, arte, literaturã, laicizare,
modernism, clasicism, pozitivism, curente, asociaþii.

Ce semnificaþie include în sine sintagma „culturã ºi civilizaþie”?
 Care au fost valorile ºi realizãrile culturale materiale ºi spirituale
realizate de popoarele lumii în general ºi de poporul nostru în
special, în epoca modernã?
 Cum au influenþat realizãrile culturale ale unor popoare dezvoltarea altor naþiuni?
 Ce rol au jucat personalitãþile de culturã în evoluþia societãþii moderne?


224 / Cap. VII. Civiliza\ia =i cultura în epoca modern[

E V A L U A R E
I. TIMPUL ÎN ISTORIE
Formuleazã câte o întrebare pe care o poþi adresa imaginar diferitor oameni de culturã din
perioada modernã, cu privire la consecinþele realizãrilor lor asupra civilizaþiei contemporane.

II. RELAÞIA CAUZÃ-EFECT
Studiazã cronica dezvoltãrii tehnice în perioada modernã ºi determinã 3-5 schimbãri care
au avut impact asupra progresului economic ºi modului de viaþã al oamenilor pentru perioada
contemporanã.

III. STUDIEREA IZVOARELOR
„Civilizaþia adevãratã a unui popor constã nu în adoptarea
cu deridicata de legi, instituþii, etichete, haine strãine. Ea constã
în dezvoltarea naturalã, organicã a propriilor puteri, a propriilor
facultãþi ale sale” (Mihai Eminescu).
Ce pãrere ai despre spusele marelui poet? Care sunt pilonii pe
care ar trebui sã se sprijine o civilizaþie? Argumenteazã-þi pãrerea
fãcând trimitere la exemple concrete din istorie.

Mihai Eminescu

IV. VALORI ŞI TRADIÞII
Analizeazã la alegere una din operele literare româneºti, numeºte motivul ºi stilul operei.
Argumenteazã-þi alegerea.

V. AUTOEVALUARE
Mediteazã asupra modului de viaþã al omului în perioada modernã. Aratã ce momente pot fi
preluate ca valori primordiale pentru tine ºi care pot fi neglijate sau chiar combãtute.

VI. AUTODEZVOLTARE
Realizeazã o adresare cãtre urmaºi în baza învãþãmintelor ºi concluziilor realizate:
 studiazã atent experienþa umanã acumulatã de secole ºi cea a membrilor din comunitate;
 consultã literaturã suplimentarã cu referire la structurarea unei adresãri ºi sintetizarea experienþei umane;
 formuleazã o adresare cãtre urmaºi pentru a scoate învãþãminte din acþiunile umane ºi a nu
repeta greºelile strãmoºilor;
 prezintã memoriul în faþa colegilor sau membrilor comunitãþii;
 sistematizeazã rezultatele ºi include-le într-un portofoliu.
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Glosar
A
Abdicare – renunþare la tron.
Aboliþionism – miºcare politicã apãrutã la sfârşitul sec. al
XVIII-lea în Anglia, Franþa şi SUA, care susþinea desfiinþarea sclaviei.
Academie – instituþie ºtiinþificã; societate de învãþaþi, de
literaþi, de artiºti etc., creatã pentru dezvoltarea ºtiinþelor
ºi artelor.
Actul de navigaþie – lege emisã de Oliver Cromwell, care
a contribuit la dezvoltarea economiei capitaliste în Anglia. Conform acestei legi, corãbiile strãine aveau voie
sã aducã în porturile engleze numai mãrfuri fabricate
în þãrile lor. Mãrfurile provenite din alte þãri urmau sã
fie aduse numai de corãbii engleze.
Acþiuni – titluri sau valori mobiliare care reprezintã o
fracþiune din capitalul unei societãþi anonime.
Ad-hoc – (din latinã – anume pentru acest scop) se referã
la un organism constituit pentru a exercita o misiune
determinatã în timp.
Adunare Constituantã – organ suprem al puterii de stat
cu funcþii legislative.
Adunare Naþionalã – organ suprem al puterii de stat în
unele þãri cu funcþii legislative sau consultative.
Amendament – îmbunãtãþire, modificare adusã unui
proiect de act normativ sau de tratat.
Anarhism – teorie ºi miºcare politicã ce propunea desfiinþarea statului (în mare parte pe cale violentã) ºi înlocuirea
sa cu o federaþie de mici asociaþii organizate pe baze
egalitariste, care sã asigure cadrul „afirmãrii libere a
individului”.
Antanta – denumire datã alianþei politice şi militare create
de trei state: Anglia, Franþa şi Rusia (Tripla Înþelegere).
Armistiþiu – înþelegere, acord de suspendare temporarã a
ostilitãþilor dintre beligeranþi.
„Atelierul lumii” – nume primit de Anglia în sec. XVIII-XIX,
deoarece ea producea aproape orice mãrfuri de înaltã
calitate, devenind cea mai mare putere economicã din
lume.
Autodeterminare – principiu conform cãruia poporului îi
revine dreptul de decizie privind statutul politic al þãrii.
Autonomie – dreptul unui stat sau regiuni de a se administra în cadrul unui stat condus de o putere centralã.

B
Balanþã comercialã – raportul dintre importuri şi exporturi
ale unei þãri.
Balanþã monetarã – raportul dintre masa monetarã ce
este scoasã şi cea adusã în þarã.
Bancã naþionalã – principala instituþie financiarã a unui
stat.
Baroc – orientare culturalã ºi stilisticã deosebit de complexã, care s-a afirmat în Europa în sec. al XVII-lea, fiind
încadratã între Renaºtere ºi începuturile Iluminismului.
Bilingv – persoanã care vorbeºte în mod curent douã
limbi; stare de fapt când douã limbi sunt utilizate în
egalã mãsurã.
Bisericã Anglicanã – bisericã istoricã, despãrþitã de Roma
în timpul Reformei protestante în Anglia, prin ruptura
regelui Henric al VIII-lea cu papa de la Roma.
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Blocadã continentalã – ansamblu de mãsuri decretate la
Berlin (21 nov. 1806) de Napoleon I pentru a închide
porturile Europei continentale pentru comerþul Marii
Britanii, în scopul ruinãrii economiei britanice.
Bonapartism – formã a dictaturii personale, instauratã de
Napoleon Bonaparte.
Breaslã – asociaþie de meºteºugari de aceeaºi branºã,
creatã pentru apãrarea intereselor comune.
Burghezie – categorie socialã urbanã deþinãtoare de capital, care îºi desfãºoarã activitatea în domeniile industrial,
comercial, bancar etc.
Bursã de valori - piaþã specializatã în operaþii de vânzarecumpãrare a valorilor mobiliare.

C
Caimacam – locþiitorul domnului care prelua tronul în
condiþiile lipsei temporare a domnitorului (minorat sau
indisponibilitate) sau atunci când domnitorul era numit,
dar nu era încã înscãunat. Se bucura de toate privilegiile
ºi avea aceleaºi atribuþii ca ºi domnitorul.
Cãrvunari -– reprezentanþi ai boierilor liberali, negustorilor ºi intelectualilor din Moldova ºi Þara Româneascã,
influenþaþi de ideile revoluþiei burgheze din Franþa ºi de
miºcarea revoluþionarilor numiþi carbonari din Italia.
Cerere – cantitatea de produse pe care consumatorii ar dori
sã le cumpere ori de servicii pe care ar dori sã li se ofere.
Chestiunea orientalã – perioadã în istoria Europei caracterizatã prin încercãrile de rezolvare a problemelor
diplomatice ºi politice generate de decãderea Imperiului Otoman. Expresia nu este aplicatã unei probleme
anume, ci include o varietate de chestiuni apãrute între
secolele al XVIII-lea ºi al XX-lea, în special cele care au
generat instabilitate în regiunile europene aflate sub
dominaþia turcilor.
Clasicism – curent în artã ºi literaturã, caracterizat prin
imitarea modelelor, interesul pentru aspectul moral,
urmãrirea unui ideal, disciplinarea imaginaþiei ºi a
sensibilitãþii, ordine, echilibru ºi claritate.
Coaliþie antifrancezã – alianþe (total 7) þãrilor europene
(Marea Britanie, Prusia, Austria, Rusia º.a.) care luptau
împotrivã Franþei în anii 1792-1815.
Cod civil – totalitatea regulilor cuprinse într-un act normativ,
cu referire la organizarea juridicã a societãþii.
Cod de legi – act normativ cuprinzând normele juridice
dintr-o anumitã ramurã a dreptului.
Colonialism – politicã a unor state de cucerire de teritorii ºi
þãri strãine, slab dezvoltate, de transformare ºi menþinere
a lor în stare de colonii.
Colonie – teritoriu ocupat ºi administrat de o naþiune strãinã
Colonizare – proces îndelungat ºi complex de întemeiere
a noi aºezãri pe meleaguri deseori îndepãrtate de þara
de baºtinã.
Comitet de oblãduire – organ de conducere a þãrii,
similar guvernului.
Concert european – principiu de organizare a pãcii europene stabilit de Congresul de la Viena, cu scopul menþinerii ordinii ºi legitimitãþii dinastice de cãtre marile puteri.
Concurenþã liberã – rivalitate comercialã, luptã dusã cu
mijloace economice între industriaºi, comercianþi, mo-

nopoluri, þãri etc. pentru acapararea pieþei ºi desfacerea
unor produse, pentru clientelã ºi pentru obþinerea unor
câºtiguri cât mai mari.
Confederaþie – uniune politicã de state sau de unitãþi
teritoriale autonome sau independente care, având
interese comune în activitatea internaþionalã, au în
comun anumite organe de conducere, dar îşi pãstreazã
autonomia administrativã.
Congres – reuniune naþionalã sau internaþionalã în care
invitaþi sau delegaþi dezbat probleme de ordin politic,
economic, organizatoric, ºtiinþific ºi cultural.
Congresul Continental – a fost primul guvern al Statelor
Unite ale Americii (între 1774 ºi 1781). A deþinut puteri
guvernamentale atât executive, cât ºi legislative. La 4
iulie 1776 a proclamat independenþa celor 13 colonii
engleze din Lumea Nouã.
Conservatism – doctrinã politicã modernã care pledeazã
pentru apãrarea vechilor forme ale vieþii politice, socialeconomice ºi culturale, a ordinii tradiþionale.
Constituþie – legea fundamentalã a unui stat, învestitã
cu o forþã juridicã superioarã celorlalte legi, care cuprinde principiile esenþiale ale organizãrii lui, stabileºte
drepturile ºi datoriile principale ale cetãþenilor, sistemul
electoral, organizarea organelor supreme ºi locale etc.
Consulat – mod de guvernare a Republicii Franceze în
perioada 1799-1804.
Contract normal – încercare de reglementare întreprinsã
de autoritãþile þariste în Basarabia în anul 1864, care
prevedea încheierea unei înþelegeri „benevole” între
proprietarul de pãmânt ºi þãrani.
Contract social – teorie conform cãreia statul a apãrut ca
urmare a unei înþelegeri între oameni, ca fiind un organ
suprem care se obligã sã le apere viaþa, securitatea ºi
proprietatea.
Convenþie – înþelegere, acord între douã sau mai multe
state, instituþii sau persoane cu privire la anumite probleme sau la anumite obiective.
Credit – relaþie bãneascã ce se stabileşte între o persoanã
fizicã sau juridicã (creditor), care acordã un împrumut
în bani sau care vinde mãrfuri ori servicii pe datorie,
şi o altã persoanã fizicã sau juridicã (debitor), care
primeşte împrumutul sau cumpãrã pe datorie, urmând
ca restituirea sã se efectueze la o datã ulterioarã stabilitã.
Culturã politicã – ansamblul concepþiilor, atitudinilor şi
practicilor politice ale unui individ sau ale unui grup uman.

D
Democraþie liberalã – formulã de democraþie avansatã
caracterizatã prin echilibrul constituþional între valoarea
fundamentalã a democraþiei (egalitatea) ºi cea a liberalismului (libertatea).
Declaraþia drepturilor (Bill of Rights) – act al Parlamentului englez ce statornicea supremaþia puterii legislative
parlamentare asupra puterii executive regale, dând
Angliei o organizare modernã.
Deznaþionalizare – politicã orientatã spre pierderea de
cãtre un popor sau un grup etnic a particularitãþilor
naþionale.
Dictaturã – instituþie politicã, putere de stat în care o persoanã sau un grup de persoane este învestitã cu autoritate nelimitatã prin legi ºi adesea bazatã pe violenþã;
exercitare fãrã nicio restricþie a puterii de stat de cãtre
o persoanã sau un grup de persoane.

Dietã – veche adunare politicã în unele state din centrul
ºi estul Europei, organ de reprezentare a stãrilor privilegiate.
Diploma leopoldinã – act semnat de Leopold I, cu valoare
de lege fundamentalã pentru Transilvania, ocupatã de
armatele austriece.
Directorat – formã de guvernãmânt din Franþa, instauratã
în conformitate cu Constituþia din 1795.
Divan – în Imperiul Otoman: consiliu cu atribuþii politice,
administrative ºi juridice, alcãtuit din cei mai înalþi demnitari; în Þãrile Române: Sfat Domnesc.
Doctrinã egalitaristã – doctrinã susþinând egalitatea
absolutã a oamenilor ºi suprimarea inegalitãþilor sub
toate aspectele (social, economic, politic etc.).
Dominion – nume dat unor posesiuni engleze care se
bucurau de o anumitã independenþã.
Dumã – (în Imperiul Rus) adunare legislativã (parlament).
A fost creatã în 1905 ºi a funcþionat pânã la 6 octombrie 1917.

E

Echilibru european – sistem de alianþe care presupune
coalizarea forþelor contra unei puteri cu tendinþe hegemonice. Egalitate în faþa legii – fiecare individ rãspunde
pentru propriile fapte, indiferent de avere, sex, naþionalitate, profesie sau alte caracteristici individuale sau sociale.
Enoriaº – credincios care þine de o anumitã parohie (comunitate religioasã creºtinã condusã de un preot).
Etalon de aur – definiþia monedelor printr-o cantitate de
grame de aur. Spre exemplu, francul cântãrea 322 mg
de aur.
Eteria – nume dat unei organizaþii politice secrete cu ramificaþii ºi în Þãrile Române, înfiinþatã la începutul sec. al
XIX-lea de patrioþii greci pentru eliberarea Greciei de
sub stãpânirea otomanã.
Expansionism – atitudine prin care se urmãreşte extinderea
politicã şi economicã asupra unui teritoriu strãin.
Expansiune – extindere a influenþei ºi dominaþiei economice ºi politice a unui stat asupra altui stat sau regiuni;
acaparare de teritorii strãine.
Expoziþie Universalã – eveniment internaþional de
prezentare publicã a produselor în vederea cunoaºterii
ºi vânzãrii lor pe piaþa mondialã.

F
Falce; pogon – unitãþi de mãsurã pentru suprafeþele de
teren agricol, folosite în Moldova ºi în Muntenia (o falce
echivaleazã cu 1,43 ha, pogonul – cu circa o jumãtate
de hectar).
Fanarioþi – negustori ºi cãmãtari greci din Fanar (cartier din
Constantinopol/Istanbul); demnitari ai Porþii, dregãtori
sau domnitori în Þãrile Române care proveneau din
aceastã comunitate înstãritã.
Federaþie – uniune a mai multor state autonome (care îºi
pãstreazã propria organizare) în cadrul unui stat unitar,
cu un guvern central ºi cu organe de stat comune.
Firman – (în Imperiul Otoman) poruncã scrisã, decret,
act emis de sultan, purtând pecetea sa ºi semnat de
marele vizir. Cuprindea o formulã de introducere, în
care se arãta cã firmanul era elaborat în conformitate
cu legile corespunzãtoare. Firmanul prevedea fie unele
obligaþii politice ºi economice ale statelor supuse Porþii,
fie învestirea sau mazilirea domnilor.
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Frãþie – legãturã de solidaritate în scopul atingerii unui
ideal comun; fraternitate.

G
Gentry – mica nobilime din Anglia.
Girondini – fracþiune politicã în Franþa (majoritatea membrilor fiind din departamentul Gironda), care exprima
interesele burgheziei financiare ºi comerciale din porturile atlantice în timpul Revoluþiei Franceze.
Gubernie – unitate teritorial-administrativã superioarã în
Imperiul Rus.
Guvernator – conducãtor al unei mari unitãþi administrativteritoriale sau al unei colonii.

H
Hatiºerif – ordin sau decret emis de cancelaria Porþii cãtre
marii demnitari ai imperiului ºi cãtre domnitorii Moldovei
ºi Munteniei, purtând pecetea sultanului pentru a fi
executatã întocmai.
Habeas Corpus Act (Petiþia drepturilor) – act legislativ
adoptat de Parlamentul englez în anul 1679. El garanta
libertatea individualã ºi stabilea normele de arestare ºi
de judecare.
Homestead Act (Legea gospodãriilor) – act emis la 20 mai
1862 în SUA, conform cãruia coloniºtilor urmau sã le fie
distribuite, în urmãtorul deceniu, circa 40 de milioane
de acri de pãmânt.

I

Iacobini – membri ai uneia dintre cele mai radicale grupãri
revoluþionare franceze în perioada Revoluþiei Franceze
din 1789-1794 (de la denumirea bisericii Sf. Iacob).
Ienicer – soldat din corpul de elitã al vechii infanterii otomane, recrutat la început dintre prizonierii de rãzboi,
iar mai târziu dintre copiii creºtini convertiþi la islam.
Iluminism – miºcare filosofico-culturalã din sec. XVII–XIX,
care îºi propune sã combatã ignoranþa, prejudecãþile,
superstiþiile prin rãspândirea culturii, a „luminilor” în
mase ºi prin aplicarea analizei raþionale în toate domeniile experienþei umane.
Imperialism – politicã a unui stat de a domina alt stat în
forme diferite (culturale, economice, militare).
Imperiu – stat monarhic; teritoriu cuprinzând un stat dominant (metropolã) ºi posesiunile lui coloniale.
Independenþã – situaþie a unui stat sau a unui popor
care se bucurã de suveranitate naþionalã şi autonomie
politicã, având dreptul de a-şi rezolva liber problemele
interne şi externe (cu respectarea drepturilor altor state
şi a principiilor dreptului internaþional).
Independenþi – puritani englezi care afirmau deplina
autonomie a fiecãrei comunitãþi religioase ºi respingeau
orice ierarhie religioasã.
Industrializare – proces de transformare a unei þãri agrare
într-o þarã cu o industrie dezvoltatã prin crearea unei
industrii mecanizate.
Infrastructurã – conceptul de infrastructurã are mai multe
semnificaþii, în funcþie de domeniul de activitate cu care
este asociat: infrastructura unei clãdiri, a unei nave,
infrastructura de transport a unei þãri sau continent,
infrastructura socialã (dotãrile fizice ºi instituþiile existente
pentru a satisface nevoile societãþii în educaþie, sãnãtate
etc.), infrastructura economicã (ansamblul elementelor
ce formeazã baza tehnico-materialã a unei societãþi, în
special energie, comunicaþii, tipuri de transport).
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Insurecþie – luptã deschisã armatã şi organizatã pentru
rãsturnarea unui regim, a unei autoritãþi sau pentru
înlãturarea unor armate strãine.
Integritate teritorialã – principiu de bazã al dreptului
internaþional, potrivit cãruia fiecare stat are dreptul sãºi exercite deplin ºi nestingherit suveranitatea asupra
teritoriului sãu.
Investiþii – plasare de capitaluri în întreprinderi industriale,
agricole, comerciale etc., cu scopul obþinerii de profituri.
Ispravnic – dregãtor care aducea la îndeplinire poruncile domneşti; (în sec. XVIII-XIX, în Moldova ºi Þara
Româneascã) dregãtor însãrcinat cu conducerea unui
judeþ sau a unui þinut.
Istoriografie – ºtiinþã auxiliarã a istoriei, care se ocupã
de studiul evoluþiei concepþiilor ºi al operelor istorice.

J
„Jandarmul Europei” – astfel a fost denumit împãratul Rusiei, Nicolai I, pentru înãbuºirea revoluþiilor de la 1848-1849
din Ungaria, Transilvania ºi Þara Româneascã.
Judeþ – (în vechea organizare a Þãrii Româneºti) unitate
administrativ-teritorialã în componenþa cãreia intrã mai
multe oraºe ºi comune, corespundea þinutului în Moldova.
Junimism – miºcare culturalã, literarã ºi politicã din a doua
jumãtate a sec. al XIX-lea, formatã în jurul societãþii
„Junimea” din Iaºi.

L
Laicizare – proces de emancipare de autoritatea bisericeascã.
Landtag – adunare reprezentativã sau legislativã în landurile germane [land (provine din germ.) – stat component al unei federaþii].
Legitimism monarhic – teorie care proclamã drept principiu fundamental al orânduirii de stat „dreptul” sfânt
ºi inalienabil la tron al dinastiilor legitime ºi puterea
absolutã a acestora.
Levelleri (nivelatori) – puritani englezi care susþineau
egalitarismul social ºi economic, precum ºi o formã
republicanã de guvernare.
Liberalism – miºcare politicã ºi economicã, filosofie politicã
bazatã pe valorile toleranþei, libertãþii individuale ºi de
exprimare.
Liberalismul economic – ideologia lansatã de Adam
Smith, care presupunea cã statul nu se implicã activ în
sfera economicã, lãsând piaþa ºi concurenþa liberã sã-i
stabileascã pe cei care vor obþine venituri sau care vor
falimenta.
Libertatea individualã – dreptul de a acþiona fãrã nicio
constrângere din exterior, cu condiþia sã nu afecteze
drepturile şi libertãþile legitime ale celorlalþi indivizi.
Linie telegraficã – mijloc de comunicare care transmite
informaþie prin impulsuri nemodulate, folosind un anumit
cod. Cel mai cunoscut cod este alfabetul Morse. Prima
linie telegraficã a legat Washingtonul ºi Baltimore.
Locotenenþã domneascã – organ colectiv, politic ºi administrativ ce þinea locul domnului în Moldova ºi Þara
Româneascã în epoca modernã ºi exercita atribuþiile
acestuia pânã la numirea (alegerea) unui nou domnitor.
Loviturã de stat – acþiune rapidã care vizeazã rãsturnarea
regimului politic existent şi preluarea prin forþã a puterii.

M
Marxism – teorie economico-socialã bazatã pe lucrãrile lui
Karl Marx, un filozof, economist, jurnalist ºi revoluþionar
german de origine evreiascã din secolul al XIX-lea, care
a colaborat în elaborarea sus-numitei teorii cu Friedrich
Engels.
Mãnãstiri închinate – mãnãstiri pe care, în Evul Mediu,
domnii din Moldova şi Þara Româneascã le-au donat
(închinat) unor mãnãstiri greceºti din Muntele Athos ºi
din patriarhiile de Constantinopol ºi Ierusalim. Aceastã
„închinare” presupunea, pe lângã subordonarea administrativã, ºi trimiterea în strãinãtate a întregului venit al
mãnãstirii donate.
Manufacturã – formã simplã a cooperaþiei, bazatã pe
diviziunea socialã a muncii manuale a lucrãtorilor reuniþi
în ateliere.
Materialism – poziþie filozoficã potrivit cãreia materia este
substanþa fundamentalã în naturã, sau factorul prim, iar
conºtiinþa este factorul derivat.
Mazili – foºti posesori de demnitãþi; numele unei categorii
sociale privilegiate (mici boieri, fãrã funcþie publicã) în
Moldova ºi Þara Româneascã.
Mazilire – înlãturarea unui domnitor sau a unui funcþionar
din dregãtorie.
Mercantilism – doctrinã economicã, apãrutã la începutul
dezvoltãrii capitalismului, conform cãreia avuþia statului
era identificatã cu banii ºi cu metalele preþioase, iar
sursa principalã a veniturilor era consideratã circulaþia
mãrfurilor.
Metropolã – stat posesor de colonie.
Miºcarea cartistã – miºcare a muncitorilor englezi (anii
30-50 ai sec. al XIX-lea) care avea scopul de a obþine
satisfacerea unor cerinþe economice ºi politice.
Modernizare – perfecþionarea mijloacelor şi formelor cu
scopul de a le da un aspect conform cerinþelor timpului.
Monopol – drept exclusiv de a dispune de ceva, de a
efectua ceva, dominaþie într-una sau mai multe ramuri
economice.
Montagnarzi – (în timpul Revoluþiei Franceze din 17891794) grup de membri ai Convenþiei, adversari ai
girondinilor, care ocupau locurile cele mai de sus din
sala de ºedinþe (le groupe de la Montagne). Conduºi de
Marat, Danton ºi Robespierre, au impus politica „salvãrii
publice” ºi au declanºat Teroarea.
Motor cu abur – motor termic cu ardere internã care transformã energia termicã a aburului în lucru mecanic. A fost
folosit în industrie ºi la mijloacele de transport pânã în
prima parte a sec. al XX-lea. A fost înlocuit de motorul
cu ardere internã ºi de cel electric.

N
Naturalism – ramurã a realismului; miºcare literar-artisticã
de la sfârºitul sec. al XIX-lea.
Naþionalism – doctrinã care afirmã superioritatea intereselor naþiunii faþã de interesele grupurilor, claselor sau
indivizilor care o constituie.
Naþiune – o comunitate stabilã de oameni constituitã
istoriceºte în baza unitãþii de limbã, teritoriu, viaþã economicã şi tradiþii, care se manifestã în particularitãþile
specifice ale culturii naþionale şi în conştiinþa originii şi
sorþii comune.

Naþiunile politice – stãrile (grupurile privilegiate) din Transilvania în Evul Mediu, ºi anume: nobilimea maghiarã,
saºii ºi secuii. Deoarece la adunãrile stãrilor, alãturi
de nobilimea maghiarã, erau chemaþi (începând din
1291) ºi reprezentanþii saºilor, secuilor ºi românilor,
stãrile Transilvaniei aveau o evidentã componentã etnicã
ºi, din sec. al XV-lea, s-au numit naþiuni. Românii, ca
popor supus ºi ortodox, nu au mai fost recunoscuþi ca
stare (grup privilegiat) din 1366, sub regele Ludovic I
de Anjou, care a condiþionat apartenenþa la nobilime
de apartenenþa la Biserica Catolicã, lipsind astfel elita
ortodoxã româneascã de drepturile ºi proprietãþile sale.
Neutralitate – situaþie politicã ºi juridicã a unui stat care
se abþine de a se amesteca în conflictul dintre douã sau
mai multe state, nu participã la alianþe sau la pacte militare, la rãzboaie între alte state, întreþine relaþii paºnice
cu toate statele, chiar dacã acestea se aflã în stare de
rãzboi unele cu altele.
Notabili – funcþionari pe timpul Vechiului Regim în Franþa.

O
Ofertã – cantitatea de mãrfuri propusã spre comercializare
sau a serviciilor propuse consumatorilor.
Opinie publicã – ansamblu de cunoºtinþe, convingeri ºi
trãiri afective manifestate cu o intensitate relativ mare
de membrii unui grup sau ai unei comunitãþi faþã de un
anumit domeniu de importanþã socialã majorã;

P
Panduri – ostaºi reuniþi în armata lui Tudor Vladimirescu,
recrutaþi cu precãdere din þãrani liberi din judeþele Olteniei
pe care ultimul domn fanariot, Alexandru ºuþu, i-a impus
la dãri, ceea ce a trezit nemulþumiri în rândul acestora.
Parohie – comunitatea credincioºilor dintr-o localitate sau
cartier, condusã de un preot paroh.
Parte beligerantã – stat care se aflã în stare de rãzboi.
Petiþie – cerere adresatã de unul sau mai mulþi cetãþeni
cãtre autoritãþi, privind necesitatea respectãrii drepturilor
ºi libertãþilor democratice sau a adoptãrii unei decizii
într-o problemã de ordin personal sau obºtesc.
Petiþia-proclamaþie în numele tuturor stãrilor Moldovei –
adresare cãtre domnul Moldovei, din 28 martie 1848,
compusã din 35 de puncte, care cerea respectarea
Regulamentului organic de cãtre autoritãþi ºi fãcea
propuneri de îmbunãtãþire a situaþiei þãrii (eradicarea
corupþiei, abolirea cenzurii, siguranþa personalã etc.)
Piaþã – regim economic în care preþurile la mãrfuri sunt
reglementate de jocul cererii ºi ofertei, fãrã intervenþia
unor factori externi (stat, autoritãþi religioase etc.).
Plebiscit (lat. – decizia poporului) – consultarea prealabilã
a cetãþenilor, care urmeazã sã se pronunþe prin „da” sau
„nu” asupra unui act de stat de o importanþã deosebitã.
Poporanism – curent social-politic de la sfârºitul sec. al XIXlea ºi începutul sec. XX, care considera masa þãrãneascã
drept elementul de bazã al dezvoltãrii sociale.
Pozitivism logic – curent filosofic apãrut la începutul secolului XX. Bazele neopozitivismului au fost puse de Cercul de
la Viena. A reînviat interesul faþã de pozitivism, potrivit
cãruia singura cunoaºtere adevãratã este cea ºtiinþificã.
Presã – totalitatea publicaþiilor cotidiene ºi periodice (ziare,
reviste etc.) folosite drept mijloace de informare, de
educare etc.
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„Primãvara popoarelor” – revoluþia din anii 1848-1849
în Europa, care a dat semnalul deºteptãrii naþionalismului european.
Problema basarabeanã – chestiune politicã internaþionalã apãrutã dupã anexarea Basarabiei de Rusia în 1812
ºi delimitatã din cadrul problemei orientale.
Problema orientalã – conflict de interese dintre marile
puteri pentru dominarea regiunii mediteraneene orientale, Balcanilor, strâmtorilor Bosfor şi Dardanele,
gurilor Dunãrii şi Mãrii Negre, care erau stãpânite de
Imperiul Otoman.
Proclamaþie – comunicare oficialã prin care se aduce la
cunoºtinþa publicã un fapt de mare importanþã.
Productivitatea muncii – eficienþã a muncii exprimatã prin
raportul dintre cantitatea de produse realizatã ºi volumul
de muncã consumat.
Profit – venitul adus de capitalul utilizat într-o întreprindere,
reprezentând diferenþa dintre încasãrile efective ºi totalul
cheltuielilor aferente.
Pronunciament – declaraþie, manifest prin care este
exprimat protestul faþã de un sistem politic, social etc.
Proprietate privatã – proprietate care aparþine persoanelor fizice, persoanelor juridice, statului sau
unitãþilor administrativ-teritoriale, fiind formatã din orice
bunuri (cu excepþia celor aflate exclusiv în proprietate
publicã) ºi asupra cãrora proprietarul exercitã posesia,
folosinþa ºi dispoziþia în interes propriu, însã în limitele
determinate de lege.
Protectorat – regim de guvernare ce exprimã, în fapt,
o stare de dependenþã a unui stat faþã de altul. Cel
care „protejeazã” îºi asumã politica externã a statului
protejat, dar îi lasã celui din urmã unele aparenþe de
independenþã în planul politicii interne: administraþia,
finanþele, poliþia. (Exemplu: în 1829-1856, Principatele
Române s-au aflat sub protectoratul Rusiei þariste.)
Protecþionism – politicã economicã a unui stat, care
urmãreºte protejarea temporarã, parþialã sau totalã a
industriei ºi a agriculturii indigene prin aplicarea unui
regim vamal cu tarife ridicate la mãrfurile de import,
prin restricþii valutare etc.
Puritani – adepþii calvinismului în Anglia, care doreau sã
„purifice” biserica englezã de practicile Bisericii Catolice
(ierarhie ecleziasticã, mãnãstiri, ceremonii fastuoase etc.).
Putere politicã – capacitatea de acþiune a omului asupra
omului prin intermediul statului.
Puterile Centrale – denumire datã alianþei politice şi militare create de trei state în anul 1882: Italia, Germania
şi Austro-Ungaria (Tripla Alianþã).

R
Raia – teritoriu supus administrativ otomanilor, în care erau
dislocate garnizoane ºi funcþiona administraþia turcã.
Rãscoala curuþilor (15 iunie 1703 - 1 mai 1711) – primul
rãzboi semnificativ al Regatului Ungar, condus de Francisc Rákóczi al II-lea, împotriva Habsburgilor.
Rãzboi vamal – proces economic caracteristic perioadelor
de accentuare a crizelor economice, specificul cãruia
este protecþionismul tarifar (impunerea taxelor vamale)
ºi netarifar (restricþii cantitative la import).
Realism – miºcare, curent, atitudine în creaþia sau teoria
literarã ºi artisticã apãrutã în sec. XIX-lea, care a avut
ca principiu de bazã reflectarea realitãþii în datele ei
esenþiale.
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Recensãmânt (de populaþie) – înregistrare statisticã care
are scopul de a stabili pe întreg teritoriul unei þãri, la
un moment dat, numãrul ºi structura populaþiei dupã
principalele sale caracteristici (demografice, etnice,
economice, religioase ºi social-culturale).
Redutã – mic fort de apãrare, de formã poligonalã, înconjurat de ºanþuri.
Reformã agrarã – reformã prin care marile latifundii
moºiereºti sunt expropriate ºi împãrþite þãranilor.
Regim neoabsolutist – regimul politic din Imperiul Austriac (implicit, din Transilvania, cuprinsã în imperiu) în
anii 1849-1860. Dupã sfârºitul revoluþiei din 1849,
Curtea de la Viena a dus o politicã ce s-a caracterizat
prin douã aspecte: 1) consolidarea puterii absolute; 2)
reforme ºi modernizare, deci absolutism ºi modernizare
= neoabsolutism.
Regim nobiliar (boieresc) – puterea politicã este deþinutã
de nobilime, care-ºi impune autoritatea asupra domnitorului.
Regulamentele organice – legi organice promulgate
în Þara Româneascã (1831) ºi în Moldova (1832), în
perioada protectoratului rus. Fiind aproape identice, au
pregãtit unitatea politicã ºi instituþionalã a Þãrilor Române.
Republicã – formã de guvernãmânt în care organele
supreme ale puterii de stat sunt alese pe un timp determinat.
Responsabilitate individualã – principiu care proclamã
individul ca singur rãspunzãtor pentru acþiunile sale.
Restaurare – readucerea pe tron a dinastiilor detronate în
urma unor revoluþii sau a unor lovituri de stat.
Revoluþie – ansamblul transformãrilor calitative profunde
care cuprind un anumit sistem.
Revoluþie agrarã – transformarea proprietãþii feudale
asupra pãmântului în proprietate capitalistã.
Revoluþie diplomaticã – rivalitatea între marile puteri care
a dus la reevaluarea sistemului de alianþe, cum ar fi
alianþa între Austria ºi Franþa împotrivã Prusiei ºi Angliei.
Aceste evenimente au adus la declanºarea Rãzboiului
de ºapte Ani (1756-1763).
Revoluþie industrialã – ansamblul fenomenelor care au
caracterizat, începând cu secolul al XVIII-lea, transformarea lumii moderne graþie evoluþiei capitalismului,
tehnicii şi comunicaþiilor.
„Revoluþia glorioasã” – eveniment hotãrâtor al istoriei
Angliei. Detronarea prin mijloace paºnice a regelui
Iacob al II-lea Stuart (acuzat pentru politica sa de
favorizare a catolicismului) a marcat trecerea pentru
prima datã în istorie la o monarhie constituþionalã
parlamentarã.
Revoluþie managerialã – fenomen apãrut la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea,
pe fondul predominanþei, în sectorul afacerilor din
economiile þãrilor dezvoltate, a firmelor antreprenoriale
„de familie”. Ea reprezintã schimbarea radicalã a principiilor şi practicilor de conducere a firmelor de afaceri,
care constã în separarea atributelor manageriale de
cele de proprietate prin acceptarea ştiinþei conducerii
ca disciplinã de sine stãtãtoare şi în profesionalizarea
actului de management.
Risorgimento (ital. – renaştere) – termen care defineşte
perioada de mişcare pentru eliberare de sub dominaþia
strãinã şi unificarea Italiei (sfârşitul sec. al XVIII-lea – 1870).

Romantism – miºcare artisticã ºi literarã apãrutã în Europa
spre sf. sec. al XVIII-lea. Cultiva sensibilitatea, emoþiile,
imaginaþia ºi fantezia în detrimentul raþiunii ºi logicii.
Promova inspiraþia din folclor ºi trecutul istoric. Alte
trãsãturi: contemplarea naturii, eroi excepþionali.
Rumân – ºerb în Þara Româneascã.
Rusificare – proces de lungã duratã, prin care are loc
asimilarea culturalã ºi lingvisticã (voluntarã sau impusã)
a neruºilor de cãtre poporul rus.

S
Secesiune – acþiune a unui grup sau a unui stat de a se
separa în mod paºnic sau violent cu scopul de a întemeia
un alt grup sau în vederea unirii cu alt stat.
Secularizare – trecerea averilor mãnãstireşti sau bisericeºti
în proprietatea statului.
Semãnãtorism – curent ideologic ºi literar constituit la
începutul secolului XX în jurul revistei „Semãnãtorul”
(1901-1910). La apariþia semãnãtorismului a contribuit
ºi interesul crescând care s-a manifestat în acea perioadã faþã de problema þãrãneascã, aflatã în faza unei
crize acute, marcatã prin repetate rãscoale, care au
culminat cu rãscoala din 1907. Principalul teoretician
al acestui curent a fost Nicolae Iorga.
Semicolonie – stat care formal este independent, dar care,
din punct de vedere economic, depinde de un stat strãin.
Sfânta Alianþã – coaliþie a Imperiului Rus, Prusiei ºi Imperiului Austriac creatã, la iniþiativa þarului Alexandru I,
la 26 septembrie 1815.
Simbolism – miºcare artisticã ºi literarã de la finele secolului al XIX-lea, potrivit cãreia valoarea fiecãrui obiect ºi
fenomen din lumea înconjurãtoare poate fi exprimatã ºi
descifratã cu ajutorul simbolurilor; mod de exprimare,
de manifestare propriu acestui curent.
Sindicate – asociaþii profesionale ale diferitor categorii
de salarizaþi, al cãror scop este apãrarea intereselor
economice şi sociale ale acestora.
Sistem de fabricã – mod de organizare a producþiei
industriale la uzine ºi fabrici.
Sistem economic – mod de organizare a producþiei şi a
repartiþiei bunurilor materiale într-o societate.
Sistem financiar – ansamblu de elemente sau categorii
financiare caracterizat prin legãturi organice între componentele sale, care îi imprimã un caracter unitar, de
sistem (în cadrul unei þãri).
Sistemul de la Viena – conferinþã a statelor europene
desfãºuratã la sfârºitul rãzboaielor napoleoniene cu scopul
de a restaura în Europa ordinea conservatoare existentã
înaintea izbucnirii Revoluþiei Franceze. Scopul Congresului
de la Viena a fost restabilirea regimurilor absolutiste ºi
înlãturarea urmãrilor ocupaþiei franceze în Europa.
Socialism – teorie ºi sistem politic bazat pe aplicarea
practicã a socializãrii mijloacelor de producþie, în care
membrii comunitãþii ºi-au propus sã împartã în mod
mai echitabil veniturile.
Societãþi pe acþiuni – societate comercialã constituitã prin
asocierea mai multor persoane (acþionari), în care responsabilitatea acþionarilor e limitatã la valoarea acþiunilor.
Stat de drept – teritoriul ºi populaþia unei þãri, în care
sunt exercitate autoritatea organelor alese ºi activitatea
oamenilor în baza legilor adoptate de comun acord.

Stat naþional – stat în care existã un grup etnic (naþional)
majoritar.
Statu-quo – situaþie existentã sau care a existat la un moment dat, în raport cu care se apreciazã efectele unui
tratat, ale unei convenþii etc.
Subsidiu – ajutor bãnesc acordat (de stat) în unele þãri unei
persoane, unei instituþii etc.
Supplex-uri – petiþii (numite supplex libellus) scrise de românii din Transilvania începând cu episcopul unit, grecocatolic Ioan Micu-Klein (1692-1768) cãtre autoritãþile
austriece pentru a cere drepturile românilor transilvãneni.
Suveranitate naþionalã – principiul conform cãruia
nicio putere externã nu este superioarã unei naþiuni în
graniþele statului sãu.
Suzeranitate – controlul exercitat de un stat asupra altuia,
care este lipsit de independenþã, dar îºi pãstreazã condiþionat autonomia internã.

Ş
Şcoalã parohialã – ºcoalã de lângã bisericã.
Şerbie – instituþie feudalã caracterizatã prin starea de
dependenþã personalã a þãranului de stãpânul feudal.
Şovinism – atitudine politicã care constã în afirmarea
superioritãþii unei naþiuni asupra celorlalte.

T
Taler olandez – iniþial, era o monedã de argint a Provinciilor
Unite ale Þãrilor de Jos, având drept element caracteristic
un leu rampant, simbolul Olandei, gravat pe revers.
Târg – spaþiu mai întins ºi special amenajat într-un oraº,
unde se vând ºi se cumpãrã (zilnic sau la anumite date)
vite, cereale, alimente, zarzavaturi etc.

Þ
Þãrãnism – curent politic ºi ideologic, apãrut în România la
sfârºitul sec. al XIX-lea, care pornea de la ideea rolului
conducãtor al þãrãnimii, consideratã ca o clasã socialã
unitarã, într-un stat preponderent agrar.

U
Umanism – miºcare culturalã europeanã din sec. XIV–XVII,
care reabiliteazã literatura antichitãþii greco-latine, precum ºi reflecþia personalã despre om ºi valorile umane.

V
Vecin – ºerb în Moldova.
Voloste – unitate administrativ-teritorialã inferioarã în Rusia
(din 1797). Întrunea câteva sate de þãrani ai statului (cu
o populaþie totalã de la 300 la 2000 de bãrbaþi).

Z
Zemstvã – organ eligibil al autoadministrãrii locale în
Rusia (în perioada 1864-1919), care era responsabil
de învãþãmânt, sãnãtate, construcþia drumurilor etc. şi
se gãsea sub controlul Ministerului de Interne.
Zollverein – Uniunea Vamalã Germanã (denumirea
germanã: Zollverein); acord vamal încheiat între Prusia
ºi statele germane vecine, care a intrat în vigoare la
începutul anului 1834. Scopul acestui acord era facilitarea fluxului comercial între aceste state ºi reducerea
competiþiei interne, în contextul revoluþiei industriale.
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Glosar biografic
A
Adison Joseph (1672-1719), reprezentant al iluminismului, scriitor şi publicist englez. A cultivat eseul literar, carac-terizat
prin atitudine satirico-moralizatoare. Dramaturg de succes, a editat, împreunã cu R. Steele, revista „The Spectator”.
Aivazovski Ivan Konstantinovici (1817-1900), pictor rus, maestru al peisajului marin, surprins cu o mare acurateþe
cromaticã în toatã grandioasa şi eterna lui zbatere (Studiu de cer deasupra mãrii, Facerea lumii, Marea Neagrã, Moarã
pe malul unui râu etc.). Autor a peste şase mii de lucrãri, a pictat şi bãtãlii navale, a fost membru a mai multor academii.
Alecsandri Ioan (1826-1884), diplomat şi scriitor român, frate cu Vasile Alecsandri. A participat la Revoluþia de la 1848
din Moldova, a fost agent diplomatic al României la Paris şi Londra. A frecventat cenaclul „Junimea”, autorul nuvelei
Dor de morþi şi al comediei Morunul.
Alecsandri Vasile (1821-1890), scriitor şi om politic român. A activat în calitate de director al Teatrului Naþional din
Iaşi, colaborator la „Dacia literarã”, editor al revistei „Propãşirea”, redactor al revistei „România literarã”. A participat
la Revoluþia de la 1848 din Moldova, a militat pentru Unirea Principatelor. Deputat, ministru de Externe şi ministru al
Romaniei la Paris. A publicat mai multe creaþii (Pasteluri, Poezii populare, Balade, Doine şi lãcrimioare, Legende, Hora
Unirii), a scris comedii (Chiriþa în provincie, Iaşii în carnaval), drame (Despot-Vodã, Ovidiu) nuvele şi povestiri, încercãri
de roman. A fost membru fondator şi membru de onoare al Societãþii Academice Române.
Alexandri Nicolae (1859-1931), jurist şi om politic român, rudã a lui Vasile Alecsandri, s-a nãscut la Chişinãu. A fondat
în 1913 la Chişinãu revista „Cuvânt moldovenesc”, a fost membru al biroului de organizare a „Sfatului Þãrii” şi director
al cotidianului Sfatul Þãrii”, senator, vicepreşedinte al Parlamentului României.
Alexandru, numele a trei împãraþi ruşi din dinastia Romanov; Alexandru I (1777-1825), împãrat (1801-1825), a iniþiat reforme liberale, a aderat la a treia coaliþie împotriva lui Napoleon, a anexat Basarabia în urma rãzboiului cu
otomanii (1806-1812), împreunã cu Austria şi Prusia a format „Sfânta Alianþã” (1815); Alexandru II (1818-1881),
împãrat (1855-1881), fiu al þarului Nicolai I, a realizat câteva reforme (agrarã, administrativã, militarã, a organizat
mai multe rãzboaie cu otomanii, a cucerit Asia Centralã, a înãbuşit rãscoala polonezã; Alexandru III (1845-1864),
împãrat (1881-1894), fiu al lui Alexandru II, a dus o politicã absolutistã, a încheiat o alianþã cu Franþa.
Aman Theodor (1831-1881), pictor şi grafician român, a jucat un mare rol în reorganizarea învãþãmântului artistic
românesc. A fost ultimul reprezentant al academismului în pictura româneascã, receptiv însã la inovaþiile moderne. A
fost autorul unor subiecte de istorie şi legende naþionale (Izgonirea turcilor la Cãlugãreni, Boierii surprinşi la ospãþ de
trimişii lui Vlad Þepeş), portrete (Principesa Zoe Brâncoveanu), peisaje (Corãbii la Constanþa).
Andreescu Ioan (1850 – 1882), pictor român, a studiat la Bucureşti (elev al lui Th. Aman) şi la Paris, unde s-a alãturat
şcolii de picturã de la Barbizon. A avut vocaþie de peisajist (La arat, Stejarul), a pictat flori, naturã moartã şi portrete
(Autoportret, Profil de faþã).
Arbore Zamfir (1848-1933), publicist şi scriitor român, redactorul revistei „Amicul copiilor”, a scris proze, lucrãri despre
Basarabia (Basarabia în sec. XIX, Dicþionarul geografic al Basarabiei). A contribuit la rãspândirea ideilor socialiste în
România.
Asachi Gheorghe (1788-1869), ctitor de culturã, scriitor român. A fost întemeietorul învãþãmântului superior în limba
românã, a pus bazele presei în limba românã,, editând un şir de reviste şi ziare (Albina româneascã, Gazeta de Moldavia, Patria), almanahuri, magazine ştiinþifice şi literare.

B
Bach Johann Sebastian (1685-1750), compozitor şi organist german. A compus cantate şi oratorii (Patimile dupã Ioan,
Patimile dupã Matei, Oratoriul de Crãciun), piese pentru orgã şi pentru clavecin, sonate, suite şi concerte. Opera lui a
influenþat creaþia lui Mozart, Beethoven, Şostakovici etc.
Bakunin Mihail Aleksandrovici (1814-1876), revoluþionar rus, teoretician al anarhismului şi al narodnicismului. A
partcipat la mişcarea revoluþionarã din Europa din 1848. El a considerat cã religia şi statul îngrãdesc libertatea omului.
A fost adversar a lui K. Marx, fiind exclus în 1972, împreunã cu mişcarea sa, din Internaþionala I.
Balzac Honoré de (1799-1850), romancier francez, scriitor politic (Comedia umanã), a dezvãluit tendinþele majore ale
vremii, creând memorabile tipuri şi caractere, pe fundalul unor scene şi scene de moravuri şi medii sociale de mare
diversitate. Operele sale (Gobseck, Colonelul Chabert, Medicul de þarã, În cãutarea absolutului, Iluzii pierdute etc.) au
influenþat decis evoluþia romanului, asupra cãruia a emis judecãþi esenþiale.
Barbu Lãutarul (1780-1860), cântãreþ, cobzar şi violonist român. Descendent al unei familii de lãutari din secolul XVII, a
activat în calitate de staroste al breslei de lãutari din Iaşi mai bine de 40 de ani. Este autorul multor melodii lãutãreşti,
fiind apreciat înalt de Liszt cu prilejul unei vizite la Iaşi.
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Bariþiu Gheorghe (1812-1893), om politic, publicist şi istoric român (Pãrþi alese din istoria Transilvaniei pe douã sute de
ani în urmã). A fost fruntaşul Revoluþiei de la 1848 din Transilvania, a fost fondatorul presei româneşti din Transilvania
(Gazeta din Transilvania), membru fondator al Societãþii Academice Române.
Bãlcescu Nicolae (1819-1852), om politic, istoric şi scriitor român (Mersul revoluþiei în istoria românilor, Românii supt
Mihai Voievod Viteazul). A fost analist critic al societãþii româneşti şi promotor al unui program de transformãri revoluþionare, s-a implicat în mişcarea revoluþionarã, membru fondator al societãþii secrete „Frãþia” şi este considerat
unul din fruntaşii Revoluþiei de la 1848 din Þara Româneascã.
Bãnulescu-Bodoni Gavril (1746-1821), episcop al Moldovei şi al Þãrii Româneşti (1792) şi mitropolit al Basarabiei
(1812-1821). A înfiinþat la Chişinãu o tipografie şi a contribuit la publicarea mai multor volume (Liturghie, Ceaslov,
Biblia şi altele). Din iniþiativa sa, la Chişinãu au fost deschise o şcoalã duhovniceascã şi un seminar teologic.
Beethoven Ludwig van (1770-1827), compozitor german. Geniu al muzicii universale, s-a manifestat în trei mari
genuri: simfonia, sonata şi cvartetul. Titanica sa operã, constituitã din peste 300 de titluri, conþine creaþii cunoscute
şi interpretate în întreaga lume (Missa solemnis, opera Fedilio, uverturile Leonore şi Coriolan, 9 simfonii, 10 sonate,
pentru vioarã şi pian etc.).
Bernardazzi Alessandro (1831-1907), arhitect rus de origine italianã. Între 1856 şi 1878 a fost arhitectorul principal
al oraşului Chişinãu. Autor a peste 30 de proiecte (Biserica Creştineascã, Capela Liceului de Fete, azi biserica Sf.
Teodora şi altele).
Bismarck Otto, prinþ von (1815-1898), om politic german. A fost prim-ministru al Prusiei (din 1862), a realizat unificarea Germaniei în urma rãzboaielor purtate cu Danemarca, Austria, Franþa. Dupã anexarea Alsaciei şi Lorenei, a
proclamat Imperiul German (1871), devine cancelar al Reich-ului (1871-1890), a practicat o politicã autoritarã, a
închieat cu Austria şi Italia (1882) Tripla Alianþã.
Brãtianu, familie de personalitãþi politice româneşti: Brãtianu Dumitru C. (1817-1892), diplomat şi om politic român.
frate cu Ion C. Brãtianu. A participat la Revoluþia de la 1848, membru în Comitetul Democratic de la Londra, a militat
pentru Unirea Principatelor; Brãtianu Ion C. (1821-1891), om politic român, frate cu Dumitru C. Brãtianu. A luat parte
la evenimentele revoluþionare de la 1848, la Paris militeazã pentru înfiinþarea de şcoli în Principate, revenit în þarã îl
susþine pe Al. Ioan Cuza în Unirea Principatelor. A fost de mai multe ori ministru şi prim-ministru al Romaniei, participã
la Congresul de la Berlin (1878), unul din fondatorii PNL, membru de onoare al Academiei Române; Brãtianu Ion I.
C. (1864-1927), om politic român, fiu al lui Ion C. Brãtianu. A fost preşedinte al PNL, prim-ministru al Romaniei, prin
activitatea sa diplomaticã şi politicã a contribuit la desãvârşirea statului naþional unitar român.
Brâncoveanu Constantin, domn al Þãrii Româneşti (1688-1714), a dus o politicã diplomaticã de echilibru, apreciind
realist raporturile de forþã interne şi externe. Domnia lui a însemnat o epocã de glorie şi de înflorire culturalã, în arte
se dezvoltã stilul brâncovinesc, zideşte biserici şi mãnãstiri, curþi şi palate.
Byron Gheorghe Gordon, lord (1788-1824), poet englez, a exercitat o influenþã definitorie asupra romantismului european. Creator al eroului romantic sumbru şi impetuos, dominat de pasiuni tumultuoase. Este autorul multor poeme
(Childe Harold, Don Juan, Cain, Beppo etc.).

C
Cantacuzino Constantin, stolnicul (1640-1716), diplomat, istoric şi geograf român, reprezentant de seamã a umanismului în Þãrile Române. Conduce peste 30 de ani activitatea externã a cancelariei domneşti, contribuie la editarea
Bibliei de la Bucureşti şi la organizarea Academiei Sf. Sava.
Cantemir Antioh (1709-1744), scriitor iluminist şi diplomat rus, fiu al lui D. Cantemir. Unul din iniþiatorii clasicismului
în literatura rusã. A scris satire (Minþile mele sau a celor ce iubesc ştiinþa), tratate filosofice (Scrisori despre culturã şi
om), ode, fabule, epopei (Petrida).
Cantemir Dimitrie (1673-1723), cãrturar român, domn al Moldovei (1693, 1710-1711), a încercat sã recâştige independenþa þãrii încheind o alianþã cu Petru I, þarul Rusiei. Dupã înfrângerea de la Stãnileşti (1711) se refugiazã în
Rusia, unde a devenit consilier al lui Petru I. A fost unul dintre savanþii cu renume european al secolului. A scris lucrãri
filosofice (Icoana de nezugrãvit a ştiinþei sacrosancte), literare (Istoria ieroglificã), istorice (Hronicul vechimii a romanomoldo-vlahilor), geografice (Descrierea Moldovei), a inventat primul sistem de notare pentru muzica turceascã.
Caragiale Ion Luca (1852-1912), scriitor român, a scris comedii (O noapte furtunoasã, O scrisoare pierdutã şi altele),
nuvele psihologice (O fãclie de Paşte, Pãcat...), povestiri fantastice (Abu Hassan). A fost director general al teatrelor,
redactor al ziarului „Timpul”, editeazã reviste umoristice, a fãcut parte din Societatea „Junimea”.
Carol – regi ai Angliei: Carol I (1600-1649), rege al Angliei, Scoþiei şi Irlandei, fiul lui Iacob I. A domnit în mod despotic,
atrãgând duşmãnia maselor. Înfrânt de armata parlamentului condusã de O. Cromwell; Carol II (1630-1685), rege
al Angliei, Scoþiei şi Irlandei, fiu al lui Carol I, a restabilit absolutismul şi a dus o politicã externã favorabilã Franþei.
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Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen (1839-1914), domn (1866-1881) şi rege (1881-1914) al României. A fost
ales dupã detronarea lui Al. Ioan Cuza prin plebiscit. În timpul domniei lui a fost proclamatã independenþa României
(1877), a fost comandantul suprem al armatei româneşti în rãzboiul antiotoman (1877-1878), a legat România de
Puterile Centrale.
Colbert Jean-Baptiste (1619-1683), economist şi om politic francez, a cumulat funcþia de controlor general al finanþelor,
aplicând o politicã fiscalã şi financiarã abilã, care a consolidat puterea centralã a regelui Ludovic XIV. A fost protector
al artelor, fondator de academii.
Costin Miron (1633-1991), cronicar şi cãrturar român, a fost mare vornic şi mare logofãt. A redactat multe lucrãri
(Letopiseþul Þãrii Moldovei de la Aron-Vodã încoace), a scris opere (De neamul moldovenilor) cu referire la originea
românã a poporului şi a limbii române.
Coşbuc Eugen (1866-1918), poet român, reprezentant al şcolii transilvãnene de literaturã. În operele sale a cântat satul
românesc în toate aspectele lui (Balade şi idiile, Fre de tort), a scris desprea viaþa cotidianã (Nunta Zamfirii, Cântece
de vitejie), a redactat studii de folcloristicã, a colaborat cu revistele „Semãnãtorul”, „Viaþa literarã”.
Creangã Ion (1839-1889), scriitor român, diacon, apoi institutor, prieten a lui M. Eminescu. A fost autor de manuale
şcolare şi texte didactice, poveşti şi povestiri (Povestea lui Harap-Alb, Capra cu trei iezi, Danilã Prepeleac, Ivan Turbincã,
Punguþa cu doi bani). Capodopera sa, Amintiri din copilãrie, este o proiecþie idealizatã a vârstei copilãriei.
Cuza Alexandru Ioan (1820-1873), primul domn al Principatelor Unite (1859-1862) şi al statului naþional România. A fost
participant activ la revoluþia de la 1848 din Moldova. Împreunã cu M. Kogãlniceanu, a iniþiat un program larg de reforme,
care au condus la modernizarea statului. A fost silit sã abdice de la putere în 1866 de cãtre „monstruoasa coaliþie”.

D
Danton Georges Jacques (1759-1794), om politic, avocat şi orator francez, a fost unul din conducãtorul Revoluþiei
Franceze (1789-1794). A întemeiat Clubul Cordelierilor, a fost membru al Comitetului Salvãrii Publice şi şef al guvernului insurecþional. Ghilotinat de partizanii lui Robespierre, pentru cã a cerut încetarea terorii.
Darwin Charles Robert (1809-1882), naturalist englez, creatorul teoriei evoluþioniste (Originea speciilor...), a demonstrat
experimental materialitatea lumii vii şi a susþinut originea animalã a omului.
Delavrancea Barbu (1858-1918), scriitor, avocat şi om politic român, orator remarcabil şi publicist pasionat. Opera lui
literarã se situeazã la interferenþa romantismului cu naturalismul. A creat nuvele idilice (Sultãnica) sau realiste (Hagi
Tudose). Trilogia lui (Apus de soare, Viforul şi Luceafãrul) evocã patetic domnia lui Ştefan cel Mare şi a urmaşilor sãi.
Dizel Rudolf Christian Karl (1858-1913), inginer german, inventatorul şi realizatorul motorului cu aprindere prin
compresiune, care îi poartã numele.
Disraeli Benjamin, conte de Beaconsfield (1804-1881), om politic şi scriitor britanic. A fost un mare romancier
(Vivian Gerey, Alroy), deputat conservator, şeful Partidului Tory, apãrãtor al protecþionismului, prim-ministru pe timpul
reginei Victoria.
Dostoevscki Fiodor Mihailovici (1821-1881), scriitor rus, a debutat cu un roman (Oameni sãrmani), a scris despre
experienþa sa siberianã (Amintiri din casa morþilor, Însemnãri din subteranã). Operele sale (Crimã şi pedeapsã, Idiotul,
Demonii, Fraþii Karamazov) au o importanþã capitalã pentru literatura rusã şi cea universalã.

E
Ecaterina, numele a douã împãrãtese ale Rusiei: Ecaterina I (1684-1727), împãrãteasã (1725-1727), soþia lui Petru
cel Mare, a înfiinþat Înaltul Consiliu Secret, prin care a consolidat autocraþia; Ecaterina II (1729-1796, împãrãteasã
(1762-1796), a reprezentat în Europa tipul de „despot luminat”, cultivând relaþiile cu Voltaire şi Diderot, a impus multe
reforme administrative, a susþinut literatura şi artele. A dus o politicã anexionistã, prin rãzboaiele purtate cu otomanii
şi suedezii, a participat la cele trei împãrþiri ale Poloniei.
Elisabeta Petrovna (1709-1762, împãrãteasã a Rusiei din dinastia Romanov, fiica lui Petru I, a favorizat prin reformele
sale dezvoltarea economico-socialã şi culturalã a þãrii, a fondat Universitatea din Moscova.
Eminescu Mihai (1850-1889), poet român (Luceafãrul, Opere, Sara pe deal, Scrisori, Glossa şi altele), a fost director al Bibliotecii Universitãþii din Iaşi, revizor şcolar, redactor la ziarul conservator „Timpul”. Este considerat pe bunã
dreptate cel mai mare poet al românilor, „expresia integralã a sufletului românesc” (N. Iorga), „omul deplin al culturii
româneşti” (C. Noica).

F
France Anatole (1844-1924), scriitor francez, a avut un spirit profund şi vast, complex, sceptic şi ironic, dar tolerant şi
constructiv. A scris opere (Insula pinguinilor, Revolta îngerilor, Viaþa literarã, Geniul latin) în care reia şi dezbate în mod
original principalele probleme ale filosofiei morale.
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Franklin Benjamin (1706-1790), fizician, gânditor iluminist şi om politic american. A fost deputat al primului Congres
american, A redactat împreunã cu Th. Jefferson „Declaraþia de independenþã”, a fondat prima bibliotecã publicã la
Philadelphia şi Universitatea din Pennsylvania, a cercetat fenomenele electrice, a inventat paratrãsnetul.

G
Garibaldi Giuseppe (1807-1882), general şi om politic italian, unul din conducãtorii luptei pentru eliberarea şi unificarea
naþionalã a Italiei. A luptat împotriva austriecilor, a luptat în Sicilia, Neapole (expediþia cãmãşilor roşii) contribuind la
unificarea Italiei, a partcicipat ca voluntar la apãrarea Franþei în rãzboiul franco-prusian (1870-1871).
Ghica, familie de boieri din Þara Româneascã şi Moldova, care a dat importanþi domni şi oameni politici în secolele XVII-XIX:
Ghica Gheorghe, Ghica Grigore II, Ghica Matei, Ghica Grigore III, Ghica Grigore Dimitrie, Ghica Grigore Alexandru.
Goethe Johann Wolfgang von (1749-1832), scriitor, gânditor şi om de ştiinþã german, figurã reprezentativã a epocii
sale, este creatorul poeziei naþionale germane (Cântece, Poezii), a scris multe drame (Prometeu, Egmont), prozã (Suferinþele tânãrului Werther), poeme (Faust, Elegiile romane), romane (Afinitãþile elective).
Gogol Nicolai Vasilevici (1809-1852), scriitor rus, reprezentant de seamã al literaturii secolului sãu, maestru al comicului. A fost creatorul romanului modern rus (Suflete moarte), a scris drame (Revizorul), prozã romanticã de evocare a
trecutului eroic (Taras Bulba).
Goya y Lucecientes, Francisco Jose de (1746-1828), pictor şi gravor spaniol, portretist desãvârşit, rafinat şi sarcastic
(Familia regelui Carol IV, Ducesa de Alba, Maja nudã etc.).
Grigorescu Nicolae (1838-1907), pictor şi desenator român, creatorul cel mai însemnat al picturii moderne române (Pe
malul Siretului, Fetele torcând la poartã, Luminiş, Ciobãnaş, Þãrancã cu maramã, Car cu boii pe înserat etc.).

H
Haret Spiru (1851-1912), matematician, sociolog, pedagog şi om politic român. A elaborat o teorie de mecanicã socialã,
a fost de mai multe ori ministru al Instrucþiunii Publice, a realizat reforma generalã a învãþãmântului.
Hasdeu Bogdan Petriceicu (1838-1907), scriitor, lingvist, folclorist şi istoric român, unul dintre spiritele enciclopedice ale
culturii române. A fost fondatorul multor publicaþii, a scris poezii romantice (Sarcasm şi ideal), prozã (nuvela Duduca
Mamica), romane istorice (Rãzvan şi Vidra), studii istorice (Ion-Vodã cel Cumplit), a proiectat şi redactat dicþionarultezaur al limbii române.
Hegel Gheorg Wilhelm Fridrich (1770-1831), filosof german, unul dintre clasicii filosofiei europene. A creat un sistem
filosofic opus dualismului lui Kant, teoretician al dialecticii, istoric şi spiritual (Fenomenologia spiritului, Ştiinþa logicii,
Enciclopedia ştiinþelor filosofice, Estetica, Filosofia istoriei etc.).
Hugo Victor Marie (1802-1885), scriitor francez, personalitate de prim rang a literaturii universale, reprezentant al
romantismului. A scris drame (Cromwell), poezii (Orientalele), poeme (Legenda secolelor), prozã (Mizerabilii, NotreDame de Paris).

I
Iancu Avram (1824-1872), revoluþionar român, unul din liderii Revoluþiei de la 1848-1849 din Transilvania, supranumit
„Craiul munþilor”, a apãrat regiunea Munþilor Apuseni împotriva oştirilor maghiare, pe care le-a învins în câteva lupte.
Ipsilanti, familie de fanarioþi: Ipsilanti Alexandru, Ipsilanti Constantin, domni ai Þãrii Româneşti şi ai Moldovei; Ipsilanti
Alexandru, general în armata rusã, şef suprem al Eteriei, a luptat pentru eliberarea Greciei de sub otomani. Întrând
în disensiune cu Tudor Vladimirescu, a pus la cale uciderea acestuia.

K
Kant Immanuel (1724-1804), filosof german, întemeietorul filosofiei clasice germane. A elaborat o ipotezã cosmologicã (Istoria generalã a naturii şi teoria cerului), a expus sistemul idealismul transcendental (Critica raþiunii pure,
Critica raþiuni practice, Critica puterii de judecatã). În planul ideilor social-politice este un reprezentant ilustru al
iluminismului.
Kiseleff Pavel Dmitrevici (1788-1872), general de armatã rus, a fost preşedintele divanurilor Moldovei şi Þãrii Româneşti
(1829-1834), a avut un rol important în reorganizarea administrativã a Principatelor şi în elaborarea „Regulamentelor
organice”, ambasador al Rusiei la Paris.
Kogãlniceanu Mihail (1817-1891), om politic, istoric, publicist şi scriitor român. A contribuit la centralizarea ideologiei paşoptiste, a redactat în emigraþie „Dorinþele partidei naþionale din Moldova”. A fost un militant pentru unirea
Principatelor, a avut un rol însemnat în promovarea unor reforme dupã Unire, ministru, prim-ministru şi ministru de
externe al României. a predat istoria la Academia Mihãileanã din Iaşi, a editat „Arhiva româneascã”, a redactat o
istorie naþionalã, a abordat proza autobiograficã şi de observaþie socialã.
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L
Lazãr Gheorghe (1779-1823), cãrturar şi pedagog român, a fost întemeitorul şi conducãtorul primei şcoli superioare
în limba românã din Þara Româneascã. A exercitat o mare influenþã asupra generaþiei de la 1848 şi în modernizarea
culturii române.
Lenin Vladimir Ilici (1870-1924), revoluþionar şi om politic rus, fondator al organizaþiei revoluþionare bolşevice de stânga
şi al partidului comuniştilor în Rusia. A prezentat în „Tezele din aprilie” planul transformãrilor revoluþiei burghezodemocratice în revoluþie socialistã, realizatã prin lovitura de stat a bolşevicilor în noiembrie 1917, apoi a devenit primul
preşedinte al guvernului sovietic.
Lermontov Mihail Iurievici (1814-1841), poet, prozator şi dramaturg rus. A scris un şir de opere (Borodino, Caucazul,
Poetul, Meditaþie, poemul Demonul, romanul Un erou al timpului nostru), rod al unei sensibilitãþi romantice, a modelat
teme curente ale liricii timpului, reîmprospãtate în elanul sincer al trãirilor personale.
Lincoln Abraham (1809-1865), om politic american, deputat în Congres, unul dintre fondatorii Partidului Republican,
preşedinte al SUA în anii 1860-1865. Alegerea sa a declanşat secesiunea statelor din Sud, a fost un partizan al abolirii
sclaviei, a propus un program de reconstrucþie destinat reconcilierii.

M
Maiorecu Titu (1840-1917), critic, teoritician literar şi om politic român, ministru şi prim-ministru al României. A fost
mentor al societãþii „Junimea”, a promovat criteriul estetic în judecarea operelor literare (O cercetare criticã asupra
poeziei române de la 1867) şi a contribuit la afirmarea marilor scriitori ai epocii (Eminescu, Caragiale, Creangã,
Slavici). A propus un model de oratorie politicã (Discursuri parlamentare) şi a redactat un preþios jurnal (Însemnãri
zilnice).
Maria Tereza (1717-1780), împãrãteasã a Imperiului Roman de Naþiune Germanã şi reginã a Ungariei, s-a aliat cu
Franþa şi Rusia împotriva Prusiei în Rãzboiul de 7 ani (1756-1763), a participat la prima împãrþire a Poloniei (1772),
ocupând Galiþia.
Marx Karl (1818-1883), filosof şi economist german. A creat propriul sistem de gândire filosoficã, economicã şi socialã,
bazat pe materialismul istoric, oglindit în opere diverse (Problema evreiascã, Sfânta familie, Ideologia germanã,
Capitalul, Manifestul Partidului Comunist etc.).
Mateevici Alexie (1888-1917), poet român, a dus o activitate publicisticã pe paginile ziarului „Basarabia”. A fost
autorul multor traduceri şi prelucrãri originale, a scris poezii (Limba noastrã), a fost preot militar, participant la luptele
de la Mãrãşeşti (1917).
Mavrocordat, familie de fanarioþi din Constantinopol, înruditã cu boierime româneascã, din rândul cãreia au fost numiþi mai mulþi domni ai Moldovei şi Þãrii Româneşti în secolele XVII - XVIII: Nicolae Mavrocordat (a unificat dãrile, a
fost preocupat de dezvoltarea învãþãmântului), Ioan Mavrocordat (a tratat Pacea de la Passarowitz, 1718 cu Imperiul
Habsburgic şi Veneþia), Constantin Mavrocordat (a realizat numeroase reforme ale justiþiei, a fiscalitãþii, a armatei,
urmãrind modernizarea statului).
Mazzini Giuzeppe (1805-1872), om politic şi revoluþionar italian. A avut un rol important în Revoluþia de la 1848-1849,
a fost unul dintre conducãtorii mişcãrii pentru unificarea Italiei, susþinãtor al lui Garibaldi.
Mendeleev Dmitri Ivanovici (1834-1907), chimist rus, profesor la Universitatea din Sankt Petersburg. A elaborat legea
potrivit cãreia elementele chimice cunoscute se pot ordona dupã masa atomicã (Sistemul lui Mendeleev).
Milescu Nicolae, spãtarul (1636-1708), diplomat şi cãrturar român, boier din Moldova, ajunge spãtar în 1659. Cãlãtoreşte
prin Europa, Imperiul Otoman, China, unde a scris un şir de lucrãri (Istoria Imperiului otoman, Descrierea Chinei),
alte scrieri valoroase sub raport literar şi documentar.
Montesquieu Charles-Louis de Secondat, baron (1689-1755), scriitor, jurist şi filosof francez, principalul reprezentant al iluminismului, a colaborat la scrierea „Enciclopediei franceze”. În romanul „Scrisori persane” vizeazã realitãþi şi
moravuri din Franþa epocii absolutiste. A fost unul din creatorii legislaþiei moderne (Spiritul legilor), principiile promovate
de el au stat la fundamentul Constituþiei Franþei din 1791.
Mozart Wolfgang Amadeus (1756-1791), compozitor austriac, reprezentant al clasicismului vienez, unul dintre cei mai
mari creatori din istoria muzicii universale. A realizat opere strãlucitoare: concerte de pian, muzicã instrumentalã, religioasã, muzicã de divertisment, serenade (Rãpirea din Serai, Nunta lui figaro, Don Giovanni, Recviem, Mica serenadã).

N
Napoleon I Bonaparte (1769-1821), împãrat al Franþei (1804-1814 şi 1815). A fost comandant al campaniei în Italia
(1796-1797), apoi din Egipt (1798-1799), instituie o dictaturã militarã, devine consul, apoi se proclamã împãrat. Realizeazã un şir de reforme interne pentru consolidarea statului. Pe plan extern, întreprinde un şir de campanii militare
pentru dominaþie în Europa, obþinând victorii, dar şi înfrângeri în anii 1812-1814 în Rusia, Austria şi Prusia.
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Negruzzi Costache (1808-1868), scriitor român, reprezentant al curentului naþional şi popular al „Daciei literare”. A
fost director al Teatrului Naþional din Iaşi, membru fondator al Societãþii Academice române. A scris nuvele istorice
(Alexandru Lãpuşneanu), prozã epistolarã (Negru pe alb), poeme epice (Aprodul Purice).
Newton Isaac (1642-1727), fizician, matematician şi astronom englez. A dus o activitate mare ştiinþificã prodigioasã,
desfãşuratã în mai multe domenii. A descoperit legea atracþiei universale şi a pus bazele mecanicii clasice şi ale mecanicii cereşti. În fizicã, a studiat descompunerea şi interferenþa luminii şi a construit telescopul cu reflexie.
Nobel Alfrred (1833-1896), chimist şi industriaş englez, inventatorul dinamicii. A instituit prestigiosul premiu internaþional,
printr-o dispoziþie testamentarã, care se decerneazã, începând cu 1901, pentru cele mai importante realizãri în fizicã,
chimie, medicinã, literaturã, politica de promovare a pãcii şi economie.

P
Pestalozzi Johann Heinrich (1746-1827), pedagog elveþian. A modernizat metodele şi conþinutul învãþãmântului
primar, îmbinând educaþia cu activitatea practicã (Orã de searã a unui sihastru, Leonard şi Gertruda).
Petru cel Mare, Alexeevici (1672-1725), þar (1682-1721) şi împãrat (1721-1725) al Rusiei, ctitorul Rusiei moderne,
remarcabil militar şi om politic. Pe plan intern, a reformat cu autoritate dispoticã administraþia, economia, armata,
justiþia. A întemeiat oraşul Sankt Petersburg, transformându-l în capitala Rusiei. Pe plan extern, a organizat campanii
militare împotriva Imperiului Otoman şi Suediei, a încheiat o alianþã cu D. Cantemir, domnul Moldovei, împotriva
otomanilor, devenit dupã înfrângerea de la Stãnileşti (1711) unul din consilierii sãi.
Popov Alexandr Stepanovici (1859-1906), electrician rus, a inventat antena de radiorecepþie şi a realizat primul
aparat de recepþie radiotelegraficã.
Puşkin Alexandr Sergheevici (1799-1837), poet rus, primul mare poet romantic, întemeietorul literaturii ruse moderne. A scris poeme epico-lirice (Ruslan şi Ludmila, Prizonierul din Caucaz, Þiganii), poeme istorico-eroice (Poltava,
Cãlãreþul de aramã), roman în versuri (Evghenii Oneghin), nuvele (Dama de picã, Fata cãpitanului), drama istoricã
(Boris Godunov). A fondat revista „Sovremenik”.

R
Rakoczi, familie de nobili maghiari din Transilvania: Gheorghe Rakoczi I (1593-1648), principe al Transilvaniei (16301648); Gheorghe Rakoczi II (1621-1660), principe al Transilvaniei (1648-1660); Francisc Rakoczi (1676-1735),
prin-cipe al Transilvaniei (1704-1711), a condus rãscoala antihabsburghicã din Ungaria şi Transilvania (1703-1711).
Rembrandt Harmenz van Rijn (1606-1669), pictor şi gravor olandez. A fost unul din cei mai mari pictori ai lumii,
recunoscut pentru operele create: portrete de grup (Rondul de noapte, Lecþia de anatomie a doctorului Tulp) şi individuale (Jan Six, Evreu bãtrân), autoporetrete, compoziþii cu motive religioase (Hristos din Emaus, Binecuvântarea lui
Iacob, Întoarcerea fiului risipitor), gravuri în acvaforte (Dr Faust, Piesa de 100 de guldeni).
Roosevelt Theodore (1858-1919), om politic american, deputat republican, preşedinte al SUA (1901-1909). A fost un
susþinãtor al politicii externe dure, a primit Premiul Nobel pentru pace.
Rousseau Jean-Jacques (1712-1778), filosof şi scriitor francez, unul din principalii reprezentanþi ai iluminismului. În
operele sale denunþã toate formele puterii şi iluzia progresului, susþine revenirea la naturã şi armonia dintre oameni
(Discurs asupra ştiinþei şi artelor, Discurs asupra originii şi cauzelor inegalitãþii dintre oameni, Contractul social).
Russo Alecu (1819-1859), scriitor român, participant la mişcarea revoluþionarã de la 1848 din Moldova şi Transilvania. A avut concepþii unioniste, considerat unul din principalii ideologi ai curentului naþional-popular. A scris despre
cãlãtoriile sale şi legendele locurilor strãbãtute (Piaþa Teiului, Stânca Corbului), a fost un observator lucid al realitãþii
autohtone (Iaşii şi locuitorii lui la 1840), a scris poemul alegoric în prozã (Cântarea României), poezii (Poezia popularã),
memoralisticã (Amintiri, Jurnalul unui exilat politic), culege balada „Mioriþa”.

S
Schopenhauer Arthur (1788-1860), filosof german. Opera sa fundamentalã (Lumea ca voinþã şi reprezentare) este
consideratã o expresie a pesimismului absolut, instituie voluntarismul în filosofia modernã europeanã.
Stephenson George (1781-1848), inginer englez, considerat întemeietorul transportului feroviar, constructorul primei
locomotve cu aburi.
Sturdza, familie de domni ai Moldovei: Ioan Sandu Sturdza, domnitor al Moldovei (1822-1828), primul domn pãmântean
dupã epoca fanarioþilor, a întreprins unele reforme în administraþie, este întemeietorul şcolii superioare de la „Trei
Ierarhi”; Mihai Gr. Sturdza, domn al Moldovei (1834-1848), a dus o politicã preponderent conservatoare, a întreprins
reforme în domeniul organizãrii şi administraþiei de stat, a înfiinþat Academia Mihãileanã şi a încheiat o uniune vamalã
cu Þara Româneascã.
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T
Tolstoi Lev Nicolaevici, conte (1828-1910), scriitor rus. A fost o personalitate monumentalã a literaturii ruse, a sintetizat
în opera sa o epocã cu frãmântãrile şi dramele ei. A scris prozã autobiograficã (Copilãria, Adolescenþa, Tinereþea),
romane cu dimensiuni epopeice (Rãzboi şi pace, Ana Karenina), nuvele (Povestiri din Sevastopol, Cazacii), drame
(Puterea întunericului).
Twain Mark (1835-1910), scriitor american, ucenic tipograf, pilot, soldat, miner, jurnalist. A scris un şir de romane pentru
copii şi tineret de mare popularitate (Prinþ şi cerşetor, Un yankeu la curtea regelui Arthur).

V
Victoria (1819-1901), reginã a Marii Britanii şi Irlandei (1837-1901). În timpul guvernãrii ei, Marea Britanie a atins
apogeul puterii maritime şi coloniale. Perioada de înflorire economicã şi culturalã din a doua jumãtate a sec. XIX este
cunoscutã sub numele de epocã victorianã.
Vladimirescu Tudor (1780-1821), om politic român. A participat voluntar, cu cetele de panduri, la rãzboiul ruso-otoman
din 1806-1812, a fost organizatorul rãscoalei de la 1821 din Þara Româneascã, a încheiat cu eteriştii o înþelegere
prin care trebuiau sã-şi uneascã forþele contra otomanilor, soldatã cu insucces. Trãdat de Ipsilanti, este ucis în urma
unui complot.
Voltaire François-Marie Arouet (1694-1778), scriitor francez. A avut o biografie petrecutã între închisori şi pa-late,
între exil şi triumf, a fost înzestrat cu un spirit deosebit, autor al unei opere ce cuprinde peste 2000 de titluri şi peste
14000 de scrisori. A scris poeme epice (Omul de lume, Templul gustului), tragedii (Brutus, Moartea lui Cezar, Mahomed
sau Fanatismul), povestiri filosofice (Naivul, Candid sau Optimistul), eseuri (Tratat despre toleranþã etc.). A aplicat o
concepþie nouã şi în scrierea istoriei, pe care a supus-o unei judecãþi critice (Istoria lui Carol al XII-lea, Încercare asupra
istoriei generale şi asupra moravurilor şi spiritului naþiunilor).

X
Xenopol Alexandru D. (1847-1920), istoric, economist şi sociolog român. A fost profesor la Universitatea din Iaşi,
profesor onorific la Sorbona, membru al „Junimii”, director al revistei „Arhiva”. Este autorul primei sinteze complete
a istoriei poporului român (Istoria românilor din Dacia Traianã, în 14 volume), unul dintre filosofii istoriei (Caracterul
ştiinþific al istoriei). A acordat o atenþie deosebitã publicãrii izvoarelor istorice (Documente privitoare la rãpirea Bucovinei
de austrieci).
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Tabel cronologic
1640
1642-1648
1643-1715
1646
1649
1653-1858
1660-1820
1666
1679
1683
1688
1691
1700-1721
1710-1711
1711
1711, 1716

Începutul epocii moderne
Rãzboiul civil din Anglia
Guvernarea lui Ludovic al XIV-lea în Franþa
„Pravila” lui V. Lupu
Actul despre declararea Republicii engleze
Protectoratul lui O. Cromwell
Revoluþia industrialã în Anglia
Prima menþiune despre Chişinãu ca oraş
Adoptarea „Habeas Corpus Act”
Înfrângerea otomanilor sub Viena
„Revoluþia glorioasã” în Anglia
Diploma leopoldinã
Rãzboiul Nordic
Rãzboiul ruso-turc
Tratatul de la Luþk între D. Cantemir şi Petru I
Instaurarea regimului fanariot în Principatele
Române
1714
Fondarea Academiei din Iaşi
1716-1718 Rãzboiul ruso-austro-turc
1735-1739 Rãzboiul ruso-austro-turc
1746, 1749 Abolirea şerbiei în Moldova şi Þara
Româneascã
1756-1763 Rãzboiul de Şapte Ani
1766
Fondarea şcolii domneşti din Chişinãu
1768-1774 Rãzboiul ruso-turc. Pacea de la KuciukKainargi
1772, 1793, 1795 Cele trei împãrþiri ale Poloniei
1775
Anexarea Bucovinei de cãtre Habsburgi
1776
Declaraþia de independenþã a SUA
1784
Rãscoala lui Horea, Cloşca şi Crişan
1787
Adoptarea Constituþiei SUA
1787-1792 Rãzboiul ruso-austro-turc. Pacea de la Iaşi.
Anexarea teritoriului din stânga Nistrului
1789-1799 Revoluþia burghezã din Franþa
1789
Adoptarea „Declaraþiei drepturilor omului şi
ale cetãþeanului”
1791, 1793, 1795
Adoptarea constituþiilor franceze
1792
Proclamarea Primei Republici în Franþa
1799-1804 Consulatul în Franþa
1801-1825 Guvernarea þarului rus Alexandru I
1804-1814 Primul Imperiul al lui Napoleon
1806-1812 Rãzboiul ruso-turc. Pacea de la Bucureşti.
Anexarea Basarabiei la Rusia
1807
Tratatul de la Tilzit
1807
R. Fulton a construit primul vapor.
1812
„Regulamentul despre guvernarea vremelnicã
a Basarabiei”
1813
Deschiderea Seminarului Teologic din
Chişinãu
1814
Stephenson a construit prima locomotivã.

1814-1815 Congresul de la Viena. Crearea Sfintei Alianþe
1818
„Regulamentul despre autonomia regiunii
Basarabiei”
1821
Rãscoala sub conducerea lui T. Vladimirescu
1825
Prima crizã economicã în Anglia
1825
Rãscoala decembriştilor în Rusia
1825-1855 Domnia lui Nicolai I, þarul Rusiei
1828-1829 Rãzboiul ruso-turc. Pacea de la Adrianopol
1830
Revoluþia burghezo-democraticã în Franþa
1831-1834 Adoptarea Regulamentelor Organice
1831, 1834 Rãscoale la Lion, Franþa
1833
Deschiderea primului gimnaziu din Chişinãu
1835
Deschiderea Academiei Mihãilene din Iaşi
1837-1901 Domnia reginei Victoria în Anglia
1840
Deschiderea Teatrului Naþional din Iaşi
1840-1842 “Rãzboiul opiumului”
1844
Rãscoala din Silezia, Germania
1848-1848 Revoluþii burghezo-democratice în Europa
1850-1861 Rãscoala taipinilor în China
1851
Prima expoziþie internaþionalã de la Londra
1852
Proclamarea celui de-al Doilea Imperiu
Francez
1852-1870 Guvernarea lui Napoleon al III-lea în Franþa
1853-1856 Rãzboiul Crimeii
1855-1881 Domnia lui Alexandru al II-lea în Rusia
1856
Congresul de la Paris
1857
Lucrãrile adunãrilor ad-hoc în Principatele
Române
1857-1859 Rãscoala anticolonialã în India
1858
Convenþia de la Paris
1859
Unirea Principatelor Române sub Al. I. Cuza
1859
Ch. Darwin publicã lucrarea „Originea speciilor prin selecþie naturalã...”
1860-1865 Preşedinþia lui A. Lincoln în SUA
1860
Inaugurarea Universitãþii din Iaşi
1860
Campania „miei lui J. Garibaldi”
1861
Recunoaşterea unirii depline a Principatelor
Române
1861-1865 Rãzboiul civil din SUA
1861
Abolirea şerbiei în Imperiul Rus
1862
Deschiderea primului Parlament în România
1863
Fondarea societãþii „Junimea”
1865-1877 Perioada Reconstrucþiei în SUA
1866
Abdicarea lui Al. I. Cuza.
1866-1914 Domnia lui Carol I în România
1866
Adoptarea primei Constituþii a României
1866
A. Nobel inventeazã procedeul fabricãrii
dinamitei.
1866
Constituirea Confederaþiei Germane de Nord
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1868
1869
1870
1871
1870-1871
1871
1871
1871-1879
1873
1873
1876
1876
1877
1877-1878
1878
1878
1881
1882
1883
1885
1885, 1895
1886

Înfãptuirea legii agrare în Basarabia
D. I. Mendeleev descoperã legea periodicitãþii
elementelor.
Alipirea Romei şi definitivarea unificãrii Italiei
Proclamarea Republicii a III-a în Franþa
Rãzboiul franco-prusian.
Proclamarea celui de-al Doilea Reich German
Comuna din Paris
Guvernarea lui Bismarck în calitate de reichcancelar
Basarabia obþine statut de gubernie a Imperiului Rus.
„Alianþa celor trei împãraþi”
Al. G. Bell inventeazã telefonul.
Tratativele de la Livadia
Proclamarea independenþei României
Rãzboiul ruso-turc
Tratatul de la San-Stefano. Congresul de la
Berlin
Th. Edison inventeazã lampa cu incandescenþã.
Încoronarea lui Carol I rege al României
Formarea Triplei Alianþe
Aderarea României la Tripla Alianþã
Formarea partidului Congresul Naþional
Indian
K. Bentz şi G. Daimler inventeazã automobilul
Greva generalã la care 1 mai a fost proclamatã Ziua Muncii

1888
1888-1918
1889
1892
1894-1917
1895
1898
1899, 1907
1904-1902
1901-1909
1903
1904-1905
1904, 1907
1905
1905-1907
1906
1908
1910-1917
1911-1913
1912-1920
1912-1913
1913
1913
1914-1918
1918

H. Hertz elaboreazã teoria undelor electromagnetice.
Domnia lui Wilhelm al II-lea în Germania
Adoptarea Constituþiei în Japonia
R. Diesel inventeazã motorul cu ardere internã.
Domnia lui Nicolai al II-lea în Rusia
G. Marconi şi A. Popov inventeazã radioul.
Pierre şi Marie Curie descoperã radioactivitatea.
Conferinþa de la Haga
Construcþia Canalului Panama
Preşedinþia lui Th. Roosevelt în SUA
Fraþii Wright realizeazã primul zbor cu avionul.
Rãzboiul ruso-japonez
Crearea Antantei
A. Einstein formuleazã teoria relativitãþii.
Revoluþia burghezã democraticã în Rusia
Crearea Partidului Laburist în Anglia
Proclamarea independenþei Bulgariei
Revoluþia în Mexic
Revoluþia în China
Preşedinþia lui W. Wilson în SUA
Rãzboaiele balcanice. Pacea de la Bucureşti
H. Ford introduce banda rulantã în industrie.
E. Rutherford şi N. Bohr elaboreazã structura
atomicã
Primul Rãzboi Mondial
Unirea Basarabiei, Bucovinei ði Transilvaniei
la Regatul României

ªcoala/Liceul ......................................................
Manualul nr. ..................
Anul de
folosire

Numele şi prenumele elevului
care a primit manualul

Anul
şcolar

Aspectul manualului
la primire
la returnare

1
2
3
4
5
* Profesorii vor verifica dacă numele elevului este scris corect.
* Elevii nu trebuie să facă nici un fel de însemnări în manual.
* Aspectul manualului (la primire şi la returnare) se va aprecia: nou, bun, satisfăcător, nesatisfăcător.

240 / Tabel cronologic

