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Deºteaptã-te, române!

Deºteaptã-te, române, din somnul cel de moarte,

În care te-adâncirã barbarii de tirani!

Acum ori niciodatã croieºte-þi altã soartã,

La care sã se-nchine ºi cruzii tãi duºmani!

Acum ori niciodatã sã dãm dovezi la lume

Cã-n aste mâni mai curge un sânge de roman

ªi cã-n a noastre piepturi pãstrãm cu falã-un nume,

Triumfãtor în lupte, un nume de Traian!

...........................................................

Priviþi, mãreþe umbre, Mihai, ªtefan, Corvine,

Româna naþiune, ai voºtri strãnepoþi,

Cu braþele armate, cu focul vostru-n vine,

„Viaþa-n libertate, ori moarte!” strigã toþi.

...........................................................

Preoþi, cu crucea-n frunte! cãci oastea e creºtinã,

Deviza-i libertate ºi scopul ei prea sfânt.

Murim mai bine-n luptã, cu glorie deplinã,

Decât sã fim sclavi iarãºi în vechiul nost’ pãmânt!

Versurile: Andrei Mureºanu Muzica dupã: Anton Pann

           ºi Gheorghe Ucenescu
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FIªA PROFESORULUI:  Continuitate, diversitate, schimbare

I. Concepte de aprofundat:
continuitate ºi schimbare, unitate ºi diversitate, naþional ºi universal, ideologie,
drepturile omului, Europa unitã, spaþiu istoric

II. Probleme cheie
1. Principalele evenimente ale secolului XX.
2. Europa ºi lumea.
3. Cultura româneascã în context european.
4. Unitatea ºi diversitatea Europei.

III. Cuvinte cheie:
diversitate, etnie, discriminare, confesiune, integrare, toleranþã, prejudecãþi, interferenþe

IV. Aprofundarea valorilor cetãþeniei democratice:
toleranþã etnicã, religioasã ºi culturalã, respectarea drepturilor fundamentale ale
omului

Europa [i lumea ]n
secolul XX

1

Secolul XX debuteazã sub semnul
progresului tehnic, ºtiinþific ºi
cultural, Europa fiind socotitã

„centrul lumii”. „La Belle
Epoque” este întreruptã brutal de

izbucnirea „Marelui Rãzboi”.

Principalele evenimente ºi
fenomente din perioada

interbelicã au fost:
emanciparea femeii; „anii

nebuni”; marea crizã
economicã; apariþia

regimurilor politice totalitare.

Al doilea Rãzboi Mondial aduce
profunde modificãri în ierarhia

statelor. Cele douã superputeri,
SUA ºi URSS se vor confrunta

pentru a-ºi impune supremaþia.
Pentru Europa, acest fapt

determinã împãrþirea în douã lumi
total diferite.

„Pentru unii noul veac a început
fãrã sã parã cã începe. Pentru alþii a fost
câte un semn: în Franþa s-a încheiat
nefericita Afacere Dreyfuss, în Anglia
s-a sfârºit epoca victorianã, S.U.A. ºi-a
dat seama de forþa ei înfrângând uºor
puterea Spaniei dincolo de mãri º.a.”
(Ion Bulei, Lumea româneascã la 1900,
Ed. Eminescu, Bucureºti, 1984)

©©©© ©
 M

. S
.

Popoare ºi spaþii istorice

Jazzists chantant Django Reinhardt (Grup de jazz interpretând
piese de D. Reinhardt), Place de Vosges, Quartier Marais,

Paris, 7 mai 2000
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România ºi Europa în secolul XXRomânia ºi Europa în secolul XX

Date-cheie

1.
Pentru Europa, secolul XX a reprezentat perioada unor mutaþii economice, sociale

ºi politice fãrã precedent. Cuprins, istoric, între Revoluþia din Rusia ºi prãbuºirea regi-
mului comunist, secolul XX a primit diverse aprecieri. Socotit „secolul scurt”, „cel mai
violent secol”, „secolul extremelor”, aceastã perioadã este marcatã în primul rând de
apariþia ºi existenþa unor regimuri totalitare, desfãºurarea unor rãzboaie fãrã precedent
ºi triumful democraþiei în finalul sãu.  Pe de altã parte, dacã începutul de secol gãsea
statele europene în poziþii de rivalitate ºi împãrþea continentul în douã lumi total opuse
pentru o jumãtate de veac,  Europa încearcã acum sã se reuneascã în interiorul sãu.

Perioada începutului de secol  a fost marcatã de progresele înregistrate de Europa
în urma revoluþiei industriale, de expansiunea colonialã ºi manifestarea problemelor
naþionale. Proces semnificativ, revoluþia industrialã a dus la un progres economic ºi
social al Europei. Au apãrut noi ramuri industriale, noi posibilitãþi de comunicare ºi
modificãri esenþiale în viaþa cotidianã. Oraºele capãtã un nou aspect datoritã „noilor
veniþi” ºi politicii de sistematizare. Populaþia are o structurã diversã ºi este tot mai mult
interesatã de viaþa mondenã ºi petrecerea timpului liber. Nivelul de instruire sporeºte ºi
statul se implicã tot mai mult în politica educaþionalã. Medicina face progrese ºi acest
lucru contribuie la eradicarea multor boli. Au existat ºi aspecte negative, cum ar fi cele
legate de folosirea muncii copiilor, apariþia unor cartiere insalubre sau o legislaþie insu-
ficientã care sã asigure protecþia socialã.

În România toate aceste schimbãri încep sã se manifeste chiar dacã nu se fac simþite
cu aceeaºi amploare ca în Europa Occidentalã. Acum se are în vedere dezvoltarea
industriei, a sistemului bancar, dezvoltarea reþelei de comunicaþii ºi rezolvarea unor
probleme legate de situaþia þãrãnimii într-o economie predominant agrarã.

Progresul înregistrat de continentul european în urma revoluþiei industriale are ca
efect dorinþa de expansiune, de gãsire a unor noi spaþii. Justificatã prin „exportul de
civilizaþie” ºi superioritatea omului alb, expansiunea colonialã este unul din aspectele
importante ale începutului de secol. Rivalitãþile dintre marile puteri în cucerirea unor noi
teritorii din Asia ºi Africa ºi problemele naþionale din interiorul imperiilor aruncã Europa
într-un nou tip de rãzboi. Numit ºi „Marele rãzboi”, Primul Rãzboi Mondial implicã aproape
toate þãrile Europei împãrþite în cele douã tabere, Antanta ºi Puterile Centrale, cãrora li
se adaugã ºi state din afara continentului. Rãmasã pentru doi ani neutrã, România se
alãturã în 1916 Antantei în speranþa obþinerii teritoriilor româneºti aflate sub stãpânirea
Imperiului Austro-Ungar. Victoriile Antantei, destrãmarea Imperiului Austro-Ungar ºi Þarist
precum ºi afirmarea principiului autodeterminãrii naþionale au creat condiþiile pentru
unirea Basarabiei, Bucovinei ºi Transilvaniei cu România. Acum se constituie statele
naþionale în graniþele fostelor Imperii care dispar de pe harta Europei.

Auto
de

ter
minare

a

po
po

are
lor

PRÃBUªIREA IMPERIILOR
Europa poate fi delimitatã în „spaþii

istorice” care includ particularitãþile etnice,
lingvistice, religioase, geografice, istorice,

sociale, economice. Putem vorbi în acest caz de
spaþiul iberic, spaþiul francofon, spaþiul  italic, spaþiul

slav, spaþiul anglo-celtic, germanic sau fino-ugric. În acelaºi
sens sunt folosiþi termenii de spaþiu nordic / spaþiu sudic,

Europa rãsãriteanã / Europa occidentalã. Realitãþile exprimate
în acest fel se situeazã dincolo de graniþele statelor sau de reperele

geografice ºi exprimã elementele de unitate, dar ºi pe cele de
diversitate. Este ºi cazul spaþiului românesc. La începutul secolului
XX, spaþiul românesc exprima ºi teritoriile aflate sub stãpânire
strãinã. Unirea acestora în anul 1918 a dus la îmbogãþirea diversitãþii
etnice, lingvistice ºi religioase.

Hora Unirii la Iaºi, 9 iunie 1917.
Voluntarii ardeleni s-au prins în

rândurile Armatei Române, în jurul
statuii lui Al. I. Cuza

1914-1918: Primul Rãzboi Mondial
1916: intrarea României în Rãzboi
1917: izbucnirea revoluþiei din
Rusia
1918: unirea Basarabiei, Buco-
vinei ºi Transivaniei cu România
1919-1920: Conferinþa de Pace de
la Paris
1920: România devine membru
fondator al Societãþii Naþiunilor
1921: Constiturea Micii Înþelegeri
1922: proclamarea U.R.S.S.; Benito
Mussolini devine prim ministru al
Italiei
1923: Liga Drepturilor Omului
1924: moartea lui V.I.Lenin
1927: moartea regelui Ferdinand I
1929: începutul crizei economice
1930: Carol II devine rege al
României
1932: Conferinþa dezarmãrii de la
Geneva
1933: Hitler devine cancelar al
Germaniei

Intrarea triumfalã a
Regelui Ferdinand ºi a

Reginei Maria în Bucureºti,
18 nov./1 dec. 1918.

Fotografie de epocã.

3
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Teme

Personalitãþi
Regele Ferdinand I

al României
(1914-1927)

Portretul Prinþului Moºtenitor
Ferdinand a fost pictat de Alfred

Schwarz, în 1910.
Sub domnia sa a fost înfãptuitã

unirea tuturor românilor. Când a
fost proclamat rege (septembrie

1914) a fãgãduit cã va fi „bun
român“. În timpul domniei sale s-

au înfãptuit reforma agrarã ºi
cea electoralã, au fost adoptate

Constituþia democraticã din 1923
ºi celelalte legi care au

consolidat statul român întregit.

Regele Carol II
(1930-1940)

Regele Carol II în uniforma
Armatei Române. Reîntors în
þarã în 1930, a dus o politicã

prin care a urmãrit
subminarea principalelor

partide politice ºi preluarea
puterii depline. În 1938

introduce un regim autoritar.

 Precizaþi statele noi care apar pe harta Europei. Prezentaþi pe baza informaþiilor
oferite de doc. 5 situaþia României. Organizaþi-vã în patru grupe de lucru. Pe baza
informaþiilor oferite de hartã precizaþi situaþia celor patru foste imperii.

Noile frontiere dupã Tratatele de Pace, 1923.
În graniþele fostului Imperiu Austro-Ungar apar noi state naþionale ºi unele teritorii care aparþineau acestuia se unesc
cu ,,statele mamã”. S-au format  Austria ºi Ungaria, iar slavii din Boemia, Moravia ºi Slovacia s-au unit în cadrul
Cehoslavaciei. Croaþii, slovenii, bosniacii s-au alãturat Serbiei formând Iugoslavia. Transilvania, Banatul ºi Bucovina
se uneau cu România, dupã ce Basarabia fãcuse acelaºi lucru în urma destrãmãrii Imperiului Rusiei. Polonia reapãrea
pe harta Europei prin unirea celor trei pãrþi care aparþinuserã Rusiei, Germaniei ºi Austriei. Finlanda, Letonia, Lituania,
Estonia  deveneau, de asemenea, þãri independente.

REGATUL

       UNIT
IRLANDA

NORVEGIA

SUEDIA

DANEMARCA

FINLANDA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

POLONIA

P
DANTZIG

Memel

POSNANIAGERMANIA
ÞJ

B
RHENANIA

AUSTRIAELVEÞIA

UNGARIA

CEHOSLOVACIA

GRECIA

ROMÂNIA

BULGARIA

IUGOSLAVIA

Fiume

Dalmaþia

ALBANIA

ITALIA

FRANÞA

SPANIA
Istra

MALTA

TURCIA

SIRIA

IRAK

TRANSIORDANIA

LIBAN

PALESTINA

EGIPT ARABIA

Smirna

Cipru

PERSIA

U.R.S.S.

MAREA

MEDITERANÃ

M
AREA   CASPICÃMAREA   NEAGRÃ

B. Belgia
L. Luxemburg
P. Prusia Orientalã
Þ.J. Þãrile de Jos

Vechile imperii:

Germania

Austro-Ungaria

Imperiul Otoman

Rusia

Alte state în rãzboi

State neutre

frontiera în 1923

mandat englez

mandat francez

Sub controlul
Societãþii Naþiunilor

zonã demilitarizatã

principalele regiuni
alipite sau împãrþite
dupã plebiscit

Silezia de
Sus

Dodecanez
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1. Identificaþi evenimentele care au afectat evoluþia Europei la începutul secolului XX.

2. Identificaþi elemente de continuitate ºi de schimbare în evoluþia Europei. Notaþi-le
în douã coloane separate. Precizaþi în cazul elementelor de schimbare în ce mãsurã
au reprezentat un regres sau un progres.

3. Prezentaþi un eveniment din istoria Europei care a influenþat evoluþia europeanã.
Justificaþi alegerea.

Eseu liber: Autodeterminarea popoarelor – principiu democratic.

România ºi Europa
„(...) principiile ºi temeliile pe care se înãlþase România Mare fuseserã bune; economia ºi cultura au progresat continuu.
Anii interbelici au fost ani de dezvoltare, ca de altfel în întreaga Europã de rãsãrit. Degenerarea politicã venitã repede ºi pe
neaºteptate, degradarea clasei conducãtoare au fost mult accentuate de evoluþia situaþiei internaþionale, de victoria
fascismului ºi a nazismului în Italia ºi Germania ºi de slãbirea treptatã a influenþei marilor democraþii occidentale. Este de
presupus cã, fãrã amestecul cel dintâi, întreaga zonã ºi-ar fi consolidat începuturile democratice. În noile condiþii
internaþionale însã, soarta þãrii era pecetluitã, democraþia fãcând loc în chip inevitabil dictaturii; mai întâi celei de dreapta,
incomplete, rãsturnabile, apoi celei de stânga, comuniste, rãmasã stãpânã peste Europa de rãsãrit pânã în zilele noastre.”

(Vlad Georgescu, Istoria românilor - de la origini pânã în zillele noastre, Editura Humanitas, Bucureºti, 1992)

 Identificaþi în doc. 6 principalele evoluþii ale istoriei românilor.
 Realizaþi, pe baza textului, încadrarea acestora în evoluþia generalã a Europei.
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Perioada interbelicã începe sub auspiciile unei noi configuraþii teritoriale, confirmatã
prin tratatele încheiate în cadrul Conferinþei de Pace de la Paris. Apar nemulþumiri din
partea statelor învinse ºi chiar învingãtoare, fapt care determinã noi conflicte ºi
încurajeazã promovarea ideologiilor totalitare. Democraþia se restrânge ºi, în cele din
urmã, se declanºeazã un nou rãzboi.

Din punct de vedere economic, România a urmat în linii mari etapele traversate de
celelalte state europene: refacerea ºi dezvoltarea economicã, marea crizã ºi avântul
economic. În ansamblu, economia româneascã interbelicã a cunoscut o serie de progrese:
printre primele þãri la exportul de petrol, cereale, gaze naturale, o industrie care în 1938
asigura 80% din necesitãþile interne, un venit naþional superior altor þãri europene.
Regimul democratic este ameninþat de tendinþele autoritare tot mai puternice în Europa.
În 1938 România intrã în categoria þãrilor cu un astfel de regim.

Declanºarea celui de Al Doilea Rãzboi Mondial (1939-1945) împarte din nou Europa.
Dupã ce Polonia este atacatã de Germania, Franþa ºi Anglia reacþioneazã ºi intrã în
rãzboi. În scurt timp, continentul se împarte în state neutre ºi state aflate sub ocupaþia sau
de partea Germaniei. Pretenþiile teritoriale ale Ungariei ºi Bulgariei, ca ºi dorinþa U.R.S.S.
de refacere a graniþelor vechiului Imperiu vor însemna pentru România pierderea unui
teritoriu de peste 100 000 km2, cu o populaþie de aproximativ 6,7 milioane de locuitori. În
momentul declanºarãrii rãzboiului împotriva U.R.S.S., România s-a alãturat Germaniei
pentru a redobândi teritoriile din Rãsãrit. Dupã eliberarea teritoriilor româneºti, în iulie
1941, a continuat sã lupte alãturi de Germania ºi dincolo de Nistru. Înfrângerile suferite de
Germania au determinat forþele politice româneºti sã iniþieze contacte cu statele aliate
pentru o ieºire din rãzboi. La 23 August 1944, România a ieºit din rãzboiul purtat alãturi de
Germania ºi s-a alãturat Naþiunilor Unite, contribuind la eliberarea Ungariei, Cehoslovaciei
ºi Austriei. Pierderile umane ºi materiale ale rãzboiului au fost imense:  peste 30 de
milioane de victime în Europa, de patru ori mai mult decât în Primul Rãzboi. Se adaugã
transferurile de populaþie, scãderea numãrului de naºteri, creºterea mortalitãþii, localitãþi
distruse, scãderea producþiei, inflaþia. Producþia industrialã a scãzut la jumãtate, iar oraºe
întregi sunt sinistrate. Modificãrile teritoriale ºi politice sunt legate în primul rând de influenþa
U.R.S.S care anexeazã teritoriile ocupate în timpul rãzboiului (900 000 de km2 ºi 70 de
milioane de locuitori) ºi care controla toate statele în care ajunseserã armatele sale.

Europa devine în perioada postbelicã spaþiu de disputã între cele douã superputeri,
S.U.A. ºi U.R.S.S. Supremaþia aparþine de acum Statelor Unite. Mai puþin afectate de
rãzboi, dispunând de un important potenþial economic S.U.A. oferã ajutor statelor
europene afectate de rãzboi. Planul Marshall urmãrea sã contribuie la procesul de
refacere, fiind adresat tuturor þãrilor europene, inclusiv U.R.S.S. Derulat pe patru ani, a
însemnat un ajutor semnificativ în procesul de reconstrucþie.

Astfel, Europa Occidentalã depãºeºte situaþia de crizã ºi dupã 1950 cunoaºte o
perioadã de prosperitate economicã. Producþia revine la nivelul celei de dinainte de
rãzboi într-un timp foarte scurt ºi ajunge în 1951 sã fie cu 40% mai mare în cazul
sectorului industrial ºi cu 25 % în privinþa producþiei alimentare. Activitatea economicã
este susþinutã ºi de creºterea demograficã datoratã unui indice favorabil de natalitate.
Progresele tehnicii se datoreazã cercetãrii, cãreia i se acordã o atenþie deosebitã. Se
vorbeºte de „miracolul” german, italian ºi francez. Din punct de vedere militar o parte
din statele europene se vor alãtura S.U.A. în Organizaþia Atlanticului de Nord, ca o
mãsurã de protecþie în faþa pericolului comunist. Ideea generalã este cea a unui front
comun în faþa ofensivei ideologice sovietice.

În Europa de Rãsãrit, Uniunea Sovieticã impune instaurarea regimurilor comuniste.
România este nevoitã sã preia modelul sovietic: un singur partid, naþionalizarea ºi
colectivizarea, industrializarea forþatã ºi centralizarea, monopolul ideologic ºi reprimarea
oricãrei forme de opoziþie.

Prãbuºirea Zidului Berlinului. Simbolul divizãrii Europei a fost Germania ºi,
respectiv, Berlinul împãrþit între cele douã lumi: Republica Federalã Germanã, care va
evolua spre un regim democratic, ºi Republica Democratã Germanã, integratã lumii
comuniste. Construcþia Zidului Berlinului este expresia materialã a acestei despãrþiri. De
aceea, dãrâmarea Zidului în noiembrie 1989 a fost asimilatã cu prãbuºirea comunismului
în Europa, deschizând perspectivele unificãrii germane ºi integrãrii europene.

1935: legile antisemite în Germania
1936: constituirea Axei Roma-Ber-
lin –Tokio
1938: Germania anexeazã
regiunea sudetã a Cehoslovaciei
ºi Austria
1 septembrie 1939: începutul celui
de Al Doilea Rãzboi Mondial
1940: România pierde Basarabia,
Nordul Bucovinei, Nord-Vestul Tran-
silvaniei, Cadrilaterul; abdicarea
regelui Carol II
1941: Germania invadeazã U.R.S.S.,
România intrã în rãzboi
23 August 1944: România iese din
rãzboiul purtat alãturi de Germa-
nia ºi se alãturã Naþiunilor Unite
9 mai 1945: Capitularea Germa-
niei, sfârºitul rãzboiului în Europa
30 decembrie 1947: abdicarea re-
gelui Mihai I, proclamarea repu-
blicii, începutul regimului comunist
1948-1965: regimul lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej
1965-1989: regimul lui Nicolae
Ceauºescu

Date-cheie

Reclamã, ziarul
„Universul”, decembrie 1928

Constructorul de automobile,
André Citröen foloseºte o

campanie publicitarã intensã
pentru a atrage clasele mijlocii,
pentru care sunt construite noi

modele.

1
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Personalitãþi

Regele Mihai I
(1927-1930, 1940-1947)

General, mareºal al Armatei
Române. A preluat puterea în

septembrie 1940, dupã
abdicarea regelui Carol II. A
hotãrât intrarea României în
rãzboi alãturi de Germania;

arestat la 23 august 1944, când
Regele Mihai I ºi oamenii

politici au hotãrât întoarcerea
armelor contra Germaniei;

judecat de regimul comunist
(dupã o perioadã de detenþie în
URSS); condamnat la moarte ºi

executat pentru crime de rãzboi.

Ion Antonescu
(1882-1946)

ªi-a asumat rãspunderea actului
de la 23 august 1944. A urmãrit

sã restaureze regimul
constituþional parlamentar ºi sã
încetineascã asaltul PCR pentru

preluarea integralã a puterii.
Forþele externe copleºitoare au

impus, însã, comunizarea þãrii ºi
abdicarea regelui.

Teme
 Proiect: Realizaþi un afiº numit Europa secolului XX în care sã surprindeþi

evenimentele ºi fenomenele istorice. Prezentaþi-l în faþa clasei. Justificaþi alegerile.

2. Organizaþi-vã în grupuri de dezbatere. Prezentaþi câteva comparaþii între Europa
anului 1900 ºi Europa anului 1999. Fiecare grup va alege un domeniu: educaþie,
drepturi, relaþiile între state, comunicaþii, tradiþii.

 Prezentaþi cât mai multe informaþii oferite de doc. 3 ºi 4 (locuri, oameni, perioadã
istoricã). Ce schimbãri semnalaþi faþã de societatea contemporanã?

 Distingeþi în doc. 4 elementele de decor interbelic ºi pe cele contemporane.

4 Concert retro la Paris, 2000

Perioada interbelicã
Implicarea femeilor în efortul de rãzboi a determinat

acordarea dreptului de vot ºi dreptul de a ocupa funcþii
refuzate pânã atunci. Ieºirea dintr-un rãzboi lung ºi vio-
lent, politicile sociale ale statului, care acordã o serie de
drepturi, preocuparea pentru petrecerea timpului liber,
optimismul ºi dorinþa de viaþã au fost definite prin expresia
„anii nebuni”.

Pornitã din S.U.A. marea crizã din anii 1929-1933 se
extinde ºi în statele europene. În România s-a manifestat
prin creºterea numãrului de ºomeri, scãderea preþurilor la
cereale ºi materii prime ºi aplicarea unor „curbe de sacri-
ficiu” pentru cei din domeniul bugetar.

Revista
franþuzeascã
„Vogue”

În 1925 piaþa revistelor
de popularizare în moda
femininã era deþinutã de
„Vogue“, care prin ma-
niera dinamicã venea în
întâmpinarea ideii de
emancipare, având ca
þintã un public feminin.

2

Bulevardul 1848, la intersecþia cu
Str. Decebal, Bucureºti, 1934

democraþii
liberale

monarhie

regim autoritar regim comunist

Europa divizatã,
1949

„Resturi roºii” la ªcoala
Victoria, jud. Iaºi:
„Pentru gloria poporului
Înflorirea României Socialiste
ªi cauza partidului înainte!”

 Asociaþi doc. 5 ºi 6. Numiþi statele demo-
cratice / autoritare / comuniste.

5

6
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Unitatea ºi diversitatea EuropeiUnitatea ºi diversitatea Europei2.
Evenimentele secolului XX au dus la apariþia unor noi forme de manifestare a

diversitãþilor europene ºi în acelaºi timp la ridicarea problemelor cu privire la raportul
dintre acestea, dialogul intercultural, procesul de globalizare ºi de afirmare a identitãþii.
Noua Europã îºi propune sã afirme prin procesul de integrare o Europã unitã prin valori
comune ºi diversã în acelaºi timp. Acest obiectiv se bazeazã pe recunoaºterea, ac-
ceptarea valorilor diferite ºi promovarea dialogului cultural.

Din punct devedere politic, diversitatea se manifestã prin formele de stat, prin tipurile
de regim politic, prin opþiunile fiecãruia, prin tipurile de partide sau prin politica externã.
La începutul secolului XX, forma de organizare politicã predominantã era monarhia,
pentru ca spre sfârºitul secolului acest sistem sã fie valabil pentru opt state europene
(Spania, Marea Britanie, Olanda, Belgia, Luxemburg, Danemarca, Norvegia , Suedia).
De asemenea, Europa secolului XX se caracterizeazã prin coexistenþa celor mai diferite
tipuri de regim: liberal, autoritar sau totalitar.

Miºcãrile de populaþie provocate în acest secol de cele douã rãzboaie, de politicile
sociale sau de evoluþia politicã ºi economicã au dus la o serie de modificãri ale structurii
etnice, la nivel naþional ºi continental. Diversitatea etnicã presupune, pe lângã existenþa
unor grupuri etnice variate, ºi diversitate lingvisticã, modele ºi valori culturale proprii.
Neacceptarea acestora a dus la  manifestarea de atitudini care au determinat episoade
tragice în viaþa unor popoare. Dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, statele occidentale au fost
preocupate de respectarea drepturilor minoritãþilor etnice. Regimurile totalitare au vizat
limitarea identitãþii individuale: regimul comunist vedea în minoritãþi factori destabilizatori
(valabil ºi în cazul României), iar ideologia nazistã dorea impunerea unei singure rase
(arianã) ºi exterminarea altora, cum a fost cazul evreilor ºi al rromilor.

Dacã în Evul Mediu Europa se putea defini printr-o unitate religioasã conferitã de
religia creºtinã, secolul XX este marcat ºi în acestã privinþã de diversitate, manifestatã
atât în „interiorul religiei creºtine” cât ºi în afara ei. Celor „trei Europe” apãrute în urma
Marii Schisme din 1054 ºi a Reformei religioase din secolul al XVI-lea li s-au adãugat
noi religii. Secolul XX a însemnat ºi manifestarea miºcãrii ecumenice care are drept
scop apropirea Bisericilor creºtine. În acest sens a fost înfiinþat în 1948 Conciliul
Ecumenic al Bisericilor. Miºcarea vizeazã obiective care privesc pacea, dezvoltarea ºi
reducerea sãrãciei, cooperarea fãrã a anula diferenþele teologice fundamentale.

Diversitatea socialã a fost profund influenþatã de schimbãrile produse în acest secol.
Acutã la începutul sãu datoritã condiþiilor foarte diferite de viaþã ºi de manifestare a statutului
socio-profesional, noua formã de diversitate tinde sã fie atenuatã datoritã noilor condiþii
ºi, mai ales, unei noi mentalitãþi. N-a însemnat o anihilare a acesteia, aºa cum s-a întâmplat
în regimul comunist când proiectele politice urmãreau „nivelarea societãþii”, fie prin mãsuri
care vizau distrugerea unor categorii sociale, fie prin propovãduirea egalitãþii între clase
sau realizarea uniformizãrii în vestimentaþie, consum alimentar, condiþii de locuit etc.

Toate aceste forme de diversitate interacþioneazã mai ales în cazul vieþii de zi cu zi
a comunitãþilor, sãrbãtorilor organizate sau prin cãsãtoriile mixte.

În acelaºi timp, formele de manifestare a diversitãþii pot fi respinse sau anihilate printr-un
anumit tip de politicã cum este cazul regimurilor totalitare, prin reacþia majoritãþii sau prin
condiþiile de viaþã. Este cazul procesului de globalizare, care ridicã probleme în ceea ce
priveºte diversitatea culturalã. Un anumit mod de viaþã („modelul occidental”, „modelul
American”) poate sã atragã un numãr tot mai mare de oameni ºi sã-i îndepãrteze de
valorile tradiþionale. Aspectul este vizibil zilnic, în modul de alimentaþie, în felul de a te
îmbrãca, în preferinþele muzicale, literare, de divertisment etc.

Ameninþãrile la adresa diversitãþii pot fi contracarate prin respectarea libertãþilor individuale,
prin comunicare, cunoaºtere, toleranþã. În acest sens, societatea contemporanã trebuie sã
acþioneze pentru respectarea diversitãþii ca formã de manifestare a personalitãþii umane.

Cosmopolitism la Paris
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1

Uniunea Europeanã încurajeazã
printr-o serie de programe

afirmarea diversitãþii culturii
europene. Programul

„Capitalele Culturii” are drept
scop punerea în valoare a

patrimoniului cultural. Pentru
anul 2007, Sibiul a fost ales
Capitala Culturii Europene.

Acoperiº din Sibiul vechi

Acoperiº din Viena
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Sibiu – Turnul Sfatului,
iulie 2006
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4

2

Teme

Memorie ºi tradiþii

1. Realizaþi un eseu despre importanþa diversitãþii ca factor al dezvoltãrii personalitãþii
umane.

2. Identificaþi aspecte ale diversitãþii considerate stereotipuri. Relateazã în acest
sens o experienþã personalã care a determinat schimbarea pãrerilor tale.

3. Realizeazã un articol în care sã analizezi prejudecãþile de la tine din ºcoalã.

. Proiect: Organizaþi-vã în grupuri de lucru. Alegeþi una din provinciile de mai sus
(doc. 4) ºi realizaþi un afiº, un CD cu imagini, care sã ilustreze realitãþile specifice
þinând cont de reperele amintite în text. Vor fi evaluate: o reflectare cât mai com-
pletã a provinciei (geografie, istoric, culturã, forme de diversitãþi, explicarea aces-
tora din perspectiva istoricã), surprinderea specificului zonei, argumentarea aleger-
ilor, modul de realizare.

„Nici o traducere nu va putea reda deplin o experienþã literarã. Fiecare din marile limbi europene ascunde faþã de
celelalte o parte a comorilor ei. Chiar ºi dacã una dintre ele ar dobândi primatul ºi ar constitui un mijloc de comunicare,
ca latina odinioarã, sau franceza în secolul al XVIII-lea…!”                    (Fernand Braudel, Gramatica civilizaþiilor)

 Identificaþi forma de diversitate la care se referã doc. 2. În
ce fel se manifestã? Poate fi înlãturatã aceastã diversitate?
În ce mãsurã mondializarea duce la crearea unui statut de
limbã centralã? Care ar putea fi aceasta?

 Analizaþi diversitatea socialã din localitatea voastrã
(identificaþi mediul de viaþã, statutul social, ocupaþie, vârstã,
clãdiri). Completaþi cu alte elemente pe care le cunoaºteþi.

 Realizaþi o anchetã despre diversitatea culturalã din
ºcoala voastrã. Urmãriþi preferinþele muzicale, literare,
vestimentare, alte forme de manifestare. Puteþi folosi
mijloacele audio ºi video. Întocmiþi o statisticã. Puteþi extin-
de ancheta ºi în privinþa altor forme de diversitate: reli-
gioasã, etnicã. Identificaþi elementele de unitate ale clasei.

Casã sãseascã
de la Amnaº, jud. Sibiu3

„Sã mai spunem-complicând lucrurile – cã cele trei þãri din
care s-a alcãtuit România modernã se divid la rândul lor în mai
multe regiuni. Þara Româneascã este formatã din Oltenia,
Muntenia ºi Dobrogea; Moldova, din Moldova propriu-zisã,
Basarabia ºi Bucovina; iar Transilvania (nume generic prin care
se înþelege teritoriul situat la apus de Carpaþi), din Transilvania
propriu-zisã, Banat, Criºana ºi Maramureº. Sunt zece provincii
care au avut, sau au cãpãtat la un moment dat, în funcþie de
evoluþiile istorice, trãsãturi proprii; ele se deosebesc unele de
altele, în mãsurã mai mare sau mai micã (deosebiri atenuate în
ultima jumãtate de secol, dar încã perceptibile). Elementul de
legãturã l-a constituit prezenþa aproape pretutindeni, ca populaþie
majoritarã, a românilor. Dar ºi între români existã deosebiri ºi,
cu atât mai mult în compoziþia etnicã generalã  a regiunilor sau
în raporturile lor cu alte spaþii europene. Sunt regiuni care au
privit spre apus, altele spre Balcani, altele spre nord sau spre rãsãrit. Sunt regiuni cu o populaþie aproape exclusiv
româneascã, altele în care, alãturi de români, trãiesc (ºi mai ales au trãit) numeroase alte neamuri, ele însele de limbi,
culturi ºi religii foarte diferite: turci ºi tãtari, maghiari, germani, sârbi, ruºi, ucraineni, evrei... Aproape o sintezã a
Europei! (...) O singurã þarã, zece regiuni. Zece regiuni, o singurã þarã. România este o sintezã, rezultatã dintr-o mare
diversitate. Pentru a o înþelege trebuie interogatã istoria.”

(Lucian Boia, România þarã de frontierã a Europei)

 Identificaþi elementele de unitate ºi diversitate din doc. 4.
 Alcãtuiþi un text asemãnãtor despre Europa.
 Discutaþi în clasã despre motivele alegerii Sibiului drept capitalã a culturii europene

pentru 2007.

Copii rromi din Variaº, jud. Timiº5
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Doi lipoveni bãtrâni
din Delta Dunãrii

Memorialul ªoahului,
Centrul de Documentare

Evreiascã Contemporanã, Paris

©©©© ©
 M

. S
.

©©©© ©
 M

. A
.

Familie de aromâni din
Gramoste (Macedonia)

ªoah – termen ebraic,  înseamnã
„catastrofã”, folosit pentru a
denumi exterminarea evreilor.
Folosit din 1985, odatã cu
difuzarea în Franþa a filmului cu
acelaºi titlu al lui Claude
Lanzmann.

Dicþionar specific

Aradul interbelic – aici
trãiau foarte mulþi maghiari
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Integrarea europeanã3. Integrarea europeanã

Ideea realizãrii unei Europe Unite a apãrut încã din secolul al XVIII-lea, când
reprezentanþii iluminismului vedeau în ideea unei federaþii de state europene ºi  a unui
parlament permanent o formulã de a se opune rãzboiului. În secolul urmãtor Victor
Hugo propune realizarea „Statelor Unite ale Europei” pentru ca la începutul secolului XX
sã fie lansate proiecte axate pe ideea paneuropenismului.

Etapele construcþiei europene

Dupã Al Doilea Rãzboi Mondial ideea unei uniuni europene este reluatã de tot mai
multe personalitãþi. Într-un discurs din 19 septembrie 1946, þinut la Universitatea din Zürich,
Winston Churchill readuce în discuþie ideea Europei unite. Instaurarea regimurilor
comuniste în partea de rãsãrit a continentului restrânge însã aceastã idee la Europa
Occidentalã. Un prim pas este fãcut prin organizarea Congresului de la Haga, la care
participã 700 de personalitãþi ºi unde se ia hotãrârea convocãrii unei adunãrii reprezentative.
Un an mai târziu se constituie la Londra Consiliul Europei. Alcãtuit iniþial din 10 state
membre, activitatea acestui organism se limiteazã la activitãþile juridice ºi culturale.

O nouã iniþiativã porneºte dinspre Franþa ºi Germania ºi se concretizeazã prin realizarea
unei forme de control a producþiei de cãrbune ºi oþel. Proiectul este acceptat ºi de alte
patru þãri (Italia, Belgia, Olanda, Luxemburg), care semneazã Tratatul de la Paris din
1951, prin care se consimþea crearea Comunitãþii Europene a Cãrbunelui ºi Oþelului
(C.E.C.O). Încercarea de a extinde cooperarea ºi în domeniul militar prin realizarea unei
Comunitãþi de apãrare a fost sortitã eºecului datoritã opoziþiei Parlamentului Francez.

Urmãtorul pas l-a reprezentat semnarea Tratatului de la Roma, 1957, prin care cei
ºase extindeau cooperarea printr-un proiect ce viza desfiinþarea vãmilor, instituþii comune,
libera circulaþie a persoanelor, politicã agricolã comunã. Ia naºtere, astfel, Comunitatea
Economicã Europeanã (CEE), numitã ºi Piaþa Comunã. În acelaºi timp, se înfiinþa o
Comunitate europeanã a energiei atomice numitã Euroatom. Cele trei organisme (CECO,
CEE ºi Euroatom) au fuzionat în 1965 formând Comunitatea Europeanã. Prin admiterea
Marii Britanii în 1971 ºi a Danemarcei ºi Irlandei, „Europa celor ºase” a devenit „Europa
celor nouã”. În ciuda unor dificultãþi legate de perioadele de crizã monetarã ºi energeticã,
Comunitatea Europeanã îºi contureazã instituþiile ºi primeºte în rândul sãu noi membri:
Grecia, Spania, Portugalia.

„Actul unic” semnat de þãrile membre la Luxemburg, în 1986, preconizeazã desfiin-
þarea frontierelor pentru circulaþia mãrfurilor, persoanelor ºi capitalurilor. Prin hotãrârile
ulterioare se stabileºte realizarea unei uniuni economice ºi monetare confirmatã prin
tratatul de la Maastricht (1992). Este momentul în care se stabileºte ºi realizarea unei
uniuni politice, dublatã de o politicã externã proprie ºi stabilirea unui statut al cetãþeanului
european. Tratatul este ratificat în 1993; este creatã Uniunea Europeanã.

Prãbuºirea regimurilor comuniste a determinat un proces de lãrgire a Uniunii
Europene spre Est. Integrarea acestor þãri presupune îndeplinirea unor criterii politice
ºi economice. Cererea oficialã de aderare la Uniunea Europeanã a României a fost
depusã în1995, iar din decembrie 1999 au început negocierile în vederea aderãrii ca
membru cu drepturi depline, proces care ar urma sã se încheie în anul 2007.

Valori ºi simboluri europene

Procesul de integrare care are drept scop realizarea unei Europe Unite se bazeazã
pe respectarea diversitãþii europene, prin impunerea unor valori comune, printre care
se numãrã democraþia, pluralismul, respectarea drepturilor omului, conºtiinþa europeanã
ºi sentimentul de apartenenþã la o civilizaþie comunã. Simbolurile Uniunii Europene –
steagul cu cele 12 stele, moneda unicã, imnul „Odã Bucuriei”, deviza „Unitate în
diversitate” se situeazã în acest demers.

1
Drapelul european ºi
moneda unicã europeanã

Date-cheie

1948: Congresul de la Haga

1949: Constituirea Consiliului
Europei

1951: înfiinþarea CECO

1957: constituirea CEE ºi
Euroatom

1965: înfiinþarea Comunitãþii
Europene

1992: Tratatul de la Maastricht

2003: Tratatul de la Nisa
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5

Personalitãþi Identificaþi insti-
tuþiile care au un co-
respondent pe plan
naþional.

 Ce ºtiþi despre
reprezentarea þãrii
noastre în aceste
instituþii?

„Proiectul în sine e vechi. Europa a fost unitã cândva, fie prin folosinþa unui idiom nivelator (latina în Evul
Mediu, franceza mai târziu, engleza astãzi), fie prin universalitatea credinþei: Respublica christiana, în
variantele ei imperiale: Bizanþul la rãsãrit, Sfântul Imperiu Romano-German la apus. Ideea unei unificãri
de naturã politicã are, ºi ea, o istorie venerabilã, de la Henric al IV-lea la Winston Churchill, de la Saint-
Simon ºi Napoleon Bonaparte, la Aristide Briand ºi Cudenhove-Kalergi. Pânã ºi la noi, în România, gândul
unei simfonii a puterilor europene s-a conturat încã de la începutul secolului XIX. Un cãrturar al momentului
(Eufrosin Poteca) visa, profetic, o Europã, care sã se întindã «de la Portugalia pânã la Siberia».Faþã de
toate acestea, cu ce noutate venim? Primul rãspuns ar fi cã am fãcut pasul de la utopie, sau de la
proiectul abstract, la realitate. Uniunea Europeanã existã, spiritul comunitar s-a instituþionalizat.”

(Andrei Pleºu, Revista 22, nr. 19, mai 2002)

 Identificaþi pornind de la doc. 5
valorile pe care se baza în trecut
unitatea Europei. Ce alte valori cu-
noaºteþi? Cât de actuale sunt acestea?

 Care sunt noutãþile aduse de
secolul XX în realizarea Europei
Unite? Ce componente include
integrarea europeanã?

Jean Monnet (stânga) ºi Robert
Schuman (dreapta): preºedintele

Comunitãþii Europene a
Cãrbunelui ºi Oþelului (1952-

1955) ºi ministrul Afacerilor de
Externe (1948-1953). Au jucat un
rol esenþial în crearea CECO. De

aceea, au fost supranumiþi
„pãrinþii Europei“.

Teme
1. Precizaþi etapele realizãrii Uniunii Europene.
2. Cautã în presã un articol despre Uniunea Europeanã. Alcãtuieºte un rezumat ºi exprimã-þi opinia despre
conþinutul articolului.
3. Alcãtuieºte o listã de zece posibile simboluri ale Europei. Argumenteazã-þi opþiunile.

 Identificaþi statele membre ºi statele candi-
date ale Uniunii Europene.

 Precizaþi situaþia României în acest context.

Javier Solana
(n. 1942)

Secretar general al NATO,
1995-1999. În prezent

este secretar general al
Uniunii Europene.

CONSILIUL U.E. (Consiliul de Miniºtri) – alcãtuit din miniºtri ai statelor membre

COMISIA EUROPEANÃ – alcãtuitã din 25 de membri propuºi de guvernele statelor membre

PARLAMENTUL EUROPEAN – alcãtuit din 732 de parlamentari aleºi prin vot de
electoratul statelor membre

CONSILIUL EUROPEAN – alcãtuit din ºefi de state ºi guvern

COMITETUL ECONOMIC ªI SOCIAL

CURTEA DE CONTURI EUROPEANÃ

CURTEA EUROPEANÃ DE JUSTIÞIE

COMITETUL REGIUNILOR
Instituþiile
Uniunii Europene

2

 Discutaþi în clasã despre memoria individualã, comunitarã,
naþionalã. Credeþi cã poate exista o memorie comunã
europeanã? Argumentaþi prin exemple.

 Comentaþi fragmentul marcat în doc. 5.Uniunea Europeanã lãrgitã3
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Gedächtnis Kirche – Biserica
Memoriei, Berlin, 2005

4
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Cultura românã în context europeanCultura românã în context european4.
Începutul secolului XX este dominat de curentul Art Nouveau, nume ce avea sã

anunþe marile schimbãri culturale ale secolului. Se constatã, dupã rãzboi, manifestarea
unor „miºcãri”, „ºcoli” ºi curente care reprezintã contestarea vechiului sistem de valori
ºi reflectarea dorinþei de înnoire. Este cazul dadaismului, suprarealismului sau
expresionismului, ale cãror teme centrale sunt ruperea de cultura burghezã, iraþionalul,
caracterul absurd al lumii. Alãturi de aceste noi orientãri, continuã sã se manifeste
neoclasicismul ºi curentele de la sfârºitul secolului XIX ºi începutul secolului XX.

Instaurarea regimurilor totalitare a determinat apariþia unei culturi aservite obiectivelor
acestuia. Cultul personalitãþii, trecutul eroic al poporului, glorificarea valorilor proprii
fiecãrui regim, folosirea mijloacelor mass-media ºi a întrecerilor sportive în scopuri
propagandistice, intervenþia cenzurii sunt caracteristici generale ale culturii de tip totalitar.
Pentru oamenii de culturã, consecinþele sunt diverse. O parte din ei sunt susþinãtori ai
acestor regimuri, cum este ºi cazul scriitorului italian Luigi Pirandello, laureat al premiului
Nobel, alþii iau calea exilului (Thomas Mann, Eric Maria Remarque, Stravinski,
Rahmaninov), unii sfârºesc prin a face concesii (compozitorul Prokofief compune „Oda
lui Stalin”) sau încearcã sã se „strecoare” printre rigorile regimului (cinematograful sovietic
reprezentat de Eisenstein).

Cultura românã a urmat în cursul secolului XX evoluþia culturii europene ºi a
evenimentelor istorice care au influenþat-o. Interbelicul românesc este perioada în care
se înregistreazã o activitate culturalã deosebit de bogatã. Sunt înfiinþate noi instituþii,
laboratoare, cenacluri, reviste, ºcoli ºi universitãþi, teatre ºi institute de cercetare.
Academia Românã se afirmã ca principalul for cultural alãturi de Societatea Scriitorilor
Români ºi Institutul Social Român. Este de remarcat rolul jucat de diferitele fundaþii,
între care se remarcã „Fundaþiile Regale.”

Unul din aspectele importante ale vieþii culturale l-a constituit dezbaterea de idei în
privinþa modelului de urmat ºi a raporturilor dintre civilizaþia româneascã ºi cea
europeanã. În acest sens s-au conturat douã tendinþe: tradiþionaliºtii ºi moderniºtii.
Oscilând între cele douã repere, cultura interbelicã este o perioadã aparte în istoria
României. Nu existã domeniu care sã nu cunoascã elemente de progres. În acelaºi
timp, cultura pãtrunde într-o mai mare mãsurã în societate, prin presã, radio, teatru,
cinematrograf ºi, mai ales, prin dezvoltarea învãþãmântului care s-a bucurat de o atenþie
specialã din partea statului. Una din direcþiile speciale a fost refacerea ºcolilor dupã
rãzboi, creºterea numãrului elevilor, lichidarea analfabetismului, pregãtirea cadrelor
didactice, diversificarea profilurilor ºcolare ºi dezvoltarea reþelei ºcolare. Faþã de perioada
anterioarã scade numãrul celor plecaþi în Occident pentru studii, România plasându-se
pe locul patru în Europa în privinþa numãrului de studenþi.

Oamenii de culturã români s-au integrat în curentele de avangardã europene,
contribuind la patrimoniul culturii universale. Avangardismul a fost resimþit în România
prin reviste ºi periodice, dar mai ales datoritã lui Tristan Tzara, fondatorul curentului
dadaist. Asociatã cu tendinþele suprarealiste ºi cubiste, adaptate specificului românesc,
miºcarea de avangardã se manifestã în perioada interbelicã în artele plastice, prin
cubismul moderat promovat de Marcel Iancu ºi M.H. Maxy, ºi suprarealismul lui Victor
Brauner. Realizãri remarcabile au avut pictorii N.N. Tonitza, Gheorghe Petraºcu, Teodor
Pallady. Spiritul modern se manifestã ºi în arhitecturã. Stilul românesc practicat de Ion
Mincu, Gr. Cerchez, Petre Constantinescu este însoþit de afirmarea tendinþelor
moderniste (realizarea unor noi tipuri de construcþii: block-house – clãdirea  Aro realizatã
de Horia Creangã sau prin preferinþele cubiste ale lui Marcel Iancu). Sculptura
româneascã este cunoscutã datoritã operelor lui Constantin Brâncuºi, Ion Jalea, Cor-
nel Medrea, Oscar Han. Muzica înregistreazã succese importante prin George Enescu,
Dinu Lipatti, Ionel Perlea, Sergiu Celibidache.

Coperta Revistei Fundaþiilor
Regale, 1935

1

Constantin Brâncuºi, Sãrutul,
Cimitirul Père Lachaise, Paris

2

Gheorghe Petraºcu, Flori3
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Tradiþionalism ºi modernism

Moderniºtii sau europeniºtii susþineau integrarea în
civilizaþia europeanã ºi adoptarea modelului
occidental. În fruntea acestei orientãri a fost Eugen
Lovinescu, ºi grupul constituit în jurul revistei ºi
cenaclului „Sburãtorul”. El considera cã forþa motrice
a dezvoltãrii României moderne era schimbul de idei
ºi se pronunþa pentru necesitatea industrializãrii ºi
modernizãrii României. Preluarea modelelor
occidentale avea la bazã „sincronismul”, care nu
însemna imitare, ci integrare. De partea cealaltã se
aflau tradiþionaliºtii, având ca reprezentanþi pe Nichifor
Crainic, Nae Ionescu, Lucian Blaga ºi grupul din jurul
revistei „Gândirea”. Ei se pronunþau pentru cultivarea
specificului naþional, pãstrarea tradiþiei, reîntoarcerea
la „valorile autentice” – învãþãturile ortodoxismului ºi
lumea ruralã pãstrãtoare a identitãþii.

4

Teme
1. Realizeazã un eseu privind „Contribuþia culturii româneºti la dezvoltarea
patrimoniului universal”.

2. Identificaþi un nume cunoscut din personalitãþile vieþii culturale, menþionate în
textul lecþiei. În ce împrejurãri ai aflat astfel de informaþii?

3. Realizaþi cronica unui spectacol vizionat sau recenzia ultimei cãrþi citite.

Personalitãþi

Unul din cei mai importanþi critici
literari ai perioadei interbelice.
Întemeietor al revistei ºi cenaclului
„Sburãtorul“. Promotor al sincro-
nismului cu civilizaþia europeanã
occidentalã. Principalele sale idei
se regãsesc în lucrarea Istoria
civilizaþiei române moderne.

Eugen Lovinescu
(1881-1943)

Gh. I. Brãtianu
(1898-1953)

Brãtianu a fost unul dintre cei mai
importanþi intelectuali ºi politicieni

români din perioada interbelicã.
Dupã 1947, a fost îndepãrtat din

Universitate, apoi  arestat  ºi
întemniþat în închisoarea de la
Sighet, unde a ºi murit, fãrã ca

mãcar sã fi fost judecat.

George Enescu
(1881-1955)

Suprarealismul: curent artistic
apãrut în 1922,  reflectat în literaturã
(André Breton, Paul Eluard), picturã
(Francis Picabia, Ernst, Salvador
Dali, Picasso), sculpturã (Hanz Arp),
cinematografie (Luis Bunuel, René
Clair, Jean Cocteau).

Wassily Kandinsky, Galben,
Roºu, Albastru

Reprezentant al curentului expresionist.
Apãrut în Germania ca o reacþie la
impresionism; reprezentanþi: Max Beckman,
Otto Dix, cehul Kubin, iar în literaturã pe
Rainer Maria Rilke.

Arhitectura Bauhaus

În anul 1919 este
înfiinþatã în Germania
ªcoala de arhitecturã
ºi artã, condusã de
Walter Gropius, care
propune un nou stil:
funcþionalismul
(construcþii funcþio-
nale, preþuri reduse,
respectarea regulilor
esteticii). Desfiinþatã
în timpul regimului
nazist, va exercita o
deosebitã influenþã
asupra arhitecturii
secolului XX, printre
adepþi numãrându-se
ºi arhitectul
Le Corbusier.

Compozitor, violonist, pianist,
dirijor si pedagog, unul dintre
cei mai proeminenþi muzicieni

de la sfârºitul secolului
al XIX-lea ºi din prima jumãtate

a secolului al XX-lea.

Salvador Dali,
Premoniþiile rãzboiului civil

 Argumentaþi pe baza doc. 4 legãtura culturii române cu cea strãinã.

„Relaþia României cu culturile strãine este puternicã ºi caracterizeazã o nouã miºcare, o voinþã de a ºti ºi o grabã de
a produce care este proprie inteligenþelor anilor ‘20. Orice este posibil, amintirile lui Mircea Eliade ºi ale lui Cioran aduc o
dovadã în acest sens. Conºtiinþa apartenenþei la o generaþie nouã, la o avangardã, însufleþeºte o veritabilã înflãcãrare
creatoare (....) Marile reviste literare – Sburãtorul, Viaþa Românescã, Gândirea – publicã numeroase articole despre
publicaþiile ºi reprezentaþiile teatrale strãine, Viaþa Româneascã introduce la un moment chiar o cronicã a vieþii politice
franceze, deschizând o rubricã cu titlul «Scrisori din Paris». Scriitorul ºi criticul literar Eugen Lovinescu devine purtãtorul
de cuvânt al acestei eliberãri, revendicând primatul esteticii pure în faþa pedagogiei sociologizante a criticii literare de la
sfârºitul secolului al XIX-lea.”

(Catherine Durandin, Istoria Românilor, Institutul European, 1998)

5 6

Arta secolului XX
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„À bout de souffle”,
un film de

Jean-Luc Godard, 1960.
Godard este un cineast din

„noul val”. În rolul principal:
Jean-Paul Belmondo.

În anii ‘50-’60 s-au remarcat
regizorii europeni, adevãraþi

creatori de ºcoalã: Michelangelo
Antonioni, Bernardo Bertolucci,

Federico Fellini, François Truffaut,
Luchino Visconti, Andrzej Wajda.

Literatura a fost marcatã de prezenþa unei noi generaþii de scriitori în fruntea cãrora
se aflã Lucian Blaga, Tudor Arghezi, Ion Pillat, Hortensia Papadat-Bengescu, Vasile
Voiculescu, Camil Petrescu, Liviu Rebreanu, George Cãlinescu, Tudor Vianu. Mircea
Eliade deschide un nou capitol în studiul religiilor iar Eugen Ionesco întemeiazã teatrul
absurd.

Cultura postbelicã este marcatã de lupta politicã dintre cele douã blocuri, de rãspân-
direa modelului cultural american ºi de riposta culturii europene. Perioada imediat
urmãtoare rãzboiului lasã impresia unei cuceriri a libertãþii dupã constrângerile impuse
de regimurile totalitare ºi autoritare, de confruntãrile militare sau perioadele de ocupaþie.
Aceastã libertate este pusã din nou sub semnul întrebãrii. În Uniunea Sovieticã regimul
comunist se menþine ºi, mai mult decât atât, el se extinde în partea de rãsãrit a conti-
nentului marcând pentru jumãtate de veac viaþa culturalã.

Rãzboiul Rece desfãºurat între cele douã lumi devine o temã esenþialã a culturii
postbelice alãturi de celelalte consecinþe ale rãzboiului ºi de teama declanºãrii unui
nou rãzboi. Sentimentul de pesimism ºi de absurd este contracarat de dorinþa de viaþã
ce aminteºte de „anii nebuni”. Într-o primã fazã, scriitorii ºi artiºtii sunt preocupaþi de
ideea angajamentului politic în scopul realizãrii unei schimbãri. O mare parte din in-
telectuali trec la comunism ºi se produce o desconsiderare a celor care avuseserã
orientãri de dreapta. Pe acest fundal se dezvoltã curentul existenþialist grupat în jurul lui
Jean Paul Sartre ºi Albert Camus,  dar ºi un curent de dreapta reprezentat de André
Malraux.

Pe de altã parte cultura europeanã începe sã resimtã consecinþele supremaþiei S.U.A.
Forþa economicã ºi politicã ºi rolul jucat în refacerea Europei au dus la rãspândirea
„modelului american”, mai ales în privinþa culturii de masã ºi îndeosebi în rândul tinerilor.
Riposta la modelul american s-a realizat fie prin rezistenþa formelor tradiþionale, fie prin
critica venitã din partea comunismului care considerã acest model „decadent”, creaþie
a unei lumi imperialiste. În opoziþie sunt promovate realismul socialist ºi proletcultismul.
Cultura elitelor a cunoscut o revoluþie literarã îndreptatã împotriva existenþialismului,
marxismului ºi angajãrii scriitorului. Aceastã nouã orientare s-a manifestat prin  „noul
roman” ºi „teatrul absurd” reprezentat  de Samuel  Beckett ºi Eugen Ionesco. În literatura
europeanã s-au mai afirmat Marguerite Yourcenar, Albert Cohen, Italo Calvino, Jose
Bergamin, Mihail ªolohov.

Dezvoltarea culturii de masã a fost determinatã de înmulþirea formelor de transmitere.
Presa, cinematograful, radioul ºi dupã 1950 televizorul au transformat majoritatea
oamenilor în consumatori de culturã. Preþul acestora nu mai reprezintã un efort material
pentru cei care provin, de exemplu, din mediul muncitoresc. Explozia acestei forme de
culturã a dus la crearea unei adevãrate industrii, cãreia i se adaugã noi domenii, cum ar
fi publicitatea.

În România, instaurarea regimului comunist a însemnat ºi în culturã preluarea
modelului sovietic. Reorganizarea Academiei Române, legea învãþãmântului, legea
cultelor ºi aplicarea cenzurii au afectat profund dezvoltarea culturii româneºti.
Personalitãþi de seamã au fost înlãturate ºi domenii întregi desfiinþate.

Perioada 1965-1971 s-a caracterizat printr-un regim de liberalizare manifestat prin
modernizarea învãþãmântului, difuzarea culturii occidentale, afirmarea unei noi generaþii
de scriitori, îmbogãþirea cercetãrii istoriografice. Este perioada în care apar lucrãrile lui
Nichita Stãnescu, Ana Blandiana, Marin Sorescu, Nicolae Breban, Nicolae Manolescu,
Matei Cãlinescu, Alexandru Ivasiuc, Marin Preda, Adrian Marino.

Cinematografia româneascã se bucurã de succese prin premiile obþinute la Cannes
(1965, Pãdurea Spânzuraþilor în regia lui Liviu Ciulei, 1966, Rãscoala, realizat de Mircea
Mureºan) ºi Premiul special al juriului La mar del Plata, 1966, Duminicã la ora 6, Lucian
Pintilie.

Revoluþia culturalã anunþatã în 1971 va pune capãt acestei perioade ºi va determina
naºterea dizidenþei româneºti (Paul Goma, Dorin Tudoran, Vlad Georgescu, Mihai
Botez, Mircea Dinescu, Dan Petrescu, Liviu Cangeopol, Gabriel Andreescu).

Daniel Cohn-Bendit

Unul din conducãtorii miºcãrii
studenþeºti din mai 1968

(„Danny cel roºu“). În mai 1968
studenþii au ocupat Sorbonna.
Mitingurile erau organizate în

amfiteatre. Manifestanþii
purtau banderole cu texte

împotriva rãzboiului din
Vietnam, afiºând portretele

revoluþionarului cubanez Che
Guevara, ale comuniºtilor Fidel

Castro, Lenin ºi Troþki.

Lucian Pintilie, Reconstituirea,
1968.
Reconstituirea unei bãtãi între
doi amici necesitã desfãºurarea
unui impresionant dispozitiv
din partea autoritãþilor comu-
niste (Miliþie, Procuraturã) în
scopuri propagandiste. În final,
unul dintre împricinaþi moare în
timpul „reconstituirii”. Cei doi
actori din rolurile amicilor:
Vladimir Gãitan ºi George
Mihãiþã.
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Cultura tinerilor

În perioada postbelicã se face diferenþiere între cultura specializatã, cultura de masã ºi
cultura înaltã. În acelaºi timp se vorbeºte ºi de cultura tinerilor care ocupã un segment
aparte. Atrasã de modelul american, aceastã formã de culturã a fost dominatã de preferinþa
pentru jazz, cinematografia americanã, genul science-fiction, benzile desenate. Americanii
Elvis Presley, James Dean ºi britanicii Beatles ºi Rolling Stones devin idoli ai tinerei
generaþii. În general, cultura tineretului a exprimat atitudinea de revoltã ºi
noncomformismul. Sugestive sunt în acest sens miºcarea hippies apãrutã în anii 60 ºi
„revoltele studenþeºti” inspirate de teoriile lui Herbert Marcuse, ºi, care au produs o
miºcare contestatoare în întreaga lume. În Europa de Nord ºi de Vest au loc între anii
1968-1970 o serie de miºcãri studenþeºti influenþate de gândirea marxistã ºi de contestarea
modelului productivist. Preluarea modelului american ºi a celui occidental, în general, s-a manifestat ºi în statele comuniste
în ciuda constrângerilor ºi a cenzurii, cu atât mai mult cu cât acest model reprezenta pentru tinerii de aici un simbol al libertãþii.

Teme
1. Precizaþi condiþiile istorice care au influenþat evoluþia culturii.

 Proiect: Realizaþi o caracterizare a culturii din zilele noastre. Alegeþi unul din
segmentele culturale (cultura elitelor, de masã, specializatã, a tinerilor).
Vei avea în vedere: În ce grupã de consumator de culturã te înscrii? Care sunt
condiþiile care determinã o astfel de orientare? Care este mesajul culturii care te
reprezintã? Ce mijloace de transmitere a culturii preferi? Cât de accesibile îþi sunt
aceste forme?

Pictor ºi sculptor spaniol.
Stabilit în Franþa, a exercitat o

deosebitã influenþã asupra artei
moderne. Perioadele sale de

creaþie au fost numite în funcþie
de caracteristici: perioada
albastrã (1901-1904, teme
triste, tonuri albastre) sau

perioada roz (1905-1907,
personaje vesele, tonuri

deschise). Dupã rãzboi lucrãrile
sale au reflectat teme ale

suprarealismului ºi
expresionismului.

Scriitor ºi autor dramatic
francez, de origine românã,

considerat iniþiatorul „teatrului
absurd”. În perioada interbelicã

este preocupat de literatura
suprarealistã ºi a publicat

articole în revistele româneºti.
În 1938, obþine o bursã de studii
la Paris, urmând ca din 1942 sã

se stabileascã definitiv în
Franþa, teatrul fiind principala

sa preocupare. Prima sa piesã,
jucatã în anul 1950, a fost

„Cântãreaþa chealã” dupã care
au urmat: „Lecþia”, „Scaunele”,

„Regele moare”, „Rinocerii”,
„Ucigaº fãrã simbrie”.

Personalitãþi

PROPAGANDA COMUNISTÃ

Deschiderea Festivalului Mondial
al Tineretului ºi Studenþilor,
Bucureºti, 2-14 august 1953.

Festivalul Mondial al Tineretului (august 1953) are loc în
contextul mondial de dupã moartea lui Stalin. Scopul României
comuniste era acela de a arãta cã regimul este stabilizat. Uniunea
Sovieticã acceptase acest rol, indicând, astfel, cã România era
satelitul sãu cel mai fidel, fapt probat în timpul campaniei
„antititoiste”, începutã în 1949. În URSS, cel care deþinea în
aceastã perioadã puterea realã era Lavrenti Beria, ºeful
Securitãþii lui Stalin, care acum iniþiazã o politicã de liberalizare
a sistemului sovietic.

Întrucât politica represivã a regimului era în funcþie de politica
internã ºi internaþionalã, detinuþii politici din închisori ºi lagãre
au simþit aceastã destindere. Invitaþii la festival au fost conduºi
pe ºantierele de muncã, pentru a vedea realizãrile socialismului,
prilej cu care detinuþii politici au primit salopete, pentru a arãta
ca niºte muncitori obiºnuiþi.

Pablo Picasso
(1881-1973)

Eugen Ionescu
(1909-1994)

4

2

Realismul socialist

„Avem nevoie de o culturã ºi o artã care
sã redea cât mai colorat ºi cât mai divers din
punct de vedere artistic realitãþile contempo-
rane, viaþa construirii socialismului, succesele
ºi bucuriile lor, greutãþile ºi lipsurile lor
existente, mentalitãþile înapoiate ºi viciile
condamnabile ale unor oameni. Suntem
revoluþionari ºi nu dorim opere care sã
înfrumuseþeze realitatea, sã prezinte viaþa în
culori trandafirii; nu avem nevoie de dulcegãrii
artistice.”

(Nicolae Ceauºescu, Expunere cu privire la
activitãþile ideologice ºi cultural-educative

de formare a omului nou, 2 iunie 1976) 1 Mai, tablou în stilul realismului
socialist, de Alexandru Ciucurencu (1958)

3

 Comparaþi modalitãþile de manifestare culturalã din doc. 1-4.

The Beatles1
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Europa ºi spaþiile de civilizaþie
extraeuropene
Europa ºi spaþiile de civilizaþie
extraeuropene5.

Continentul european a intrat în secolul XX purtând cu glorie coroana unei supremaþii
ce pãrea de neînlocuit. Lumea aparþinea Marilor Puteri europene care se vedeau ºi
erau considerate purtãtoarele progresului material ºi cultural, având o misiune
civilizatoare bine definitã. Aventura descoperirilor geografice a continuat în zonele polare.
Deschiderea unor orizonturi geografice tot mai largi, superioritatea tehnologicã ºi militarã
au permis puterilor din Europa sã-ºi fãureascã mari imperii coloniale ºi, astfel, sã domine
întreaga lume. Europenii au adus în Noile Lumi nu numai marile invenþii care fãcuserã
posibile progresul tehnic ºi revoluþia industrialã, dezvoltarea transporturilor, a
telecomunicaþiilor, dar ºi propriile concepþii despre administraþie ºi lege, sistemele de
valori morale ºi religioase, concepþiile artistice, curentele de gândire ºi moda. Începutul
acordãrii Premiilor Nobel ºi reluarea Jocurilor Olimpice a evidenþiat cã Europa se afla ºi
în fruntea progresului cultural.

La sfârºitul Primului Rãzboi Mondial s-a impus principiul autodeterminãrii naþionale
care consta în corelarea graniþelor teritoriale cu diviziunile etnice. Popoare asuprite
secole în ºir au reuºit sã-ºi creeze state naþionale care sã le apere identitatea. Aplicarea
riguroasã a principiului etnic a fost împiedicatã de numeroºi factori economici, strategici
ºi istorici. În perioada interbelicã au existat mai puþine minoritãþi naþionale decât înainte,
dar problemele etnice nu au dispãrut, datoritã curentelor naþionaliste foarte puternice.
Totodatã, ideologiile ºi regimurile totalitare au produs mari mutaþii. În fostul imperiu al
þarilor s-a încercat crearea unui homo sovieticus, cu atitudini ºi valori deosebite, capabil
sã construiascã o societate fãrã clase sociale. Nazismul a urmãrit crearea unei noi
ordini continentale, inclusiv prin selectarea indivizilor ºi a popoarelor dupã standarde
de compatibilitate rasialã. A doua conflagraþie mondialã, mult mai complexã ºi distructivã
decât prima, a fost ºi un conflict între societãþi întregi, care nu au acceptat comunicarea
sau compromisul. Psihologia indivizilor ºi cea colectivã au fost puternic marcate de
izolarea faþã de cultura lumii, de propagandã, cenzurã ºi restricþiile de cãlãtorie. Multe
grupuri etnice au fost deportate sau exterminate.

Europa postbelicã a redevenit una din cele mai bogate ºi civilizate zone din lume. În
partea vesticã s-a constituit un sistem cuprinzãtor (Comunitatea Europeanã), destinat
sã apere autonomia, libertatea, progresul ºi cultura tradiþionalã. În Occident s-au stabilit
numeroºi muncitori ºi specialiºti din Lumea a Treia care au format comunitãþi distincte,
valorile ºi tradiþiile acestora fiind tolerate de societãþile europene. În partea de rãsãrit,
sentimentele naþionaliste au rãmas puternice, iar fiecare din popoarele regiunii a cãutat
modalitãþi proprii de a-ºi afirma independenþa. „Divorþul de catifea” dintre cehi ºi slovaci
a contrastat puternic cu despãrþirea sângeroasã a popoarelor Iugoslaviei.

Europa urmãreºte consolidarea poziþiei privilegiate în domeniile tehnologiei, culturii,
comerþului ºi finanþelor. Totodatã, procesul de unificare a generat un nou statut, cel de
cetãþean european, promotor al valorilor comunitare, dar ataºat tradiþiilor din þara de origine.

În Asia, sentimentele naþionaliste au condus la înlãturarea regimurilor coloniale ºi la
inaugurarea politicii de nealiniere faþã de Marile Puteri. În Asia de Est s-a afirmat un nou
centru de putere tehnologic, comercial ºi financiar. China a redevenit, dupã un secol, o
þarã independentã, o uriaºã putere demograficã, economicã ºi militarã, cu o poziþie
privilegiatã în cadrul ONU. În cazul Japoniei, istoria secolului XX a înregistrat douã
„miracole”: cel al epocii Meiji, prin care un teritoriu obscur s-a transformat într-o mare
putere mondialã, ºi cel postbelic, când o þarã aflatã foarte aproape de distrugerea
nuclearã a devenit o superputere economicã ºi tehnologicã. Renaºterea modernã a
Japoniei se explicã prin pragmatismul societãþii nipone ºi preponderenþa intereselor
naþionale. Tendinþele militariste au fost înlocuite cu valorile liberale.

Societatea niponã a preluat, asimilat ºi ameliorat tot ceea ce conferã putere unei
societãþi avansate. În aceastã regiune, termenul de Extrem Orient nu este agreat, pentru

Date-cheie
1909: este atins Polul Nord
1911: Roald Amundsen ajunge la
Polul Sud
1919-1927: patru Congrese Pana-
fricane
1926, 1931:  Reglementarea sta-
tutului dominioanelor britanice
1927: Memorialul Tanaka
1941: Noua Ordine în Europa
(nazistã)
1945-1975: decolonizarea
1948: crearea statului Israel
1945-1990: divizarea Europei
1946: Uniunea Francezã (din 1958,
Comunitatea Francezã)
1991-1992: divizarea Iugoslaviei
1993: separarea Cehoslovaciei

Victoria,
regina Marii Britanii

(1837-1901)
ºi împãrãteasa Indiei

(1876-1901).

„Solidaritate”: convoi
umanitar (Graffiti, Tübingen,

2006)
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1

PersonalitãþiCe este Commonwealth ?
Commonwealth of Nations sau
Comunitatea britanicã de naþiuni a
apãrut în 1926, când s-a adoptat
statutul dominioanelor engleze. Ele
erau declarate „societãþi autonome în
cadrul Imperiului Britanic, egale dupã
statut ºi nesubordonate una faþã de alta
în nici un aspect al treburilor interne
ºi externe, deºi unite prin devotamentul
comun faþã de Coroanã”. Denumirea
actualã a apãrut în 1947 ºi desemneazã
o asociaþie care cuprinde, alãturi de
Marea Britanie, peste 30 de state
independente, membre ale ONU. În
Commonwealth intrã deopotrivã
republici (India, Kenya, Nigeria), regate
(Malaysia, Lesotho, Tonga) ºi þãri în
care ºeful statului este suveranul Marii
Britanii reprezentat de un guvernator
general, dar care practic sunt conduse
de guverne ºi parlamente proprii (Aus-
tralia, Canada, Jamaica, Noua
Zeelandã). Scopul asociaþiei este de a
continua legãturile cu fosta metropolã
ºi de a conserva limba ºi tradiþiile
britanice în lume.

Apartheidul
În 1910, patru colonii (Transvaal,
Orange, Colonia Capului ºi Natal) au
fost grupate de englezi în Uniunea
Africii de Sud. Toþi negrii africani din
zonã au ajuns sub stãpânirea albilor,
fiind privaþi de drepturi politice. Politica
de segregare rasialã (apartheid) a fost
inauguratã de naþionaliºtii afrikaneri în
1948. Guvernanþii au impus prin lege
populaþiei de culoare sã trãiascã doar
în anumite zone ºi le-au refuzat
libertãþile ºi drepturile civile de bazã.
Congresul Naþional African ºi comu-
nitatea internaþionalã au militat pentru
eliminarea discriminãrii rasiale. Sanc-
þiunile economice au determinat auto-
ritãþile sud-africane sã abandoneze
politica de apartheid (1990–1992).

Sionismul
Este miºcarea naþionalã a evreilor de
pretutindeni, care avea ca obiectiv
reînfiinþarea statului evreiesc în
Palestina. Sionismul are la bazã trei
principii:
• Evreii sunt un popor, nu doar o
comunitate religioasã; problema
evreiascã este o problemã naþionalã.
• Antisemitismul ºi persecuþiile la care
sunt supuºi evreii reprezintã un
pericol permanent.
• Palestina (Þara lui Israel) a fost ºi
este patria poporului evreu.
Ideea unui stat independent evreu ºi
a emigrãrii în Palestina a apãrut în
secolul XIX. În 1897 a fost creatã Orga-
nizaþia Sionistã, care avea misiunea de
a realiza un „spaþiu propriu, cu statut
public ºi juridic asigurat” pentru
poporul evreu în Palestina. În 1909 a
fost înfiinþat oraºul evreiesc Tel Aviv.
Principalul obiectiv al sionismului a
fost realizat în anul 1948, prin
înfiinþarea statului Israel. Organizaþia
Sionistã de astãzi asigurã colaborarea
între evreii din toatã lumea.

Istoric american. În 1952 a primit
Premiul Pulitzer pentru studiul

Dezrãdãcinaþii, unde a remarcat:
„cândva m-am gândit sã scriu

istoria imigranþilor din America.
Apoi, am descoperit cã imigranþii

erau însãºi istoria Americii”.

Oscar Handlin
(n. 1915)

General ºi om politic japonez.
Prim-ministru între 1927–1929.

A proiectat, într-un Memorial
adresat împãratului Hirohito,

planul de cucerire a Extremului
Orient ºi de dominaþie a lumii.

Giichi Tanaka
(1863-1929)

„Politica pozitivã” a Japoniei
„În viitor, dacã vom dori controlul asupra Chinei,
va trebui sã zdrobim Statele Unite, aºa cum în
trecut am luptat în rãzboiul cu ruºii. Pentru a
cuceri China, trebuie cucerite mai întâi Manciuria
ºi Mongolia. Având toate resursele Chinei la
dispoziþia noastrã, vom putea trece la cucerirea
Indiei, Insulelor din Mãrile Sudului, Asiei Mici,
Asiei Centrale ºi chiar a Europei.”

(Din Memorialul premierului nipon Giichi
Tanaka, 25 iulie 1927. )

2 „Condamnarea rasismului
„Indiferent de formã ºi de grad, discriminarea rasialã nu poate gãsi
nici un fel de justificare în felul nostru de viaþã democratic. Ea este
respingãtoare în orice context, dar devine revoltãtoare în mijlocul
unui popor liber, care a îmbrãþiºat principiile enunþate în Constituþia
Statelor Unite. Toþi locuitorii acestei þãri sunt într-un fel înrudiþi prin
sânge sau prin culturã cu o þarã strãinã. Ei sunt în primul rând ºi în
chip necesar o parte a noii ºi distinctei civilizaþii a Statelor Unite. Ei
trebuie întotdeauna trataþi ca moºtenitori ai experimentului american
ºi ca îndreptãþiþi sã beneficieze de toate drepturile ºi libertãþile
garantate prin Constituþie.”

(Opinia Curþii Supreme de Justiþie a S.U.A., 1944)

3 Un vechi popor într-un stat nou
„Þara Israelului a fost leagãnul poporului evreu.
Aici el a scris Biblia. Exilat de pe pãmântul
Palestinei, poporul evreu i-a rãmas fidel.
Niciodatã nu a încetat sã se roage pentru
reîntoarcerea sa în Palestina. Este dreptul
poporului evreu de a fi o naþiune ca toate celelalte
în propriul lui stat suveran.”

(Din Declaraþia de independenþã a statului
Israel, 1948)

4 Dorinþa de a fi egali dar diferiþi
„În trecut erau zile de mari lipsuri materiale, dar bãtrânii noºtri se
simþeau bogaþi pentru cã erau liberi. Nu suntem liberi. Nu putem
alege. Noi suntem cei sãraci. Pentru cei care trãiesc în rezervaþii
decid administratorii federali ºi birocraþii. Aceia care nu trãiesc în
rezervaþii îºi vãd viaþa controlatã de cãtre elitele puterii locale albe.
Indienii americani au nevoie sã le fie recunoscutã aceastã libertate
ºi responsabilitatea pe care cei mai mulþi americani ºi le asumã ca
drepturi cu care se nasc. Numai atunci ne vom putea bucura de
fructele sistemului american ºi vom putea deveni cetãþeni activi,
americani indieni mai mult decât indieni americani.”

(Din pledoaria indienilor americani Nu suntem liberi, 1967)

Libertatea naþiunilor
„Fiecare naþiune trebuie sã descopere
ºi sã foloseascã spre binele ei propria
zonã de libertate. Fiecare trebuie sã-
ºi identifice propriile necesitãþi, drepturi
ºi îndatoriri care o obligã la rãspuns.”

(Papa Ioan Paul II, Solicitudo Rei
Socialis, 1987).

Teme
1. Precizaþi consecinþele colonizãrii.

2. Identificaþi câte douã argumente aduse de evrei ºi arabii palestinieni pentru a-ºi
justifica pretenþiile de stãpânire a Palestinei.

 Identificaþi diverse puncte de vedere în doc. 1,3.

 Discutaþi comparativ doc. 2, 4.

Theodor Herzl
(1860-1904)

Întemeietorul sionismului.
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cã implicã o concepþie geostrategicã având Europa în centru. De altfel, în deceniile
postbelice a demarat o concurenþã foarte puternicã între SUA, Occidentul european ºi
Japonia cu vecinii ei (Hong Kong, Coreea de Sud, Taiwan, Malaysia).

În Orientul Apropiat, poporul evreu ºi-a împlinit idealul constituirii unui stat propriu.
Palestina a devenit exemplul unui teritoriu revendicat de mai multe popoare, rase ºi
religii. Evreii ºi palestinienii arabi ºi-au susþinut pretenþiile asupra regiunii pe calea armelor
ºi cu argumente istorice.

Slãbirea Marilor Puteri europene în cele douã rãzboaie mondiale s-a reflectat ºi în
Africa. În cadrul Congreselor Panafricane interbelice, reprezentanþii populaþiei de culoare
au cerut autodeterminarea fostelor colonii germane, egalitatea de drepturi între albi ºi negri
ºi autonomia administrativã. Procesul decolonizãrii nu a mai putut fi stopat dupã 1945, dar
legãturile culturale ºi lingvistice dintre fostele metropole ºi coloniile eliberate se menþin în
cadrul Commonwealth-ului ºi Comunitãþii Franceze. Societãþile din fostele dominioane
britanice (Canada, Australia, Noua Zeelandã) au preluat ºi conservat multe din elementele
de civilizaþie europeanã. O evoluþie aparte a urmat Africa de Sud, care timp de câteva
decenii a promovat o politicã asprã de segregare rasialã. Societãþile tribale considerate
„fãrã istorie”, aflate în interiorul Africii, în junglele ecuatoriale sau în îndepãrtatele insule
ale Pacificului, au intrat în atenþia antropologilor, etnologilor, istoricilor ºi sociologilor. Ei
cautã sã recupereze un valoros patrimoniu cultural, marginalizat ºi chiar distrus de
civilizaþiile moderne, fãrã de care omenirea ar fi totuºi mai sãracã.

Societatea nord-americanã ºi-a conturat pe deplin un sistem propriu de valori care
s-au suprapus celor de sorginte europeanã. În peisajul american existã numeroase
grupuri etnice care au fost asimilate sau remodelate. Multe comunitãþi se mândresc cu
originile etnice ºi cautã sã-ºi conserve tradiþiile. Pe mãsurã ce societatea americanã
devenea mai deschisã ºi democraticã, grupurile cu un statut marginal au început sã
revendice drepturi egale ºi deplinã acceptare. Femeile, americanii nativi, imigranþii ºi
minoritãþile sexuale au cerut ca idealul democratic sã-i cuprindã ºi pe ei. S-a dezvoltat
un multiculturalism promovat de cei care revendicã încredere ºi preþuire pentru contribuþia
lor ºi pentru toate sursele de culturã, nu numai pentru cele vest-europene. Societãþile
tribale amerindiene au intrat în disoluþie, deºi guvernul federal a încercat sã le conserve
identitatea în cadrul unor rezervaþii. Atât în nord, cât ºi în statele de limbã spaniolã,
nativii americani au cerut dreptul de a fi diferiþi fãrã ca prin aceasta sã fie discriminaþi.

O so
cie

tat
e

arm
onioas

ã
TRADIÞIE ªI MODERNITATE ÎN JAPONIA

„Toþi copiii, în fiecare zi,
înainte de plecare spalã toate

holurile, clasele etc. Aceasta face
parte din tradiþia japonezã. Directorul

ºcolii nu are secretarã. Iar el, fiind cel mai
destoinic – altfel nu-i ales în fruntea ºcolii –

trebuie sã facã aproape zilnic curat în ºcoalã odatã
cu copiii. În Japonia toate ºcolile trebuie sã aibã bazin

de înot, iar aceste bazine de înot, în fiecare sãptãmânã
trebuiesc curãþate. Acest lucru îl face directorul
adjunct. În afara faptului cã fiecare clasã e dotatã cu o
pianinã, dacã un copil doreºte sã înveþe la
un instrument... hai sã zicem, acordeon, vioarã...,
ºcoala trebuie sã-i cumpere acel instrument.
Deci, Japonia nu se dezvoltã numai din punct de vedere
economic, aºa cum cred unii. Noul înlocuieºte vechiul
numai unde e necesar. E o îmbinare de artã ºi economie
de piaþã care dã rod.

Fiecare ºcoalã are pe lângã bazinul de înot, sala
de gimnasticã enormã, unde se poate juca basket,
handbal, voley etc. Nu se intrã în ºcolile japoneze
decât cu papuci sau teniºi.”

(scriitorul Nicolae Sirius despre ºcoala Yoshida
din Mizumaki, Fukuoka, Japonia)

Henry Ford lucreazã la
construirea automobilului

care îi va purta numele.

1

A revoluþionat industria
constructoare de maºini. Ideea

de a crea un model popular a
fost repede asimilatã în Europa.

http:// www15.ocn.ne.jp/~yosida-e/

Desfãºuratã în perioada
1929-1933, Marea Crizã,

pornitã din Statele Unite, a
zguduit puternic economia ºi

societatea europeanã.

2

3
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7

65

4

Teme
1. Evidenþiaþi pentru fiecare continent al Lumii câteva elemente de civilizaþie
europeanã.

2. Explicaþi diferenþa dintre patriotism ºi naþionalism.
3. Exemplificaþi fenomenul de aculturaþie.
4. Realizaþi o comparaþie între statutul Europei faþã de celelalte civilizaþii la începutul
sec. XX ºi, respectiv, la sfârºitul secolului.

 Eseu la alegere: Statele Unite ale Americii – model de multiculturalitate;
Japonia – exemplu de reuºitã între tradiþie ºi modernitate

Personalitãþi

Regina Marii Britanii ºi Irlandei
de Nord (din 1952) ºi a

Commonwealth-ului

Elisabeta II
(n. 1926)

Profesor de ªtiinþe sociale la
Universitatea americanã Harvard
(1967–2000). Autorul lucrãrii de
succes Japan as Number One în

care explicã miracolul
dezvoltãrii Japoniei.

Ezra Vogel
(n. 1930)

Politica SUA faþã de apartheid
„Politica Statelor Unite va urmãri sã producã reforme în sistemul de guvernãmânt, care sã conducã la instaurarea unei
democraþii non-rasiale. Statele Unite vor încuraja guvernul Africii de Sud sã:
1. abroge starea de urgenþã ºi sã respecte principiul egalitãþii în faþa legii a tuturor cetãþenilor de toate rasele;
2. îl elibereze pe Nelson Mandela ºi pe toþi deþinuþii politici;
3. permitã sud-africanilor de toate rasele liberul exerciþiu al dreptului de a forma partide politice ºi de a-ºi exprima opiniile politice;
4. stabileascã un program pentru eliminarea legilor de apartheid;
5. punã capãt activitãþilor militare ºi paramilitare îndreptate contra statelor vecine.”

(Din Deciziile Congresului S.U.A., 1986)

Cetãþenie ºi naþionalitate
„Distincþia dintre cetãþenie ºi naþionalitate, în mare
mãsurã necunoscutã în þãrile vorbitoare de limbã
englezã sau francezã, a devenit esenþialã în Europa
central-rãsãriteanã. Modificãrile graniþelor, mai
frecvente în ultimul secol decât înainte, au sporit
confuzia. O persoanã nãscutã în Ungvár pe la 1900, a
crescut în monarhia austro-ungarã, pentru ca în anul
1918 sã descopere cã este cetãþean al Cehoslovaciei,
oraºul sãu natal fiind U• horod. În 1939 a locuit timp
de câteva zile într-un stat carpato-ucrainean, pentru
ca ulterior sã devinã iarãºi supus ungar. Dupã cel de-
al doilea rãzboi mondial a fost cetãþean sovietic. Potrivit
standardelor etnice putea sã fi fost ucrainean, ungur,
german sau evreu.”

(Piotr Wandycz, Preþul libertãþii, 1992)

Filozofia de a fi  Numãrul Unu
„Confucianismul, cu ideile sale de armonie ºi ordine, de a-þi
cunoaºte propriul loc, a avut un rol semnificativ în formarea
atitudinilor japoneze. Pare ceva esenþial naturii umane sã fii
ambiþios ºi competitiv ºi sã te bucuri de o poziþie bunã în
societate. Japonezii au apreciat ierarhia ºi rangul. Ei au
recunoscut de mult inegalitãþile în mod deschis, mai repede
decât încercarea de a le masca sau a pretinde cã nu existã.
Acesta a fost unul din motivele pentru care darwinismul le-a
plãcut aºa de mult. La nivel naþional, ei sunt gata sã se întreacã
cu restul lumii pentru a se dovedi cei mai bine pregãtiþi,
naþiunea care ar trebui sã stea în fruntea ierarhiei. Dacã pierd,
sunt gata sã înveþe de la naþiunea care i-a învins ºi se vor
strãdui pânã ce, în cele din urmã, vor ajunge «numãrul unu»,
fiindcã ei simt cã acolo le este locul.”

(Kenneth Henshall, O istorie a Japoniei, 1999)

Concurenþa continentelor în domeniul tehnologiei
„În domeniul spaþial, zona de cercetare a fost dominatã decenii la rând de americani ºi ruºi, acum au apãrut misiuni de
cercetare ºtiinþificã japoneze, indiene, europene. În domeniul explorãrii atomului, unde acceleratoarele nucleare americane
erau de neegalat, acum se anunþã intrarea în funcþiune la Geneva a celui mai puternic accelerator de particule din lume.
Observatoare astronomice europene de mari dimensiuni se construiesc în Chile. Din 1995, Europa a depãºit America din
punct de vedere al articolelor ºtiinþifice publicate. Un studiu recent a arãtat cã cercetãtorii din Japonia, Taiwan ºi Coreea de
Sud deþin un sfert din brevetele depuse anual în Statele Unite ºi acest procentaj este în creºtere. Oficialii americani au
început sã-ºi exprime îngrijorarea faþã de aceste tendinþe, fiindcã pânã acum inovarea ºtiinþificã ºi cea tehnologicã au
constituit motorul economiei ºi competitivitãþii americane, a supremaþiei ei mondiale.”

(Andrei Banc, Migraþia creierelor ºi a braþelor, în Revista ªtiinþã ºi Tehnicã, 2005)

 Discutaþi despre cetãþenie ºi naþio-
nalitate. Poate avea un individ mai
multe naþionalitãþi? Dar cetãþenii?
Argumentaþi.

 Corelaþi doc. 3 ºi 6.
 Comentaþi expresia „migraþia creie-

relor”.
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Copac secular, Japonia

A militat pentru independenþa Se-
negalului ºi a fost primul preºedinte
al acestei þãri (1960–1980). Poet
ºi filosof, autor al eseului Spiritul
civilizaþiei sau legile culturii negro-
africane. Membru al Academiei
Franceze.

Léopold Sédar Senghor
(1906-2001)
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Grigore Gafencu ºi unitatea europeanã

1928: deputat pe listele P.N.Þ
pentru Regiunea Balcic
21 dec. 1938: numit ministru al
Afacerilor Externe
31 mai 1940: înlocuit cu Ion
Gigurtu
10 aug. 1940-24 iunie 1941:
ministru plenipotenþiar al
României la Moscova
sept.1941: pleacã din România ºi
se stabileºte în Elveþia
1944: apare cartea „Preliminariile
rãzboiului din Rãsãrit”
1946: se mutã la Paris; publicã
volumul „Ultimele zile ale
Europei”
sept. 1947: condamnat la 20 de
ani muncã silnicã în contumacie

Date-cheie

Grigore Gafencu
(1829-1957)

Grigore Gafencu provenea dintr-o familie de boieri din Moldova. Bunicul sãu era de origine
scoþianã, iar familia se înrudea cu familii nobiliare din Basarabia, Bucovina ºi Polonia. A urmat
studiile superioare în Elveþia, luând doctoratul în ºtiinþe politice la Paris. În timpul Primului Rãzboi
Mondial a fost aviator într-o escadrilã francezã; decorat cu ordinul „Mihai Viteazul”. Dupã rãzboi
a fost director al ziarelor „Argus” ºi „Timpul”, fondator al publicaþiei „Revista Vremii” ºi iniþiatorul
agenþiei de presã „RADOR”. Cariera politicã ºi-a început-o ca membru al Partidului Naþional
Þãrãnesc, pe ale cãrui liste a fost ales deputat. A îndeplinit mai multe funcþii în diverse ministere
în timpul guvernãrii þãrãniste ºi din 1938 a fost numit ministru al Afacerilor Externe. În aceastã
calitate  a militat pentru menþinerea neutralitãþii României, pentru pãstrarea unui echilibru între
Germania ºi U.R.S.S. Datoritã orientãrii României spre Germania, locul sãu a fost luat de Ion
Gigurtu, Gafencu fiind trimis ca ministru al României la Moscova, funcþie în care a rãmas pânã în
momentul în care România a intrat în rãzboi alãturi de Germania.

În timpul rãzboiului a fost contactat de guvernul britanic fiind un element de legãturã între
cercurile politice londoneze ºi rezistenþa româneascã. A avut întâlniri cu reprezentanþi ai statelor
aliate în vederea scoaterii României din rãzboi.

Grigore Gafencu a continuat activitatea publicisticã din þarã ºi în perioada exilului, colaborând
la „Journal de Genève” ºi a fost membru activ al exilului românesc, fãcând parte de grupul
generalului Rãdescu, alãturi de Viorel V. Tilea ºi Carol Davila.

În timpul Conferinþei de pace de la Paris, din 1946, a fost unul dintre membrii grupului alcãtuit
din românii din afarã care au încercat prin presã ºi memorii sã obþinã drepturi pentru România ºi
sã atragã atenþia asupra pericolului reprezentat de guvernul Petru Groza.

A fost unul din fondatorii „Ligii Românilor Liberi” ºi membru al „Comitetului Naþional Român”
(1949-1952).

În 1947, în urma „înscenãrii de la Tãmãdãu”, este implicat în procesul intentat fruntaºilor
þãrãniºti ºi este acuzat de complot împotriva statului, fiind condamnt la 20 de ani de muncã
silnicã în contumacie.

Una din temele activitãþii sale a constituit-o ideea unitãþii europene. Opiniile privind organizarea
Europei au fost cuprinse în cele douã cãrþi publicate ºi în discursuri. În 1944, în „Preliminariile
rãzboiului din Rãsãrit” a propus proiecte ale organizãrii Europei postbelice sub forma unor grupãri
subregionale sau confederaþii, cum ar fi Confederaþia de Est, Confederaþia de Vest, de Nord. În
acest cadru, România urma sã alcãtuiascã împreunã cu Bulgaria, Turcia, Grecia ºi Iugoslavia,
Confederaþia de Sud-Est care sã aibã în comun o politicã externã ºi ca limbã oficialã limba francezã.
În concepþia sa, Europa urma sã aibã înfãþiºarea unei confederaþii interguvernamentale din care
trebuia sã facã parte neapãrat ºi Marea Britanie, dar ºi Europa Centralã ºi de Rãsãrit. Într-o primã
etapã preconiza realizarea Europei Occidentale. Preluând modelul organizãrii federale a Elveþiei,
Grigore Gafencu înainta ºi ideea unirii în jurul unor valori comune bazate pe civilizaþia europeanã.

La sfârºitul anului 1946, este chemat de W. Churchill care-l îndeamnã sã i se alãture în promovarea
ideii europene ºi crearea unei confederaþii europene. În susþinerea ideii unitãþii europene, Grigore
Gafencu se va înscrie în curentul federalist. În acest sens a participat la Congresul de la Montreaux,
din 1947, al Uniunii Federaliste Europene pronunþându-se pentru constituirea unei Europe Unite
care sã includã ºi Europa de Est. Anul urmãtor a participat la Congresul Europei, unde a fãcut parte
din prezidiu alãturi de W. Churchill ºi contele Cudenhove-Kalergi, iar discursul sãu a subliniat
importanþa uniunii europene în graniþele continentului. În perioada urmãtoare a activat în cadrul
Comisiei Europei Centrale ºi Orientale, a fost membru fondator ºi preºedinte al Grupului Român
pentru Europa Unitã ºi membru al Comitetului Central al Miºcãrii Pan-Europa. Din 1956, este ales
preºedinte al Uniunii Europene a Federaliºtilor susþinând deviza „Cu toþi europenii, ºi cei din Vest ºi
cei din Est”.

„Peste hotarele þãrii, nimeni
altul nu avea faima ºi prestigiul
lui Gafencu. Nu reprezenta
numai ceea ce ne-am obiºnuit
sã numim «interesele» româ-
neºti, ci ºi pe ale vecinilor noºtri.
Era purtãtorul de cuvânt, ascultat
ºi respectat, al tuturor neamurilor
asuprite de dincolo de cortina de
fier ºi era, în acelaºi timp, un
«european», în sensul cã
înþelesese, de mult, cã atât pentru
noi cât ºi pentru celelalte popoare
europene, singura soluþie era
federalizarea Europei.”

(Mircea Eliade. Elogiul lui
Grigore Gafencu, „Românul”,
febr.-iulie 1957, dupã Grigore

Gafencu, Politica în exil:
1942-1957)
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Teme
1. Precizaþi rolul lui Grigore Gafencu în Miºcarea Europeanã.

2. Exprimaþi-vã opinia despre ideile susþinute de Grigore Gafencu (identificaþi
principalele idei, argumentaþi actualitatea acestora, perspectiva punerii în practicã).

4

6

5

32 Personalitãþi

Contele Cudenhove – Kalergi
(1894-1972)

Diplomatul ºi publicistul
austriac a fost unul din primii

militanþi ai ideii unitãþii
europene imediat dupã Primul

Rãzboi Mondial.
În 1947 a fost unul din fondatorii
Uniunii Parlamentare Europene,

iar din 1952 preºedinte de
onoare al Miºcãrii Europene ca

recunoaºtere a meritelor sale în
opera de promovare a ideii

federative europene.
În acelaºi an a publicat cartea O

idee cucereºte lumea.

„Dorinþa lui Maniu e ca întreg programul, reînnoit, sã
þie seama ºi de nevoile þãrii ºi de situaþia europeanã ºi de
vremile frãmântate ºi atât de schimbãtoare în care trãim.
Trebuie sã adaptãm «soluþiile» unui ritm accelerat ºi unor
împrejurãri cu totul noi, neaºteptate, nebãnuite pânã azi.
Soluþiile strâmt «naþionale» nu mai au nici un rost ºi nici o
trecere, decât doar cu mãsuri de apãrare, de «conservare
proprie», în cazul când soluþiile internaþionale nu ajung la
înfãptuire. Trebuie sã ºtim sã privim cât mai departe ºi sã
tindem cu îndrãznealã spre acele «himere» care sunt, care
trebuie sã fie, pe cale de înfãptuire.”

(Grigore Gafencu Însemnãri politice, 1929-1939,
Ed. Humanitas, Bucureºti, 1994)

„Ideea europeanã exclude orice teorie ºi cu atât mai
mult orice faptã care urmãreºte ierarhizarea raselor sau
alcãtuirea în cuprinsul comunitãþii continentale a unor state
privilegiate. Numai interesul comun, simþul de solidaritate,
noþiunea de «european» se pot suprapune valorilor ºi
intereselor naþionale ale fiecãrui stat.”

(Grigore Gafencu, Politica în exil: 1942-1957,
Ed. Oscar Print, 2000)

„Nu existã decât o singurã Europa: chiar când corpul
ei este mutilat ºi divizat, gândirea ce ne conduce spre ea
este una ºi indivizibilã. Europa nu se poate naºte la o viaþã
nouã în Vest, dacã ea moare în Est; ea nu-ºi poate regãsi
sãnãtatea, mãreþia ºi forþe noi decât în cadrul limitelor sale
naturale. În nicio parte cuvântul Europa nu provoacã o
rezonanþã mai puternicã ºi mai emoþionantã ca în þãrile din
Est. Ideea unitãþii europene reprezintã pentru o jumãtate
din continent  un fel de promisiune, de pace, ºi de aici o
promisiune de eliberare.”

(Discursul Lui Grigore Gafencu la Congresul Europei,
Haga, 1948)

„(…) Credincioºi acestei tradiþii de gândire româneascã
ºi convinºi noi înºine cã izbânda ideii europene înseamnã
pentru þãrile încã libere: securitate, iar pentru cele asuprite:
libertate; convinºi prin urmare cã unirea e pentru toate þãrile
europene, mari ºi mici, singura cale de mântuire, am hotãrât
sã luãm parte, cu toatã vlaga, la miºcarea pentru alcãtuirea
unei Europe Unite ºi Libere.

Aceastã Grupare are drept scop sã strângã laolaltã pe
toþi românii care-ºi pot exprima liber credinþa lor în ideea
europeanã ºi care sunt în mãsurã sã slujeascã, potrivit
rezoluþiei Congresului de la Haga, cauza româneascã în
cuprinsul cauzei europene.”

(Apelul „Grupãrii Româneºti pentru Europa Unitã”,
1 iunie 1948, Provocarea Europei. Exilul elveþian al lui

Grigore Gafencu: 1941-1957)

Coperta ediþiei franceze
a volumului  „Preliminariile

Rãzboiului din Est”

Aristide Briand
(1862–1932)

De ºase ori prim ministru al
Franþei între 1911–1929. A

conceput cu Secretarul de Stat
american Frank Kellogg Tratatul
pentru interzicerea rãzboiului ca

mijloc de reglementare a
diferendelor între state. A fost
unul din susþinãtorii ideii de
unitate europeanã. Premiul

Nobel pentru Pace (1926).

„Depinde de înþelepciunea popoarelor de a da din nou
ideii de Europa un conþinut ºi un sens precis. Dezacordul
Europei a bulversat lumea; rãzboiul întinzându-se, a rãsturnat
vechile raporturi de forþe dintre continente; dupã ce ºi-a
asumat responsabilitãþile cele mai grele, Europa riscã sã
suporte consecinþele cele mai grave... Într-o lume în care
mari imperii acumuleazã forþe întotdeauna mai importante,
mãreþia la care ar mai putea încã aspira Europa este legatã
de realizarea unei ordini pacifiste, respectând dorinþa ºi
diversitatea þãrilor, dar orientatã categoric spre unitatea
superioarã.”

(Grigore Gafencu, prefaþa cãrþii Ultimele zile
ale Europei, Paris, 1946)

 Precizaþi consecinþele rãzboiului asupra
Europei.

 Care este salvarea continentului euro-
pean în viziunea  autorului?

 Ce semnificaþie are termenul de
„himere” din doc. 2?

 Precizaþi valorile comune pe care
trebuia sã se constituie Europa Unitã.

 Stabiliþi legãtura între discursul lui
Gafencu ºi conjunctura politicã.

 Explicaþi importanþa unificãrii euro-
pene pentru statele din Est.

7 Identificaþi legãtura între doc. 5 ºi 6.
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Imaginea României în presa internaþionalã dupã anul 1989

Manifestaþie organizatã de
Alianþa Civicã dupã
mineriada din iunie 1990

Imaginea Romaniei a oscilat, de-a lungul timpului, de la o
imagine pozitivã, generatã de euforia generalã din 1989, odatã
cu cãderea regimului Ceauºescu, pânã la o imagine negativã,
datoratã prezentãrii unor realitãþi sociale crude, consecinþã a
situaþiei moºtenite din vremea regimului Ceauºescu sau chiar a
situaþiei de tranziþie cãtre o societate (ºi economie) de tip liberal.

Astfel, în 1989, la momentul schimbãrii de regim, România
avea un imens capital de imagine pozitivã. Canale de televiziune
ºi instituþii de presã din toatã lumea au prezentat „prima revoluþie
în direct”, care a dus la eliberarea populaþiei de sub domnia
„ultimului tiran” al Europei, persoane particulare contribuind
cu sume de bani pentru „victimele lui Ceauºescu”.

Acestei euforii imagistice i-a urmat o dezabuzare cvasige-
neralã, atunci când mass-media occidentale au început sã-ºi
dea seama cã revoluþia „nu era chiar o revoluþie” (peste mani-
festarea spontanã a populaþiei suprapunându-se o suitã de
acþiuni de cucerire a puterii de cãtre linia a doua a Partidului
Comunist ºi a organelor sale anexe); cã „Televiziunea Românã
Liberã”, dupã un scurt interludiu, trecuse din nou de partea
noilor deþinãtori ai puterii; cã o mare parte din „morþii
Timiºoarei” nu cãdeau în responsabilitatea lui Ceauºescu ºi a
regimului sãu, ci erau morþi care fuseserã scoºi din cimitire
pentru a impresiona opinia publicã occidentalã (deci o
operaþiune de manipulare); provocarea conflictului interetnic
de la Târgu-Mureº din martie 1990, care a avut ca scop
reoficializarea structurilor informative secrete; ºi, în fine, faptul

cã puterea „tranzitorie”, pe care o promisese grupul condus de
Ion Iliescu se permanentizase.

Aceastã situaþie a generat o reacþie din partea grupurilor
sociale care îºi puseserã speranþele în schimbarea de regim:
manifestanþii din ’89, populaþia urbanã ºi tinerii în general,
studenþii în particular. Astfel, s-a nãscut „fenomenul Piaþa
Universitãþii”, manifestaþie-maraton a opoziþiei reprimatã cu
brutalitate de regimul de la acea datã. Acesta este momentul în
care imaginea de presã asupra regimului la putere a fost extrem
de negativã. Explozia de barbarie a forþelor de ordine ºi a unei
categorii profesionale (minerii) din centrul unui oraº european
a creat un sentiment de indignare generalã.

Alte probleme sociale au captat atenþia presei într-o mãsurã
sporitã, de-a lungul acestor ani: situaþia copiilor strãzii, a copiilor
instituþionalizaþi, a azilelor psihiatrice, situaþia economicã, corupþia,
rolul serviciilor secrete în post-comunism.

Imaginea negativã a regimului politic ºi a României s-a atenuat,
pe mãsurã ce responsabilii politici au trecut de la rezolvarea
situaþiilor de crizã prin conflict la negociere, ºi întrucât România a
pãºit pe calea integrãrii în structurile politice euroatlantice. Apoi,
performanþele de naturã economicã ºi disponibilitatea de a rezolva
problemele sociale au fãcut ca imaginea negativã de presã sã se
diminueze sau chiar sã devinã pozitivã.

Rãmân astãzi câteva probleme sociale care genereazã o
imagine de presã negativã, cum ar fi corupþia politicã endemicã
ºi situaþia justiþiei.

©©©© ©
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5

4

1 „În urma noilor manifestaþii de la Bucureºti, regimul s-a prãbuºit. Dl. Nicolae Ceauºescu a fost izgonit de la putere ºi înlocuit de fostul ministru de
Externe, Dl. Corneliu Mãnescu, în fruntea unui Front al Salvãrii Patriei, dupã cum au anunþat vineri 22 decembrie, de dimineaþã, radioul ºi televiziunea
române. În acelaºi timp, mulþimea printre care numeroºi militari a nãvãlit în palatul preºedintelui decãzut din funcþie. Acesta, s-a spus la începutul dupã
amiezii, a fugit.”              („LE MONDE”, Franþa, 23 decembrie 1989)

Teme
1. Identificaþi principalele probleme româneºti reflectate de presa internaþionalã.

2. Alegeþi un subiect ºi vorbiþi în faþa clasei argumentând punctul de vedere.
3. Credeþi cã este posibil ca în timpul unui eveniment revoluþionar informaþiile care ajung la presã sã fie
contradictorii ºi / sau neadevãrate? Argumentaþi rãspunsul.
4. Stabiliþi principalele idei, teme, probleme care se desprind din doc. 1-6. Comparaþi stilul redactãrii.

 Paginã de Jurnal. Urmãriþi ºtirile TV, citiþi câteva ziare, navigaþi pe câteva ziare on-line timp de trei zile în
care þineþi un jurnal axat pe problemele economice ºi sociale, cotidiene. Citiþi-l apoi în faþa clasei. Confruntaþi-vã
opiniile.

„LE MONDE”, 23 decembrie, 19893„LE MONDE”, decembrie, 19892

6

„(...)Neoficial se ºtie în cercurile U.E cã România s-ar afla în stadiul în care
se afla Polonia acum doi ani la intrarea în U.E., dar printr-o catastrofã naturalã,
þara a avut de suferit o mare loviturã. Înlãturarea consecinþelor, inundaþiile Dunãrii
(deja în al doilea an), vor determina cheltuieli suplimentare în valoare de miliarde,
care ar fi putut fi utilizate în protecþii ecologice sau modernizarea agriculturii,
de altfel absolut necesarã.”      („BERLINER ZEITUNG”, nr. 114, 17 mai 2006) „ROMÂNIA

22 milioane locuitori ºi
238 000 km2, care fac
din România cea mai
mare þarã din sud-
estul Europei.”

„Întemeiat în secolul al XII-lea, Sibiul este Capitala Culturalã Europeanã
pentru 2007 (titlu împãrþit cu Luxemburg). Acest oraº fortificat se distinge prin
arcade gotice, case renascentiste, strãzi pavate ºi pieþe plãcute.(...) Sibiul este
unul din multele oraºe atractive din Transilvania; 30 de mile spre nord este
Sighiºoara, oraº  inclus de UNESCO în patrimoniul universal, cu o inimã medievalã
ºi o dramaticã citadelã.”         („THE TELEGRAPH”,  30 decembrie, 2006)

„Mâine România va primi cel mai clar semnal de pânã acum dacã va fi
admisã în Uniunea Europeanã în mai puþin de trei ani. Rãspunsul este da, mai
mult sau mai puþin, dupã cum va afirma Comisia Europeanã într-un raport mult
aºteptat. (...) S-a cerut României ca în decurs de câteva luni sã rãstoarne o
culturã birocraticã înrãdãcinatã, corupþia ºi represiunea. (...) Raportul de mâine
va da probabil note bune pentru modernizarea economiei, stabilizarea inflaþiei
ºi creºterea acceleratã. (...) Se aºteaptã de la Comisie sã critice sever România
în privinþa a trei dintre cele treizeci de condiþii pe care trebuia sã le îndeplineascã.
Drepturile omului, slãbiciunea justiþiei, corupþia endemicã, competiþia ºi mediul
sunt cele mai grave probleme.”   („THE TIMES”, 5 octombrie, 2004)
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Argumenteazã urmãtoarea afirmaþie: „Europa este, concomitent, unitate ºi diversitate”. (Fernand Braudel)
Vei avea în vedere: identificarea problemei, exprimarea opiniei; prezentarea a trei argumente pro/contra (raþionale, exemple);

concluzia.

Elaborarea unei argumentãri orale sau scrise

Grupurile lingvistice în Europa Modernã

REGATUL

UNIT

SUEDIANORVEGIA
FINLANDA

ESTONIA

LETONIA

LITUANIA

POLONIA

DANEMARCA

ÞÃRILE
DE JOS

GERMANIABELGIA

IRLANDA

LUX.

FRANÞA
Fosta

CEHOSLOVACIE

ROMÂNIA

MOLDOVA

BULGARIA

AUSTRIA
UNGARIA

ITALIA Fosta
IUGOSLAVIE

GRECIA
TURCIA

ALBANIA

ELVEÞIA

SPANIA

Catolici

Protestanþi

Anglicani

Ortodocºi

Musulmani

fosta
U.R.S.S.

PORTUGALIA

Europa religioasã,
sfârºitul anilor’90

Europa azi

• 120 de limbi ºi mai multe alfabete;
• religii: creºtinism, islamism, mozaism, alte culte;
• state vechi, formate din Evul Mediu, altele în secolul
XX, în urma destrãmãrii imperiilor;
• forme de stat: monarhie, republicã unitarã sau
federalã.

 Completaþi tabelul de mai jos:

 Pe baza informaþiilor din tabel, a cunoºtinþelor
voastre ºi a hãrþilor completaþi harta oarbã, în cu-
lori distincte, având în vedere capetele de tabele.

 Completaþi harta cu numele statelor respective.

Harta albã a Europei

Zonă State Grupuri 
lingvistice Religie 

nord    
vest    
sud    
est    
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7

3

4

1

 Numeºte pentru fiecare document tipul de sursã:
oficialã, memorii (cui aparþine), exprimã fapte, opinii,
iconografie.

 Notaþi în caiet informaþiile obþinute.
 Precizaþi sursa care v-a oferit cele mai multe

informaþii.
 Explicaþi importanþa fiecãrei surse.
 Alcãtuiþi un text pe baza informaþiilor oferite.
 Decupaþi din ziar un articol care exprimã o opinie

ºi un articol care exprimã un fapt concret.

Guvernul sovietic propune: „1. În decurs de patru zile, începând de la
ora 14, dupã ora Moscovei, la 28 iunie sã evacueze teritoriul Basarabiei
ºi Bucovinei de trupele româneºti. 2. Trupele sovietice, în acelaºi
timp sã ocupe teritoriul Basarabiei ºi partea de nord a Bucovinei. 3.
În decursul zilei de 28 iunie trupele sovietice sã ocupe urmãtoarele
puncte: Cernãuþi, Chiºinãu, Cetatea Albã.” Nota ultimativã adresatã
de guvernul sovietic în noaptea de 27 iunie 1940

Belgrad
Craiova

Turnu Severin

Tg. Jiu Curtea de

Ploieºti

Bucureºti

Buzãu

Braºov

Sf. Gheorghe

Focºani

Galaþi

Sibiu

Blaj Sighiºoara

Tg. Mureº
Turda

Cluj
Bistriþa

Vatra Dornei

Piatra Neamþ
Vaslui Huºi

Bârlad

Bãlþi

Iaºi
Chiºinãu

Tighina

Basarabia
(cedatã Uniunii

Sovietice)

Debrecen

Oradea

Arad

Timiºoara

IUGOSLAVIA

UNGARIA

Transilvania de Nord

Satu Mare

Baia Mare

Turtucaia

  Cadrilater
              (cedat Bulgariei)

BULGARIA

Constanþa

Mangalia

Balcic

Tiraspol

Soroca
Hotin

Cernãuþi
Bucovina de Nord

Siret
Rãdãuþi Botoºani

Miercurea Ciuc

(cedatã Ungariei)

România în septembrie 1940

„29 ºi 30 iunie
Zile de amãrãciune, de doliu ºi de îngrijorare. Ruºii pãtrund în Basarabia ºi în

Nordul Bucovinei. Trupele noastre se retrag cãutând sã-ºi salveze echipamentul ºi
muniþia (...) problema e: se vor opri ruºii la Prut? ªi fireºte nasc ºi celelalte douã
întrebãri: ce vor face ungurii? Ce vor face bulgarii? Dar mai presus de toate se pune
chinuitoarea întrebare: Ce facem noi pentru a opri pe ruºi? Ori ne batem, ori stabilim
numaidecât un contact politic cu ei (...) ªi ce facem pentru a împãca pe bulgari?
Cum rezolvãm problema ungureascã?”

(Grigore Gafencu, fost ministru de Externe, Jurnal 1940-1942,
Editura Globus, Bucureºti, 1992)

„Am observat întâi cã este o hartã româneascã. Am
desfãcut-o cu nordul în jos, ceea ce m-a fãcut sã nu înþeleg
nimic. Mi-a întors-o Schmidt: Ochii mei cãutau tãietura de
la graniþa de vest pe care cu toþii o aºteptam. Mi-am dat
seama însã cã este altceva. Am urmãrit cu ochii graniþa
care pornea de la Oradea cãtre rãsãrit, alunecând sub linia
feratã  ºi am înþeles cã cuprindea ºi Clujul (...) Am început
sã nu mai vãd. Când mi-am dat seama cã graniþa coboarã
în jos ca sã surprindã secuimea am mai avut, în disperarea
mea, un singur gând: Braºovul! O micã uºurare: Braºovul
rãmânea la noi. Când am privit cu toatã grozãvia împãrþirea
Transilvaniei, am înþeles cã puterile care îmi erau mult
slãbite mã pãrãsesc cu totul. Tabloul dinaintea ochilor s-a
fãcut neclar, ca un nor galben cenuºiu, din cenuºiu, negru...
În clipa aceea mi-am pierdut conºtiinþa.”

(Mihail Manoilescu, ministru de Externe,
Dictatul de la Viena, Memorii iulie-august1940,

Editura Enciclopedicã, 1991)

„Oamenii din sat începeau sã plece. Ruºii nu ºi-au instalat din primele zile grãnicerii.
Pe mine tata m-a trimis cu cele ºase vite la pãdure sã le pãºunez ºi mi-a spus sã nu
vin seara acasã, ci sã merg în satul Oroftiana la niºte rude. Tata, mama ºi fratele meu
au mai rãmas acasã. Nu se ºtia sigur unde se va fixa graniþa (...) într-una din zile am
vãzut ostaºi români ºi ruºi care mergeau împreunã prin grâu sau alte semãnãturi ºi
fâneþe, înfingând în pãmânt prãjini la distanþã mai micã. Atunci ne-am dat seama cã
graniþa se fixase definitiv. Eu rãmãsesem în România, iar pãrinþii ºi fratele în U.R.S.S.”

(Pintilie Iacob, despre ocuparea Herþei, Bãjenie ºi surghiun,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2001)

„Ca rezultat al cedãrilor de teritorii cãtre Uniunea Sovieticã, Ungaria ºi
Bulgaria, România care se nãscuse la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial a
pierdut o treime din suprafaþa sa (97 790 Km2) ºi din populaþie (6 161 317).
Domnia lui Carol nu putea supravieþui catastrofei naþionale.”
(Keith Hitchins, Istoria României, Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 1998)

Abdicarea Regelui Carol al II-lea,
„Universul”, septembrie 19406

Compararea relevanþei surselor istorice în abordarea unui subiect – Anul 1940

5

2 Grup de refugiaþi din Basarabia în Gara de
Nord, „Universul”, 1940
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EVALUARE

I. Completaþi spaþiile libere cu informaþia corespunzãtoare din punct de vedere istoric:
1. România intrã în Primul Rãzboi în anul ...............................................................................................
2. Rege al României în timpul cãruia se realizeazã Marea Unire ...........................................................
3. În 1940, România cedeazã Bulgariei, teritoriul numit ..........................................................................
4. La 23 august 1944, România iese din rãzboiul purtat alãturi de .........................................................
5. Dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, în Rãsãritul Europei se instaureazã regimul ....................................

25 puncte

II. Scrieþi literele corespunzãtoare urmãtoarelor evenimente în ordinea cronologicã a desfãºurãrii lor:
a) prãbuºirea Zidului Berlinului;     b) abdicarea Regelui Mihai I;      c) Planul Marshall.

15 puncte

III. Elaboraþi în aproximativ o jumãtate de paginã un text istoric, având în vedere urmãtoarele personalitãþi, date
ºi termeni: diversitate; integrare; 1992; Jean Monnet;  toleranþã.

Se puncteazã structura compoziþiei, utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/
logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.                                                  14 puncte

IV. Citiþi cu atenþie urmãtorul text: „În imaginarul politic românesc, perioada interbelicã a însemnat, aºadar, un
progres al Franþei ºi un recul al modelului german. Evoluþii, fãrã îndoialã relative, dat fiind cã, pe de o parte,
fluxul autohtonist ºi în genere maturizarea societãþii româneºti limitau ºi filtrau elementele preluate din afarã,
ºi din cultura francezã în primul rând, iar pe de altã parte, chiar diminuatã ºi incapabilã de a mai oferi un
model coerent, Germania ºi-a pãstrat o pondere semnificativã (limba germanã se afla tot în a doua poziþie
dupã francezã, tinerii români continuau sã studieze în Germania, iar în preajma celui de-al doilea rãzboi
mondial, extrema dreaptã româneascã, deºi izvorâtã din solul autohton, ºi-a descoperit unele afinitãþi cu
ideologia nazistã). Cota Angliei... era în creºtere, «anglofilia» rãmânând totuºi limitatã la cazuri individuale.
Mai semnificativ a fost sporul Italiei, devenitã alãturi de Franþa, un loc privilegiat al formãrii elitelor, mai ales
în sectorul ºtiinþelor umane, la aceasta adãugându-se ºi unele simpatii pentru soluþiile social politice
mussoliniene. «Cum se vede , o varietate de modele occidentale,confruntate cu nu mai puþin prezentul model
autohton...» (Lucian Boia, Istorie ºi mit în conºtiinþa româneascã, Bucureºti, Humanitas, 2000)

1. Precizaþi, pe baza textului, modelele occidentale preluate de societatea româneascã, în perioada interbelicã.

4 puncte

2. Explicaþi ascensiunea Franþei.         6 puncte

3. Identificaþi în text patru exemple care sã ilustreze preluarea modelului occidental.                         4 puncte

4. Argumentaþi afirmaþia subliniatã cu câte un exemplu.                                                                      6 puncte

5. Stabiliþi legãtura între evenimentele istorice ºi preferinþa pentru un anumit model (2 ex.)             6 puncte

                                                                                                                                   Total 26 puncte

V. Identificaþi în cazul imaginii alãturate subiectul la care se
referã, perioada ºi locul în care a fost realizatã.

         6 puncte
Precizaþi ce indicii aþi folosit.                                     4 puncte

Total 10 puncte

10 puncte din oficiu
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FIªA PROFESORULUI:  Modalitãþi de înþelegere a lumii

I. Concepte de aprofundat:
liberalism, neoliberalism, economie dirijatã, viaþã privatã, viaþã publicã,
economie ruralã, economie urbanã, miºcare de migraþie, exil, statute
profesionale

II. Probleme cheie
1. Impactul economiei liberale / neoliberale asupra individului ºi societãþii.
2. Mutaþii provocate de economia comunistã asupra individului ºi societãþii.
3. Drepturile omului în contextul migraþiilor.
4. Relaþia privat - public în lumea postbelicã.
5. Rolul jucat de exil ºi diaspora pentru românii din þarã ºi din strãinãtate.

III. Cuvinte cheie:
individ, societate, drepturile omului, curent economic, rural, urban, ocupaþie, profesie,
emigrant, imigrant, refugiat, privat, public, diaspora, exilul românesc, colonizare,
decolonizare, deportare, vizã

IV. Aprofundarea valorilor cetãþeniei democratice:
respectul pentru libertatea de expresie ºi miºcare a individului / responsabilitatea
instituþiilor pentru respectarea ºi garantarea drepturilor ºi libertãþilor individului / dreptul
individual ºi colectiv la memorie ºi identitate.

Reclama este sufletul comerþului

Oamenii, societatea
ºi lumea ideilor

Economie [i societate
]n lumea postbelic=

1
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Secolul XX se confruntã cu o
serie de fenomene economico-

sociale determinate de
consecinþele celor douã

rãzboaie, evoluþia sistemului
economic ºi împãrþirea lumii în

sisteme politice diferite.

Conflictele militare,
persecuþiile regimurilor

totalitare ºi cauzele economice
au determinat mari miºcãri de

populaþie.

Confruntarea politicã ºi-a gãsit
expresia în confruntarea celor

douã tipuri de economie
liberalã / dirijistã.

Cele mai profunde modificãri de
structurã socialã au fost legate

de scãderea numãrului celor
care lucrau în agriculturã ºi

creºterea numãrului de ocupaþii
din sectorul de servicii.

Secolul XX a cunoscut un proces de reconsiderare a
statutului femeii. Legatã mai mult de spaþiul privat, ºi
de  muncile numite casnice, femeia secolului XX este
tot mai prezentã în spaþiul public.
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Structuri sociale ºi profesionale în
secolul XX
Structuri sociale ºi profesionale în
secolul XX

3

1.
Ca în mai toate domeniile „revoluþiile” secolului XX au acþionat ºi în domeniul so-

cial. Au dispãrut ºi au apãrut ocupaþii, altele au crescut ca importanþã sau au fost
înregistrate modificãri în cadrul fiecãrei categorii socioprofesionale. Aceste modificãri
au fost determinate de evoluþiile economice ºi sociale, iar în þãrile aflate sub regimul
comunist dinamica acestora a fost dictatã de partid. Structura socialã corespundea
ideologiei marxist-leniniste ºi promova în primul rând clasa muncitoare ºi þãrãnimea. În
general, în perioada postbelicã, cu excepþia perioadelor de crizã, rãzboi sau situaþii
specifice regimului totalitar, a existat posibilitatea alegerii profesiei.

Pentru o mai bunã reflectare a structurii sociale ºi pentru a surprinde diversele modificãri
au fost elaborate coduri care cuprind mari grupuri profesionale în cadrul cãrora întâlnim
tot mai multe ocupaþii. Se folosesc termenii de „populaþie activã”, sector primar (agriculturã),
secundar (industrie, construcþii) ºi terþiar (transporturi, comerþ, servicii).

Atât ocupaþiile vechi, cât ºi cele noi au impus necesitatea unei calificãri, ceea ce a dus
la dezvoltarea învãþãmântului de specialitate. De asemenea, ocupaþia ºi salariul erau un
criteriu social, originea socialã devenind mai puþin importantã decât ocupaþia profesionalã.
 Cele mai profunde modificãri s-au produs în rândul þãrãnimii. Dacã înainte de rãzboi
reprezenta majoritatea populaþiei, în a doua jumãtate a secolului aceastã categorie
este în plinã scãdere chiar ºi în þãrile considerate agricole din Africa ºi Asia. Faptul s-a
datorat creºterii productivitãþii în agriculturã, folosirii maºinilor, rezultatelor din chimia
agricolã ºi biotehnologie, schimbãrii mentalitãþilor ºi chiar a obiceiurilor alimentare. În
þãrile comuniste, scãderea numãrului de þãrani a fost datoratã politicii de industrializare
ºi, respectiv, colectivizãrii, þãranii devenind de fapt „muncitori agricoli”. În þãrile dezvoltate
se produce un proces de modernizare. Fermierul sau agricultorul are proprii sãi salariaþi,
administreazã o întreprindere agricolã ºi dispune de condiþii de viaþã moderne.

Numãrul muncitorilor înregistreazã o creºtere spectaculoasã în cei „treizeci de ani
glorioºi” (1950-1980), în care industria devine principalul sector de activitate atât în
þãrile dezvoltate, cât ºi în cele comuniste ºi în þãrile în care a început industrializarea
(Brazilia, Mexic, India). În general, muncitorii au reprezentat un grup socio-profesional
stabil în structura populaþiei active, înregistrând scãderi dupã 1980, când aceastã
categorie este afectatã de ºomaj. Modificãrile s-au produs în interiorul grupului ºi mai
ales în imaginea muncitorului cu mult diferitã de cea de la începutul secolului. S-a
produs o deplasare a lucrãtorilor din sectorul secundar spre cel terþiar. Sistemul de
valori al muncitorilor de la începutul secolului – identificat prin condiþii grele de muncã ºi
viaþã, acelaºi nivel al salariului, stil de viaþã ºi de divertisment asemãnãtor – a fost
profund modificat. Conºtiinþa socialã a fost afectatã de apariþia unei stratificãri, a unor
sciziuni determinate de diferenþe între  muncitorii calificaþi ºi cei necalificaþi, între femei
ºi bãrbaþi, agrari-casnici, strãini-autohtoni. Dacã la începutul secolului, termenul de
muncitor trimitea automat la populaþia masculinã, din perioada interbelicã, dar mai ales
postbelicã, femeile au ocupat un procent tot mai ridicat în rândurile acestei categorii, iar
termenul de gospodinã dispare din nomenclatorul meseriilor.

Alte categorii: meºteºugarii, comercianþii, patronatul, profesiunile intelectuale
superioare, profesiile intermediare, funcþionarii alcãtuiesc clasa mijlocie a societãþii
sau furnizeazã noi elemente burgheziei care rãmâne în continuare identificatã prin
avere, culturã, educaþie, comportament. Cei care pãtrund în aceastã categorie socialã
sunt înalþii funcþionari, salariaþi cu funcþii de conducere, profesiuni liberale juridice,
medicale, artistice, patronat (tot mai redus).

Dezvoltarea culturii de mase a dus la creºterea importanþei unei noi „ocupaþii”: starul,
în jurul cãruia se organizeazã noi ocupaþii care au drept obiect de activitate organizarea
programului sau crearea imaginii „starului” dacã nu ca o ocupaþie, sigur ca un nou
statut sau grup social.

„Transformarea socialã cea
mai dramaticã ºi cu consecinþele
cele mai profunde din cea de a doua
jumãtate a secolului nostru, cea
care ne rupe definitiv de lumea
trecutului este moartea þãrãnimii
(...) Poate cã nu e de mirare cã la
începutul anilor  ‘80 mai puþin de
trei din fiecare 100 de englezi sau
belgieni lucrau în agriculturã, astfel
cã englezul obiºnuit avea mai
curând ºansa sã dea în fiecare zi
peste o persoanã care a fãcut
cândva agriculturã în India sau în
Bangladesh decât de una care
practica agricultura în Regatul
Unit.”

(Eric Hobsbawm, Secolul
extremelor)

Agricultor vânzându-ºi
produsele în piaþã

2
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5

Clasificarea Ocupaþiilor din România
Potrivit C.O.R., În România existau în 1995, 10 grupe majore de ocupaþii care cuprind
415 grupe de bazã.
            Grupa majorã                                                                      Nivel de instruire
1. legiuitori, înalþi funcþionari ºi conducãtori –
2. Specialiºti (cu ocupaþii intelectuale ºi ºtiinþifice) 4
3. Tehnicieni 3
4. Funcþionari 2
5. Lucrãtori, operatori în comerþ ºi asimilaþi 2
6. Muncitori din agriculturã ºi pescuit 2
7. Muncitori ºi meseriaºi 2
8. Operatori pe instalaþii, maºini ºi asamblori
    de maºini, echipamente ºi alte produse 2
9. Muncitori necalificaþi 1
10. Forþele armate –
Ordinul Ministerului Muncii ºi Protecþiei Sociale privind aprobarea Clasificãrii Ocupaþiilor
din România (C.O.R) nr. 138/1995, din C.O.R. clasificarea ocupaþiilor din România, Editura
ALL BECK, 2003

4

Teme

 Analizaþi structura populaþiei pe
ramuri de activitate.

 Precizaþi diferenþele majore între
populaþia masculinã ºi cea femininã.

„Claselor de mijloc cu o activitate independentã, majoritare la începutul
secolului, le ia locul, sub efectul exploziei locurilor de muncã salarizate din
sectorul terþiar, masa eterogenã a «gulerelor albe», indivizi cu o pregãtire
superioarã, cel mai adesea posesori ai unei diplome, ºi care exercitã mai curând
la birou decât în uzinã, profesiuni mai degrabã intelectuale decât manuale (...)
Gãsim aici deci o gamã extrem de nuanþatã de situaþii ce acoperã atât
reprezentanþii în scãdere numericã ai muncii independente (agricultori-fermieri,
meºteºugari, comercianþi) cât ºi reprezentanþi în creºtere numericã rapidã ai
serviciilor de învãþãmânt, sãnãtate ºi ai administraþiilor publice sau private.”

(Pierre Milza, Serge Berstein, Istoria secolului XX)

 Ce rol are clasa de mijloc în societate?

 Ce categorii socioprofesionale fac parte din
aceastã structurã socialã?

„Cam 50% dintre cei peste 40 de colegi «dãdeau» la diverse facultãþi
din Politehnicã (de la Automaticã la Transporturi ºi Metalurgie), alþi circa
20% dãdeau la Medicinã, restul la Fizicã, Matematicã, A.S.E, Construcþii,
Arhitecturã, nici unul la facultãþi cu profil filologic (eu am fost singurul care
a ajuns acolo, dar târziu, în 1993, când eram deja student la Metalurgie). O
elitã tehnocraticã. Presiunea modei politehniste era extrem de puternicã.
La medicinã te «aranjai» mult mai bine, dar se intra cel mai greu, trebuia sã
«înveþi pe dinafarã manuale întregi», mulþi au clacat…”

(Despre opþiunile elevilor în timpul regimului
comunist, Paul Cernat, O lume dispãrutã,)

 Comentaþi opþiunile din doc. 5. Identificaþi posibile
determinãri ale acestora. Ce modificãri s-au produs
astãzi? Ce explicaþii aþi putea gãsi pentru reorientarea
autorului, în 1993?

Morari saºi din jud. Sibiu,
înainte de 1989

6

1. Arãtaþi diferenþa dintre: grupuri profesionale (categorii socio-profesionale)/categorie socialã; profesie/
ocupaþie.
2. Organizaþi-vã în grupuri de lucru ºi analizaþi structura profesionalã de astãzi. Precizeazã grupele majore
de profesii. Indicaþi posibile ocupaþii pe care sã le profesaþi. Menþionaþi argumentele alegerii. În ce mãsurã
corespunde nãzuinþelor tale, aptitudinilor, posibilitãþilor, dorinþei familiei, situaþiei actuale? Identificaþi posibile
modificãri în dinamica ocupaþiilor.
3. Exprimã-þi opinia despre afirmaþiile lui E. Hobsbawm (doc. 3).

Femeie exercitându-ºi profesia7
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Germanii

din România

Migraþii în lumea contemporanã

Fenomenul migraþiei a existat încã de la începuturile istoriei omenirii, fãcând posibilã
rãspândirea speciei umane pe tot Globul. Migraþiile s-au concretizat prin transhumanþã,
invazii, deportãri, colonizãri ºi cruciade, fiind provocate, în general, de atracþia exercitatã
de regiunile bogate asupra populaþiilor mai sãrace. Migraþia este un fenomen
internaþional, care începe din þara de origine a emigrantului ºi are ca punct final þara în
care se va stabili.

În zilele noastre factorul demografic este important datoritã problemelor pe care le
poate crea la nivel local, zonal, continental sau planetar, influenþând ordinea socialã,
echilibrele etnice sau religioase. Raportul dintre putere ºi populaþie evidenþiazã relaþia
tot mai directã dintre „explozia demograficã” ºi „explozia tehnologicã”. Diferenþele
demografice regionale se întrepãtrund cu cele dintre þãrile dezvoltate ºi cele ale Lumii a
Treia, dintre societãþile industriale cu o dezvoltare tehnologicã acceleratã ºi slabã creºtere
demograficã ºi societãþile nonindustriale, dependente din punct de vedere tehnologic ºi
cu o mare creºtere demograficã. Decalajul economic este însoþit de unul politic între
democraþiile industrializate cu creºtere demograficã slabã ºi þãri nedemocrate cu creºtere
demograficã intensã (îndeosebi în Asia ºi Africa). Creºterea economicã a þãrilor în curs
de dezvoltare conduce la accelerarea urbanizãrii, cu consecinþe negative prin
dezrãdãcinarea populaþiei de sate, menþinerea mediului insalubru, creºterea deficitului
de locuinþe ºi a ºomajului. Creºterea demograficã determinã stãri sociale ºi de spirit:
amplificarea fundamentalismului islamic, sporirea miºcãrilor rasiste ºi xenofobe
(creºterea popularitãþii partidelor de dreapta în Europa).

Diversitatea contemporanã impune politici educaþionale speciale care sã abordeze
relaþiile interumane aparþinând unor culturi ºi etnii diferite. Astfel, educaþia multiculturalã
ºi interculturalã trebuie sã armonizeze aspecte aparent contradictorii: conservarea
identitãþii naþionale (lingvisticã, religioasã, de tradiþii ºi obiceiuri) ºi construirea unei
identitãþi comune prin fenomenul de aculturaþie.

Al Doilea Rãzboi Mondial a provocat mari deplasãri de populaþie. În Uniunea Sovieticã,
au fost deportate popoare întregi pe motivul colaborãrii cu ocupanþii naziºti. În 1941,
Stalin a ordonat strãmutarea în Siberia ºi Kazahstan a întregii populaþii germane de pe
Volga. A urmat deportarea altor etnii: calmucii, cecenii, inguºeþii, tãtarii din Crimeea,
balkarii, românii basarabeni (1943–1944). La fel, populaþia evreiascã din Europa a fost
supusã unei politici deliberate de deportare ºi exterminare (Holocaustul).

Dupã terminarea conflagraþiei, Europa a cunoscut un mare val de refugiati, aproximativ
30 de milioane, proveniþi din zonele devastate de lupte. Mulþi s-au instalat în S.U.A., în
þãrile Commonwealth-ului sau în zona occidentalã a Germaniei.

Migraþii în lumea contemporanã2.

Date cheie

1939–1945: deportarea ºi extermi-
narea evreilor (Holocaust)
1941–1944: deportarea unor etnii
în spaþiul URSS
1945: deportarea etnicilor germani
în URSS
1945: în Franþa se adoptã Codul
Naþionalitãþilor
1950: la Roma se adoptã Convenþia
pentru apãrarea drepturilor omului
ºi libertãþilor fundamentale
1951: se creeazã Inaltul Comisa-
riat pentru refugiaþi (în cadrul O.N.U.)
1974: Conferinþa Mondialã a Popu-
laþiei (Bucureºti)
1994: Conferinþa de la Cairo des-
pre populaþie ºi dezvoltare s-a con-
centrat in principal pe rolul femeii
(contracepþie, educaþie etc.).

Român
ii

bas
ara

ben
i

DEPORTAREA

Refugiaþi ruandezi1
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Copii basarabeni deportaþi pe 6 iulie 1949 în
Siberia. Muzeul Naþional de Istorie, Chiºinãu

2

Se numãrã printre saºii care
au avut noroc în ghinion:
îmbolnãvindu-se ºi devenind
inaptã de muncã, a fost
trimisã acasã din deportarea
în URSS, în octombrie 1945,
dupã 9 luni. Emigratã în
Germania din 1993.

Maria Weber (n. 1923
la Amnaº, jud. Sibiu)

3
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7

Efectele deportãrilor sunt aceleaºi indiferent de cursul istoriei

5

Tipuri de migraþii

4

Mãrturisitori

Dicþionar

„V-am raportat, atât verbal cât ºi în scris, cã aceastã evacuare
[a evreilor] este nedreaptã ºi neumanã, iar ea, fãcutã acuma
în toiul iernii, devine de-a dreptul barbarã. Mai mult, cu data
de 3 decembrie 1941, v-am raportat în scris cã populaþia
evreiascã a Odessei nu prezintã nici un fel de pericol pentru
siguranþa oraºului, ba din contrã, ea s-a pus pe lucru, pe
muncã, pentru refacerea oraºului ºi nimeni nu se gândeºte
la complotãri sau rãzmeriþe.”

(Din scrisoarea primarului Odessei cãtre Gheorghe
Alexianu, guvernatorul Transnistriei, 20 ianuarie 1942)

„Aceºti cetãþeni [germani] sunt stabiliþi în România de
multã vreme (transilvãnenii de 7 secole, cei din Banat de 2
secole). Pentru aceste motive, ei constituie o parte din existenþa
realã a naþiunii române, de care sunt legaþi în întregime, ºi
prin urmare, a-i lua fie ºi pentru o scurtã perioadã din
gospodãriile lor, ar perturba într-un mod foarte serios toate
ramurile de activitate ale þãrii (stat, armatã, industrie, comerþ,
activitate bancarã, agriculturã º.a.m.d.). Ei [sovieticii] n-au
luat niciodatã în considerare suferinþa mutãrii, în plinã iarnã, a
unei întregi populaþii la o distanþã atât de considerabilã de
casele lor, sau suferinþa familiilor despãrþite.”
(Din scrisoarea regelui Mihai I cãtre preºedintele S.U.A.,

24 ianuarie 1945)

Refugiat –  persoanã care se teme
în mod justificat cã va fi persecu-
tatã din cauza rasei, religiei, na-
þionalitãþii sau opiniilor politice,
a plecat din þara sa ºi nu poate sau
nu vrea sã se reîntoarcã.
Deportat – persoanã strãmutatã
forþat într-o regiune îndepãrtatã,
ca mãsurã represivã.
Multiculturalitate – o stare de recu-
noaºtere a diferenþelor dintre co-
munitãþile etno-culturale care
trãiesc pe teritoriul unei þãri; ex-
primã statica socialã.
Interculturalitate – un proces de
întrepãtrundere a culturilor ºi
edificare a unei culturi comune.
Este o invitaþie adresatã tuturor
etniilor care trãiesc într-un spaþiu;
reflectã dinamica socialã.

Teme
1. Definiþi migraþia. Enumeraþi factorii care o provoacã.
2. Cãutaþi mai multe informaþii despre fenomenul ºi problematica migraþiilor accesând:
Consiliul Europei: www.coe.int
Forumul elveþian pentru studierea migraþiilor ºi a populaþiei: www.unine.ch/fsm
Consiliul Naþional Român pentru Refugiaþi:www.cnrr.ro
Organizaþia Internaþionalã pentru Migraþii: www.iom.int,  www.iom.ro
Organizaþia Internaþionalã Salvaþi Copiii: www.savethechildren.save
3. Identificaþi cauzele care determinã migraþia de la sat spre oraº.

 Studiu de caz: Asumarea istoriei comune (doc. 4-8).

Margarete Buber-Neumann
(1901-1989)

A fost arestatã în timpul Marii
Terori din URSS (1937) ºi deþinutã

în lagãrul de la Karaganda pânã
în 1940. A fost predatã naziºtilor

care au internat-o la
Ravensbrück pânã în aprilie

1945. Autoare a mãrturiei
Prizoniera lui Stalin ºi a lui Hitler

(1986, 1988).

Deportaþi la Auschwitz6

Deportaþi din Belarus8

Supravieþuitor rrom al
deportãrii în Transnistria,

Olteniþa, 2004

„Domnule Mareºal,
Dupã persecuþiunile ºi expulzãrile evreilor...  astãzi se iau
mãsuri foarte stricte în contra þiganilor care sunt ridicaþi cu
forþa spre a fi trimiºi, în vagoane plumbuite, în Transnistria,
cum se întâmplã la Piteºti. Nimeni nu înþelege scopul ºi
interesul acestor expulzãri. Dupã cum ºtiþi foarte bine, aceºti
cetãþeni români nu au fost pânã astãzi supuºi în Statul nostru
la un tratament special. Ei sunt ortodocºi ca ºi românii ºi
ocupã în þara noastrã un rol economic important, fiind mese-
riaºi dibaci, ca: potcovari, fierari, cãldãrari, cãrãmidari, zidari
sau lucrãtori agricoli ºi salahori. Mulþi sunt mici negustori,
mici proprietari, lãptari etc. (...) Deodatã, autoritãþile le pun
în vedere sã plece din þara în care s-au nãscut ºi în care
moºii ºi strãmoºii lor au trãit, din þara pentru care, ca buni
români, ºi-au vãrsat sângele fiind înrolaþi în armatã. În preajma
iernii, ei trebuie sã-ºi lichideze în câteva ore gospodãriile
lor, din care nu au dreptul sã ducã cu dânºii decât 20 de kg
obiecte ºi îmbrãcãminte. Bãtrâni, femei ºi copii sunt aruncaþi
peste hotare în niºte regiuni necunoscute lor, în care nu au
nici un rost în viaþã. ªi pentru ce aceastã cruzime? Ce vinã
au nenorociþii? Ce folos va rezulta din expulzarea lor? “

(Constantin I.C. Brãtianu cãtre Ion Antonescu)

internã:

în cadrul aceleiaºi
þãri – între oraº ºi
sat

externã:

între þãri ºi
continente

voluntarã:

reîntregirea familiei,
dorinþa de a trãi în
alt mediu social

forþatã:

provocatã de conflicte politice,
militare, etnice, religioase,
procesul colonizãrii

economicã:

din zonele sãrace
cãtre cele bogate

 Scrieþi un studiu de imagine despre deportaþi folosind grupajul de la pagina anterioarã
ºi doc. 4-6.

 Identificaþi cronologic ºi spaþial-istoric doc. 1.
 Precizaþi diferenþele / asemãnãrile dintre deportaþi ºi refugiaþi.
 Discutaþi poziþia primarului Odessei, a Regelui Mihai ºi a lui C. I. C. Brãtianu.
 Precizaþi argumentele aduse.
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„În
 oglin

dã”

2

Pentru statele coloniale europene care dispuneau de imperii dincolo de Ocean,
perioada de decolonizare a însemnat revenirea masivã a coloniºtilor europeni. Cele
mai multe state industrializate au recrutat muncitori imigranþi pentru a-ºi susþine
expansiunea economicã ºi pentru a stopa fluctuaþiile locurilor de muncã.

Dupã 1973, s-a produs o schimbare radicalã, provocatã de criza economicã ºi de
apariþia unor noi tehnologii industriale care necesitau mânã de lucru mai bine calificatã
ºi mai puþin numeroasã. Statele europene au întrerupt orice recrutare de muncitori strãini.
Au fost înãsprite controalele la frontiere ºi au fost adoptate diferite mãsuri financiare
pentru a favoriza întoarcerea strãinilor în þãrile de origine.

Deceniul 1980–1990 este caracterizat de creºterea numãrului solicitãrilor de azil
politic (8,5 milioane), urmare a extinderii conflictelor în lume. 1985 a fost anul cu cele
mai mari deplasãri de populaþie din Europa postbelicã (1,5 milioane de persoane pornite
din Est spre Vest). Cãderea Zidului Berlinului, în 1989, a creat un puternic val de emigraþie
dinspre fostele þãri comuniste spre Occident.

Þãrile Comunitãþii Europene au devenit progresiv importatoare de mânã de lucru
provenind din toate continentele. Zonele de recrutare a emigranþilor s-au separat în mod
net: exiugoslavii care lucreazã în Franþa sunt de origine sârbã, cei care lucreazã în
Germania sunt mai ales de origine croatã. În Belgia, cei mai numeroºi sunt italienii ºi
turcii, în Franþa sunt mediteraneenii. Totodatã, s-au produs importante miºcãri în interiorul
continentelor din motive de naþionalitate ºi pentru a scãpa de rãzboaie. Se apreciazã cã
60 de milioane de exsovietici trãiesc în afara graniþelor þãrii lor de origine. Conflictele din
Golf (1990-1991), Rwanda (1994) ºi Kossovo (1999) au afectat echilibrele demografice
locale. Dupã 1980 s-a produs creºterea migraþiilor în regiunea Asiei de Sud. Destinaþia
principalã devine Europa, în dauna celei tradiþionale spre Orientul Mijlociu. Þãri ca
Thailanda, Indonezia ºi Malaezia sunt þãri de emigraþie, în timp ce Singapore ºi Taiwanul
sunt þãri de imigrare. Imigraþia australianã, tradiþional de origine britanicã, devine majoritar
asiaticã. Japonia ºi Coreea de Sud se transformã progresiv în state care recruteazã forþã
de muncã. Structura etnicã a imigraþiei din S.U.A. cunoaºte o transformare radicalã,
populaþiile de origine latino-americanã devenind aici a doua minoritate rasialã.

Cele mai importante spaþii de rupturã ºi de mari dezechilibre geopolitice ºi
geostrategice sunt hotarul din nordul Mexicului, care constituie interfaþa între America
de Nord ºi zona latino-americanã, frontiera dintre Japonia ºi þãrile Asiei de sud-est de o
parte, China ºi subcontinentul indian pe de altã parte. Marea Mediteranã este socotitã
poarta meridionalã a Europei cãtre Africa.

Garantarea dreptului de liberã
circulaþie ºi de azil
„Articolul 13. 1.  Orice persoanã are
dreptul de a circula în mod liber ºi
de a-ºi alege reºedinþa în interiorul
graniþelor unui stat.
Articolul 13. 2.  Orice persoanã are
dreptul de a pãrãsi orice þarã, inclusiv
a sa, ºi de a reveni în þara sa.
Articolul 14. 1.  În caz de persecuþie,
orice persoanã are dreptul de a
cãuta azil ºi de a beneficia de azil
în alte þãri.”

(Fragmente din Declaraþia
Universalã a Drepturilor Omului,

10 decembrie 1948)

Bulgaria ºi România reprezintã
capete de pod pentru emigranþii din
Orientul Mijlociu în drumul lor cãtre
Europa Centralã ºi Germania.
Vecinãtatea, relaþiile istorice ºi
limba sunt principalii factori care
explicã migraþiile internaþionale.
Migrarea persoanelor cu înaltã
calificare, originare din þãrile Lumii
a Treia, constituie un nou fenomen.
Statele occidentale au primit
numeroºi specialiºti latino-
americani, africani, asiatici sau din
alte þãri ale Europei. La rândul lor,
Statele Unite ºi Canada recruteazã
specialiºti din Lumea a Treia ºi din
Europa (Anglia, Olanda ºi
Germania).

INTERCULTURALITATEA
Fenomenul interculturalitãþii se manifestã în statele unde convieþuiesc minoritãþi etnice ºi

naþionalitãþi diferite. Modele de interculturalitate sunt Belgia, Finlanda, SUA. În România fenomenul
se manifestã pregnant în Banat, Bucovina ºi Transilvania. Mediul ºcolar promoveazã interculturalitatea

prin faptul cã elevii, indiferent de rasã, religie sau limbã, sunt educaþi în spiritul toleranþei lãrgindu-le
orizontul cultural ºi capacitatea de a se adapta pe viitor unor civilizaþii diferite de cea în care s-au nãscut.

„În fond, e vorba de nostalgie, draga de ea. Mirosul cârnatului afumat ºi gustul gemului de caise, ele trebuie sã
aducã aminte de lumea dispãrutã a copilãriei de care nimic din Germania nu-þi aminteºte. Trãiesc în locuri lipsite de
orice germene. Lipsite de orice imbold al amintirii, de orice suport al memoriei. (Nu, în ciuda tuturor asigurãrilor
contrare, ei n-o sã se simtã niciodatã realmente acasã în Germania, nici la Augsburg, nici la Erlangen, pentru cã
nimeni nu trãieºte doar cu prezentul. Trecutul rãmâne un zid ridicat între ei ºi nemþii-nemþi. Nimeni nu vorbeºte despre
asta, dar mereu e vorba de noi ºi apoi de ei. Noi ºi ei. (...)

– Turist? întreabã grãnicerul.
– În vizitã, la mama, rãspund. O spun româneºte, o spun de parc-aº vrea sã-mi

ameliorez astfel situaþia. Prin propoziþia aceasta e ca ºi cum aº face ºi eu parte din þarã.
Chestia funcþioneazã. Mã trateazã ca pe-un compatriot. Îi înmâneazã vameºului paºaportul
meu.

(...) Cine pãrãseºte satul se-ntoarce un altul. Ca unul care a fost în spatele unui zid,
îndãrãtul cãruia cei din sat bãnuiesc cã se aflã lumea. (...) ªi ãsta a fost mare noroc,
anume c-am ajuns la România ºi nu la sârbi, dar de faptul c-a fost mare noroc, cu
adevãrat mare noroc, aveam sã ne dãm seama mult mai târziu, dupã urmãtorul rãzboi,
al doilea (...)”

(Richard Wagner, Catrafuse – roman, Ed. Polirom, Iaºi, 2006)

Pasãrea Arabturban.
Picturã – pe vitrina unui

magazin cu hranã pentru
pãsãri ºi animale
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Scriitorul ºvab
Richard Wagner
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Migraþii în interiorul continentelor

Teme

54

3 Fenomenul migraþiei
„Existã, în legãturã cu URSS, o serie de alte probleme care ar putea lua proporþii uriaºe, ºi anume exodul în masã al
Estului înspre Vest. Primul flux de ruºi, ucraineni, români ºi þigani a alarmat deja statele din jur. Dacã economia din estul
Europei nu este reconstruitã ºi nu se asigurã o viaþã decentã locuitorilor de acolo, problemele emigrãrii riscã sã scape de
sub control. «Cortina de Fier» nu trebuie înlocuitã cu o «cortinã de aur» care sã despartã Occidentul prosper de un Rãsãrit
stors de vlagã ºi sã împiedice o integrare europeanã pe care tehnologia modernã o face inevitabilã.”

(Piotr Wandycz, Preþul libertãþii, 1992)

Dreptul minoritãþilor de a le fi protejatã
cultura ºi identitatea

„Dacã este cazul, statele sunt datoare sã
întreprindã mãsuri în sfera educaþionalã, în
scopul încurajãrii istoriei, a tradiþiilor, a limbii ºi
a culturii minoritãþilor care trãiesc pe teritoriile
lor. Persoanele aparþinând minoritãþilor ar trebui
sã beneficieze de posibilitatea de a învãþa sã
cunoascã societatea în ansamblul ei.“

(Fragment din Declaraþia drepturilor
persoanelor aparþinând minoritãþilor

naþionale sau etnice, lingvistice ºi
religioase, adoptatã de Adunarea generalã a

ONU în Rezoluþia nr. 47/135 din
18 decembrie 1992)

Cãpºunarii Europei
„În prezent, fenomenul migraþiei externe definitive de la începutul
anilor 1990 a fost înlocuit cu o migraþie externã temporarã, fãrã
schimbarea rezidenþei, având motivaþie economicã.
Principala þarã de destinaþie pare a fi Germania, preferatã de cei din
Arad, Timiº, Caraº-Severin, Braºov, Sibiu, Alba ºi Suceava. Italia ºi
Spania sunt þinta predilectã a locuitorilor din Moldova - judeþele
Botoºani, Suceava, Vaslui, Bacãu, Galaþi ºi Tulcea, zone dezin-
dustrializate, unde dezvoltarea sectorului privat a rãmas într-o formã
incipientã, dupã 15 ani de reforme ºi aplicarea programelor de
restructurare.
Peste trei sferturi dintre românii emigranþi au preferat sã munceascã
pentru agricultura altora, pe plantaþiile de cãpºuni ale Spaniei, la cules
de portocale în Grecia. Indiferent însã de ceea ce fac acolo, toþi cei
care pleacã au primit eticheta tranziþiei de «cãpºunari» ai Europei.”
(Teodora Vasalca, Reconversia profesionalã naºte cãpºunari, în

Curierul Naþional, 7 noiembrie 2005)

Biografii

Rigoberta Menchu
(n. 1959)

• Conflictul din Golf (1990-1991)  3,4 milioane persoane
• din Tadjikistan (mai ales dupã rãzboiul ruso-cecen din
1999)  1,5 milioane persoane
• conflictele etnice din Rwanda (1994)  peste 1 milion
de refugiaþi în Tanzania ºi Zair

• Rãzboiul din Kossovo (1999)  1,5 milioane de albanezi
ºi sârbi
• ONU a readus în locurile natale 300 000 de cambodgieni
închiºi în taberele thailandeze ºi 1,5 milioane de afgani
refugiaþi în Pakistan.

1. Exemplificaþi fenomenul de aculturaþie.

2. Identificaþi cauzele fluxurilor migratoare intercontinentale.

. Scrieþi un eseu pornind de la grupajul despre Interculturalitate, axat pe con-
ceptele de istorie comunã, memorie, prejudecãþi interetnice, imaginea „celuilalt”.
Mai întâi localizaþi spaþial ºi temporal cele trei fragmente din romanul lui R. Wagner.

4. Prezentaþi o experienþã personalã legatã de fenomenul migraþiilor.

Provine dintr-o familie de
amerindieni din Guatemala. A

militat pentru drepturile femeilor
ºi pãstrarea tradiþiilor etno-

culturale ale populaþiilor
amerindiene. În 1992 a primit

Premiul Nobel pentru Pace.

Harry Wu
(n. 1937)

Important activist pentru
respectarea drepturilor omului,

mai ales în China comunistã, unde
a trecut prin laogai (sistemul

concentraþionar chinez). În 1985 a
emigrat în SUA, iar dupã 1990 a
efectuat numeroase cãlãtorii în

China pentru promovarea
drepturilor omului.

Agnes Gonxha Bojaxhiu
(Maica Tereza)

(1910-1997)

De origine albanezã, a activat în
India unde a întemeiat Ordinul

Catolic „Misionarele Caritãþii”
(1950). S-a remarcat în acþiuni de
ajutorare a victimelor rãzboaielor,

calamitãþilor naturale,
epidemiilor. În 1979 a primit
premiul Nobel pentru Pace.

 Comenteazã doc. 3 din
perspectiva distincþiei
„Cortinei de Fier” / „Cortinã
de aur”.

 Argumentaþi dreptul mi-
noritãþilor la culturã ºi iden-
titate (doc. 4, 6, grupajul „În
oglindã”).

 De ce preferã unii români
sã munceascã în strãi-
nãtate (doc. 5)?

Sãrbãtorirea Zilei de 8 Aprilie, Ziua Internaþionalã a rromilor6
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Viaþa privatã ºi viaþa publicã
Considerat zoon politikon, o fiinþã socialã, omul îºi raporteazã existenþa la douã

coordonate esenþiale: sfera publicã ºi universul privat. Cele douã laturi, aparent opuse,
se întrepãtrund ºi se completeazã reciproc. Sfera publicã a fost definitã încã din
Antichitate. În cadrul acesteia se disting forurile publice, care sunt locuri unde cetãþenii
pot reflecta critic asupra statului ºi asupra propriilor persoane. Parcurile, pieþele, strãzile,
sãlile de conferinþã, paginile de Internet care au un message-board ºi un moderator
sunt considerate foruri publice, unde oamenii îºi pot exercita dreptul la liberã exprimare.
Altor locuri, deºi recunoscute ca publice, le-a fost negat statutul de spaþiu public: baze
militare, mall-uri, spitale. În societate este bine statornicitã ideea de dominaþie a
interesului public, consacratã de romani prin conceptul Respublica.

Zona de intimitate a omului formeazã esenþa vieþii private, dar acest concept s-a conturat
abia în secolul al XIX-lea. Aspectele private ale existenþei se regãsesc în jurnale intime,
tablouri, fotografii, filme. Universul privat cuprinde casa, locurile închise prielnice relaxãrii
(cafenele, cluburi), cutiile poºtale electronice. Viaþa privatã se refugiazã ºi în secretele de
familie. Prin creºterea confortului, individul a dobândit, în cadrul familiei, spaþiul ºi timpul
unei vieþi care îi este proprie. În acelaºi timp, atelierele, birourile ºi prãvãliile au pãrãsit
cadrul privat, pentru cã munca la domiciliu a fost înlocuitã în mare mãsurã de cea în
marile companii ºi magazine. Activitãþile lucrative s-au mutat în locuri impersonale, dirijate
de convenþii colective. Trecerea de la spaþiul privat la cel public este adesea bruscã. Abia
ieºit din casã, omul este dominat de convenienþele sociale ºi de problemele profesionale.
Pe de altã parte, sfera privatã interfereazã cu cea publicã, pentru cã viaþa privatã poate fi
trãitã, într-o mãsurã variabilã, ºi în locuri publice: biblioteci, expoziþii, restaurante, parcuri,
staþiuni turistice. Ambientul locuinþei poate fi asigurat în mare mãsurã de camera luxoasã
a unui hotel ºi aproape deloc de o cazarmã, spaþiu de detenþie, mãnãstiri.

Activitãþile artistice, sportive ºi politice, care se adreseazã prin definiþie publicului,
au calitatea de a le conferi atributul de „publice” persoanelor care le exercitã. Succesul
artiºtilor, campionilor ºi politicienilor se estimeazã în raport cu renumele lor. Aceastã apre-
ciere de la distanþã nu e suficientã pentru publicul avid sã cunoascã viaþa privatã a vedetelor.

Sfera publicã preseazã tot mai mult asupra mediului privat. Prin specificul meseriei,
numeroase categorii (jurnaliºti, medici, menajere, profesori, preoþi) au tangenþã cu viaþa
privatã a oamenilor. La indiscreþia publicului se adaugã percheziþiile judiciare, interceptãrile
operate de serviciile secrete, ingerinþele poliþiei politice din statele nedemocratice, rãzboaiele.
Progresul tehnologiei informaþiei ºi extinderea Internetului limiteazã secretizarea.

Apãrarea vieþii private faþã de ingerinþele sferei publice a devenit un imperativ al
comunitãþii internaþionale dupã Al Doilea Rãzboi Mondial, în urma dezvãluirii atrocitãþilor
comise de naziºti, iar mai târziu, ºi ca urmare a perpetuãrii practicilor de încãlcare a
drepturilor omului în statele cu regimuri totalitare. Legislaþia internã a statelor (Constituþii,
coduri deontologice, legi specifice) a fost armonizatã cu cea de la nivel mondial. Curtea
Europeanã a Drepturilor Omului a urmãrit stabilirea echilibrului necesar între dreptul la
viaþã privatã ºi libertatea de exprimare. S-a recunoscut ca justificatã ingerinþa în viaþa
privatã numai dacã aspectele relevate au repercusiune asupra vieþii publice sau devin
un subiect legitim de interes public.

Viaþa privatã ºi viaþa publicã3.

Date cheie

1948: Declaraþia Universalã a
Drepturilor Omului
1950: Convenþia pentru apãrarea
drepturilor omului ºi libertãþilor
fundamentale
1954: Comisia Europeanã a
Drepturilor Omului
1959: Curtea Europeanã a
Drepturilor Omului
1994: se constituie o instanþã
unicã – CEDO
2006: Directiva U.E. privind
pãstrarea datelor de trafic pe
Internet

Periferie de cartier
(Mircea cel Bãtrân,

Iaºi)

1
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Vilã, Cheia, Jud. Braºov2
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CE ESTE VIAÞA PRIVATÃ?
„Viaþa privatã este o arie de imunitate în care omul se retrage ºi se
reculege, unde se destinde, se face comod, eliberat de carapacea
ostentaþiei care îl ocroteºte în lumea dinafarã. Este ºi locul tainei.
În aria privatã, omul pãstreazã ce are el mai de preþ, ce nu este
decât al lui, ceea ce nu îl priveºte pe altul.”

(Georges Duby, Istoria vieþii private, 1985)

Casã ardeleneascã (sãseascã),
Amnaº, jud. Sibiu©©©© ©
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. A

.
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Teme

3 4 Privat vs. public
„Când existã o ciocnire de interese, când interesul esenþial
al pacientului de a pãstra secretã (boala sa) se aflã în
opoziþie cu interesul public, medicul trebuie sã exploreze
cãile legale care pot sã-l dezlege de obligaþia pãstrãrii
secretului. Ar fi greºit sã se arate cineva ca prea conser-
vator în ceea ce priveºte secretul profesional pe care
trebuie sã-l pãstreze medicul unui ºef de stat dacã el
considerã cã o boalã psihicã sau tratamentele pe care le
necesitã starea pacientului pun în pericol colectivitatea.”

(P. Accoce, P. Rentchwich,
Aceºti bolnavi care ne guverneazã, 1976)

Personalitãþi

Deontologia profesionalã
„Orice chestiune care afecteazã viaþa comunitãþii este de
interes public. Interesul public nu priveºte doar ceea ce auto-
ritãþile considerã cã este de interes public. Amestecul în viata
privatã este permis atunci când interesul public de a afla
informaþia prevaleazã. În acest context, este irelevant dacã o
persoanã publicã a dorit sau nu sã dobândeascã aceastã
calitate. O activitate nu este privatã doar pentru motivul cã
nu este desfãºuratã în public.”

(Din Codul Deontologic, parte integrantã a Statutului
Jurnalistului, 11 iulie 2004)

1. Realizaþi o argumentaþie pro ºi contra interceptãrii convorbirilor telefonice.

2. Violenþa domesticã este o problemã internã a familiei? Argumentaþi rãspunsul.

3. Analizaþi ingerinþele în viaþa privatã prin douã studii de caz: controlul natalitãþii în
România comunistã ºi activitatea fotoreporterilor paparazzi.

4. Comentaþi afirmaþia filosofului Seneca: Înþeleptul nu tulburã moravurile publice ºi
nici nu atrage atenþia mulþimii printr-un fel aparte de viaþã.

Georges Duby
(1919-1996)

Istoric francez care a coordonat
vasta lucrare Istoria vieþii private

din antichitate pânã în zilele
noastre. Membru al Academiei

Franceze din 1983.

 Identificaþi câte trei elemente ale vieþii pri-
vate care le ajutã, respectiv, le împiedicã pe
femei sã se afirme într-o carierã publicã.

 O imagine ca cea din doc. 5 are autor
cunoscut? Încalcã dreptul la intimitate?

 Care este rolul unui asemenea tip de
imagine? Comentaþi în clasã. Daþi alte
exemple, din România.  Tina Graffiti, Leipzig

Luzius Wildhaber
(n. 1937)

Doctor în drept, judecãtor
(1991-1998) ºi preºedinte al

Curþii Europene a Drepturilor
Omului (din 1998).

©©©© ©
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 Dezbatere în clasã: Dreptul la intimitate vs. spaþiu public. Þineþi cont de doc. 1-4.
 Comentaþi expresia: „Blocul de locuinþe este o cutie de chibrituri.” (doc. 1).

 De ce comportamentul individual (privat)
al personalitãþilor publice (preºedintele þãrii,
guvernanþii, parlamentarii, liderii de opinie,
înalþii ierarhi etc.) poate deveni o problemã
de interes public? Discutaþi argumentat.

 Exprimaþi-vã opinia despre cele afir-
mate. Argumentaþi prin exemple (doc. 3).

Numãrul interceptãrilor telefonice în anul 2004
Ţara Interceptări/ 100.000 loc. 
Italia 

Olanda 
România 

Marea Britanie 

172 
75 

34,5 
3,3 

5

„Art. 12  Nimeni nu va fi supus la imixtiuni
arbitrare în viaþa sa personalã, în familia sa, în
domiciliul lui sau în corespondenþa sa, nici la
atingeri aduse onoarei ºi reputaþiei sale. Orice
persoanã are dreptul la protecþia legii împotriva
unor asemenea imixtiuni sau atingeri.
Art. 26  Pãrinþii au dreptul de prioritate în
alegerea felului de învãþãmânt pentru copiii lor
minori.”

(Declaraþia Universalã a Drepturilor
Omului, 1948)

Dreptul la intimitate ºi viaþã privatã

„Art. 8 Orice persoanã are dreptul la respectarea vieþii sale
private ºi de familie, a domiciliului ºi a corespondenþei sale.
Nu este admis amestecul unei autoritãþi publice în exercitarea
acestui drept decât în mãsura în care acest amestec este prevãzut
de lege ºi dacã constituie o mãsurã care, într-o societate
democraticã, este necesarã pentru securitatea naþionalã,
siguranþa publicã, bunãstarea economicã a þãrii, apãrarea ordinii
ºi prevenirea faptelor penale, protejarea sãnãtãþii sau a moralei,
ori protejarea drepturilor ºi libertãþilor altora.”

(Convenþia europeanã privind drepturile fundamentale
ale omului, 1950)
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Curente ºi idei economice: economii
dirijate ºi economii liberale
Curente ºi idei economice: economii
dirijate ºi economii liberale4.

Economia dirijatã

Economia dirijatã este sistemul economic care se caracterizeazã prin planificarea
centralizatã a cantitãþii de bunuri ºi servicii. Acest intervenþionism al statului în economie
reprezintã caracteristica principalã a ideologiei comuniste. Un astfel de tip de gândire
economicã nu are nici o autonomie, ca în economiile liberale, ci este subsumatã
obiectivelor generale ale ideologiei ºi politicii comuniste: expansiunea mondialã a
comunismului ºi comunizarea societãþii. Ea vizeazã sã se instituie într-un contramodel
al economiei de tip liberal. Deºi se doreºte a fi ºtiinþificã, planificarea de tip comunist nu
are vreo legãturã cu ºtiinþa, ci doar cu politica.

Modelul economic dirijist este furnizat de Uniunea Sovieticã. Ceea ce înseamnã cã
Partidul Comunist stabileºte prioritãþile, acestea sunt transmise unui organism intitulat
Comitetul de Stat al Planificãrii (Gosplan), care la rândul sãu le detaliazã ºi repartizeazã
ministerelor de resort pânã la nivel de întreprindere, dupã care verificã dacã au fost
îndeplinite.

Planificarea este vãzutã ca mijlocul politic necesar construirii socialismului. Scopul
dorit era de a face din Uniunea Sovieticã o putere egalã cu cele ale statelor occidentale
cele mai industrializate. În acest scop, începând din 1928 sunt trasate planuri cincinale,
care vizeazã industrializarea acceleratã.

Agricultura începe sã fie colectivizatã: pãmântul agricol este trecut în proprietatea
statului, iar þãranii sunt obligaþi sã lucreze în ferme agricole colective.

Integratã unei politici generale de mobilizare socialã autoritarã, ºi exploatând contextul
politic internaþional, aceastã politicã economicã poate da rezultate economice certe.
Astfel, dupã Al Doilea Rãzboi Mondial URSS a obþinut sume fabuloase de la statele
învinse, în 1950 producþia sa industrialã ajungând la 33 % din cea a Statelor Unite, iar
la mijlocul anilor ’70 la 60 %, devenind a doua putere industrialã a lumii.

Opunându-se statelor cu economie de piaþã liberã, în 1949 URSS a înfiinþat Consiliul
de Ajutor Economic Reciproc (CAER), o organizaþie din care au fãcut parte: RDG,
Cehoslovacia, Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, Mongolia, Vietnamul ºi Cuba.

Organizarea economicã dirijatã nu poate anticipa evoluþiile pieþei, de aceea rezultã
situaþii de supraofertã ºi de penurie: unele produse ºi servicii sunt în cantitãþi prea mari,
iar altele lipsesc cu desãvârºire. De pildã, URSS, cel mai mare producãtor de oþel din
lume, nu putea, la mijlocul anilor ’70, sã producã pantofi pentru toatã populaþia sa.

Pe de altã parte, trebuie spus cã o asemenea gândire economicã nu ia în considerare
costurile. În primul rând costurile umane, apoi cele economice, pentru a obþine rezultatele.

Un asemenea tip de politici distruge etica muncii. Iniþiativa nu este de dorit, ºi din
acest motiv ea este reprimatã. Rezultã de aici „o mlaºtinã de iresponsabilitate”, ale
cãrei efecte cele mai nocive sunt corectate tot prin mijloace politice: vânarea „spionilor”,
„sabotorilor” ºi a „risipitorilor” avutului statului. Acest sistem nu se intereseazã de risipa
pe care o face ºi nici de consecinþele pe care activitãþile sale industriale le are asupra
mediului înconjurãtor ºi vieþii oamenilor.

Din aceste motive, înainte de a se prãbuºi politic în anii 1990-1991, cea mai mare
parte a economiilor dirijate s-au prãbuºit mai întâi economic. Astãzi mai supravieþuiesc
în China, Coreea de Nord ºi Cuba, prima graþie infuziei de capital din economiile libere,
în ultimele douã datoritã izolãrii de lumea liberã.

Cartelã alimentarã din
epoca Dej2

ªeful comunist Gheorghe
Gheorghiu-Dej ºi ucenicul

sãu ideologic, Nicolae
Ceauºescu, într-o vizitã de

lucru la o cizmãrie.

1
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Propagandã
ºi practicã
ideologicã

1. Identificã principalele trãsãturi ale economiei dirijate.
2. Defineºte urmãtorii termeni: colhoz, stahanovism, planificare.
3. Comenteazã doc. 2. Þine cont ºi de faptul cã în 1983 se reintroduseserã cartelele la alimentele de bazã.

Înfiinþarea unei
Gospodãrii Agricole Colective

Sãrbãtoare colhoznicã,
tablou de Plastov (1937)

aprilie 1945 - Legea pentru urmãrirea ºi sancþionarea celor vinovaþi de dezastrul þãrii
mai 1945 - Decrete-legi pentru reglementarea salariilor,  preþurilor ºi circulaþiei mãrfurilor,
reprimarea speculei ºi a sabotajului economic
iulie 1945 - Înfiinþarea primelor Sovromuri în ramurile industriale
octombrie 1945 - Conferinþa PCR stabileºte „cãile reconstrucþiei economice“; Dej este
ales secretar general al CC al PCR
noiembrie 1945 - Este înfiinþat Consiliul Superior al Economiei Naþionale, pentru
coordonarea departamentelor cu caracter economic, financiar ºi social
decembrie 1946 - Adunarea Deputaþilor voteazã Legea pentru etatizarea Bãncii Naþionale
mai 1947 - Se voteazã Legea pentru înfiinþarea oficiilor industriale, în scopul îndrumãrii,
supravegherii ºi controlului activitãþii economice în sectorul de stat ºi în cel privat-capitalist
iulie-decembrie 1947 - Se introduc în întreprinderi programe de producþie
noiembrie-decembrie 1947 - Primele unitãþi ale comerþului de stat
1948 – Naþionalizarea
1949 – Debutul colectivizãrii

Începuturile comunizãrii economiei româneºti

Industrializarea în viziunea realist-socialistã
a lui Imre Nagy: ªantier, 1959

5

„Modelul chinez”

Linia politicã actualã chinezã:
Asigurarea celei mai mari libertãþi economice pe care o poate permite

supravieþuirea regimului comunist.
1. Epoca Mao Zedong: eliminarea marilor proprietari, redistribuirea

pãmântului – 1950; „Marele salt înainte” – 1950, adicã mobilizarea „forþelor
productive ascunse”, întreaga popolaþie; eºecul „Marelui salt” – 1961.

2. Epoca Deng Xiaoping: „Nep-ul chinez” – 1961-1964; debutul celor
„patru modernizãri” – 1978; „Prima Primãvarã de la Pekin” – deschiderea
primelor zone economice speciale – 1979; decolectivizarea satelor – 1984;
Xiaoping confirmã deschiderea ºi orientarea cãtre „socialismul de piaþã” – 1992.

3 „Economia româneascã este, fãrã îndoialã, cea mai
strict centralizatã ºi rigid planificatã economie din
întregul lagãr socialist, o situaþie care genereazã ine-
ficienþã, lipsã de flexibilitate, care descurajeazã iniþia-
tivele. Accentul excesiv pus pe dezvoltarea industriei
grele a creat un dezechilibru economic care face ca pe
hârtie þara sã arate bogatã, dar cu preþul sãrãcirii
populaþiei. În mod paradoxal, fabricile industrializãrii
socialiste, în loc de a produce bogãþie, produc sãrãcie.
(...) Douã au fost ramurile în care politica economicã a
partidului a fost extrem de neprevãzãtoare, siderurgia
ºi petrochimia. (...)

Un alt rezultat al politicii de acceleratã ºi nepre-
vãzãtoare industrializare a fost creºterea datoriei externe,
care este socotitã a fi în prezent (1983) între 10 ºi 11
miliarde de dolari.“

(Vlad Georgescu, Istoria românilor.De la origini
pânã în zilele noastre)

4 „Spuneam cã economia e complet distrusã, în ciuda
«mãreþelor realizãri ale socialismului, îndeosebi ale epocii
Ceauºescu». Nimic mai uºor de demonstrat dacã þinem seama
de regula elementarã a oricãrei economii, aceea care spune
cã trebuie sã se producã numai ce are cãutare, ce poate fi
vândut, deci ceea ce presupune o cerere sigurã. De pildã, dacã
mergi prin magazine, observi cã rafturile sunt relativ pline.
Deci, s-ar putea spune cã se produce. Problema apare însã
din momentul în care cauþi ceva. Nu conteazã ce. Acum douã
zile, trebuia sã cumpãr un bec pentru veiozã, un fermoar, o
pereche de ºireturi, niºte dopuri de plutã ºi un deodorant. Un
eºantion reprezentativ, deci, alcãtuit din produse fabricate de
diferite ramuri ale mirabilei noastre economii. Nu am gãsit
absolut nimic din ceea ce cãutam – ºi nici mãcar nu era vorba
de produse alimentare! –, deci logic, se poate trage concluzia
cã nu se gãseºte nimic, deºi rafturile sunt relativ pline.”

(Liviu Antonesei, Jurnal din anii ciumei:
1987-1989, Încercãri de sociologie spontanã)

 Precizaþi consecinþele acestor mãsuri pentru economia chinezã.

 Comparã nivelul tãu
de trai cu modul de viaþã
în comunism, prin prisma
doc. 3-4.
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1
Economia liberalã

Economia liberalã reprezintã sistemul în care schimbul este reglat prin legile
economiei de piaþã (cererea ºi oferta), ºi în care iniþiativa individualã este ocrotitã ºi
stimulatã. Acest sistem de piaþã liberã este indisolubil legat de regimurile politice liberale.

Tradiþional, curentele ecomomice liberale se bazeazã pe încrederea în capacitatea
de autoreglare a pieþei. În anii ’30 însã, odatã cu Marea Crizã, aceastã încredere a fost
zdruncinatã. Astfel, în 1936 John Maynard Keynes a publicat lucrarea sa Teoria generalã
a ocupãrii forþei de muncã, a interesului ºi a monedei, în care aratã cã în situaþii de crizã
majorã, în care sitemul economic este incapabil de autoreglare, este obligatorie
intervenþia statului. Exemplul clasic este rezolvarea problemei ºomajului. În condiþiile în
care piaþa este incapabilã sã absoarbã forþa de muncã, rãmâne ca statul sã se comporte
provizoriu ca un antreprenor. Acest tip de politici intervenþioniste nu vizeazã sã se
substituie forþelor pieþei, la fel cum nu sunt decât provizorii, ci doar ajutã sistemul sã se
redreseze în situaþii de crizã.

ªi dupã cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial asistãm la o intervenþie a statului în economie
ºi societate, cu scopul refacerii economice ºi sociale. Pentru economiºtii de formaþie
keynesianã statul nu trebuie doar sã intervinã în domeniul economic, în situaþii de crizã,
ci ºi sã repartizeze bogãþia. Statul nu mai este vãzut doar ca un „jandarm”, care vegheazã
la respectarea regulilor, ci ca „providenþã”, având drept scop sã asigure bunãstarea
(welfare) fiecãrei persoane.

În contrast cu acest curent, la sfârºitul anilor ’60 apare un contracurent de tip
neoliberal, ajutat ºi de faptul cã economiºtii keynesieni nu au fost capabili sã combatã
criza economicã incipientã din acei ani. Economiºti ca Milton Friedman sau Friedrich
Hayek vãd în intervenþia statului cauza principalã a dificultãþilor economice ºi propun o
întoarcere la sursele liberalismului clasic. Conform acestora, ºomajul nu va dispãrea
decât dacã indivizii ºi piaþa nu vor mai fi încorsetaþi de constrângerile cu care statul îi
împovãreazã. La începutul anilor ’80, Margaret Thatcher, în Marea Britanie, ºi Ronald
Reagan, în Statele Unite, au pus în practicã aceste politici de tip neoliberal. Ele vor intra
însã în declin la începutul anilor ’90.

Atât intervenþionismul, cât ºi politicile neoliberale rãmân în perimetrul economiei
liberale, care acordã un grad variabil atât forþelor pieþei cât ºi intervenþiei statului. Toatã
aceastã istorie aratã cã politicile intervenþioniste par sã fie mai potrivite pentru economiile
în crizã sau în tranziþie (precum România anilor ’90), în timp ce politicile neoliberale
sunt mai adaptate unor economii funcþionale.

Mare
a c

riz
ã

„NEW DEAL”: MODELUL REUªITEI
Depresiunea ºi grava

crizã economicã din 1929-
1933 au dus la scãderea

accentuatã a producþiei, la ºomaj de
proporþii, tensiuni sociale accentuate,

reducerea salariilor. Ieºirea din crizã a
demonstrat însã cã sistemul capitalist
dispune de mecanisme proprii de redresare.

Un model de redresare a fost pus în
practicã în Statele Unite de administraþia
Roosevelt (New Deal). Cel mai mare proiect
din cadrul acestei politici a fost Reame-
najarea Vãii Fluviului Tennessee; zeci de mii
de oameni au primit slujbe, salvându-se pe
ei ºi familiile lor din situaþia grea creatã de
criza economicã. Sistematizarea cursului
râului a dus la îmbunãtãþirea agriculturii,
navigaþiei, cele peste 20 de baraje (proprie-
tate publicã) contribuind la creºterea
producþiei de energie electricã.

Prin Noua Cale, preºedintele ame-
rican ºi-a propus douã obiective
majore: sã salveze situaþia pe termen
scurt ºi sã adopte un plan de reforme
care sã asigure în viitor prosperitatea
societãþii americane. Milioanele de
locuri de muncã oferite prin aplicarea
acestor mãsuri politico-economice ºi

diversele sisteme de asigurãri sociale i-au adus lui Roosevelt o
mare simpatie pe plan intern.

Franklin Delano Roosevelt (1882-1945)

Reamenajarea
Vãii Fluviului
Tennessee, un

exemplu de
voinþã politicã

pentru refacerea
societãþii

americane.

„Situaþia era de la început îngreu-
natã de moºtenirea naþionalismului
economic practicat de Vintilã Brã-
tianu, a cãrui politicã de consolidare
a capitalului autohton impusese un
efort suprasolicitant. PNÞ înscrise-
se în programul sãu principiul
«porþilor deschise», prezentat de
adversarii sãi de atunci ºi de mai
târziu ca subordonare faþã de capi-
talul strãin, ceea ce este cu totul fals.
În realitate, politica economicã a
PNÞ a avut ca punct de pornire
asigurarea de credite ieftine. Într-o
þarã de micã proprietate agricolã ai
cãrei deþinãtori erau asaltaþi de mari
dificultãþi economice, creditele iefti-
ne erau stringent necesare.”

(Florin Constantiniu, O istorie
sincerã a poporului român)

2 „Bulgaria ºi România, care
urmeazã sã adere la UE în 2007, au
fost principalele beneficiare de ISD
(Investiþii Strãine Directe) din 2004,
cu 2,488 miliarde de USD ºi,
respectiv, 5,174 miliarde de USD,
reprezentând 71% din ISD atrase
de cele ºapte þãri ESE (Europa de
Sus-Est). În Bulgaria ºi România,
perspectiva aderãrii la UE în 2007
determinã adoptarea rapidã a
acquis-ului comunitar al UE, inten-
sificarea eforturilor depuse pentru
îmbunãtãþirea climatului de afaceri
ºi finalizarea unor acorduri ample
de privatizare.”

(cf. Raportului ONU privind
Investiþiile strãine din Europa de

Sud-Est, 2005)
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3 Personalitãþi„Interesele clasei producãtoare þãrãneºti erau, în aceastã
privinþã, aceleaºi cu interesele întregii clase burgheze:
industriaºi, comercianþi, profesii libere. Împotriva ideii politi-
ce a naþionalismului economic trebuia dusã la izbândã ideea
economicã a liberei circulaþii de bani ºi de bunuri. Prima idee
menþine oligarhiile, dar distruge gospodãriile. A doua deschide
hotarele pentru schimbul de bunuri, de bani ºi de idei – în
zilele de azi, ea întãreºte democraþia.”

(Grigore Gafencu, Jurnal)

Economist. A susþinut
intervenþia statului în procesele

economice.În 1936 a publicat
Teoria generalã despre muncã,

profit ºi bani, unde explicã
ieºirea din crizã prin reducerea

impozitelor de cãtre stat în
vederea relansãrii producþiei ºi

pieþei de mãrfuri. Keynes a
insistat ºi pentru atragerea în

circuitul economic a fondurilor
private neutilizate. Roosevelt a
fost nevoit sã aplice teoria lui

Keynes, mãrind deficitul ºi
cheltuielile bugetare ale

guvernului, creând în schimb
locuri de muncã.

John Maynard Keynes
(1883-1946)

Economist britanic. În 1942 a
publicat „Cartea albã” la

cererea guvernului care dorea
un sistem complet de securitate
socialã pentru eradicarea celor

cinci flagele cu care se
confrunta societatea britanicã:
mizeria, boala, insalubritatea,

ignoranþa ºi cocioabele.

William Henry Beveridge
(1879-1963)

Ambitiþiile Welfare State (statului bunãstãrii)
„Neologism care a câºtigat rapid drept de cetate, acest cuvânt
a intrat începând din 1955 în Oxford English Dictionary, cu
menþiunea: «Sistem de organizare care asigurã fiecãrui
membru al comunitãþii protecþia care îi este datoratã ºi, în
acelaºi timp, le creeazã tuturor condiþiile cel mai avantajos
posibile» [...]. Putem relua definiþia în cinci puncte datã de
M. Bruce, drept concluzie la lucrarea sa The Coming of the
Welfare State. Astfel, dupã Bruce, cele cinci obiective
esenþiale constau în: 1) garantarea tuturor ºi în orice
circumstanþe a unui nivel de viaþã decent, fãrã ca acest venit
minimal sã fie în mod obligatoriu produsul unei munci (ºi
aceasta datoritã dublei noþiuni de asigurare ºi asistenþã);
2) protejarea fiecãrui cetãþean împotriva accidentelor vieþii
(boalã, ºomaj...); 3) oferirea mijloacelor de dezvoltare ºi
înflorire a familiilor (de unde alocaþiile familiale); 4) consi-
derarea sãnãtãþii ºi învãþãmântului ca servicii publice, cu
scopul de a ridica nivelul material ºi intelectual al tuturor; 5)
dezvoltarea echipamentelor colective susceptibile sã amelio-
reze condiþiile de viaþã ale persoanelor (locuinþã, mediu
înconjurãtor, timp liber...).”

(F. Bédarida, Societatea englezã, Arthaud, Paris, 1976)

Economia socialã de piaþã
„Acest sistem se opune radical celui al economiei
planificate, pe care o respingem, fie cã directivele sale
emanã de la organismele centralizate sau descentralizate,
oficiale sau private.
El se opune ºi economiei zise «libere», ºi tocmai pentru a
evita o întoarcere la aceasta este necesar un control indepen-
dent asupra monopolurilor, cu scopul de a asigura o competiþie
sãnãtoasã. Prin urmare, persoanele ºi asociaþiile private nu
trebuie sã mai conducã economia, în general, ºi pieþele, în
particular, dacã statul ºi organismele semioficiale nu o fac.
Soziale Markwirtschaft respinge planificarea ºi dirijismul
privitoare la producþie, mâna de lucru ºi comercializarea.
Din contrã, ea aprobã o acþiune coerentã ºi concertatã
asupra economiei prin mijloacele organice ale unei politici
la scarã mondialã, întemeiatã pe adaptarea suplã la
condiþiile pieþei. Datoritã unei combinaþii judicioase a
politicilor în domeniile creditului, schimburilor, drepturilor
de vamã, a impozitelor ºi a investiþiilor, la fel ca ºi în sectorul
social, aceastã acþiune, conjugatã cu alte mãsuri luate în
acelaºi spirit, face ca economia sã-ºi atingã scopurile sale
ultime, asigurând bunãstarea întregii populaþii ºi punând-o
la adãpost de lipsuri. Bineînþeles, aceastã protecþie trebuie
sã fie tot atât de întinsã pe cât mijloacele o permit.”

(Konrad Adenauer, Memorii, vol. 1, 1945-1953,
Paris, Hachette, 1965)

De Gaulle justificã intervenþia economicã a statului
„Da, am ales sã conducem! Sã dirijãm efortul ºi progresul nostru cu randamentul cel mai bun, cu cea mai mare continuitate,
cu dreptatea cea mai mare. Ceea ce vrea sã spunã cã deºi lãsãm marele ºantier al spiritului iniþiativei individuale ºi
colective [...], noi punem în practicã acþiunea publicã ce face ca economia sã ducã naþiunea cãtre dezvoltare în toate
domeniile ºi sã amelioreze soarta francezilor, pe mãsurã ce creºte bogãþia Franþei. În acest scop, cadrul nostru este
Planul, prin care determinãm obiectivele de atins, etapele ºi condiþiile. Mijloacele noastre sunt legile, regulile, informaþia,
precum ºi creditul, impozitul, tarifele ºi subvenþiile. Politica noastrã este [...] politica veniturilor!”

(Conferinþã de presã, 4 februarie 1965)

Teme
1. Precizaþi caracteristicile economiei liberale.
2. Identificaþi deosebirile ºi asemãnãrile dintre politicile intervenþioniste ºi cele
neoliberale.
3. Definiþi: „statul – providenþã”, neoliberalism.
4. Stabiliþi distincþiile dintre intervenþionismul statului în economiile dirijate ºi în cele
liberale.
5. Explicaþi felul în care vede De Gaulle intervenþia statului în economie (doc. 6).
6. Corelaþi doc. 2, 3 cu doc. 4-6.
7. Organizaþi-vã în grupuri de lucru. Fiecare grup va alcãtui câte o „caracterizare” a
unei fabrici pentru cazul unei economii liberale ºi respectiv dirijatã. Veþi avea în
vedere: factorii care determinã producþia ºi preþul; numãrul de muncitori; metodele
de lucru.

 Comentaþi cele 5 puncte din doc. 4.
 Discutaþi fragmentele marcate în doc. 5 aplicându-le la felul în care percepeþi situaþia

actualã din România.

Colþ  cu reclame pe Kudamm, Berlin, 2005
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Economie ruralã – economie urbanã în România

Începând din 1949 România, stat comunist, pune în
practicã modelul economic sovietic, caracterizat prin dirijism,
centralism, colectivizarea agriculturii ºi industrializare.
Economia, care pânã atunci era preponderent agricolã ºi
puþin industrializatã, se transformã radical. Mijloacele de
producþie (pãmântul agricol, industria ºi minele), transportul,
bãncile ºi comerþul sunt naþionalizate. Producþia este
reglementatã prin planuri cincinale, atât în agriculturã, care
este colectivizatã (1949-1962), cât ºi în ceea ce priveºte
industrializarea ºi producþia industrialã.

Tipul dominant de activitate pentru economia ruralã este
agricultura, în timp ce pentru cea urbanã sunt industria ºi
serviciile. Astfel, datoritã modelului economic sovietic,
România trece printr-un proces accelerat de industrializare,
caracterizatã prin dezvoltarea industriilor grele (extracþia de
minereuri, metalurgie ºi construcþia de maºini ºi utilaje).
Industria devine dominantã în produsul intern brut, faþã de
agriculturã, însã nivelul sãu de performanþã rãmâne scãzut,
fiind mare consumatoare de materii prime ºi poluantã. Acest
proces face ca începând din anii ’60 sã se producã o creºtere
economicã rapidã. Consecinþele unei astfel de politici sunt:
migrarea de la sat la oraº a forþei de muncã, ceea ce duce la
creºterea populaþiei urbane, ºi neglijarea sectorului agricol.

Începând din 1975, economia româneascã intrã într-un
proces de crizã profundã, datoratã politicii economice generale
ºi neadaptãrii producþiei industriale la cererea de pe piaþa
externã. Începând cu anii ’80 criza alimentarã devine generalã,
lipsa de performanþã a agriculturii socialiste duce la
raþionalizarea alimentelor. Mai mult, afundându-se într-o
politicã izolaþionistã, Ceauºescu are ambiþia de a plãti toate
datoriile externe contractate în anii de industrializare acceleratã
de dinainte, ceea ce agraveazã criza economico-socialã. Din
aceastã crizã, care devine una de sistem, þara nu îºi va reveni
pânã la cãderea regimului Ceauºescu.

Dupã 1989, toate sectoarele economice trec printr-o
schimbare profundã. Are loc o scãdere drasticã a consumului
ºi a exporturilor. Apoi, au loc privatizarea întreprinderilor de
stat, liberalizarea preþurilor ºi devalorizarea monedei. Inflaþia
creºte în ritm galopant (256% în 1993), la fel cum ºi ºomajul
creºte mult (10,9% în 1994). Între 1989 ºi 1993 economia
este în regres (–6,5% pe an). Totuºi, din 1994 se înregistreazã
o ameliorare a situaþiei economice generale, creºterea fiind
pentru prima data pozitivã (1%). Începând cu anul 2000
România a înregistrat realizãri semnificative. În 2004 creºterea
economicã a fost de 8,4%, iar în 2005 de 4,1%, în condiþiile
în care, din pricina inundaþiilor, agricultura a intrat în declin.
În martie 2006 inflaþia era de 8,4%.

Tradiþie ºi modernitate în economia româneascã

Uzinele „Roman”, 2002

Stupãritul la Niculiþel, 2002

În Maramureº, 1990Centralizarea informaþiei
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1

Teme
1. Precizaþi tipul de economie (urbanã / ruralã) prezentatã în cele 5 ipostaze (p. 42).
2. Argumentaþi ideea de tradiþie - modernitate pe baza acestora.
3. Comparaþi evoluþia economiei rurale ºi urbane postbelice cu cea postdecembristã (doc. 1-4).

 Eseu liber: De la þãranul deposedat de pãmânt înainte de 1989 la þãranul reîmproprietãrit dupã 1989.
 Proiect. Realizeazã o anchetã despre activitãþile economice din localitatea ta înainte ºi dupã 1989. Poþi

folosi informaþii oferite de familia ta, imagini, articole din ziar.

 Menþionaþi consecinþele colectivizãrii ºi
industrializãrii forþate pentru dezvoltarea
economiei româneºti.

„Dacã aplicarea colectivizãrii rãmâne pânã la sfârºit sub
obedienþa unui demers propagandistic, strângerea cotelor
priveºte supravieþuirea sistemului comunist, asigurarea
hranei, într-o epocã sugrumatã de datoriile de rãzboi ºi
nevoile imperiului sovietic. Nu este greu de înþeles de ce
Partidul Comunist a lãsat autoritãþilor locale, organelor
de Miliþie ºi Securitate toate prerogativele pentru
îndeplinirea planurilor de colectare a produselor agricole.
Rãscoalele izbucnite în judeþele Bihor ºi Arad, în iulie-
august 1949, au constituit numeroase avertismente
pentru cei care sperau cã þãranul român se va lãsa
deposedat de bunuri fãrã împotrivire... Opozanþii
colectivizãrii trebuiau reduºi la tãcere prin metode
radicale, în regim de urgenþã, prin deportãri sau execuþii
demonstrative.“

(Octavian Roske, Arhivele Totalitarismului)

Industrializarea (siderurgia) în viziunea realist-socialistã.
Picturã – Gara din Hunedoara

2

 Precizaþi grupa de
vârstã cu cea mai mare
pondere în cadrul po-
pulaþiei ocupate (înca-
drate) pentru mediul
rural ºi, respectiv, ur-
ban.

 Explicaþi aceste
diferenþe.
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Colectivizarea ºi lupta internã din partid
Una dintre acuzaþiile aduse în 1952 Anei Pauker a fost cã la începutul perioa-
dei de colectivizare a obstrucþionat formarea gospodãriilor agricole colective
ºi i-a protejat pe þãranii mijlocaºi. Conform celor spuse de Dej, Ana Pauker a
optat pentru colectivizarea treptatã, prin intermediul întovãrãºirilor, ceea ce
reprezintã, în limbaj ideologic, deviaþionism de dreapta. Pe de altã parte,
„deviaþioniºtii“ (Pauker-Luca-Georgescu) au fost acuzaþi de moartea ºi depor-
tãrile la care au fost supuºi þãranii (deviaþionism de stânga; stângism). Aceastã
acuzaþie s-a adãugat celor de sprijinire a abuzurilor comise de Vasile Luca la
Ministerul de Finanþe, respectiv Teohari Georgescu la cel de Interne.

Ana Pauker ºi tovarãºii de luptã în anii
„avântului revoluþionar“

4
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Diaspora ºi exilul românesc

1

Instaurarea comunismului ºi, mai cu seamã politica represivã a acestuia, a constrâns o întreagã
categorie de cetãþeni români sã se refugieze din motive politice în Occidentul democratic. Foºti
politicieni, personal administrativ, clerici sau oameni obiºnuiþi, toþi aceºtia s-au îndreptat cãtre
Vestul Europei sau Statele Unite, cerând azil politic, dupã ce în þarã fuseserã persecutaþi pentru
convingerile lor sau viaþa le era în pericol. Aceste grupuri de refugiaþi politici se îndreaptã cãtre
Occident în perioada dintre instaurarea primului guvern comunist (6 martie 1945) ºi proclamarea
Republicii Populare (30 decembrie 1947), constituind astfel categoria exilului. Principala lor
caracteristicã era de a fi anticomuniste ºi antisovietice.

În 1949, a fost constituit la New York Comitetul Naþional Român (CNR), sub preºedinþia gen.
Nicolae Rãdescu ºi sub autoritatea Regelui Mihai. Organizarea sa a fost precedatã de formarea
Consiliului Partidelor Politice Româneºti din Exil, în vara anului 1948, din 10 reprezentanþi ai
partidelor democratice interbelice româneºti (PNÞ, PNL ºi PSD). Scopurile organizaþiei erau de a
reprezenta naþiunea românã în exil ºi de a-i apãra interesele, de a conduce lupta de eliberare a þãrii
de sub ocupaþia sovieticã ºi de a coordona acþiunile de ajutorare a românilor din exil. CNR s-a
intitulat „guvern naþional în exil”, însã aceastã calitate nu i-a fost recunoscutã oficial de SUA, fost
aliat al URSS în cel de-Al Doilea Rãzboi Mondial. În 1950, din pricina conflictelor dintre fruntaºii
CNR (generate în primul rând de modul de gestionare a Fondului Naþional de cãtre Alexandru
Cretzianu), gen. Rãdescu ºi alþi trei membri îºi dau demisia din acest organism. Preºedinte devine
Constantin Viºoianu, care va deþine aceastã funcþie pânã în 1975, când îºi înceteazã activitatea.

De-a lungul activitãþii sale, desfãºuratã în colaborare cu autoritãþile americane, CNR a organizat
acþiuni anticomuniste, împreunã cu reprezentanþi ai celorlalte state din Blocul comunist, la Adunarea
Naþiunilor Europene Captive (ANEC). Totodatã, a desfãºurat activitãþi culturale, contribuind la
fondarea (1949) ºi funcþionarea Fundaþiei Universitare Carol I de la Paris, al cãrei scop era acela
de a promova cultura românã în Occident prin editarea de reviste, susþinerea de conferinþe ºi
seminarii, acordarea de burse. Amintim: „Caete de dor”, editate de Virgil Ierunca ºi Constantin
Amãriuþei, „Fiinþa Româneascã”, redactatã de un comitet din care fãceau parte: Mircea Eliade,
Vintilã Horia, Virgil Ierunca, Emil Turdeanu ºi Virgil Veniamin.

Dintre ziarele ºi revistele exilului indicãm: „Lumea Liberã” (New York), „Lupta” (Paris), „Cuvântul
liber” (Canada), „Dialog” (Germania), „Dorul” (Danemarca).

Pentru perioda anilor ’70-’80, o importanþã deosebitã o are în exil, pentru apãrarea celor
persecutaþi în România comunistã, Liga Apãrãrii Drepturilor Omului de la Paris, din care au fãcut
parte, de-a lungul timpului, Eugen Ionescu, Monica Lovinescu, Virgil Ierunca, Paul Goma, Mihnea
Berindei, Constantin Cesianu sau Sanda Stolojan. De asemenea, un important centru de rezistenþã
anticomunistã a fost Biserica Românã din Paris, condusã de pr. Vasile Boldeanu.

Începând cu anii ’70 apare o nouã categorie de refugiaþi în Occident, de naturã preponderent
economicã. Fiind subsumatã categoriei clasice de diaspora, aceasta îi reprezintã pe cetãþenii
români cu domiciliul în strãinãtate sau pe cei care au ales sã trãiascã în lumea liberã nu pentru cã
au fost persecutaþi (din motive politice / de conºtiinþã), ci pentru cã pur ºi simplu îºi doreau un
trai mai bun.

Revista „Dorul”,
Danemarca, condusã

de Dan Romaºcanu

3

www.dorul.dk

Drep
turile

omului
„TEZE ªI ANTITEZE”

Monica Lovinescu despre receptarea dizidenþei la Radio Europa Liberã
„Am început, iar secþia românã (a Radio «Europa Liberã») a devenit cea mai bogatã în programe culturale, mai ales
cã în 1975, la auzul lichidãrii emisiunilor Radioului francez, (Noël) Bernard s-a repezit la Paris sã-i propunã lui Virgil
(Ierunca) câte emisiuni vrea. Atunci s-a nãscut într-o searã la noi acasã Povestea vorbei (Pagini uitate, pagini cenzurate,
pagini exilate) ºi Cronica pesimistului din cadrul emisiunii Actualitatea culturalã. La «Povestea» aveau prioritate
textele venite din þarã în acel moment când începea sã se deseneze chiar ºi la noi «disidenþa»: un roman clandestin al
lui Baconsky, Biserica Neagrã, romanele lui Goma, publicate doar în strãinãtate etc.“

(Monica Lovinescu, La apa Vavilonului, vol. 2, Humanitas, 2001)

Revista „Limite”,
redactori: Virgil Ierunca,

N. Petra

1

Revista „Ethos”,
redactori: Virgil Ierunca,

Ioan Cuºa

2

În 1967, la Radio Europa Liberã debuteazã emisiunea Monicãi Lovinescu, intitulatã „Teze ºi
Antiteze la Paris”, emisiune de criticã literarã, care prezintã dezbaterea de idei din lumea liberã ºi

recepteazã critic producþia literarã din România comunistã. Ea va dura pânã în 1992, odatã cu mutarea
postului american la Praga.
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1 Personalitãþi„Vorbesc în numele poporului român, care agonizeazã sub teroarea comunistã ºi care este osândit în tãcere.
Exprim totodatã mulþumirea mea asociaþiei «Common Cause». Mã folosesc de acest prilej pentru a da glas descãtuºat

suferinþelor poporului român.
Mult înainte de capitularea Germaniei, Rusia a promis sã creeze în statele ocupate de ea regimul de largã participare
democraticã ºi cã nu se va atinge de organizaþiile democratice ale României, bazate pe mica proprietate þãrãneascã.
Dar toate aceste promisiuni fãcute puterilor occidentale au fost cãlcate în picioare.
Drepturile fundamentale ale omului, cât ºi cele cetãþeneºti au fost desfiinþate. Justiþia a avut de suferit aceeaºi soartã.
Fruntaºii neamului ºi adevãraþii democraþi români zac actualmente în închisori.
Drepturile de proprietate au fost cãlcate în picioare prin naþionalizarea întreprinderilor.
În urma confiscãrii proprietãþilor agricole cu o suprafaþã de peste 100 ha, toþi þãranii, având pãmânt mai mult de 10 ha, au
fost calificaþi drept duºmani ai poporului, fapt care duce la sfârºitul apropiat al micii proprietãþi.
Iatã cum au fost respectate fãgãduielile fãcute de bolºevici.
Sub masca pacifismului, comuniºtii sunt împotriva credinþei religioase, drepturilor omului ºi chiar împotriva existenþei
poporului român.
În timp ce comuniºtii recurg la astfel de mãsuri, avangarda lor, formatã din intelectualii de rea credinþã, atacã nebuneºte
Statele Unite, dispreþuind prin aceasta adevãrul.
Adevãratele sentimente pacifiste existã în Statele Unite, datoritã faptului cã aceste sentimente sunt împotriva
expansionismului sovietic. Forþele care se gãsesc aici ºi care militeazã pentru pace au luat fiinþã pentru a stãvili expansiunea
comunistã.
Mâine ele vor fi atât de puternice, încât vor putea þine în frâu toate forþele comuniste din întreaga lume.”

(Declaraþie a gen. Nicolae Rãdescu la Conferinþa refugiaþilor din Europa Rãsãriteanã, New York, 9 mai 1949)

Nicolae Rãdescu
(1874-1953)

Remus Radina
(n. 1924)

Atentate ale regimului de la Bucureºti
împotriva Exilului

• împotriva Monicãi Lovinescu, Paris, 18
noiembrie 1977
• împotriva a trei exilaþi: Nicolae Penescu, Paul
Goma (Franþa), ªerban Orescu (Germania), 3-4
februarie 1981
• împotriva Secþiei Române a postului de Radio
Europa Liberã, München, 21 februarie 1981
• împotriva lui Emil Georgescu, editor la Secþia
Românã a Radio Europa Liberã, Haar, Germania,
28 iunie 1981
• împotriva lui Paul Goma, prin Matei Hirsch
(Pavel Haiducu), Paris, 1981, tentativã dejucatã
de serviciile secrete franceze

Teme
1. Precizaþi cauzele exilului românesc.

2. Menþionaþi principalele forme de organizare ale exilului românesc.

3. Precizaþi diferenþa între exil / diasporã.

4. Prezentaþi o personalitate a exilului românesc. Argumentaþi alegerea.
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Susþinãtori din exil ai drepturilor românilor Români „salvaþi” prin acþiunile exilului românesc

Monica Lovinescu Paul Goma
Virgil Ierunca Vasile Paraschiv
Maria Brãtianu Radu Filipescu
Sanda Stolojan Gabriel Andreescu
Virgil Tãnase Gheorghe Calciu
Brutus Coste Doina Cornea
Mihnea Berindei Mircea Dinescu

Condamnat pentru „trecere frau-
duloasã de frontierã”. În 1977 face
o cãlãtorie la Paris, unde scrie
mãrturia Testamentul din morgã,
dupã care se întoarce în România.
Cartea este publicatã în Occident
ºi lecturatã la Europa Liberã. În
þarã este judecat ºi condamnat la
16 luni închisoare, pedeapsa
fiindu-i comutatã în amendã dupã
ce intervine Amnesty International.
În 1980 s-a exilat la Paris, unde în
1987 a înfiinþat Asociaþia Deþinu-
þilor Politici Anticomuniºti Români.
De Ziua Eroilor a iniþiat Pelerinajul
la mormintele soldaþilor români
cãzuþi în Primul Rãzboi Mondial de
la Soulzmatt (Alsacia) ºi Mobeuge
(Franþa).

În oct. 1941 este internat de
Antonescu în lagãrul de la Târgu
Jiu, dupã ce a adresat o scrisoare
de protest ambasadorului german
Manfred von Killinger. Prim-
ministru (1944-1945). În iunie 1946
se exileazã în Occident. În 1949-
1950 preºedinte al Comitetului
Naþional Roman de la Washington,
din care se retrage. Înfiinþeazã
Liga Românilor Liberi ºi editeazã
ziarul „Românul”, la New York. În
2003 osemintele sale au fost aduse
în þarã ºi înhumate la Cimitirul
Bellu ortodox din Bucureºti.

Carte dedicatã Bisericii române din
Str. Jean de Beauvais, Paris
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Acþiuni ale exilului ºi diasporei româneºti

Cunoaºterea ºi asumarea valorilor cetãþeniei democratice

  Scrie un eseu cu titlul de mai sus. Documenteazã-te folosind surse diverse: literaturã, studii istorice, site-uri
electronice, presã scrisã.
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Paul ºi Ana Goma înainte de a
fi arestaþi de poliþia francezã

La 27 noiembrie 1994 membri ai exilului parizian au organizat o manifestaþie
de protest în faþa Ambasadei României din Paris faþã de vizita preºedintelui Ion
Iliescu în Franþa.

©©©© ©
 ª

. B
. În aºteptarea arestãrii

Printre personalitãþile marcante ale exilului românesc participante la acest
protest: Remus Radina, Cicerone Ioniþoiu, Doru Novacovici, Nicolae Lupan,
ªtefana Bianu, Radu Negrescu-Suþu.

Slujba de pomenire
a eroilor ºi
deþinuþilor politici
morþi în închisorile
ºi lagãrele
comuniste din
România, Cimitirul
Montmartre, Paris,
2001.

©©©© ©
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Site-uri ale diasporei române

www.asymetria.org – Dan Culcer, Franþa
www.alternativa.ca – Alexandru Tomescu, Canada
www.dorul.dk – Dan Romaºcanu, Danemarca
www.atheneum.ca – Nick Sava, Canada
www.campulromanesc.ca – Asociaþie Culturalã a românilor
din Hamilton, înfiinþatã în 1957. În ultimii 30 de ani aici se
desfãºoarã în fiecare varã „Sãptãmâna românilor”, unde se
întâlnesc români din întreaga diasporã.

Slujbã de pomenire în Alsacia, 1924.
Printre cei prezenþi: Regele Ferdinand ºi Regina Maria.

Pelerinajul de la Soultzmatt

De foarte mulþi ani, fostul deþinut politic exilat, Remus Radina
organizeazã pelerinaje la cimitirul românesc din Alsacia unde
se odihnesc cei 687 de soldaþi români cãzuþi în Primul Rãzboi
Mondial.

Mormântul este simbolic ºi a fost obþinut prin eforturile lui Remus
Radina ºi Cicerone Ioniþoiu (în dreapta imaginii). În stânga imaginii:
Ana Þuþuianu – membrã a Alianþei Civice.
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Australia 1993 43,5 5,3 16,6 7,1 
Belgia 1992 37,3 2,5 21,0 6,5 
Bulgaria 1992 36,5 18,0 33,9 6,2 
Canada 1993 42,8 4,4 16,9 5,3 
Finlanda 1993 40,7 8,4 20,5 6,1 
Germania 1992 45,8 3,7 31,3 7,7 
Grecia 1992 35,7 21,9 20,5 6,7 
Japonia 1992 51,8 5,9 24,4 9,9 
Polonia 1991 43,3 26,7 28,1 7,3 
România 1994 44,0 36,4 28,8 5,6 
����������	
�� 1992 48,5 15,4 28,6 10,1 
Spania 1993 30,2 10,1 21,5 9,2 
S.U.A. 1993 46,3 2,7 18,3 6,1 
Turcia 1993 32,3 43,6 16,4 5,9 
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EVALUARE

I. Completaþi spaþiile libere cu informaþia istoricã corespunzãtoare:
1. Grup socio-profesional care cunoaºte o scãdere dramaticã, în secolul XX ......................................
2. Tip de migraþie din zonele sãrace în cele bogate ..............................................................................
3. Proces de întrepãtrundere a culturilor ...............................................................................................
4. Organizaþie economicã de tip comunist înfiinþatã în 1949 .................................................................
5. Spaþiul de intimitate individualã formeazã esenþa vieþii .....................................................................

 25 puncte
II. Scrieþi literele corespunzatoare urmãtoarelor evenimente în ordinea cronologicã a desfãºurãrii lor:

a) conflictele din Kossovo; b) deportarea ºi exterminarea evreilor; c) deportarea etnicilor germani.
   15 puncte

III. Elaboraþi în aproximativ o jumãtate de paginã un text istoric, având în vedere urmãtoarele personalitãþi,
date ºi termeni: 1945; refugiat; Maica Tereza; migraþie; drepturile omului.

Se puncteazã structura compoziþiei, utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/
logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

14 puncte

IV. Citiþi cu atenþie urmãtorul text: „Cu o îndrãznealã tot mai mare sunt tratate astãzi deschis ºi franc în talk-
show-urile televizate relaþii domestice încâlcite ºi particularitãþi fizice care, doar cu câteva decenii în
urmã, ar fi rãmas ascunse ºi secrete. La aceste emisiuni se discutã probleme picante... ºi toate celelalte
istorii triste pe care le auzim ºi le aplaudãm din public. Prin implicarea publicului care poate sã dea
sfaturi, întreaga emisiune devine o ºedinþã terapeuticã colectivã”. (Peter Gay, Oamenii în plasa terapeuticii
în Omul secolului XX, Editura Polirom, Iaºi, 2002)
1. Precizaþi, pe baza textului, elementele care ar trebui sã þinã de viaþa privatã. 4 puncte
2. Explicaþi, pe baza textului, interferenþele dintre viaþa privatã ºi cea publicã. 6 puncte
3. Prezentaþi o posibilã explicaþie a acestui fenomen. 6 puncte
4. Exprimaþi-vã propria opinie.         4 puncte
5. Enunþaþi douã argumente pro/contra pentru susþinerea opiniei personale. 6 puncte

    Total 26 puncte

V.

1. Precizaþi diferenþa între anul 1990 ºi 1998 în privinþa numãrului de ºomeri înregistraþi.  2 puncte
2. Menþionaþi din ce tip de economie (urbanã/ruralã) provin.   3 puncte
3. Prezentaþi o explicaþie a acestui fenomen social.  5 puncte

Total 10 puncte

10 puncte din oficiu
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Centrul Pompidou, Paris, 5 mai 2000

Impactul tehnologiei asupra
lumii contemporane

ªtiinþa ºi societatea

Progresul tehnologic a pãtruns
în viaþa publicã ºi privatã

contribuind la „economisirea”
timpului ºi oferirea unor noi

posibilitãþi de petrecere a
timpului liber.

În general, aceste progrese au
dus la petrecerea timpului liber

în mai mare mãsurã în spaþiul
privat datoritã televizorului,

calculatorului etc.

Progresul tehnic a avut ca efect
ºi generalizarea consumului
prin procesul de globalizare.

Specialiºtii români au avut
importante contribuþii la

dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnicii
mondiale. ©©©© ©
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FIªA PROFESORULUI:  Cum percepem modernizarea

I. Concepte de aprofundat:
progres al ºtiinþei, mondializare, progres tehnologic, ºtiinþa ºi tehnica,
protecþia mediului

II. Probleme cheie
1. Supertehnologizare ºi impact social.
2. Reversul tehnicii de vârf asupra modalitãþilor de exprimare umanã.
3. Evadarea din cotidian. Evitarea alienãrii.
4. ªtiinþa româneascã în context internaþional.

III. Cuvinte cheie:
tehnologie, poluare, sistem electronic

IV. Aprofundarea valorilor cetãþeniei democratice:
apãrarea drepturilor omului / protecþia mediului înconjurãtor / respectarea eticii
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„M
inuni

teh
nice

”

Impactul tehnologiei asupra individului ºi
societãþii
Impactul tehnologiei asupra individului ºi
societãþii1.

Indicator „Tata ºi
copilul”, Tübingen,

Germania
1

Date cheie

1929: B.B.C. transmite prima
emisiune televizatã din lume
1945: încercarea primei bombe
atomice americane – Hiroshima ºi
Nagasaki; primul calculator (SUA)
1948: inventarea tranzistorului
1950: primul magnetofon (Japonia
– Sony)
1951: energia nuclearã
1952: apare detergentul de
sintezã
1953: se descoperã structura ADN-
ului (F. Crick – M. Britanie ºi J.
Watson – SUA); americanii pun la
punct sistemul de televiziune color
1956: descoperirea pilulelor con-
traceptive
1958: Perfecþionarea laserului
1961: primul om ajunge în cosmos
(Iuri Gagarin – URSS); circuitele in-
tegrate
1962: SUA transmit primele imagini
televizate prin satelit peste Atlantic
1964: telecomunicaþii prin sate-
lit; computerele cu circuite inte-
grate – IBM
1967: este descoperit efectul de serã

DORINÞA DE ELIBERARE A  INDIVIDULUI

Într-o lume aflatã în continuã
tehnologizare, mentalitãþile ºi
comportamentele umane suferã
transformãri. Indicatorul din ima-
gine este unic în peisajul rutier,
însã el sugereazã mai mult de
atât: statutul femeii s-a schimbat
simþitor în ultima sutã de ani;
aºadar, responsabilitãþile sociale
ale femeii se reconfigureazã din
mers, iar partajul sarcinilor în
interiorul familiei depãºeºte
cadrul tradiþional.

„ORIUNDE aþi fi
TELEFONUL

vã pune imediat în LEGÃTURÃ CU RESTUL LUMII!”

Parcul de
distracþii de

la  Vincennes,
Paris

Reclamã din „Almanahul Ziarelor”, 1936.

Comunicarea
pe messenger

se produce
instantaneu
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În ultimii 60 de ani ºtiinþa s-a dezvoltat continuu ºi într-un ritm accelerat, schimbând
foarte mult perspectivele noastre asupra lumii. Atât limitele macrouniversului, cât ºi
cele ale microuniversului au fost radical modificate.

Acest progres al ºtiinþei a generat investiþii din ce în ce mai importante, ceea ce a
fãcut ca rezultatele progresului tehnologic sã se întoarcã în sfera economiei ºi a societãþii.
Astfel, începând din 1945 cheltuielile bugetare acordate de state pentru cercetare-
dezvoltare au crescut foarte mult, ajungând astãzi la cifra de 2-3% din PIB. În acest
sens este ilustrativ faptul cã cinci þãri dintre cele mai industrializate – Statele Unite ale
Americii, Japonia, Germania, Franþa ºi Marea Britanie – suportã circa 90% din totalul
investiþiilor mondiale în cercetare-dezvoltare. Efectul acestor schimbãri a fost o
transformare fãrã precedent a vieþii cotidiene ºi, în special, a mass-media.

Pe lângã efectele benefice – dat fiind cã ºtiinþa ºi tehnica uºureazã viaþa oamenilor –
revoluþia ºtiinþificã ºi tehnologicã pune în faþa omului probleme acute de naturã moralã,
întrucât existã pericolul ameninþãrii libertãþii individuale. Noile descoperiri pot fi folosite în
egalã mãsurã împotriva omului ºi a naturii, la fel cum pot fi puse în slujba omului ºi a
mediului sãu înconjurãtor. Faptul a fost probat de descoperirea fisiunii nucleare, descoperire
care a stat, pe de o parte, la baza producerii bombei atomice (folositã de Statele Unite în
1945 la distrugerea oraºelor japoneze Hiroºima ºi Nagasaki), iar pe de alta la construirea
reactorului atomic pentru producerea energiei electrice.

Pe 10 decembrie 1948 a fost adoptatã Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, de
cãtre Adunarea Generalã a ONU. Ea obligã toate statele membre sã respecte, în raporturile
lor cu indivizii, un anumit numãr de reguli: cele ale justiþiei, libertãþii ºi dreptului la viaþã
privatã, drepturile civile ºi politice, dreptul la asistenþã economicã ºi socialã, ºi dreptul de a
progresa. ONU a avut însã mari dificultãþi în punerea în practicã a Declaraþiei care stipuleazã
aceste drepturi, întrucât nu a avut ºi mijloacele necesare de a o face. Pe 16 decembrie
1966, ONU a adoptat douã Pacte, care introduceau dispoziþii constrângãtoare. Primul dintre
ele – care se adresa mai degrabã statelor socialiste – privea drepturile economice, sociale
ºi culturale. Cel de-al doilea – care se adresa mai degrabã democraþiilor liberale – privea
drepturile civile ºi politice. Numai jumãtate din statele membre ale ONU au ratificat însã
aceste pacte. Apoi, regulile organizaþiei mondiale, care interziceau „amestecul în treburile
care sunt de competenþa unui stat”, restrângeau foarte mult sfera lor de aplicabilitate. (Spre
exemplu, regimul comunist din Cambodgia, care a ucis milioane de concetãþeni, a aderat
la amândouã aceste pacte.)
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1

Teme
1. Explicaþi rolul progresului ºtiinþific ºi tehnic în evoluþia socialã, economicã ºi politicã.
2. Dezbatere de grup: realizaþi un sondaj în clasã ca sã aflaþi câþi dintre voi au
calculatoare/câþi dintre voi ºtiu sã utilizeze un calculator (procesare de date, conec-
tare la internet, jocuri interactive etc.) ºi câþi deþin telefoane mobile (celulare).
Cum credeþi cã este marcatã viaþa voastrã de posesia sau lipsa lor?

Eseu: Etica în ºtiinþã – între legitimarea progresului ºtiinþific ºi încãlcarea drepturilor
omului.

Studiu comparativ: Comparaþi impactul apariþiei tiparului cu cel al apariþiei mem-
oriei artificiale asupra omenirii, pornind de la expresiile marcate în doc. 2 ºi 3.

Inventatori

Compact-disc interactiv 450,
transportabil, Philips, generaþia 1994

Douã opinii asupra rolului calculatorului (ordinatorul, computerul)

„Printre realizãrile ºi cercetãrile avansate, trei mari axe de
aplicare a ordinatoarelor pun formelor noastre de organizare
socialã probleme fundamentale comparabile cu cele puse
umanitãþii atunci când au fost inventate tiparul ºi maºina cu
aburi. Folosirea calculatoarelor în învãþãmânt va permite cu
siguranþã o rãspândire a cunoaºterii imposibilã pânã acum,
care va uºura înþelegerea ºi asimilarea cunoºtinþelor elevilor
care, graþie dialogului cu ordinatorul, dispun de un adevãrat
profesor particular. Ce se va întâmpla atunci cu anumite
sisteme tradiþionale de învãmãmânt? Apoi, cum se va forma
spiritul critic (...)? Ce viitor vor avea þãrile în curs de dezvoltare
care nu dispun de asemenea posibilitãþi tehnologice?
Controlarea prin ordinator a stocãrii, introducerii ºi difuzãrii
informaþiei conþinute pânã acum în ziare sau reviste (...)
pregãteºte cu siguranþã o revoluþie comparabilã cu cea a
tiparului. (...) Realizarea fiºierelor centralizate care constituie
bãnci de informaþii dã naºtere unor discuþii fãrã sfârºit asupra
posibilitãþilor de a menþine drepturile individuale. (...)
Libertarienii refuzã sã admitã ca datele ce-i privesc sã fie

„Pericolul care ne paºte este cel al abundenþei
ºi triumfului, iar scrisul nu face nici el excepþie.
Este o tragedie. (...) Cenzura nu se manifestã
prin oprire sau eliminare, ci prin abundenþã. Ca
sã distrugi o ºtire este suficient astãzi sã o
împingi în spatele alteia. (...) Ce se va întâmpla
atunci când toatã memoria umanã se va gãsi pe
un ordinator? O bibliografie de douãzeci de titluri
este foarte utilã, pentru cã în cele din urmã vei
reþine trei lucrãri pe care le vei citi. Dar ce sã
faci cu o bibliografie de 10000 de titluri obþinute
prin apãsarea unui buton de computer, altceva
decât sã o arunci la coº? (...) Altãdatã eu
mergeam la bibliotecã ºi luam notiþe dupã cãrþile
care mã interesau. Acum sunt atât de mulþumit
sã aduc la mine acest rezervor de cunoaºtere pe
care l-am fotocopiat - pentru cã este uºor de
fãcut -, încât nici mãcar nu mai deschid
calculatorul. Toatã problema este deci sã ajungi
sã filtrezi acest exces de informaþie ºi sã o faci
într-o clipã, cãci noi nu mai avem, pentru a face
aceastã operaþie de filtrare, timpul de reflecþie
de care dispuneam înainte.“

(Interviu dat de scriitorul Umberto Eco revistei „Le
Nouvel Observateura”, oct. 1991)

Ultimele valuri de descoperiri tehnico-ºtiinþifice au impus un limbaj specializat
devenit azi de uz comun, care a revoluþionat în egalã mãsurã cultura:

 societate de comunicaþii
 circuit integrat
 televiziune, magnetofon, video (magnetoscop)
 fibre optice, sateliþi, radiotelefon, CD (Compact Disc), celular/mobil/portabil, telecopii,

copiator, fax, DVD (Digital Video Disc)
 mondializarea informaþiei
 mamã purtãtoare, bioeticã, ecologie, transplant, identificare geneticã, clonare

accesibile autoritãþilor. Intervenþia legislatorului este
câteodatã de dorit în acest domeniu pentru a proteja
într-un mod eficace drepturile indivizilor ºi a limita
informaþiile asupra vieþii lor private. Cum vom reuºi
sã facem acest lucru?“

(J.P. Bellingard, inginer în Arte ºi Meserii, Paris,
1970)

2

Molecula de ADN
(acidul

dezoxiribonucleic)

Structura în elice dublã a fost
descoperitã de americanul

Watson ºi de cercetãtorii
britanici Crik ºi Wilkins în 1953.

În 1962 ei au primit Premiul
Nobel pentru medicinã.

Albert Einstein
(1879-1955)

Fizician american, creatorul
teoriei relativitãþii. În 1939, la

cererea mai multor fizicieni, i-a
scris preºedintelui Roosevelt,

prevenindu-l asupra pericolului
mondial reprezentat de regimul

nazist prin utilizarea energiei
nucleare. Scrisoarea a stat la
baza proiectului american de

cercetare „Manhattan“, care a
dus la construcþia primei bombe

atomice. Einstein nu a fost
implicat în acest proiect,

fiindu-i chiar ostil.
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 Amintiþi-vã din anii anteriori: înainte de 1989
România era racordatã din punct de vedere
ºtiinþific ºi tehnologic la nivelul occidental?

 Tehnica ºi tehnologia de performanþã erau
mijloace ºi produse de consum? Sau
monopol de stat ºi apanajul unei minoritãþi?
Argumentaþi rãspunsul.

 Anchetã de familie: pãrinþii ºi rudele
apropiate au deþinut înainte de 1989 televi-
zoare color, maºini automate de spãlat,
autoturisme de import, computere (ordina-
toare). Puteþi completa lista. Discutaþi apoi
în clasã.

 Sondaj de opinie: aþi fi de acord cu
înlocuirea basoreliefului de pe C.C.S. din
Iaºi? Rãspundeþi cu da sau nu. Argumentaþi.

 Daþi exemple de efecte negative ale
tehnologiei de ultimã orã vizibile pe stradã,
în mijloacele de transport în comun ºi altele
care vã deranjeazã.

Impactul tehnologiei asupra mediuluiImpactul tehnologiei asupra mediului

Moºtenirile generoase ale
sec. al XX-lea: ºtiinþã,
tehnicã ºi comunicare

1969: aselenizarea – prima
debarcare pe Lunã (SUA)
1970: prima fibrã opticã
1972: primul calculator de
buzunar; perfecþionarea
videodiscului cu citire laser
1973: primele experimentãri
genetice
1975: ia naºtere Microsoft –
revoluþionarea informaticii
1978: se naºte primul copil
inseminat artificial – în eprubetã
1982: vânzarea primelor compact-
discuri
1988: funcþioneazã primele ca-
bluri optice submarine; se vând
primele CD-ROM-uri
1989: un britanic inventeazã
Internetul (World Wide Web:
www.)
1992: primul telefon mobil ºi
digital (Ericsson)
1997: prima clonare – oiþa Dolly
(Scoþia)
2000: Proiectul Genomului Uman
– primul proiect

2.

Proce
sa

rea

im
ag

inii
TEHNOLOGIE LA ZI, MENTALITÃÞI ADVERSE

Basorelief pe Casa Studenþilor din Iaºi

Prelucrarea graficianului Daniel Melinte

Procesarea (prelucrarea) unei imagini – în cazul de faþã fotografia basoreliefului de pe Casa
de Culturã a Studenþilor din Iaºi – poate avea numeroase valenþe, care trimit la mentalitãþi diferite ce

supravieþuiesc în aceeaºi epocã. Societatea postcomunistã româneascã s-a adaptat din mers la valo-
rile democraþiei, asumând ºi mijloacele tehnologice proprii unei lumi dinamice.

Inerþiile ideologice (pãstrarea însemnelor artei realist-socialiste dupã 1989) sunt uneori dejucate de cei
care vor sã trãiascã în ritmul unei lumi ghidate de o libertate neîngrãditã ideologic.

Hiroshima dupã aruncarea
bombei atomice de cãtre
americani, august 1945
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Tehnologia are consecinþe asupra mediului înconjurãtor, adicã asupra aerului, solului,
plantelor, animalelor ºi omului. Acestea pot fi negative, pe de o parte, iar pe de alta pozitive.

Schimbãrile globale negative, datorate activitãþii industriale, privesc trei domenii
principale: efectul de serã, perforarea stratului de ozon ºi ploile acide.

În afara acestora, existã ºi o poluare localã, care depinde de tipul ºi de nivelul activitãþii
tehnologice dintr-o anumitã zonã geograficã, care constã, în primul rând, în poluarea
aerului, datoratã emanaþiilor de dioxid de sulf de la încãlzirea cu combustibil solid sau
de dioxid de azot, de la gazul emanat de autovehicule. Poluarea atmosfericã este
rãspunzãtoare de afecþiunile respiratorii. Apoi, existã o poluare cu pesticide, ierbicide ºi
fungicide, folosite în agriculturã, care sunt foarte rezistente la degradare, putând sã se
menþinã ani întregi în sol, ca ºi în aer. În al treilea rând, aveam de-a face cu o poluare
nuclearã, datoratã testãrii bombelor atomice (în prezent oprite de majoritatea þãrilor) ºi
a deºeurilor radioactive emanate în aer ºi apã de centralele nucleare. Deºi sunt reduse,
existã riscul producerii accidentelor, la fel cum modul de depozitare a deºeurilor atomice
rãmâne o problemã nerezolvatã. Accidentul de la Cernobâl (URSS), din 1986, a fãcut
ca circa 150 000 de persoane sã moarã prematur, iar alte mii s-au îmbolnãvit de cancer
tiroidian, cataractã sau au devenit sterile. Calitatea apei potabile, care ºi aºa lipseºte în
multe zone ale lumii, este un alt indicator privind poluarea. Distrugerea naturii ºi eroziunea
solului, prin defriºãri masive sau ca o consecinþã a activitãþii industriale, a construcþiei
de baraje ºi de drumuri, afecteazã ºi ele ecosistemul.

Deºi majoritatea consecinþelor activitãþii tehnologice sunt negative, existã ºi
consecinþe pozitive. Acestea þin de creºterea eficienþei economice, a gradului de confort
al vieþii oamenilor ºi chiar a siguranþei muncii. Sarcina de viitor a utilizãrii tehnologiilor
moderne constã în diminuarea efectelor lor negative ºi gãsirea unui echilibru optim
între eficienþã ºi utilitate, pe de o parte, ºi prezervarea mediului înconjurãtor.
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Teme

Biografie

Fizician ºi dizident sovietic.Între
1948 ºi 1956 efectueazã
cercetãri asupra fisiunii

nucleare ºi colaboreazã la
realizarea bombei cu hidrogen.

Începând din 1961 denunþã
pericolele radioactivitãþii ºi

încearcã sã convingã
autoritãþile sovietice sã renunþe
la o serie de teste ale bombei cu

hidrogen în atmosferã. Obþine
un succes parþial în 1963, odatã

cu semnarea Tratatului
Internaþional împotriva Testelor

Nucleare în Atmosferã.
Totodatã, luptã pentru

respectarea drepturilor omului,
creând, în 1970, Comitetul

pentru Drepturile Omului. În
1975 i se conferã Premiul Nobel

pentru Pace.

Andrei Saharov
(1921-1989)

1. Numiþi principalele schimbãri globale negative.

2. Exemplificaþi distrugerea mediului înconjurãtor (România ºi în lume).

3. Stabiliþi legãturile dintre respectarea drepturilor omului ºi distrugerea mediului (în-
conjurãtor, public).

Studiu comparativ: Drepturile omului în România, înainte ºi dupã 1989.

Eseu: Binefacerile ºi capcanele supertehnologizãrii. (Exemplu: comunicarea
rapidã, procesarea informaþiei ºi imaginii / spargerea codurilor de cãtre hackeri.)

1. Modelul atomului de „uraniu 235”. Descoperirea
sa a fãcut posibilã fisiunea nuclearã ºi construirea
primei bombe atomice.
2. Racheta europeanã „Ariane” (Agenþia Spaþialã
Europeanã, 30 de þãri) din 1980 este comercializatã
pentru lansarea sateliþilor în spaþiu.
3. Richard Nixon ºi J. F. Kennedy în prima mare
dezbatere politicã televizatã, 1960.

Mediul ºtiinþific Mediul înconjurãtor Mediul public

 Discutaþi despre utilitatea desco-
peririi fisiunii nucleare.

 Care este rolul rachetelor comer-
ciale?

 Explicaþi impactul televiziunii
asupra mediului public (social, poli-
tic, economic, cultural).

Etica în ºtiinþã ºi tehnologia de vârf

4

2

„Progresele importante care au avut loc de douãzeci de ani încoace în domeniul ºtiinþelor ºi al vieþii pun
cercetãtorilor, medicilor, juriºtilor, puterilor publice ºi cetãþenilor probleme noi, grave ºi dificile. Se poate face
ºi trebuie fãcut tot ceea ce este posibil din punct de vedere ºtiinþific ºi tehnic în materie de experimente pe
oameni, de folosire a corpului uman ºi de procreere? Morala curentã ºi dreptul pozitiv sunt ele suficiente
pentru a asigura buna utilizare a noilor tehnici, sau acestea din urmã cer noi reguli? (...)

«ªtiinþa înainteazã mai repede decât omul.» Aºa fiind, ea a devansat ºi dreptul ºi reflecþia eticã pe care
le-a generat. În materie de procreere asistatã medical, spre exemplu, în timp dezbaterea eticã se desfãºoarã
mai mult ca niciodatã, în Franþa au fost deja fãcute ºapte mii de fecundãri artificiale in vitro, o mie ºase sute
de copii nãscându-se în acest mod. Din 1973, cincisprezece mii de copii provin din inseminarea artificialã cu
donator (...). Dincolo de aceste cifre, ni se aratã urmãtoarea realitate instituþionalã: în Franþa, o sutã zece
centre practicã aceste diferite metode, dintre care ºaizeci sunt în sectorul privat ºi cincizeci în spitalele
publice. Un fiºier naþional central al fecundãrilor in vitro (FIVNAT) a fost chiar realizat în 1986.”

(Raport al Consiliului de Stat al Franþei, ªtiinþele vieþii. Despre etica dreptului, 1998 )

„La Nagasaki au pierit circa 35-40 000 de oameni ºi cam tot atâþia au fost rãniþi. Explozia bombei asupra
Hiroshimei a întrerupt cursul normal al vieþii ºi a dezorganizat munca pentru întreprinderea operaþiilor de
salvare. În oraº, din cei 30% din locuitori care au murit ºi 30% care au fost rãniþi, au fost uciºi ºi un numãr
corespunzãtor din reprezentanþii puterii civile ºi ai membrilor detaºamentelor de salvare… Dupã datele
oficiale ale autoritãþilor japoneze, din 90 000 de clãdiri circa 63 000, adicã 69% din numãrul total, au fost
distruse de explozia bombei.”

(Alexandru Vianu, Constantin Buºe º.a., Relaþii Internaþionale în acte ºi documente. 1939-1945)

Bomba de la Hiroshima5
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Noile tehnologii ºi timpul liberNoile tehnologii ºi timpul liber3.
Noile tehnnologii au un puternic impact asupra vieþii oamenilor. Drept prime

consecinþe ale acestora sunt facilitarea muncii fizice ori intelectuale, ºi o nouã manierã
de petrecere a timpului liber.

Revoluþia tehnologicã ºi, mai ales, democratizarea rezultatelor ei au fãcut ca
achiziþionarea unui automobil personal sã fie aproape la îndemâna oricui. Aceastã situaþie
a generat schimbãri în modul de viaþã ºi, mai ales, de petrecere a timpului liber.
Autovehicul este astãzi integrat culturii urbane: el este folosit pentru a face drumul
cãtre serviciu ºi înapoi, la cumpãrãturi, în supermagazinele de la capãtul oraºului sau
de a ajunge la munte ori la mare, pentru a petrece sfârºitul de sãptãmânã.

Totodatã, tehnologiile noi în construcþia de avioane – domeniu industrial de vârf –
au fãcut ca parcurgerea unor distanþe lungi sã fie acoperitã într-un timp foarte scurt.
Astfel, în plinã iarnã un locuitor al Europei îºi poate petrece vacanþa pe plajele din Asia
de Sud-Est sau din Caraibe, la fel cum un locuitor al Australiei poate merge, tot în
vacanþã, la ski în Alpii elveþieni.

Un alt domeniu tehnologic de impact îl reprezintã electronica. Pe lângã tehnologiile
ajunse tradiþionale, ca telefonul sau televiziunea, au intrat în uzul curent calculatorul
personal, folosirea poºtei electronice ºi a Internetului, Messengerul, ca ºi a telefonul
celular ori televiziunea prin cablu.

Pe ansamblu, putem vorbi de o tehnologizare a vieþii înseºi, ca ºi a modului de
petrecere a timpului liber, întrucât ele depind tot mai mult de noile tehnologii. Consecinþele
sunt ºi pozitive ºi negative.

Pozitive, întrucât facilitãþile pe care le oferã noile tehnologii sunt nedeterminate,
atât în ce priveºte simplificarea comunicãrii, care devine instantanee, accesul la o
informaþie practic nelimitatã sau strãbaterea unor mari distanþe într-un timp limitat.

Negative, pentru cã accesul la tehnologiile ultramoderne diminueazã cel mai adesea
spiritul critic, întrucât timpul de reflecþie este foarte redus, cantitatea de informaþie
accesibilã este prea mare, cu corolarul ei: calitatea îndoielnicã din punct de vedere
intelectual a ofertei informaþionale.

Teh
nic

Util.
 Plãc

ut
FUGA DIN COTIDIAN

Centrul Pompidou,
Paris, inaugurat în 1977.
Arhitecþi: Renzo Piano, Ri-
chard Rogers. Este unul din
cele mai frecventate spaþii
culturale din Franþa.
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Cu parapanta la
Cheia
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Arhitectura viitorului:
tehnicã ºi/sau artã?

Cu „Bateau-mouche” pe Sena
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Sophie Scholl pe scena berlinezã, 2005
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Despre libertatea de a gândi

Petrecerea timpului liber

Relaxare la Târgul de carte de la
Leipzig6

Adrenalinã în aer liber, Paris7

Un „supermarket de distracþii”, Toronto5
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Goana dupã „vitezã”

Cu bicicleta pe
verticalã, Paris, 1999
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3 Dacã aº fi stãpânul þãrii
„Dacã aº fi stãpânul unei þãri anume aº acþiona
din punct de vedere politic cât mai puþin posibil.
Aº cãuta sã vãd care sunt curentele profunde, ce
se întâmplã, ce este important. Aº încerca poate
sã sprijin o miºcare sau alta, dar cu siguranþã nu
sã modific cursul Senei ca sã o leg de Loara. (...)
Când ni se spune cã guvernul de dinainte este
rãspunzãtor de crizã, cã «trebuie luptat împotriva
crizei», aceasta este o glumã. Nu se luptã
împotriva mareei la echinox. Nu se poate.
Dacã criza are fineþea de a schimba sensul
lucrurilor, ºi în loc sã ne afunde ne face sã
descoperim ºi se pune în slujba noastrã, ei bine,
atunci meritul nu va fi al guvernului francez – nici
mãcar meritul existenþei crizei. Ea existã – ºi atât.
Ea creºte ºi descreºte, mai repede sau mai încet,
mai mult sau mai puþin profund. Dacã vreþi,
prosperitatea francezã sau prosperitatea Europei
între 1945 ºi 1975 nu este rezultatul oamenilor,
ci este rezultatul unei succesiuni de circumstanþe
extrem de favorabile. Viziunea mea asupra istoriei
este pesimistã, pentru cã în mãsura în care limitez
acþiunea umanã, îi îngustez libertatea. ªtiu, însã
sunt prins în capcana propriei mele gândiri.”

(Istoricul Fernand Braudel, Interviu,
„Liberation”, 30 mai 1985)

4 Visul american
„Am luat New York-ul drept America, dar nu pentru mult timp.
În aceeaºi searã am aprins televizorul ºi am învãþat sã cunosc
America. (...)
Nu, nu televiziunea însãºi este cea care m-a lãmurit complet, ci modul
în care funcþiona aceastã televiziune, aceastã «televiziune americanã».
Este vorba de comportamentul incredibil de gãlãgios, anost, fãrã sens,
dispreþuitor faþã cu omul, al acestui sistem de imagini,
pe care am început sã-l privesc cu fascinaþie îngrozitã,
ºi din pricina cãruia eram împuþinat treptat asemeni unui animal
paralizat de fricã, pe drum, noaptea, de farurile unei maºini.
Tot aºa priveam ºi eu fix aceastã luminã.
ªi încã, ceea ce pânã acum nu vãzusem:
nu era nici cel mai mic acord între o realitate oarecare ºi aceste sclipiri,
nici în ºtiri, sau în ceea ce ei numeau ºtiri, nici în spectacole ori în
filmele seriale.
Nu era nici cel mai mic acord între realitatea umanã pe care o
putem înþelege ºi transmite, ºi produsul care apãrea pe sticla matã.
Toate imaginile, fãrã excepþie, erau reduse la nivelul
artificialului ºi calculului, pe care pânã atunci îl crezusem a fi doar
al publicitãþii ºi propagandei.
De fapt, aceastã televiziune, cu zece sau douãsprezece canale, nu
era decât publicitate ºi propagandã.
ªi nu doar în spoturile publicitare care întrerupeau la fiecare cinci
minute fiecare emisiune, ci în toate programele, fie cã este vorba
de un film de televiziune, un talk show, un joc sau orice altceva.
Totul, fiecare imagine era în acest mediu, în aceastã «televiziune
americanã» redus la nivelul publicitãþii ºi avea forma propagandei.”

(Regizorul Wim Wenders, Europa-Hollyood ºi retur, ed.
Autrement, Paris, 1986).

Maºinile puternice
sunt dorite
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 Comentaþi formele de
petrecere a timpului
liber (doc. 5-7).

 Precizaþi în ce caz
sunt influenþate de dez-
voltarea tehnologicã.

 Discutaþi în clasã doc.
3-4. Argumentaþi.
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În secolul XX viaþa spiritualã româneascã a înregistrat un progres remarcabil. În þarã sau în strãinãtate, specialiºtii
românii au contribuit la dezvoltarea patrimoniului ºtiinþei ºi tehnicii mondiale. În prima jumãtate a secolului acest fapt a fost
favorizat de crearea unui nou cadru de dezvoltare a societãþii româneºti, care înregistreazã un proces accelerat de modernizare
dupã Unirea din 1918. ªtiinþa româneascã a înregistrat progrese remarcabile, favorizate de apariþia unor societãþi ºtiinþifice,
afilierea acestora la comitete internaþionale, organizarea unui învãþãmânt de specialitate, înfiinþarea de laboratoare, apariþia
de publicaþii.

ªcoala de matematicã româneascã s-a aflat pe primele locuri
din lume datoritã activitãþii lui Gheorghe Þiþeica, Traian Lalescu,
Dimitrie Pompei, Octav Onicescu.

Grigore C. Moisil (1906-1973),
matematician ºi informatician român.
S-a remarcat prin cercetãrile în
domeniul logicii matematice,
(Încercãri vechi ºi noi în logica
neoclasicã), mecanicii, analizei
funcþionale, geometriei, algebrei ºi
logicii matematice ºi a studiat funcþiile
monogene de o variabilã hipercom-
plexã, cu aplicaþii la mecanicã. A
introdus algebre numite Lukasiewicz-Moisil folosite în logica ºi
în studiul circuitelor de comutaþie ºi a extins în spaþiul cu mai multe
dimensiuni derivata areolarã a lui Pompeiu. A avut contribuþii
remarcabile la dezvoltarea informaticii ºi la formarea primelor generaþii
de informaticieni. A primit Computer Pioneer Award al societãþii IEEE,
în 1996 (post-mortem).

Un alt domeniu caracterizat prin obþinerea unor mari succese a
fost medicina româneascã. În acest domeniu s-au afirmat Victor
Babeº, Ioan Cantacuzino, Gheorghe Marinescu, Constantin Parhon,
Nicolae Paulescu (a descoperit insulina), ªtefan Odobleja (conceptul
de ciberneticã).

George Emil Palade (n.1912).
Dupã absolvirea Facultãþii de Medicinã a

Universitãþii din Bucureºti, în 1946 pleacã în
Statele Unite ale Americii, ca cercetãtor la New
York University ºi Institutul Rockefeller la
departamentul de Patologie celularã, mutându-
se ulterior la Yale University, iar din 1990 lucreazã
la Universitatea din San Diego (California).

A descoperit particule subcelulare, numite
ribozomi sau granulele lui Palade. În 1961
G. E. Palade a fost ales membru în National
Academy of Science. În anul 1974 primeºte Premiul Nobel pentru
Fiziologie ºi Medicinã, pe care l-a împãrþit cu Albert Claude ºi Chris-
tian Duve. A fost ales membru de onoare al Academiei Române. Decorat
de cãtre preºedintele Ronald Reagan cu Medalia Naþionalã pentru
merite deosebite în domeniul ºtiinþei.

ªtiinþele tehnice au beneficit de contribuþiile lui Traian Vuia,
Herman Oberth (întemeietorul astronauticii), Lazãr Edeleanu (procedeu
de prelucrarea a petrolului), ªtefan Procopiu, George Constantinescu
(fondatorul ºtiinþei sonicitãþii), Elie Carafoli (ºcoala de aerodinamicã),
Horia Hulubei, Eugen Bãdãrãu.

Henri Coandã (1886 -1972 ) a absolvit
ªcoala superioarã de aeronauticã ºi
construcþii de  la Paris ca ºef al primei
promoþii de ingineri aeronautici. În 1910
prezenta la Salonul internaþional aeronau-
tic de la Paris primul avion cu reacþie, fãrã
elice. În Anglia, unde a fost director tehnic la
Uzinele de aviaþie din Bristol, a construit
avioane cu elice de concepþie proprie, numite
Bristol-Coandã. Este realizatorul primei sanie-
automobil propulsatã de un motor cu reacþie, primul tren aerodinamic
din lume. A descoperit  fenomenul numit astãzi efectul Coandã
(devierea unui fluid printr-un alt fluid). Din 1969, director al Institutului
de creaþie ºtiinþificã ºi tehnicã.

Mircea Eliade (1907-1986),
filosof ºi romancier specialist în
istoria comparatã a religiilor,
orientalisticã ºi mitologie, autor
a 30 de volume ºtiinþifice, opere
literare ºi eseuri filosofice traduse
în 18 limbi, ºi a peste o mie de
articole ºi recenzii. Dupã termi-
narea studiilor la Universitatea din
Bucureºti, studiazã spiritualitatea
indianã la Calcutta, apoi într-o
mãnãstire din Himalaya. Întors la Bucureºti, susþine teza de doctorat
cu o dizertaþie despre yoga. Ataºat cultural la Londra ºi Lisabona,
alege din 1945 refugiul. Predã un timp la Paris ºi, din 1957, se
stabileºte la Chicago, ca profesor de istorie comparatã a religiilor
la Universitatea „Loyola”. Printre cele mai cunoscute lucrãri:
Maytrei, Huliganii, Domniºoara Cristina, Tratat de istorie a
religiilor, Sacru ºi Profan, La þigãnci, Noaptea de Sânziene,
Istoria credinþelor ºi a ideilor religioase .

Contribuþii româneºti la dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnicii

În ºtiinþele umaniste s-au remarcat Dimitrie Gusti (studii
sociologice în viaþa satului, Muzeul Satului), istoricii Gh. I. Brãtianu,
Vasile Pîrvan, P. P. Panaitescu, Nicolae Iorga, C. C. Giurescu.
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6

1

3 „În cele mai diferite enciclopedii ºi în terminologia ºtiinþificã
universalã, existã ºi circulã curent expresii ale unor realizãri unicat,
cum ar fi: efectul Coandã, fenomenul Cantacuzino, procedeul
Edeleanu, metoda Lalescu-Abason, formula Onicescu, relaþiile
Mangeron, diaprismul Mrazec, curbele Þiþeica, sindromul Marinescu,
becul Teclu, granulaþiile Voinov, biospeologia Racoviþã, curbura
Bacaloglu, reacþia Bordet-Ciucã, funcþiile Pompei, constanta
Longinescu, derivata areolarã Pompei, reacþia Neniþescu, craterul
Haret, spaþiile Barbilian, fenomenul Procopiu, pilele Carpen, granulele
Palade, tangenta lui Mayer, profilele Carafoli, metoda Levaditti sau
funcþiile poliarmonice Nicolescu. Aceasta dovedeºte dezvoltarea
permanentã a ºtiinþei ºi culturii româneºti, la standardele europene
ºi universale.”
(Enciclopedia marilor descoperiri, invenþii, teorii ºi sisteme din
istoria ºtiinþei ºi culturii româneºti de-a lungul timpului, coord.

Ion Vãduva , Editura Geneze, 2002)

Articol despre construirea
Institutului de Chimie, „cel mai
mare din Europa”, Universul,
1928

5

Avionul construit de Traian Vuia, 1906

Teme
1. Precizaþi principalele contribuþii ale ºtiinþei ºi tehnicii româneºti.

2. Alegeþi ºi prezentaþi o realizare a specialiºtilor români.

3. Corelaþi principalele descoperiri ºtiinþifice ºi tehnice cu perioada istoricã în care s-au produs. Ce observaþi?
Încercaþi sã explicaþi.

Pavilionul României la Expoziþia Universalã ºi
Internaþionalã, Bruxelles, 19354

„Un mare rol în dezvoltarea culturii interbelice l-au avut
intelectualitatea  tehnicã ºi cea legatã de ºtiinþe sociale noi în România,
cum ar fi economia politicã sau sociologia. Dimitrie Gusti a creat  o
originalã ºcoalã sociologicã, în timp ce Virgil Madgearu, Victor
Slãvescu, Mihail Manoilescu, Gheorghe  Zane au pus bazele gândirii
economice româneºti moderne. Îndatã dupã 1920 s-au înfiinþat
numeroase institute de cercetãri, cum ar fi institutul central de
statisticã, mai multe institute de istorie românescã ºi universalã, apoi
institutele de chimie, de cercetãri economice, forestiere, energetice,
zootehnice, de seruri ºi vaccinuri, de sociologie.”

(Vlad Georgescu, Istoria românilor - de la origini pânã în zilele
noastre, Editura Humanitas, Bucureºti, 1992)

 Precizaþi elementele de progres menþionate de
autor.

Nicolae Iorga
„Întreaga perioadã a fost fãrã îndoialã, dominatã de personalitatea lui
Nicolae Iorga (1871-1940). Istoric prin vocaþie, ca ºi prin formaþie, Nicolae
Iorga a lãsat o operã impresionantã care, prin lãrgimea de orizont, prin
spriritul comprehensiv, prin necesitatea permanentã a apelului la ºtiinþele
auxiliare sau la cele învecinate, a întruchipat ceea ce George Cãlinescu
definea drept un «specialist total». Marele istoric a înfiinþat Institutul de
Istorie Universalã, în 1937, a condus reviste de specialitate (Revista
Istoricã, Revue Historique du Sud-Est Europeen); a organizat primul
Congres de Bizantinologie (1924). Nicolae Iorga a fost doctor honoris
causa al mai multor universitãþi din întreaga lume, între care cele din
Strasbourg (1919), Lyon (1923), Geneva (1926), Oxford (1930), Paris
(1931), Bratislava (1932), Roma (1933). A fost ales membru al mai multor
Academii de ªtiinþe din Franþa (1919) , Polonia (1923), Portugalia (1926),
Italia (1930), Cehoslovacia (1931), Grecia (1933), Chile (1937). În 1937 a
fost ales în funcþia de vicepreºedinte al Comitetului Internaþional de ªtiinþe
Istorice. Aceastã simplã înºiruire de date aratã limpede cã Nicolae Iorga a
fost un «istoric al lumii», o personalitate recunoscutã pe toate meridianele
ºi pe toate continentele”.

(Academia Românã, Istoria României, vol. VIII,
Editura Enciclopedicã, Bucureºti, 2003)

2

 Noteazã în caiet pe douã coloane numele cunoscute ºi, respectiv, pe cele necunoscute.
 Informeazã-te despre cele necunoscute dintr-un dicþionar enciclopedic sau de pe Internet.
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EVALUARE
I. Completaþi spaþiile libere cu informaþia istoricã corespunzãtoare:

1. Reprezentant de seamã al istoriografiei româneºti .............................................................................
2. Matematician român, socotit pionierul ciberneticii ...............................................................................
3. Nicolae Paulescu a descoperit ............................................................................................................
4. Primul avion cu reacþie a fost construit de ...........................................................................................
5. Specialist român, câºtigãtor al Premiului Nobel, în 1974 ....................................................................

25 puncte
II. Scrieþi literele corespunzatoare urmãtoarelor evenimente în ordinea cronologicã a desfãºurãrii lor:

a) folosirea primelor bombe atomice; b) primul om ajunge în Cosmos; c) prima clonare.
15 puncte

III. Elaboraþi în aproximativ o jumãtate de paginã un text istoric, având în vedere urmãtoarele personalitãþi, date
ºi termeni: progres tehnic; globalizare; internet; timp liber; Andrei Saharov.
Se puncteazã structura compoziþiei, utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/
logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

14 puncte
IV. Citiþi cu atenþie urmãtorul text: „Cãlãtoriile aeriene au deschis porþile schimbãrii. Se poate zbura de la New

York spre Franþa tot atât de uºor cum se zboarã spre California. Cu avioanele Concorde se ajunge la Londra
la fel de repede ca ºi la Houston.
(...) Hrana, moda ºi muzica, elemente ale stilului de viaþã din Europa, Statele Unite ºi Japonia, sunt din ce în
ce mai asemãnãtoare (unii afirmã cã sunt îngrijorãtor de asemãnãtoare), ºi aceasta se întâmplã mai ales în
mediul urban.
(...) Cultura de masã din Statele Unite – de la Jazz la disco – a cucerit lumea. China este locul unde se dã
ultima bãtãlie, ºi de fapt nu întâmpinã o rezistenþã semnificativã”, spunea Li Delun, directorul muzical al
orchestrei Filarmonice Centrale Chineze, mult înainte ca guvernul chinez adept al liniei dure sã se rãzgândeascã
în ceea ce priveºte «deschiderea».
(...) Datoritã transmisiunilor prin satelit, «Wall Street Journal», «Financial Times», «USA Today», «Die Zeit»,
«China Daily», «The Economist», «Time, Newsweek», sunt publicate în aceeaºi zi pe mai multe continente.
(...) În Ocabamba, un sãtuc cu 400 de locuitori din Peru, a existat televiziune (pe bazã de baterii) încã înainte
de a-i fi introdusã apa curentã, poºta regulatã ºi chiar electricitatea.
Tuaregii, cel mai mare trib de nomazi din Sahara, ºi-au amânat cu zece zile migraþia anualã din 1983, pentru
a putea urmãri ultimul episod din Dallas” (John Naisbitt, Patricia Aburdene, Anul 2000 – Megatendinþe. Zece
noi direcþii pentru anii 90, Editura Humanitas, Bucureºti, 1993)

1. Precizaþi, pe baza textului, trei exemple de progres tehnic.                                                             6 puncte

2. Argumentaþi, folosind douã exemple din text, modul în care acest progres influenþeazã viaþa oamenilor.
6 puncte

3. Identificaþi în text o situaþie în care vã puteþi regãsi ºi voi.                                                                     4 puncte

4. Precizaþi patru exemple de elemente ale progresului tehnic, de care pãrinþii voºtri nu s-au folosit.
6 puncte

5. Explicaþi pentru douã dintre acestea cauza.          6 puncte

                                                                                                                                   Total 26 puncte

V. 1.  Precizaþi în acest caz tipul de consecinþe (pozitiv/negativ) ale
progresului tehnic.                                                         2 puncte
2. Exprimã-þi opinia în privinþa folosirii energiei nucleare.

2 puncte
3. Argumentaþi prin douã exemple pro/contra.                 6 puncte

Total 10 puncte

10 puncte din oficiu
Efectele
dezastrului de la
Cernobâl, 1986
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FIªA PROFESORULUI:  Democraþie liberalã ºi totalitarism

I. Concepte de aprofundat:
democraþie, totalitarism, drepturi ale omului, pluralism, sistem electoral

II. Probleme cheie
1. Impactul regimurilor democratice asupra drepturilor omului.
2. Consecinþele regimurilor totalitare asupra individului, societãþii ºi drepturilor omului.

III. Cuvinte cheie:
comunism, democraþie liberalã, ideologie, libertate, naþional-socialism, partid politic,
toleranþã, cenzura

IV. Aprofundarea valorilor cetãþeniei democratice:
respectul pentru drepturile ºi libertãþile individului / responsabilitate cetãþeneascã

Demonstraþie studenþeascã, Piaþa Universitãþii, ianuarie 1990
(circa 30 000 de studenþi din toatã þara)
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Regimuri politice ºi forme de
guvernare: democraþie ºi

totalitarism.

Drepturile omului, represiune,
exterminare.

Instituþii: prerogative ºi
responsabilitãþi.

Exerciþiul electoral: dreptul de
a alege, a fi ales ºi de a fi

reprezentat.

Statul ºi politica
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Evoluþia ideilor politice. Perspectivã
istorico-filosoficã
Evoluþia ideilor politice. Perspectivã
istorico-filosoficã

Evoluþia drepturilor omului
1679: Habeas corpus (Anglia)
1689: Declaraþia drepturilor
(Anglia)
1776: Declaraþia de independenþã
(SUA)
1789: Declaraþia drepturilor omului
ºi cetãþeanului (Franþa)
1948: Naþiunile Unite voteazã
transformarea Declaraþiei drep-
turilor omului ºi cetãþeanului în
Legea fundamentalã a umanitãþii
1950: Convenþia europeanã de
apãrare a drepturilor omului ºi
libertãþilor fundamentale
1959: Declaraþia drepturilor
copilului (ONU)
1965: Convenþia internaþionalã
pentru eliminarea tuturor formelor
de discriminare rasialã (ONU)
1979: Convenþia pentru eliminarea
tuturor formelor de discriminare
cu privire la femei (ONU)
1984: Convenþia contra torturii ºi
altor pedepse sau tratamente
crude, inumane sau degradante,
în vigoare din 1987.

Date-cheie

1.
Una din ideile centrale ale gândirii politice liberale este aceea privitoare la „individ”.

Nu însã în sensul de fiinþã umanã concretã ºi determinatã – omul de aici ºi de acum – ci
individul privit în mod generic, ca posesor al unor drepturi inalienabile (pe care le putem
detalia), drepturi care îi aparþin indiferent de locul pe care îl ocupã în societate. Aceastã
idee trimite la o alta, aceea cã toþi oamenii sunt egali. Gândirea despre individ, drepturile
omului, egalitate politicã reprezintã nu o analizã care decurge din experienþã, ci o
construcþie filosoficã pe baza cãreia a fost constituitã organizarea politicã democraticã.
Ea este cea care stã la baza oricãrei politici de tip liberal. Vom da un singur exemplu
despre modul în care aceastã filosofie este înrãdãcinatã în regimurile democratice din
societãþile actuale: votul. În momentul sufragiului universal, fiecare om renunþã la
caracteristicile sale naturale (profesie, venituri, loc de rezidenþã, sex), pentru a se
manifesta ca simplu „individ”, ca actor care reconfigureazã corpul politic.

În Europa modernã, unde a apãrut aceastã filosofie, lupta pentru crearea unui corp
politic democratic a luat forma luptei împotriva religiei creºtine, care reprezenta gândirea
dominantã (ceea ce se numeºte „problema teologico-politicã”). Nu însã împotriva
creºtinismului ca atare, ci a religiei ca putere politicã. Revoluþia Francezã (1789-1793),
de pildã, a vizat reducerea creºtinismului la o simplã opinie printre celelalte în cadrul
ordinii democratice republicane. În Statele Unite, odatã cu gândirea federaliºtilor (1788),
acþiunea politicã nu a avut, ca în Europa, un caracter revoluþionar, ci s-a înscris într-un
„proces revoluþionar”. În urma dezbaterii publice, bisericile au acceptat cã este în interesul
general ca statul sã fie neutru din punct de vedere religios, neutralitate pe care ºi-o
aratã numind confesiunile „secte” (în sensul de grupãri religioase), religia fiind o chestiune
de liberã alegere a individului. În aceastã viziune, rolul statului este acela de a garanta
drepturile individuale, de a regla din punct de vedere juridic raporturile dintre cetãþeni ºi
dintre cetãþeni ºi stat, ºi de a asigura securitatea persoanelor ºi a bunurilor.

Pentru John Locke, unul dintre pãrinþii gândirii democratice liberale, individul are
dreptul inalienabil la o proprietate. Acest drept este legat de muncã, care are rolul de a
da valoare dreptului de proprietate, de a o împiedica sã disparã sau sã fie risipitã.
Proprietãþii îi este atribuit rolul fundamental, ea fiind cea mai bunã garanþie a libertãþii.
Montesquieu (1689-1755) este preocupat de ameninþãrile pe care puterea le poate
aduce libertãþii. Întrucât orice om care deþine o putere este înclinat sã abuzeze de ea,
atunci orice putere trebuie limitatã printr-o altã putere. Astfel, autorul ajunge sã respingã
conceperea puterii într-un mod absolut, prin introducerea ideii divizãrii sale – a separãrii
puterilor în stat – rolurile lor fiind diferite (legislativ, executiv, judecãtoresc). Acestea se
completeazã ºi se supravegheazã reciproc. Autorul introduce ºi o altã noþiune, care va

deveni centralã pentru liberalism – aceea de partid, care trimite
la ideea de reprezentare, întrucât orice putere este legitimã doar
dacã este reprezentativã, dacã se întemeiazã pe consimþãmântul
celor guvernaþi.

Pentru Tocqueville, observatorul democraþiei în America,
democraþia este mai întâi o stare socialã, care se defineºte prin
egalitatea condiþiilor (o culturã comunã – ceea ce autorul numeºte
moravuri ºi avere). Abia mai apoi ea se defineºte prin ansamblul
instituþiilor specifice. În esenþã, democraþia este acel continuu
dintre societatea civilã ºi instituþiile politice.

Istoria liberalismului nu se încheie cu Tocqueville, însã acesta
îi dã interpretarea cea mai elaboratã ºi profundã.

Omul ºi-a regãsit drepturile
întorcându-se la Dumnezeu,

Anonim, gravurã de epocã
„Oamenii se nasc ºi rãmân liberi

ºi egali în drepturi”
(Declaraþia drepturilor omului ºi

cetãþeanului, 1789, art. 1)

Statuia libertãþii, New York. Cadoul oferit de francezi
tânãrului stat american, ajuns campionul libertãþilor

1
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2 3

Teme
1. Explicaþi principiul separãrii puterilor în stat.
2. Amintiþi-vã din clasa a X-a împrejurãrile istorice pe fondul cãrora au apãrut ºi
s-au dezvoltat principiile democratice.

 Eseu liber: Percepþia libertãþii de expresie în societatea actualã. Impactul
asupra formãrii conºtiinþei democratice a tinerilor.

Întemeietori

Filosof ºi om politic englez. Adept
al monarhiei constituþionale.
Autor al lucrãrilor Eseu asupra
intelectului omenesc, Douã tratate
asupra guvernãrii.

John Locke
(1632-1704)

Este autorul lucrãrii „Spiritul
legilor”, pentru el democraþia nu
este în mod necesar liberalã,
preferinþele sale îndreptându-se
cãtre guvernarea moderatã al
cãrei model este Anglia.

Charles de Montesquieu
(1689-1755)

Istoric ºi om politic francez.
Autorul lucrãrii „Despre demo-
craþie în America” (1835), pe care
a scris-o în urma vizitei de studii
în America.

Alexis de Tocqueville
(1805-1859)

„Este adevãrat cã, în democraþii, poporul pare sã facã
ce vrea, însa libertatea politicã nu constã deloc în a face
ceea ce vrei. Într-un stat, adicã într-o societate în care
existã legi, libertatea nu poate sã constea decât în faptul
de a putea face ceea ce trebuie, ºi în faptul de a nu fi
constrâns niciodatã sã faci ceea ce nu trebuie sã vrei.

Trebuie sã pãtrundem în spiritul a ceea ce reprezintã
independenþa ºi libertatea. Libertatea este dreptul de a
face tot ceea ce permit legile, iar dacã un cetãþean ar
putea face ceea ce ele interzic, acesta nu ar mai avea
libertatea, pentru ca ºi alþii ar avea aceeaºi putere.

Democraþia ºi aristocraþia nu reprezintã în nici un fel
statele libere prin natura lor. Libertatea politicã nu se
gãseºte decât în guvernãmintele moderate, însa ea nu se
aflã întotdeauna în statele moderate. Ea nu se gãseºte acolo
nu pentru cã nu se abuzeazã de putere, ci pentru cã
reprezintã o experienþã eternã, de care fiecare om care
are puterea este tentat sã abuzeze de ea. El merge pânã
acolo unde întâlneºte limitele. Cine va spune acest lucru:
cã virtutea însãºi are nevoie de limite?

Pentru ca sã nu se abuzeze de putere, trebuie ca, prin
aºezarea lucrurilor, puterea sã fie înfrânatã prin putere. O
Constituþie poate fi aceea în care nimeni nu va fi constrâns
sã facã lucrurile pe care legea nu-l obligã, ºi în care nu se
poate sã nu facã ceea ce legea îi permite.”

(Montesquieu, Despre spiritul legilor, Cartea XI, cap.
II, IV (1748), tomul I)

„Legislativul este puterea supremã. [...] Cu toate
acestea, în primul rând, el nu este ºi nici nu va putea fi în
nici un fel o putere arbitrarã peste vieþile ºi bunurile
poporului. Pentru cã nefiind altceva decât contopirea
puterilor pe care membrii societãþii i-au acordat-o
persoanei sau adunãrii însãrcinate sã facã legile, el nu
poate sã depãºeascã puterea pe care aceste persoane o
posedau în starea naturalã de dinainte de a intra în starea
socialã, pe care au acordat-o comunitãþii. Un om nu poate,
aºa cum s-a demonstrat, sã se supunã puterii arbitrare a
altuia, pentru cã în starea naturalã nu aceastã putere
arbitrarã asupra vieþii ºi bunurilor altuia nu este deþinutã,
ci doar cea pe care legea naturalã ne-o dã pentru a ne
pãstra viaþa noastrã ºi a restului speciei umane. Deci doar
aceastã putere care ne este datã o putem da republicii, ºi
prin aceasta puterii legislative, iar aceasta din urmã nu
poate deþine mai mult. Între limitele extreme pe care le
poate atinge, aceastã putere este astfel limita pe care o
cere binele public al societãþii.”

(John Locke, Al doilea tratat
asupra guvernãmântului civil)

 Defineºte suveranitatea poporului (doc. 4).
 Comentaþi fragmentul marcat în doc. 3.
 Dezbateþi „Legislativul este puterea su-

premã” (doc. 2).
 Stabileºte limitele libertãþii.

4 „La naþiunile în rândul cãrora domneºte principiul suveranitãþii poporului, fiecare individ constituie o parte egalã a
acestui principiu ºi participã în mod egal la guvernarea statului.

În consecinþã, fiecare individ este considerat la fel de luminat, la fel de cinstit ºi la fel de puternic ca oricare altul dintre
semenii sãi. [...]

Deci, în tot ceea ce priveºte îndatoririle reciproce ale cetãþenilor a devenit supus. În tot ceea ce îl priveºte doar pe el
însuºi a rãmas stãpân: este liber ºi nu are de dat socotealã de faptele sale decât în faþa lui Dumnezeu. De unde ºi maxima
potrivit cãreia individul este singurul ºi cel mai în mãsurã sã hotãrascã în ce priveºte interesul sãu particular, iar societatea
are dreptul sã-i dirijeze acþiunile numai când se simte lezatã din pricina lui sau când are nevoie sã-i cearã sprijinul.”

(Alexis de Tocqueville, Despre democraþie în America, vol. 1)

Principiile fundamentale ale democraþiei

Sursele
democraþiei

DREPTURILE
NATURALE

inalienabile
natura universalã a omului (dreptul natural)
libertatea de gândire, de expresie
protecþia contra arbitrarului juridic
libertatea schimbului ºi producþiei
dreptul absolut la proprietate

Modelul
fondator

CONTRACTUL
SOCIAL

fondeazã suveranitatea poporului; voinþa generalã este baza legilor

Mecanisme CONSTITUÞIA
Societatea civilã – mediator
între puterea statului ºi cetãþeni

Mass-media, sindicate, asociaþii, ONG-uri,
instituþii de învãþãmânt

Justiþia socialã – democraþia asigurã mijloacele pentru respectarea condiþiilor
elementare ale demnitãþii umane (educaþie, culturã, sãnãtate, protecþia contra
ºomajului etc.); statul intervine în distribuirea bunurilor ºi decide în materie
de inegalitate economicã, atunci când aceasta pune în discuþie drepturile
juridice ale individului.

 Precizeazã locul ºi rolul individului.
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Regimuri politice ºi forme statale în
lumea democraticã
Regimuri politice ºi forme statale în
lumea democraticã2.
Regimurile politice democratice se caracterizeazã prin aceea cã: puterea este

reprezentativã, adicã este aleasã prin votul liber exprimat al cetãþenilor, prin existenþa
instituþiilor specifice ºi prin separarea puterilor în stat (legislativã, executivã ºi
judecãtoreascã). Totodatã, aceste regimuri garanteazã ºi respectã drepturile cetãþeneºti,
bazându-se, totodatã, pe relaþiile economice ale pieþei libere. Acestã definiþie este
valabilã, fie cã este vorba de America prosperitãþii, din anii ’20, de Germania Republicii
de la Weimar (1919-1929), ori de democraþiile renãscute din Europa de Est ale zilelor
noastre (1990-2006).

Republici sau monarhii constituþionale, regimurile democratice se împart în
parlamentare ºi executive, între acestea existând ºi alte variante. În regimurile
parlamentare, guvernul rãspunde în faþa Parlamentului. ªeful statului (monarhul, în
Marea Britanie, Belgia, Olanda, Spania sau Japonia), preºedintele (în Italia, Franþa sau
România) sunt simbolurile unitãþii statale. În general, Parlamentul este bicameral. Prima
dintre camere, singura aleasã prin vot universal direct, are rolul de a exercita controlul
asupra guvernului (de a-l interpela) ºi de a cenzura actul de guvernare (de a adopta
moþiuni de cenzurã). Cea de-a doua camerã are prerogative mai reduse, dat fiind modul
sãu de alegere (direct sau indirect).

În regimurile executive, guvernul ºi Parlamentul sunt autonome. Într-un regim
prezidenþial (variantã a celui executiv), ºeful executivului nu poate dizolva Parlamentul,
la fel cum nici acesta nu poate rãsturna guvernul. Exemplu este preºedintele SUA, care
este în acelaºi timp ºi ºef al guvernului. Alegerea sa prin vot universal (deºi indirect) îi
conferã legitimitate în faþa celor douã camere ale Congresului.

DREPTURILE OMULUI

Manifestaþie pentru respectarea
drepturilor omului în
Cambodgia, Paris, 2001

Demonstraþie a Partidului
Comunist Francez, Cimitirul

Père-Lachaise, Paris, 2001

Membru al grupãrii Zentrum
(centrul catolic); în 1934-1944 a
fost închis de cãtre naziºti într-un
lagãr de concentrare. Membru fon-
dator al Partidului Creºtin - Demo-
crat German (CDU), cancelar al RFG
(1949-1963). A contribuit la redre-
sarea economicã a Germaniei.

Konrad Adenauer
(1876-1967)

General ºi om politic francez; în
iunie 1940 a lansat celebrul apel
la rezistenþã pentru care a fost
condamnat la moarte de regimul de
la Vichy. A organizat „Franþa
liberã” din exilul londonez. A
fondat republica a V-a (1958);
susþinãtor al miºcãrii de deco-
lonizare; în 1968 s-a confruntat cu
o gravã crizã internã.

Charles de Gaulle
(1890-1970)

Om politic american, republican.
Director al CIA (1976-1977), apoi
preºedinte al SUA (1988-1992). În
timpul mandatului sãu, Statele
Unite ies întãrite dupã cãderea
Cortinei de Fier, dupã dispariþia
URSS (1991). Este principalul
învingãtor în Rãzboiul din Golf
(1990-1991).

George Bush
(n. 1924)

Franþa este consideratã, alãturi de Anglia ºi Statele Unite, unul din reperele
fundamentale ale naºterii democraþiei, fiind, totodatã, o veritabilã exportatoare de

„modele”.
Democraþia este un sistem perfectibil care trece deseori prin crize interne, dar care gãseºte

în principiile sale esenþiale cãile de a le rezolva. Dintre toate democraþiile occidentale inter- ºi postbelice,
Franþa a fost poate patria în care ºi-au gãsit spaþiul
propice de exprimare cele mai controversate opinii.
Aºa se face cã intelectualii francezi, în contrast evident
cu ce se întâmpla în Europa ºi în Lume, au fost cei
mai marcaþi de ideologia totalitarã bolºevicã. Unii
dintre ei ºi-au redresat convingerile numai dupã ce
au aflat despre ororile regimurilor comuniste, mai ales
dupã ce acestea au fost cunoscute prin intermediul
publicãrii în Occident a cãrþii dizidentului rus Alexandr
Soljenþân, Arhipelagul Gulag.
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Teme

Personalitãþi

1. Discutaþi despre modul în care votul cenzitar ar contraveni drepturilor individului în lumea actualã.
2. Formaþi douã grupe. Dezbateþi în tabere adverse rolul presei libere/ partinice.

Proiect. Organizaþi-vã în grupuri de lucru. Fiecare grup va prezenta unul din tipurile de regim democratic
(Franþa, SUA, M. Britanie, Germania, Olanda etc.). Veþi avea în vedere: forma de stat, împrejurãrile în care se
introduce regimul democratic, instituþiile statului, acte constituþionale, partide, personalitãþi.

Preºedintele PNL. Prim-ministru:
1908-1910; 1914-1918; 1919,
1922-1926, 1927. În timpul
guvernãrilor sale au fost adoptate
legi fundamentale pentru întãrirea
democraþiei româneºti.

Ion I. C. Brãtianu
(1864-1927)

Om politic britanic. Din 1932,
neliniºtit de extinderea pericolului
nazist, a condamnat Acordul de la
München (1938). Prim-ministru
din 1940. A avut un rol important
în semnarea Chartei Atlanticului
(1941) ºi în luarea hotãrârilor de
la Ialta, alãturi de Stalin ºi
Roosevelt (1945). În 1946 a
denunþat „Cortina de Fier”.

Winston Churchill
(1874-1965)

Modelul democraþiei germane

Cele douã Germanii (de Vest ºi de Est) au fuzionat
în octombrie 1990 rezultând un popor de 78
milioane de locuitori ºi unul din cele mai puternice
state ale planetei. Puterea politicã ºi economicã a
fostei RFG a reuºit sã absoarbã multe din racilele
comunismului moºtenite odatã cu unificarea.

Helmut Kohl (n. 1930)

Liderul Partidului Democrat-Creº-
tin (CDU) din 1973. Din 1982
cancelarul RFG, apoi al Germa-
niei. A reuºit redresarea economiei
ºi costisitoarea administrare a
reunificãrii germane.

Cupola Bundestag-ului
©©©© ©
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„Deutschland über alles”: avatarurile modelului german
«În colecþia de mitologii politice ale ultimului secol, Germania prezintã cazul cu
totul particular al unei dramatice prãbuºiri de imagine (...) Germania a fost
redusã teritorial pentru a i se mai scãdea din putere. Evoluþiile recente nu mai
privilegiazã însã spaþiul, ci densitatea de forþã umanã ºi tehnologicã. Sub acest
aspect, Germania „micã” de astãzi (357 000 km2) nu este prea departe de puterea
pe care o atinsese marea Germanie (540 000 km2) de la 1900. (În termeni
demografici, de remarcat cã la 1800 Franþa era mai populatã decât spaþiul german;
raportul se inverseazã de pe la 1850, ajungând 7 la 4 în favoarea Germaniei în
preajma primului rãzboi mondial; astãzi este cu puþin peste 8 la 6, tot în favoarea
ei. Germania se prezintã detaºat ca prima putere economicã a continentului; Franþa,
situatã în a doua poziþie, are un produs intern brut care reprezintã 70% din cel
german). Încep sã se audã voci care spun cã, din interiorul uniunii europene, ºi în
mod paºnic, prin supremaþie economicã, Germania va fi capabilã sã obþinã ceea
ce nu a reuºit din afarã, prin rãzboi. Cât timp vor mai dura complexele germane?
Dar cât timp vor mai dura ºi complexele altora faþã de Germania?
Nu numai germanii au remuºcãri. ªi celelalte mari puteri vest-europene ºi-au
fãcut autocritica, cel puþin la capitolul colonialismului ºi rasismului. Doar societatea americanã pare atinsã cu totul
superficial de asemenea probleme de conºtiinþã. Nici indienii, nici negrii, nici Hiroshima nu afecteazã buna conºtiinþã
a Americii, credinþa – de tip mesianic – în dreptatea istoriei americane ºi a modelului american. Este naþiunea cea
mai sigurã de valorile ei ºi de rolul ei în lume. ªi aceasta, nu în mai micã mãsurã decât puterea efectivã economicã
ºi militarã, susþine ºi explicã dimensiunea actualã a Statelor Unite ºi procesul în curs de americanizare a planetei.»

(Lucian Boia, Douã secole de mitologie naþionalã, Ed. Humanitas, Bucureºti, 1999)

Trãsãturile regimurilor reprezentative

Constituþionale
 supremaþia dreptului
 constituþii care evitã concentrarea puterilor
 echilibrul puterilor: puterea executivã (ºeful statului ºi guvernul), puterea legislativã

(Parlamentul), puterea judecãtoreascã
 voinþa poporului – consideratã singurul fundament al puterii (principiul acceptãrii alternativei)
 reprezentativitatea – poporul îºi face cunoscutã voinþa prin reprezentanþi aleºi.

Partitismul

Opinia publicã

 existenþa mai multor partide politice (se înfruntã în alegeri)
 partidele ilustreazã principalele opþiuni / alegeri ale unei societãþi democratice
 partidele de cadre – membri puþini – sunt reflexul unei reþele de influenþe (partidele

americane, cele moderate ºi conservatoare)
 partidele de masã – membrii contribuie simbolic la finanþarea partidului (Partidul Social - Democrat

German înfiinþat în 1895, Partidul Laburist britanic – 1906)

 participarea la viaþa politicã prin intermediul alegerilor
 sindicatele profesionale
 asociaþii, miºcãri culturale, miºcãri religioase
 independenþa presei („a patra putere în stat”)

 Identificaþi principalele teme de discuþie pe care le presupune textul lui Lucian Boia.
 Dezbateþi în clasã statutul Germaniei ºi al SUA din perspectiva autorului ºi

perspectiva proprie.
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Forme de guvernare ºi regimuri
nedemocratice
Forme de guvernare ºi regimuri
nedemocratice3.

Regimurile nedemocratice se împart în: totalitare, dictatoriale ºi autoritare.
Regimurile dictatoriale sunt cele în care puterea politicã este uzurpatã de o persoanã

sau de un grup de persoane. Spre deosebire de regimurile totalitare, acestea nu exercitã
puterea în numele unei ideologii, ci îºi justificã necesitatea prin apãrarea naþiunii ºi
ordinea publicã. Putem da ca exemple Italia lui Mussolini (1922-1943), Spania lui Franco
(1939-1975), Portugalia lui Salazar (1933-1968), Ungaria lui Horty (1920-1944), România
lui Antonescu (1940-1944) sau Iranul de astãzi.

Dictaturile interzic drepturi precum libertatea de asociere, de a alege ºi de a fi ales,
fãrã a institui un monopol asupra societãþii în ansamblul ei. Astfel de regimuri vizeazã
controlul principalelor instituþii ale statului.

Fenomenul fascismului. Ca fenomen european mai general, fascismul poate fi definit
ca o miºcare de masã, tradiþionalistã, antidemocraticã, antiliberalã ºi antisemitã, care
propagã valorile familiei, ale muncii, solidaritãþii naþionale, dominaþia intereselor naþionale
ºi disciplina în toate sferele activitãþii sociale. Rãspândirea sa este o consecinþã a situaþiei
economico-sociale de dupã Primul Rãzboi Mondial, propice doctrinelor de extremã
dreapta, a crizei economice din 1929 ºi, într-un sens mai general, a cãutãrii unei a treia
cãi politice între democraþia liberalã ºi comunism. În mod concret, fascismul cuprinde
regimurile politice ale lui Mussolini în Italia, Franco în Spania, Salazar în Portugalia,
Sztojay în Ungaria sau guvernarea Miºcãrii Legionare-Antonescu în România.

Pe alte continente pot fi exemplificate: în Asia – dictatura lui Diem (Vietnam, 1954-
1963), în Africa – Bokassa (Republica Centrafricanã, 1966-1979), în America de Sud –
Pinochet (Chile, 1973-1990).

Regimurile autoritare sunt cele în care instituþiile statului sunt grevate de
disfuncþionalitãþi majore în mecanismele democratice de funcþionare: intruziuni ale
Executivului ori ale ºefului statului în treburile Legislativului, puterii judecãtoreºti ori ale
altor instituþii. Putem da ca exemplu România lui Carol al II-lea (1938-1940), ori Rusia
actualã de sub preºedinþia lui Putin.

La nivel mondial, regimurile dictatoriale sau autoritare sunt vãzute ca generatoare
sau posibile generatoare de conflicte. Ele tind sã fie izolate în lumea actualã, care
cautã sã recurgã din ce în ce mai mult la drept pentru a reglementa relaþiile dintre state.

MIªCÃRILE DE MASÃ

„Marºul asupra Romei” al „cãmãºilor negre”, 1922

Dificultãþile de dupã rãzboi au creat în Italia o situaþie revoluþionarã; naþionaliºtii sunt
nemulþumiþi de cele obþinute în urma Tratatului de la Saint-Germain. Democraþia este deja în

impas: între 1918 ºi 1920 voluntarii instigaþi de poetul Gabriele D’Annunzio au ocupat Fiume împotriva
Iugoslaviei, transformând oraºul în principat.
Doi ani mai târziu, 40 000 de fasciºti în frunte cu Mussolini iau cu asalt Roma: „Ori guvernul ne predã

puterea, ori ne-o luãm singuri scufundând Roma!” spune Mussolini în faþa mulþimii. Care rãspunde: „La
Roma! La Roma!”

„Restauraþia – 8 iunie 1930:
Þara îºi primeºte Domnitorul
sosit pe calea aerului la 6 iunie
1930” (desen color propagan-
distic)

Dezastrul de la Guernica
în viziunea pictorului
Pablo Picasso

2

Rãzboiul civil din Spania
Asasinarea liderului regalist José
Calvo Sotelo la 12 iulie 1936 a fost
pretextul loviturii de stat militare
(„pronunciamento”) în frunte cu
generalul Franco. Momentul a
coincis cu începutul rãzboiului civil.
S-au format douã tabere:
naþionaliºtii ºi republicanii. Dupã
trei ani de conflicte naþionaliºtii
infiltraþi („coloana a cincea”) îi
predau capitala lui Franco. Urmeazã
represiuni ºi instaurarea unui regim
dictatorial care a luat sfârºit în 1975
prin preluarea tronului de cãtre
regele Juan Carlos, la dorinþa
expresã a lui Franco. La 24 aprilie
1999 Parlamentul german ºi-a
cerut scuze oficial locuitorilor
oraºului Guernica pentru rolul jucat
de Legiunea Condor în distrugerea
oraºului lor.

1
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Personalitãþi
controversate

Teme
1. Precizaþi consecinþele Primului Rãzboi Mondial care au favorizat instituirea
regimurilor nedemocratice.
2. Daþi exemple de rãzboaie civile produse în ultimii 15 ani. Cine poartã cea mai
mare responsabilitate în astfel de cazuri? Aduceþi argumente.

 Proiect de grup. Imaginaþi un poster „faþã în faþã”, cu imagini ºi texte de propagandã
cu conþinut democratic ºi nedemocratic. Afiºaþi-l apoi în clasã ºi dezbateþi tema aleasã.

Franco Bahamonde
– Francisco
(1892-1975)

Antonio de Oliveira Salazar
(1889-1970)

Conducãtorul Miºcãrii
Legionare, participând în 1940

la o instruire legionarã în
Bucureºti

Horia Sima
(1906-1993)

General (stânga imaginii), a
instaurat regimul fascist în

Spania, dupã rãzboiul civil din
1936-1939. Supranumit „El

Caudillo” - Conducãtorul.

Ministru de Finanþe (1928) ºi
Preºedinte al Consiliului de
Miniºtri (1932), fondatorul

regimului corporatist portughez.

„art. 33. Toate puterile Statului emanã de la naþiune,
care nu le poate exercita decât numai prin
delegaþiune (...)
art. 42. Membrii Adunãrilor reprezintã naþiunea (...)
art. 87. Persoana Regelui este inviolabilã. Miniºtrii
lui sunt rãspunzãtori. Nici un act al Regelui nu
poate avea tãrie dacã nu va fi contrasemnat de un
ministru, care prin aceasta chiar devine rãspunzãtor
de acel act.“

(Constituþia din 1923)

„1. Democraþia sfarmã unitatea neamului românesc,
împãrþindu-l în partide ºi expunându-l dezbinat în faþa blocului
unit al puterii iudaice, într-un greu moment al istoriei sale.
2. Democraþia transformã milioane de jidani în cetãþeni români
[...]
3. Democraþia este incapabilã de continuitate în efort.
4. Democraþia pune în imposibilitate pe omul politic de a-ºi
face datoria cãtre neam [...]
5. Democraþia este incapabilã de autoritate [...].“

(Corneliu Zelea Codreanu, Pentru legionari, 1936)

„art. 30. Regele este Capul Statului.
art 31. Puterea legislativã se exercitã de Rege prin
Reprezentaþiunea Naþionalã (...) Regele sancþio-
neazã ºi promulgã legile (...)
art. 32. Puterea executivã este încredinþatã
Regelui, care o exercitã prin Guvernul Sãu (...)
art. 44. Persoana Regelui este inviolabilã.
art. 45. Regele convoacã Adunãrile Legiuitoare (...)
art. 46. Regele numeºte ºi revocã pe Miniºtrii
sãi. (...)
El poate, în timpul când Adunãrile Legiuitoare sunt
dizolvate ºi în intervalul dintre sesiuni, sã facã în
orice privinþã Decrete cu putere de lege, care
urmeazã a fi supuse Adunãrilor spre ratificare...“

(Constituþia din 1938)

 Definiþi termenii democratic, antidemocratic, dictatorial ºi autoritar.
 Explicaþi expresiile marcate în doc. 4-7.
 Identificaþi elementele de arbitrar, de ingerinþã în viaþa politicã. Cum afecteazã

individul ºi societatea, raportat la regimul democratic?
 Comparã statutul ºefului statului în doc. 4-7.
 Stabiliþi caracteristicile regimului nedemocratic în doc. 5-7.

„Din pricina prejudecãþilor, încã  mai existã pãrinþi reticenþi în
a-ºi înscrie copiii în (organizaþia fascistã pentru copii) Balillas
(...) fiind convinºi cã în cazul unui rãzboi Balillas vor fi  cei care
vor ataca ºi vor muri primii. Dar binefacerile fascismului sunt
atât de evidente ºi actuale încât nu este greu de explicat chiar ºi
celor mai inculte spirite. Profesorii nu trebuie decât sã afiºeze
într-o ramã de lemn portretul Ducelui, care în ipostazele sale de
profet, ghid, om de stat ºi minunat organizator al forþelor naþiunii,
de rãzbunãtor ºi constructor, rezumã trãsãturile cele mai
caracteristice ale rasei, dominã ºi antreneazã poporul spre cel
mai pur ideal, reface patria glorioasã(...) Balillas trebuie sã se
supunã disciplinei militare, forþei regulilor, lanþurilor legilor (...)
supunerea trebuie sã fie oarbã, deplinã, totalã.“

(G. Bonomi, Il maestro del regime, 1934)

Mitul Prinþului salvator

În decembrie 1925 Prinþul Carol renunþa la moºte-
nirea Tronului României, pierzând dreptul de a purta
titlul de Alteþã Regalã.
S-a autoexilat sub numele de Carol Caraiman.
Evoluþiile politice ºi economice au fãcut posibilã
întoarcerea sa, care era doritã de o parte consi-
derabilã a clasei politice, având ºi un curent de
opinie deosebit de favorabil. Ia sfârºit Regenþa
(1927-1930) – impusã de minoratul Prinþului
moºtenitor Mihai – ºi la 8 iunie 1930 Carol este
proclamat rege.
Crizele economice ºi disputele politice interne au
crescut în amploare pe fondul evenimentelor
internaþionale, ceea ce i-a permis lui Carol al II-lea
sã abroge constituþia democraticã în 1938, sã
adopte una restrictivã ºi sã impunã un partid unic
lipsit de forþã.

Regele Carol al II-lea salutând mulþimea3
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Organizare statalã ºi regimuri
politice totalitare
Organizare statalã ºi regimuri
politice totalitare4.

Date-cheie

COMUNISM ªI NAZISM
„Într-adevãr, putem compara comunismul ºi nazismul ca fiind

douã specii ale aceluiaºi gen, genul ideologic. Forma lor de seducþie,
natura ºi maniera puterii lor, tipul lor de crimã au legãturã cu forma
mentalã de care depind în întregime: ideologia. Înþeleg prin acest termen

o doctrinã care promite, prin intermediul convertirii, o mântuire temporalã, care se
considerã conformã cu o ordine cosmicã descifratã ºtiinþific în evoluþia sa, care impune
o practicã politicã vizând transformarea radicalã a societãþii.”

(Alain Besançon, Nenorocirea secolului, despre comunism ºi nazism)

„Aceastã minciunã generalã, impusã, obligatorie, este aspectul cel mai teribil al
existenþei oamenilor din þara noastrã. Este un lucru mai rãu decât toate lipsurile
materiale, mai rãu decât absenþa oricãrei libertãþi civice. ªi tot acest arsenal de
minciuni este tributul plãtit ideologiei: tot ceea ce se petrece trebuie sã fie legat
de aceastã ideologie moartã care încã se agaþã cu toate ghearele,  tocmai pentru cã
statul nostru, prin inerþie, prin tradiþie, se cramponeazã încã de ea, de aceastã
doctrinã mincinoasã, de erorile sale cu ramificaþii multiple. Ideologia este aceea
care are nevoie, pentru a supravieþui, sã-i punã în spatele gratiilor pe cei care
îndrãznesc sã gândeascã altfel. Aruncaþi aceastã vechiturã murdarã, îmbibatã de
sudoare, pe care existã deja atâta sânge, încât ea nu mai permite corpului viu al
naþiunii sã respire! Ea este responsabilã de tot acest sânge vãrsat, de sângele a
ºaizeci ºi ºase de milioane de oameni”.

(Alexandr Soljeniþân, Arhipelagul Gulag)

Un alibi pentru
exterminare

„Dacã îi închizi (pe evrei)
la un loc cu cei de-o seamã
cu ei, deci dacã arta lor de
a minþi îºi pierde eficienþa,
atunci «vrednicia» lor nu
mai are nici un efect, iar
evreii se prãpãdesc în
murdãrie ºi mizerie. În
timp ce popoarelor ariene
le merge cu atât mai bine
cu cât le laºi sã trãiascã
mai netulburate împreunã
cu cei de acelaºi neam cu
ele, evreii se prãpãdesc în
aceste condiþii ºi se
degradeazã, coborând la
nivelul de animalitate.“

(Hitler, Mein Kampf )

 Serghei Kirov
(1886-1934) a fost prim-
secretar al comitetului regional
de partid Leningrad ºi membru
al Prezidiului comitetului
executiv central al URSS.

1

Regimurile totalitare sunt regimurile de tip ideologic: regimurile comuniste (începând
cu cel sovietic, din 1917 ºi pânã la prãbuºirea sa în 1991) ºi Germania nazistã (1933-
1945). Aceste regimuri „revoluþionare” exercitã puterea nu în numele poporului, care le
delegã, ci al ideologiilor pe care le reprezintã (marxism-leninismul ºi naþional-socialismul).

Cele douã evenimente care au stat la baza declanºãrii
terorii în cele douã regimuri totalitare se presupune cã au
fost: incendierea misterioasã a Reichstagului, în care nu
s-a dovedit cã naziºtii ar fi fost implicaþi în vreun fel; acest
eveniment a constituit pretextul interzicerii partidelor politice
în Germania ºi declanºarea represiunii faþã de inamicii
politici ai Partidului Nazist. La fel, asasinarea lui Kirov în
Uniunea Sovieticã – un lider de partid, popular, care îl
înfruntase pe Stalin – din 1 decembrie 1934, facilitatã de
NKVD ºi realizatã de un tânãr comunist deziluzionat ºi
dezgustat pe nume Nikolaev, a reprezentat pretextul
începerii Marii Terori sovietice.

Dupã înfrângerea nazismului, în 1945, singurele
regimuri totalitare sunt cele comuniste, care se instaureazã
în paralel cu creºterea puteriii mondiale a Uniunii Sovietice.
Astfel, datoritã configuraþiei frontului, Uniunea Sovieticã
instaureazã regimuri comuniste în toate statele din Estul Europei (România, Bulgaria,
Ungaria, Iugoslavia, Polonia, Cehoslovacia, Albania). Totodatã, ajung la putere regimuri
marxist-leniniste în Asia (Cambodgia, Laos, Coreea, Vietnam), America Latinã (Cuba)
sau în Africa (Angola, Mozambic). Astãzi mai existã regimuri comuniste în China, Cuba
ºi Coreea de Nord.

La nivel mondial, regimurile totalitare sunt vãzute ca reziduuri ale Rãzboiului Rece,
ca regimuri ale încãlcãrii flagrante a drepturilor omului, unele dintre ele, precum Coreea
de Nord, reprezentând o ameninþare pentru statele vecine ºi pentru pacea regionalã în
Asia de Sud-Est.

U.R.S.S.
1917: 7 nov. – bolºevicii iau
puterea în Rusia; înfiinþarea CECA
1918: înfiinþarea Armatei Roºii;
executarea Þarului Nicolae al II-
lea ºi a familiei imperiale
1922: 30 dec. - proclamarea URSS
1921-1928: perioada NEP
1928: începutul colectivizãrii
1932-1933: Marea Foamete

GERMANIA
1919: crearea Partidului Muncito-
resc German, nucleul viitorului
Partid Nazist
1921: crearea SA
(Sturmabteilungen) – trupele
paramilitare ale P. Nazist (NSDAP)
1923: Puciul de la München
organizat de Hitler
1926: Hitler – Führer (conducãtor);
înfiinþarea gãrzii personale SS
(Schutzstaffeln)
1933: Hitler – cancelar al Germa-
niei; incendierea Reichstagului;
crearea GESTAPO (Geheime
Staatspolizei), poliþia secretã
1934: 30 iun./1 iul. – „Noaptea
Cuþitelor Lungi”
1938: 9/10 nov. – „Noaptea de
Cristal”; Anexarea Austriei
(Anschluss)

Incendierea Reichstagului,
Berlin, 27 februarie 1933.
2
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Poliþia politicã în comunism ºi în nazism

Personalitãþi
controversate

Teme
1. Identificã principalele caracteristici ale comunismului ºi nazismului.
2. Comenteazã expresia „Comunismul ºi nazismul sunt fraþi inamici.”
3. Numeºte trei instituþii pe care se sprijinã sistemul ideologic represiv.

 Studiu comparativ: Asemãnãri ºi deosebiri între cele douã ideologii
totalitare, pornind de la cele cinci texte citate în lecþie.

Lev Troþki
(1879-1940)

Ministru de Externe (1917-1918) ºi
pentru Apãrare (1918-1924), a
fost constructorul principal al

„Armatei Roºii“. Exilat în Mexic,
apoi lichidat din dispoziþia lui

I.V.Stalin.

Feliks Dzerjinski
(1877-1926)

A fost ºeful poliþiei
politice (1917-1926) ºi
Ministru de Interne
(1919-1923).
Organizatorul Terorii
Roºii care a fãcut
milioane de victime,
la indicaþiile lui
V.I.Lenin.

Heinrich Himmler
(1900-1945)

ªeful SS ºi al Gestapo,
organisme însãrcinate cu

teroarea împotriva
opozanþilor politici ºi cu

punerea în aplicare a
„soluþiei finale“. În 1945

a fost demis de cãtre
Hitler, care a aflat
despre el cã a luat

contact cu Aliaþii. S-a
sinucis în timpul
procesului de la

Nürnberg.

EXTERMINAREA

3

Hitler (1889-1945), ideologul
nazismului.
În 1923-1924 a scris în
detenþie Mein Kampf (Lupta
mea), cartea de cãpãtâi a na-
þional-socialiºtilor, în care îºi
manifestã ostilitatea faþã de
democraþie, de egalitatea în
faþa legii, parlamentarism ºi
organizaþiile internaþionale,
ºi afirmã necesitatea purifi-
cãrii rasei „ariene” (germane).

Stalin (1879-1953) a
creat instituþiile politice
ale regimului, o culturã
politicã a comunismului,
care îi va fi proprie pânã
la prãbuºirea sa ca
regim ºi ca ideologie.
Supranumit „Cãlãul
popoarelor”, el a insti-
tuit, controlat ºi expor-
tat un regim ideologic
de naturã criminalã.

Din 1933 ministru al Informaþiei
ºi Propagandei, personaj-cheie

al regimului nazist în justificarea
ºi în ducerea rãzboiului terorii.
S-a sinucis împreunã cu soþia,
dupã ce ºi-a ucis mai întâi cei

ºase copii.

Joseph Goebbels
(1897-1945)

Afiº de propagandã sovietic: sunt reprezentate drapelele „democraþiilor
populare”. Coperta revistei sovietice „Krokodil”, 1949.

4„Dacã prin forþa împrejurãrilor: uzurã, boalã,
mizerie materialã, inimã-rea, dupã «liberare» cei mai
mulþi dintre supravieþuitori [ai închisorilor ºi lagãrelor]
au dispãrut, nu existã, în prezent, un singur român,
care sã nu aibã în familie mãcar un arestat; mãcar un
asasinat în anchetã ori în închisoare; un martirizat –
pentru cote ºi pentru partizanat; pentru agitaþie publicã
ºi pentru crimã-de-organizare; pentru „neaderare” (la
colhoz) ºi tentativã de trecere de frontierã; pentru
«crima» de a fi locuit pe graniþa cu Iugoslavia ºi pentru
pãcatul de a se fi nãscut în Basarabia, în Bucovina de
Nord...“

(Paul Goma, Rãul Absolut – Securitatea)

„Ce sã facem cu femeile ºi cu copiii?
Vã întreb insistent sã ascultaþi pur ºi simplu ceea ce vã spun
aici, în cerc restrâns, ºi despre asta nu trebuie sã mai vorbim
niciodatã. Ni s-a pus urmãtoarea problemã: «Ce sã facem cu
femeile ºi copiii?» M-am hotãrât ºi am gãsit ºi în aceastã
privinþã o soluþie evidentã. Prin urmare, nu simþeam cã am
dreptul sã extermin bãrbaþii – ziceþi, dacã doriþi, sã-i ucid sau
sã las sã fie uciºi – ºi sã las sã creascã copiii care se vor
rãzbuna pe copiii ºi urmaºii noºtri. A trebuit luatã decizia gravã
de a face sã disparã de pe pãmânt acest popor. Pentru
organismul care trebuia sã ducã la îndeplinire aceastã sarcinã
fu lucrul cel mai greu pe care îl cunoscu.“

(Discursul þinut de Himmler la Posen, 6 oct. 1943.)

 Identificaþi victimele Poliþiei Politice.

 Precizaþi, pe baza textului, motivele exterminãrii.

 Numiþi principiile democratice încãlcate în aceste cazuri.

5
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Experimente
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5.

REEDUCAREA DE TIP PITEªTI

Începând din 1945, sub presiunea sovieticilor ºi la adãpostul trupelor sovietice de
ocupaþie, în România se instaureazã primul guvern de orientare comunistã. Pânã în
1947, Partidul Comunist cucereºte pe deplin puterea politicã, acaparând totalitatea
instituþiilor statului. Regele Mihai este nevoit sã abdice, este instauratã Republica
Popularã ºi, în paralel, se dezlãnþuie represiunea cea mai brutalã, nu doar împotriva
opoziþiei politice, ci a societãþii în ansamblu, rezistentã la comunizare.

Aflat acum la putere, Partidul Comunist îºi pune în practicã propriul proiect ideologic
ºi în economie: naþionalizarea întreprinderilor ºi a bãncilor (1948), colectivizarea
agriculturii (1949-1962), planificarea economicã.

Putem distinge douã etape, care corespund perioadelor celor doi conducãtori ai
Paridului Comunist: epoca Dej ºi epoca Ceauºescu. În timpul primeia dintre acestea
teroarea asupra societãþii este generalizatã, de administrarea ei ocupându-se, în primul
rând, Securitatea, Miliþia ºi Justiþia. Toate domeniile vieþii – de la economie ºi pânã la
învãþãmânt ºi culturã – sunt reconfigurate dupã doctrina marxist-leninistã. Circa un milion
de persoane sunt deþinute în închisori ºi lagãre. În ultimii ani ai regimului Dej, în paralel cu
rigiditatea politicã internã se înregistreazã o anume deschidere cãtre lumea occidentalã.
În timpul celei de-a doua perioade a comunismului românesc teroarea nu dispare, însã,
dupã deceniile de represiune din epoca dejistã, este mai bine direcþionatã. Profitând de
conjunctura internaþionalã, Ceauºescu a continuat politica de deschidere cãtre lumea
occidentalã, pânã la începutul anilor ’80, când regimul intrã într-o crizã profundã, din care
nu îºi va mai reveni pânã la schimbarea de regim din 1989.

În perioada 1964-1989 represiunea are un caracter punctual, vizând persoanele
care nu pot fi disciplinate prin mijloace operative: ºantaj, intimidare, constrângere. Cei
arestaþi – preoþi, dizidenþi sau participanþi la acþiuni de protest – erau uneori acuzaþi de
„propagandã duºmãnoasã” împotriva regimului, alteori pentru motive de drept comun
fictive, ca deþinerea de valutã sau evaziunea fiscalã. Arestaþii asupra cãrora eºuau
toate mãsurile de constrângere erau încarceraþi în azile psihiatrice, unde erau supuºi
tratamentului abuziv. Regimul urmãrea sã-i înnebuneascã pe protestatari, pentru ca la
o viitoare acuzaþie de abuz medical sã poatã spune cã respectivii aveau tulburãri psihice.

Reeducarea (denumitã ºi „demascare”) are loc pe scarã largã,
începând din data de 6 decembrie 1949, la camera 4 „spital” din închisoarea

Piteºti. Reeducatorul ºef era un deþinut, Eugen Þurcanu, care nu era însã decât un
executant, artizanii reeducãrii fiind ofiþerii superiori din Ministerul de Interne ºi Securitate,

supravegheaþi îndeaproape de Biroul Politic al Partidului. Teohari Georgescu (ministrul de In-
terne), Marin Jianu (ministru-adjunct de Interne) ºi Alexandru Nicolschi (locþiitorul ºefului Securitãþii)

sunt cadrele superioare din Ministerul de Interne care au proiectat ºi pus în aplicare reeducarea.
Dupã ce deþinuþii erau „ºocaþi” prin bãtaie, li se aplicau torturi dintre cele mai degradante. Prima etapã era

numitã demascarea exterioarã. În tot acest timp erau torturaþi pânã ce acceptau sã redacteze „demascarea”, o
declaraþie în care relatau tot ceea ce cunoºteau. Apoi treceau în faza a doua, în care trebuiau sã probeze cã s-au rupt
în mod radical de trecut. Aceastã etapã se numea demascarea interioarã. În cea de-a treia fazã, dupã ce îºi renegaserã
trecutul, deþinuþii erau supuºi îndoctrinãrii. Aceastã etapã era ideologizarea.

Dupã ce reeducarea a dat primele grupuri de reeducaþi, în cursul anului 1950 au fost transferaþi ºi în alte penitenciare,
pentru extinderea procesului. Astfel, reeducarea a continuat la închisorile Gherla, Târgu-Ocna, Ocnele Mari ºi în
lagãrul Peninsula, de la Canalul Dunãre-Marea Neagrã.

În tot acest proces de schimbare a convingerilor, de o violenþã nemaiîntâlnitã chiar în regimurile comuniste, s-au
petrecut schimbãri de comportament care i-au dus pe reeducaþi nu doar pânã la a-ºi tortura prietenii, ci chiar pânã la
crimã. La Piteºti ºi Gherla au fost uciºi circa 30 de
deþinuþi, iar în toate închisorile unde s-a desfãºurat
reeducarea au fost torturaþi peste 1 000. Din acest
„fenomen” a rezultat un numãr neprecizat de deþinuþi
care au rãmas pentru totdeauna mutilaþi sufleteºte.

Petru Groza
(1884-1958)

Avocat. Numirea lui ca preºedinte
al Consiliului de Miniºtri în martie
1945 (la indicaþia Moscovei)
constituie un subiect încã
disputat pentru istorici. A fost,
incontestabil, un „tovarãº de
drum“ vital pentru aducerea
comuniºtilor la putere.

Ana Pauker
(1893-1960)

Din aripa moscovit-cominternistã
a PCR, a revenit în þarã cu Vasile
Luca, în august 1944. În lagãrele
sovietice, s-au ocupat de instruc-
tajul prizonierilor români care au
acceptat sã se înscrie în divizia
Tudor Vladimirescu“, viitor nucleu
de politizare ºi distrugere a armatei
române. Pauker ºi Luca vor fi
eliminaþi de Dej în 1952, împreunã
cu Teohari Georgescu.

Emil Bodnãraº
(1904-1976)

Membru al Biroului Politic al PCR,
ofiþer NKVD pe lângã Petru Groza;
deþinea controlul asupra Serviciului
Secret de Informaþii, primind ordine
de la Moscova. Ca agent sovietic,
a insistat pentru intervenþia militarã
împotriva guvernului de la Buda-
pesta, în 1956.

Lecturi suplimentare: Virgil Ierunca, Fenomenul
Piteºti / Paul Goma, Patimile dupã Piteºti /
Grigore Dumitrescu, Demascarea / ªtefan Ioan
Davidescu, Cãlãuzã prin infern (2 vol.)
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Harta
sistemului

concentraþionar
din România

Mãrturisitori

Unul din conducãtorii grupului
rezistent „Haiducii Muscelului”.

A fost arestat ºi executat
în 1958.

Arestatã în 1948 (la 22 de ani)
pentru cã fratele sãu evadase ºi
fugise din România, terorizatã,
bãtutã ºi umilitã; rearestatã în
1953 (fratele sãu fusese paraºutat
în 1951 în România). Fiind însãrci-
natã în momentul arestãrii, a fost
ameninþatã de anchetatorul ei „cã-
mi dã una cu cizma în burtã de-mi
zboarã plodul pânã-n nori“. În
februarie 1954 a nãscut în spitalul
închisorii Vãcãreºti o fetiþã.

viziteazã site-ul
www.gid-romania.com

Propaganda comunistã

Camioane cu muncitori comuniºti, trimiºi sã spri-
jine colectivizarea: „Prin intensificarea schimbu-
rilor între sat ºi oraº întãrim alianþa dintre clasa
muncitoare ºi þãrãnimea muncitoare.”

2

Locotenentul Toma Arnãuþoiu

Ileana Samoilã

Ideologizarea societãþii

1948  Partidul Muncitoresc Român (PMR) – partid unic
 o nouã constituþie
 naþionalizarea (proprietatea particularã e trecutã

în cea a statului)
 introducerea planificãrii în economie
 reorganizarea învãþãmântului ºi instituþiilor

culturale dupã modelul sovietic
 înfiinþarea Securitãþii
 desfiinþarea Bisericii Greco-Catolice

1948-1953  stalinism economic (orientarea investiþiilor
spre industria grea – „industrializarea forþatã”)

1971  debuteazã „revoluþia culturalã”

1982  introducerea cartelelor la alimentele de bazã

1988  debuteazã Planul de sistematizare (distrugerea
satelor)

1966  introducerea mãsurilor de planificare familialã
(interzicerea avortului tuturor femeilor de pânã la
40 ani cu mai puþin de patru copii)

1949-1962  colectivizarea agriculturii

1. Descrieþi împrejurãrile instaurãrii comu-
nismului în România.
2. Numiþi principalele instituþii pe care se
bazeazã regimul represiv - coercitiv.
3. Documentaþi-vã cu privire la una din
temele proiectului ideologic comunist.
Discutaþi tema în clasã.  Argumentaþi.

Teme
4. Comentaþi doc. 1. La care „regim” se
referã ªt. Voitec?
5. „Þãrãnimea muncitoare” este o expre-
sie ideologicã nu una literarã. Comentaþi
doc. 2 din perspectiva distincþiei þãrani
(proprietari de pãmânt) / þãrani proletari
(colectivizaþi).

1 „(…) Odatã cu regimul, trebuie sã disparã orice
urmã aducãtoare aminte. Este spre binele societãþii
sã scape de un coºmar. Astfel de ticãloºi, rãmaºi în
sânul societãþii, primejduiesc sãnãtatea ei. Sunt
microbii patogeni ai unei boli infecþioase aducãtoare
de moarte. (…) Deci nu din urã, ci din grijã de viitorul
poporului ºi a(l) Patriei ale cãrei baze morale trebuiesc
salvate, e indispensabilã aceastã operaþie de salubrizare
moralã.
Pedepsind criminalii de rãzboi, se face un act de
Justiþie, Justiþia fiind baza pe care se sprijinã existenþa
unui popor.”

(Circularã adresatã directorilor de ºcoli la 29 mai
1945 de cãtre ministrul Educaþiei Naþionale, ªtefan

Voitec, Arhivele Naþionale Istorice Centrale)

3

 Precizaþi marile
centre de exterminare.

 Localizaþi geografic
lagãrele de deportare.

„Nu departe de geamul celulei
femeilor era celula bãrbaþilor
bolnavi. Îmi era ruºine sã zic «cârc»
– mie îmi arde sã nasc ºi ei sunt
atât de bolnavi dupã chinurile
anchetelor. (...) am nãscut ca o
reginã. Cu suita în jur. C-aveam doi
miliþieni. Cel politic stãtea cu mâna
pe perete ºi eu cu un picior pe mâna
lui. Cã nu ai condiþii într-un spital
de puºcãrie ca într-o maternitate.”
(Lavinia Betea, Am fãcut Jilava în
pantofi de varã. Convorbiri cu
Ioana Berindei, Ed. Compania,
Bucureºti, 2006)

Femeile în închisoarea politicã
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România: dificultãþile tranziþiei la
democraþie
România: dificultãþile tranziþiei la
democraþie6.
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TREZIREA CONªTIINÞELOR

Principalele dificultãþi legate de tranziþia României la democraþie decurg, în primul
rând, din situaþia moºtenitã de pe urma comunismului. La acestea se adaugã altele,
generate de situaþia prezentã.

Intrat în declin accelerat începând cu anii ’80,
regimul comunist a lãsat moºtenire o crizã
profundã. Aceasta se poate constata atât în sfera
economicã – în industrie, în agriculturã, în comerþ
– cât ºi, mai ales, la nivelul mentalului colectiv.
Fiind un regim ideologic, comunismul s-a
caracterizat printr-o economie de comandã, în
care mobilizarea socialã ºi munca se realizau
prin metode coercitive. Odatã cãzut acest regim,
s-au schimbat ºi relaþiile sociale ºi economice
dintre partenerii sociali. Acum au devenit preþuite
toate valorile care – cel puþin în teorie – erau
respinse de cãtre regimul trecut: iniþiativa
individualã, dorinþa de câºtig, spiritul de concurenþã. Trecerea cãtre acest gen de practici
sociale nu s-a fãcut fãrã efort, dat fiind cã regimul comunist a sfârºit prin a distruge etica
muncii (lucrul bine fãcut). Ca regim ilegal, generator de practici ilegale, comunismul a
distrus ºi respectul pentru drept, pentru normele legale, fapt care a fãcut ca spiritul de
concurenþã al tranziþiei sã genereze cele mai ilicite practici, de pildã jocuri piramidale ori
falimentãri de bãnci, în care actorii implicaþi au fost cei din oligarhia legatã de vechiul regim.
Toate aceste fenomene nu s-ar fi putut produce decât pe fondul lipsei de reacþie a instituþiilor
în mãsurã sã vegheze la respectarea regulilor jocului ºi, în primul rând, a Justiþiei.

Factorul politic a jucat, în acest proces, un rol de prim rang. Dupã revoluþie, la putere
s-au aflat forþe politice legate de trecutul comunist, care au menþinut ºi întreþinut o serie
de inerþii mentale ºi practici moºtenite din lunga viaþã în comunism, lipsitã de drepturi ºi
libertãþi. În România este nevoie de o voinþã politicã fermã pentru a scãpa de tarele moºtenirii
comuniste ºi nu doar de declaraþii generoase.

Graþie procesului de aderare la Uniunea Europeanã, instituþiile româneºti sunt acum
monitorizate pentru a atinge standardele lumii democratice occidentale.

22 aprilie 1990
• Piaþa Aviatorilor – miting electoral PNÞCD

• Piaþa Unirii – miting electoral Gruparea
Democraticã de Centru

• Marº al asociaþiilor Alianþa Poporului ºi 16-21
Decembrie

• Coloanele de manifestanþi se unesc la un moment dat ºi
se revarsã în Piaþa Universitãþii spre searã, blocând circulaþia
pe toate sensurile; se hotãrâºte o noapte de veghe. Cei
prezenþi cer adoptarea „punctului 8 din Proclamaþia de la
Timiºoara” (interzicerea candidaturii foºtilor activiºti
comuniºti ºi ofiþeri de Securitate pentru primele trei
legislaturi) ca amendament la legea electoralã. Apar soldaþi
MAI, scutieri, soldaþi MApN.
• Fenomenul Piaþa Universitãþii a durat pânã în noaptea de
13/14 iunie 1990, când manifestanþii au fost represaþi de
forþele de ordine. În aceeaºi zi Capitala a fost invadatã de
coloanele de mineri din Valea Jiului, chemaþi sã „facã
ordine” (prima „mineriadã”). Urmeazã douã zile de teroare
ºi oroare asupra populaþiei Capitalei. Opinia publicã
internaþionalã este ºocatã.

  „Borna km 0”: centrul
libertãþii ºi al democraþiei în
România, Piaþa Universitãþii,
Bucureºti.

1

A fost restauratã în 2006 de un
grup de studenþi: „Sã luptãm, cu
mijloacele ce ne stau la îndemânã,
împotriva uitãrii e o datorie pe
care ne-o asumãm... cine suntem?
asta chiar nu conteazã... spiritul
trãieºte! revoluþia continuã!”

(www.gid-romania.com/
piatauniversitatii)

Biblioteca Centralã Universitarã, Bucureºti,
arsã în 23-25 decembrie 1989

„IMNUL GOLANILOR”
              (fragment)

Vrem libertate, nu comunism ºi nici schimbãri de formã
ªi de aceea, securiºti, sã nu ne puneþi normã.
Noi nu vrem neocomunism, nici neolibertate
Democraþii originale ºi nici minciuni sfruntate.

Refren:
Mai bine haimana decât trãdãtor,
Mai bine huligan decât dictator,
Mai bine golan decât activist,
Mai bine mort decât comunist.

(muzica de Cristian Paþurcã, versuri Laura Botolan)
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Teme
1. Identificã principalele dificultãþi ale tranziþiei româneºti.
2. Alege unul din „câºtigurile democraþiei” ºi vorbeºte despre el în faþa clasei.

 Eseu: Rolul societãþii civile.
 Proiect de grup: Realizaþi în clasã o anchetã socialã pentru a identifica

greutãþile (în procente) cu care se confruntã societatea româneascã (ex.:
sãrãcie, ºomaj, crizã moralã, mafie, politicianism, spor natural negativ,
nivel scãzut al învãþãmântului, memorie colectivã slabã etc.)

Personalitãþi
Corneliu Coposu

(1914-1995), un simbol al
democraþiei româneºti

Secretar al lui Iuliu Maniu,
deþinut politic timp de  17 ani
sub regimul comunist, lider al

PNÞCD dupã 1989.

Probleme majore
postdecembriste Câºtiguri ale democraþiei

1. sãrãcie
2. ºomaj
3. inflaþie
4. corupþie
5. infracþionalitate

1. absenþa controlului social prin instituþiile represive
2. libertatea de gândire ºi de expresie
3. posibilitatea de a schimba locul de muncã ºi profesia
4. posibilitatea de a capitaliza câºtigul schimbându-l în valutã
5. posibilitatea de a desfãºura o activitate economicã liberã

Constantin (Ticu) Dumitrescu
(n. 1928)

Deþinut politic între 1949-1953;
rearestat ºi condamnat la 23 de ani
de „muncã silnicã”.Preºedinte al
Asociaþiei Naþionale a Foºtilor
Deþinuþi Politici din România –
A.F.D.P.R. –, din 1990 ºi Preºedinte
al Uniunii Internaþionale a Foºtilor
Deþinuþi Politici (1991-1999). A
iniþiat o serie de legi: Legea
deconspirãrii Securitãþii, Legea
lustraþiei, Legea anulãrii
condamnãrilor politice din perioada
comunistã, decretul-lege nr. 118.
Din 2006 este membru al CNSAS
(Consiliul Naþional pentru Studierea
Arhivelor Securitãþii).

3
Discursul istoric Discursul filosofic

„Reconstituirea ºi analiza evenimentelor din anii
1990-1999 nu pot fi încã întreprinse de cãtre istoric,
sursele de informare fiind inaccesibile. Orice tentativã
în aceastã direcþie l-ar duce pe cercetãtor de la istorie
la politicã.

Un fapt se impune însã cu evidenþã pentru oricine
a urmãrit perioada de tranziþie din România: aproape
toate sectoarele de activitate s-au aflat, în aceºti ani,
sub semnul celor douã plãgi, abãtute asupra societãþii
româneºti de cel puþin trei sute de ani: bacºiº ºi hatâr.
Corupþia ºi hoþia au ajuns la niveluri fãrã precedent în
istoria naþionalã. Libertatea – atât de râvnitã în anii
dictaturii comuniste – a fost înþeleasã ca libertatea de
a face orice sau de a nu face nimic: în timp ce se
înregistra creºterea masivã a accidentelor de circulaþie,
pentru cã democraþia era perceputã ca dreptul de a
trece pe roºu, producþia scãdea vertiginos. (...)

Vechea aspiraþie de «a fi în pas cu Europa» (de
fapt, cea apuseanã) a îmbrãcat forma dorinþei
integrãrii structurilor europene ºi euro-atlantice.
Integrarea a fost înþeleasã, în primul rând, ca
semnarea unor acorduri ºi tratate ºi, aproape deloc,
ca o schimbare structuralã de moravuri, obiºnuinþe,
comportamente.”

(Florin Constantiniu, O istorie sincerã
a poporului român)

„Formula al «treilea discurs» (...) urmãreºte depãºirea
relaþiei de adversitate prin gãsirea unei soluþii de colaborare ºi
de sintezã între cele douã orientãri ideologice fundamentale
ale culturii române: «autohtonism» (primul «discurs») ºi
«europenism» (al doilea «discurs»), cu toate implicaþiile ºi
ramificaþiile acestor «discursuri». Ele au în vedere definirea
unui nou raport între tradiþionalism ºi modernism, între izolarea
specifistã ºi integrarea europeanã, respectiv «globalizarea» sau
«modernizarea». (...)

Deºi problema «integrãrii europene» revine ºi se pune cu
cea mai mare acuitate, pe toate planurile (ideologic, politic,
economic ºi cultural) dupã 1989, ea face parte dintr-un proces
mult mai larg definit în limbajul actual prin termenul amintit
de «globalizare» sau «mondializare». Fenomen extrem de
controversat ºi – mai totdeauna – combãtut, în primul rând,
din raþiuni ideologice. Dar ºi economice, de concurenþã acerbã
între economiile naþionale protecþioniste ºi corporaþiile
multinaþionale. Criptocomunismul ºi neomarxismul, de toate
nuanþele, denunþã «globalizarea», în primul rând, ca pe o formã
de «americanizare» a întregii planete. Respectiv uniformizarea,
nivelarea, standardizarea, prin distrugerea sistematicã a tuturor
specificaþiilor locale ºi naþionale. Este însã uºor de disociat
eroarea de adevãr în aceastã controversã, extrem de actualã
ºi violentã, dacã va fi privitã cu calm ºi spirit critic.”
(Adrian Marino în dialog cu Sorin Antohi, Al treilea discurs.
Culturã, ideologie ºi politicã în România, Polirom, 2001)

Miting al Alianþei Civice,
Bucureºti, 1990

2

„Alianþa Civicã este o asociaþie cu caracter civic, care militeazã pentru
consolidarea societãþii civile ºi a statului de drept în România.
– Alianþa Civicã a apãrut ca urmare a manifestaþiei anticomuniste din
Piaþa Universitãþii, 23 aprilie-13 iunie 1990, ºi a mineriadei din 14-15
iunie 1990.
– La 7 noiembrie 1990 în ziarul „România Liberã” apare Declaraþia de
Principii, semnatã de 216 membri fondatori, prin care ia fiinþã Alianþa Civicã.”
„Alianþa Civicã susþine cã avem nevoie de adevãr ca de pâine!” (Declaraþia
de principii / 6.11.1990)

 Comparaþi doc. 3-4 din perspectiva conþinutului
ideatic. Aduceþi argumente pro/contra.

 Formulaþi un punct de vedere personal despre
societatea româneascã actualã. Argumentaþi-l.

 Coreleazã doc. 1-2 cu 3-4.
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Clãdirea vechiului Parlament al României, construitã la
începutul secolului XX

1

Parlamentul a reprezentat în istoria României o instituþie
deosebit de importantã, care a luat fiinþã dupã unirea
Moldovei cu Valahia ºi recunoaºterea acestui act de cãtre
Marile Puteri. Dupã deschiderea primei Adunãri legislative
unice, în ianuarie 1862, Al. I. Cuza introduce sistemul bi-
cameral prin înfiinþarea Senatului (Corpul Ponderator) în
1864. Constituþia din 1866 menþine sistemul bicameral ºi
stabileºte rolul ºi atribuþiile acestei instituþii. Astfel,
Parlamentul reprezenta puterea legislativã alãturi de domn.

Pentru ca un proiect legislativ sã devinã lege trebuia sã
fie aprobat de Parlament ºi sancþionat de monarh.
Dezbaterea legilor legate de venituri ºi cheltuieli revenea
exclusiv Adunãrii Deputaþilor. Controlul asupra executivului
era exercitat prin dreptul de interpelare, Parlamentul putând
sã acorde sau sã retragã încrederea guvernului, fapt care
ducea la demisia celui din urmã.

Lucrãrile Parlamentului erau deschise, de obicei, în luna
noiembrie cu Mesajul Regelui, care cuprindea proiectele de
guvernare ale partidului aflat la putere ºi se prelungeau pânã în
anul viitor, când se închideau cu Rãspunsul la Discursul Regelui.

Alegerile parlamentare din mai 1899 au adus victoria
Partidului Conservator, care a obþinut 168 de locuri în
Adunarea Deputaþilor (din totalul de 183) ºi 92 de locuri în
Senat (din 112). Parlamentul s-a întrunit în sesiunea
extraordinarã din iunie 1899, urmând convocarea sesiunii
ordinare deschisã la 15 noiembrie. Acest Parlament va fi
dizolvat la 14 februarie 1901, fapt care va determina noi
alegeri, câºtigate de liberali.

Dezbaterile din Parlament sunt centrate pe câteva teme care
privesc îndeosebi domeniul economic ºi financiar, naþional ºi
ºcolar. Alegerile Parlamentare din 1899, câºtigate de Partidul
Conservator, au fost determinate de demisia premierului liberal
Dimitrie A. Sturdza, în urma acuzãrii de trãdare a cauzei naþionale.
Apariþia la Budapesta a unei broºuri „Politica baronului Banffy ºi
cestiunea naþionalitãþilor” a declanºat un scandal legat de modul
în care Dimitrie A. Sturdza, preºedintele P.N.L., a preluat puterea
ºi a renunþat la acordarea subvenþiilor acordate de statul român
ºcolilor româneºti din Braºov. În termen de ºase zile, Parlamentul
a adresat 42 de interpelãri la adresa guvernului. Acestea au fost
însoþite de o campanie de presã agresivã ºi de manifestãri de
stradã. Sturdza este nevoit sã-ºi dea demisia ºi regele Carol I
numeºte un guvern conservator.

Noul guvern se confruntã cu o nouã problemã care va
aduce vii dezbateri în Parlament. Criza financiarã, accentuatã
ºi de seceta anului 1899, fãcea imposibilã plata datoriei
externe ºi impunea obþinerea unui împrumut extern. Partidul
Conservator aflat la putere a acuzat fostul guvern liberal de
angajarea unor investiþii care au dus la creºterea deficitului

Dezbateri parlamentare în parlamentul României la 1900

bugetar ºi în aceste condiþii nu au contractat un împrumut a cãrui
necesitate se impunea încã din timpul guvernãrii liberale. Din
aceste motive, obþinerea unui împrumut (175 de milioane,
rambursabil în decembrie 1904) la sfârºitul anului 1899 a necesitat
eforturi mari din partea trimiºilor guvernului la bãncile strãine,
un procent ridicat al dobânzii ºi impunerea unor condiþii foarte
grele (nu se mai putea încheia alt împrumut, renunþarea la anumite
proiecte). În ciuda criticilor venite din partea liberalilor,
reprezentanþii conservatorilor considerau obþinerea creditului un
succes având în vedere condiþiile crizei generale din Europa.

Bugetul anului 1899-1900 a înregistrat cel mai mare deficit
de pânã atunci, iar alcãtuirea bugetului pe 1900-1901 a reprezentat
o grea încercare pentru membrii Parlamentului. Soluþiile posibile
mergeau spre impunerea de noi impozite, vânzarea pãdurilor
statului, a Serviciului Maritim ºi a unor acþiuni ale statului cãtre
Banca Naþionalã. Datoritã noii situaþii economice, Parlamentul a
adoptat o serie de legi care au vizat creºterea impozitelor,
reducerea cheltuielilor bugetare ºi impunerea unor noi taxe. Aceste
mãsuri nu au putut sã rezolve criza financiarã, determinând în
cele din urmã cãderea guvernului. Noul guvern liberal a propus
un program mult mai axat pe economii ºi mãrirea unor impozite,
situaþia fiind depãºitã la sfârºitul anului 1902.

Deºi dezbaterile Parlamentare au fost dominate de criza
financiarã, nu au lipsit ºi probleme legate de rãscoalele din 1899
ºi implicarea învãþãtorilor în declanºarea acestora, proiectul
Casei Rurale, sistemul de învãþãmânt, problema Porþilor de Fier.

2 „Astfel cã la 12 iunie 1899 deputaþii ºi senatorii care urcau Dealul Mitropoliei
pentru deschiderea Corpurilor Legiuitoare  veneau tot din colegii restrânse.
Întâmplãtor în Camerã au fost aleºi mulþi deputaþi tineri (adicã mai tineri decât
de obicei). Junimiºtii au botezat Camera, din aceastã pricinã, «Kindergarten»,
ºi aºa i-a rãmas numele pânã la sfârºit. Opoziþia mai voia astfel sã dea impresia
cã de fapt acest Parlament era cam necopt faþã cu problemele politice în genere
ºi faþã cu dificila situaþie prin care trecea þara în particular.”
(Ion Bulei, Lumea Româneascã la 1900, Editura Eminescu, Bucureºti, 1984)
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1. Menþionaþi principalele teme dezbãtute în Parla-
mentul României.

2. Decupaþi din ziar un articol în care sã se reflecte
una din temele actuale ale dezbaterilor din
Parlament. Organizaþi în clasã o dezbatere pe baza
acestor teme.

Teme

6

3 „Domnilor senatori, domnilor deputaþi,
Agricultura noastrã (...) a fost anul acesta încercatã ca niciodatã.

(...)
În aceste împrejurãri economice grele, care din nenorocire coincideau

cu o crizã financiarã europeanã, cea dintâi preocupare a guvernului
meu a fost sã menþinã neatins creditul þãrii. În acest scop guvernul
meu a izbutit sã contracteze un împrumut pe cinci ani ca sã lichideze
datoria flotantã, care luase proporþii îngrijitoare, ºi sã asigure ºi fondurile
necesare pentru continuarea lucrãrilor extraordinare începute, a cãror
îmbulzire a impus finanþelor noastre atâtea jertfe.”

(Mesajul Regal, 15 noiembrie 1899)

 Identificaþi principalele probleme menþionate
în mesaj.

„Domnilor deputaþi, afarã de critica aceasta (a împrumutului) ºi afarã
de critica cu Porþile de Fier, nu,mi aduc aminte sã fi auzit altceva decât
cestiunea moratoriului dat arendaºilor. (...) Întâiu, oprirea lucrãrilor
extraordinare pentru viitor (...) Milioanele care veniserã sub formã de
împrumut, vor trebui sã vie sub altã formã. Sub ce formã? Sub forma
iniþiativei particulare: De aceea v-am spus cã vom revizui legiuirea economicã
în spirit larg (...) Împrumutul, d-lor trebuie sã fie un accident, iar nu o stare
normalã (...) trebuie sã sporim resursele statului.(...) dupã ce am luat de la
impozitele indirecte, drept este sã ne adresãm ºi la cele directe.”

(Take Ionescu, ministrul Cultelor ºi Instrucþiunii Publice, discursul rostit
în faþa Camerei, 30 noiembrie 1899)

 Precizaþi ideile cuprinse în discursul de mai sus.
 Menþionaþi soluþiile propuse de ministrul conser-

vator.
 Comparaþi cele douã discursuri (doc. 5, 6).

Regele Carol I citind mesagiul de deschidere a
Parlamentului, 15 octombrie 1913

Nicolae Fleva
(1840-1914)

P. S. Aurelian
(1833-1909)

Take Ionescu
(1858-1922)

Dimitrie A. Sturdza
(1833-1914)

4

„Dupã atâtea mãsuri, dupã ce astfel a preparat terenul, a procedat atunci
guvernul la facerea împrumutului. Era prea târziu ! Dacã d-lor fãceau împrumutul
la martie...(Întrerupere).

O voce: La martie era la guvern partidul liberal. La martie trebuia fãcut
împrumutul.

I.I.C. Brãtianu: (...) În prospectul împrumutului însã e un fapt dureros, pe
care trebuie sã-l relevez: e anume faptul cã guvernul anuleazã legile þãrei prin
contracte încheiate cu bancherii strãini. ...Ei bine, în ziua de astãzi, e oare
momentul priincios pentru a transforma legislaþia noastrã economicã?

Înainte de a deschide largi graniþele noastre capitalurilor strãine, în asemenea
momente sã deschideþi bine ochii asupra situaþiunii în care ne gãsim ºi sã
cãutãm cari sunt garanþiile  la cari niciun partid n-ar trebui sã renunþe”

(Discursul lui Ion I.C. Brãtianu , în Adunarea Deputaþilor, 25 Noiembrie 1899)

 Menþionaþi indiciile care vã sugereazã statutul fie-
cãruia dintre oratori: parlamentar/ministru (doc. 5, 6).

 Explicaþi opinia lui Ion I. C. Brãtianu despre capitalul
strãin.

Reprezentanþii Partidului Liberal ºi ai Partidului Conservator în Parlament

Nicolae Filipescu
(1861-1914)

Petre P. Carp
(1837-1919)

Titu Maiorescu
(1840-1917)
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Dinamica partidelor politice în România
Consolidarea statului românesc de la sfârºitul secolului al XIX-lea ºi începutul secolului al

XX-lea a creat condiþii favorabile pentru formarea partidelor politice. Deºi au existat ºi alte încercãri
sau grupãri politice formate prin dizidenþã, cele mai importante partide care se menþin ºi la începutul
secolului XX au fost Partidul Naþional Liberal ºi Partidul Conservator. Cele douã partide înfiinþate
în 1875 ºi, respectiv, 1880 au avut la bazã grupãrile politice conturate din prima jumãtate a
secolului al XIX-lea.

Evenimentele petrecute în timpul ºi la sfârºitul Primului Rãzboi Mondial determinã schimbãri
majore în sistemul partidelor politice. Votul universal ºi reforma agrarã vor duce la dispariþia
Partidului Conservator care nu reuºeºte sã mai fie reprezentat în Parlament . Dificultãþile rãzboiului,
în timpul cãruia liberalii s-au aflat la guvernare, îndepãrteazã electoratul de acest partid orientân-
du-l spre partide noi. Cel mai mare succes a fost obþinut de Partidul Poporului înfiinþat în 1918,
la Iaºi, sub numele de Liga Poporului, condus de gen. Al. Averescu. Un alt partid nou format a
fost Partidul Þãrãnesc condus de Ion Mihalache, a cãrui bazã socialã era formatã din þãrãnime,
burghezia micã ºi mijlocie, intelectuali.

Un alt aspect important a fost integrarea partidelor politice din provinciile unite cu România
ºi extinderea activitãþii partidelor din Vechiul Regat în teritoriile unite care reprezentau aproximativ
jumãtate din suprafaþa ºi populaþia statului român. În acest sens, Partidul Democrat al Unirii, înfiinþat
în 1919 ºi condus de Ion Nistor, a fuzionat cu Partidul Naþional Liberal iar Partidul Þãrãnesc din
Basarabia s-a integrat prin cele trei grupãri în Liga Poporului. Partidul Naþional Român din Transilvania,
condus de Iuliu Maniu, s-a unit în 1926 cu Partidul Þãrãnesc formând cel mai puternic partid din
opoziþie pânã în 1928, când PNÞ ajunge la guvernare.

În perioada interbelicã au funcþionat ºi partidele etnice: Partidul Maghiar din România, Partidul
German ºi Uniunea Evreilor din România. Aceste partide sau organizaþii au susþinut interesele
minoritãþilor naþionale, fiind reprezentate, prin aleºii lor, în Parlamentul României.

Deºi nu au ajuns la guvernare, în România s-au manifestat grupãrile politice de extremã
dreapta ºi stânga reprezentate de Miºcarea Legionarã ºi Partidul Comunist. Înfiinþatã în 1927,
prin desprinderea din Liga Apãrãrii Naþional Creºtine, Legiunea Arhanghelului Mihail a promovat
antisemitismul, naþionalismul, misticismul, cultul elitelor, respingând modelul democraþiei
parlamentare.  În 1930 ºi-a luat numele de Garda de Fier, organizaþie cu caracter militar, interzisã
prin lege în 1933, în timpul guvernului condus de I. Gh. Duca. În decembrie 1933, Duca este
asasinat de trei legionari în gara Sinaia. Reapãrutã în viaþa politicã sub numele de Partidul „Totul
pentru Þarã”, miºcarea legionarã obþine la alegerile din 1937 locul III, cu 15,58% din voturi.
Partidul Comunist a fost înfiinþat în mai 1921, fiind afiliat la Internaþionala Comunistã. Însuºind
teza Cominternului, P.C.R. susþine separarea Basarabiei, fapt care a dus la scoaterea în afara legii,
în 1924.

Intenþiile lui Carol al II-lea de a introduce un regim autoritar vor afecta evoluþia partidelor
politice care cunosc o perioadã de frãmântãri ºi sciziuni. În urma eºecului de la alegerile din
1937, regele Carol al II-lea introduce monarhia autoritarã. Una din mãsurile luate în 1938 a fost
dizolvarea partidelor ºi grupãrilor politice. Partidul Naþional Liberal ºi Partidul Naþional Þãrãnesc
ºi-au continuat totuºi activitatea, iar ziarele lor au continuat sã aparã, rareori fiind cenzurate.
Mãsura a afectat grav micile partide ºi a consolidat poziþia grupãrilor politice adepte ale noului
regim. Pe baza propunerii lui Armand Cãlinescu, Carol a decis organizarea unui partid politic
numit Frontul Renaºterii Naþionale, transformat în Partidul Naþiunii.

Instaurarea regimului Ion Antonescu în 1940 nu a însemnat o îmbunãtãþire a situaþiei în
privinþa partidelor politice. Pânã în ianuarie 1941, când în urma unei rebeliuni legionarii sunt
înlãturaþi, aceºtia reprezintã singura grupare politicã admisã. Dupã 23 August 1944, partidele
politice se reorganizeazã, P.C.R. este scos din ilegalitate ºi adunã în jurul sãu organizaþii ºi partide
satelit pe care le foloseºte în drumul sãu spre instalarea partidului unic. Din 1948 singurul partid
este Partidul Muncitoresc Român, redenumit în 1965 Partidul Comunist Român.

Alexandru Averescu
(1859-1938)

Ion Mihalache
(1882-1963)

Întemeietorul Partidului
Þãrãnesc, devenit unul din

liderii PNÞ, a fost arestat în
aceeaºi zi cu Iuliu Maniu

(14 iulie 1947) ºi a murit în
închisoarea Sighet.

Comandant al Armatei a II-a
(1916-1918), s-a remarcat în

luptele de la Mãrãºti ºi Oituz.
A primit gradul de mareºal

(1930).
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Teme
1. Precizaþi principalele partide politice din perioada interbelicã.

2. Analizaþi cauzele care au influenþat dinamica partidelor politice.

„Cazul Averescu”

Personalitãþi

Dupã Unire, unul dintre cei mai im-
portanþi oameni politici ai României
interbelice. Arestat în iulie 1947  de
cãtre regimul comunist, judecat ºi
condamnat la muncã silnicã pe
viaþã. A murit în închisoarea Sighet.

Iuliu Maniu
(1873-1953)

Vintilã Brãtianu
(1867-1930)

Economist ºi om politic liberal.
A condus partidul între 1927 ºi
1930. Concepþia neoliberalã a

Constituþiei din 1923 i se
datoreazã în bunã mãsurã.

Corneliu Zelea Codreanu
(1899-1938)

Adunarea Deputaþilor
Partidul Naþional Liberal: 143
Partidul Conservator: 23
Partidul Conservator-Democrat: 18
Partidul Naþionalist Democrat: 2
Independenþi (liberali): 3
Independenþi: 2

Senat
Partidul Naþional Liberal: 79
Partidul Conservator: 22
Partidul Conservator-Democrat: 12
Independenþi (liberali): 3

Rezultatele alegerilor din mai 1914

Adunarea Deputaþilor
Partidul Poporului: 206
Partidul Naþional Român: 27
Partidul Þãrãnesc: 25
Partidul Þãrãnesc din Basarabia: 23
Partidul Socialist: 19
Partidul Conservator-Democrat: 17
Partidul Naþional Liberal: 16
Partidul Naþionalist Democrat (N. Iorga): 10
Gruparea Germanã:10
Partidul Þãrãnesc din Transilvania: 6
Partidul Naþionalist Democrat (A. C. Cuza): 2
Partidul Democrat al Unirii din Bucovina: 1

Senat
Partidul Poporului: 124
Partidul Naþional Român: 14
Partidul Þãrãnesc: 10
Partidul Þãrãnesc din Basarabia: 6
Partidul Conservator-Democrat: 4
Partidul Naþional Liberal: 1
Partidul Naþionalist Democrat (N. Iorga): 2
Gruparea Germanã: 2
Partidul Socialist: 3

Rezultatele alegerilor din mai 1920

 Analizaþi dinamica partidelor politice potrivit rezultatelor de mai sus. Veþi avea în
vedere: numãrul partidelor parlamentare, numãrul deputaþilor ºi senatorilor, conti-
nuitatea unor partide, numele acestor partide, posibile explicaþii ale celor douã situaþii.

 Cãutaþi rezultatele alegerilor din 2004. Comparaþi cu situaþia din 1992. Ce observaþi
din punct de vedere al dinamicii partidelor?

„Cãpitanul miºcãrii legionare”. A
fost ucis din raþiunii politice în
timp ce era transportat la o altã
închisoare. Moartea sa a fost
„rãzbunatã” de un grup de comando
legionar prin asasinarea premie-
rului Armand Cãlinescu, un an mai
târziu.

Dupã rãzboi, Partidul Poporului, un partid nou înfiinþat în 1918, s-a bucurat de un mare succes câºtigând
alegerile din 1920. Acest lucru s-a datorat prestigiului de care se bucura Alexandru Averescu, în jurul sãu
conturându-se un adevãrat mit. Constantin Argetoianu a surprins acest fapt în meroriile sale:  „În toamna anului
1919, popularitatea lui Averescu ajunsese la apogeul ei. (…). Printre þãrani, numele lui Averescu era pe toate
buzele; în el se cristalizau nãdejdiile – numai de la el se aºtepta minunea unui trai lipsit de griji ºi de nevoi.
Popularitatea lui era ceva mistic, ceva supranatural ºi fel de fel de legende începuse sã-ºi facã drum în jurul
acestui nou Mesia al neamului românesc.”

(Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri)

 Analizaþi cauzele care au determinat ascensiunea acestui partid.

 Analizaþi în acest context rolul pe care îl poate avea un lider în evoluþia
partidului. Identificaþi alte exemple de acest gen.

 Precizaþi elementele pe care le consideraþi importante pentru succesul unui partid.

 Realizaþi o analizã asemãnãtoare în cazul unui partid contemporan.
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Sistemul electoral din România

La începutul secolului al XX-lea, sistemul politic se baza
pe principiul pluralismului, care îºi avea originile în regimul
monarhiei constituþionale instituite de Carol I. Cele mai
importante partide care au deþinut monopolul vieþii politice
au fost Partidul National Liberal ºi Partidul Conservator.

rotativei guvernamentale. Deºi se menþine sistemul politic an-
terior, prin care regele numea guvernul, care organiza alegerile,
votul cenzitar este înlocuit cu votul universal. Aceastã schimbare
fundamentalã determinã creºterea interesului pentru lumea
satului, din care provin majoritatea alegãtorilor, modificarea
raportului de forþe dintre partide ºi o nouã structurã a
Parlamentului, în care intrã acum reprezentanþi ai tuturor
categoriilor sociale. Un rol important pentru desfãºurarea
procesului electoral l-a avut legea electoralã adoptatã în 1926,
în timpul guvernãrii liberale. Potrivit acesteia, partidul care avea
în alegeri cel puþin 40% din voturi obþinea ca „primã electoralã”
50% din locurile în Parlament. Din cealaltã jumãtate erau scãzute
locurile care reveneau minoritãþilor naþionale, restul fiind
împãrþite în funcþie de voturile obþinute de partidele care au
obþinut cel puþin 2% din voturi, inclusiv partidul care obþinuse
„prima electoralã”.

Sistemul primei electorale a funcþionat pânã la alegerile
din toamna anului 1937 când, pentru prima datã în istoria
României, guvernul care se afla la conducere – guvernul liberal
condus de Gh. Tãtãrescu – nu a trecut de pragul de 40%. Situaþia
a favorizat instaurarea monarhiei autoritare a regelui Carol al
II-lea. A fost sfârºitul regimului parlamentar. Prin Constituþia
din 1938, limita de vârstã a fost modificatã, alegerile au fost
înlocuite cu referendumul, partidele politice au fost interzise.
Ulterior, a fost organizat un singur partid iar Parlamentul era
întrunit numai din iniþiativa regelui, „cel puþin o datã pe an”.

În timpul regimului dictatorial al lui Ion Antonescu se
menþine practica plebiscitului prin vot deschis, oral ºi cu liste
separate pentru cei care se pronunþau contra, ceea ce reprezenta
o încãlcare gravã a democraþiei.

Perioada 1944-1947 a însemnat drumul spre instaurarea
regimului comunist ºi a practicilor acestuia, inclusiv în privinþa
sistemului electoral. Prin Înaltul decret regal din 31 august 1944,
se anunþa restabilirea drepturilor românilor aºa cum erau
consacrate de Constituþia din 1923 ºi urmau sã se organizeze
alegeri libere pentru Parlament. Guvernul procomunist condus
de Petru Groza a anunþat însã reducerea Parlamentului la un
singur corp – Adunarea Deputaþilor (Decretul din 13 iulie 1946)
ºi o nouã lege pentru organizarea alegerilor. Noua lege electoralã
acorda drept de vot ºi femeilor ºi militarilor. Falsificate, alegerile
din noiembrie 1946 au adus victoria Blocului Partidelor
Democrate ºi, implicit, majoritatea comunistã în Parlament. Prin
condamnarea liderilor Partidului Naþional Þãrãnesc ºi
autodizolvarea Partidului Naþional Liberal, firava opoziþie
parlamentarã a fost anihilatã. Abdicarea Regelui Mihai ºi
proclamarea Republicii la 30 decembrie 1947 a însemnat
preluarea totalã a puterii de cãtre Partidul Comunist.

Dupã guvernarea conservatoare din 1888-1895, regele
Carol I a instituit „rotativa guvernamentalã”, care va funcþiona
pânã la Primul Rãzboi Mondial. Astfel, regele numea guvernul
iar acesta organiza alegeri pe baza cãrora se alegeau membrii
Parlamentului. Prin urmare, Parlamentul era rezultatul
guvernului, ºi nu invers. Potrivit Constituþiei din 1866,
sistemul de vot era cenzitar, alegãtorii fiind grupaþi în patru
colegii electorale pentru alegerea deputaþilor ºi douã pentru
alegerea senatorilor. Toþi bãrbaþii care aveau o instrucþie
ºcolarã minimã (patru clase) ºi care plãteau impozit cãtre
stat aveau drept de vot. Alegãtorii cu venituri mici erau
repartizaþi în colegiile inferioare ºi trimiteau un numãr mai
mic de reprezentanþi în Parlament.

Perioada interbelicã a adus o serie de modificãri în
sistemul electoral. Prin apariþia mai multor partide ºi
dispariþia Partidului Conservator s-a renunþat la practica

2 „Dar, pentru cã veni vorba de «prupagandã» –  catã sã lãmurim de
la început cã pe vremurile acelea noi eram cârmuiþi de vechea
«Constituþie de la 66», care glãsuia ritos cã dreptul de întrunire în
public era liber «absolut»...“

(George Costescu, Bucureºtii Vechiului Regat, 1944)

1928, Campania electoralã „Dreptatea”1
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Teme
1. Analizaþi în ce mod a influenþat votul universal viaþa politicã.
2. Analizaþi caracteristicile sistemului electoral prin prisma comentariilor lui Constantin Argetoianu.
3. Cãutaþi informaþii despre ultimele alegeri parlamentare din România (decembrie 2004). Organizaþi o
dezbatere cu toatã clasa pe aceastã temã, þinând cont ºi de parcursul istoric în domeniu.
4. Precizaþi modalitãþi de desfãºurare a unei campanii electorale care vi se par convingãtoare.

 Realizaþi o schemã asemãnãtoare pentru siste-
mul electoral de astãzi. Identificaþi asemãnãrile ºi
deosebirile.

 Încadreazã-te în calitate de alegãtor în aceastã
schemã. Care sunt instituþiile statului la a cãror
alegere participi?

 Comparaþi cele trei sisteme. Exprimaþi puncte de vedere despre evoluþia sistemului electoral. Argumentaþi-vã
opinia.

„Membrii Senatului se aleg câte doi de
fiecare judeþ: unul din colegiul întâi compus
de propietarii de fonduri rurale din judeþ care
au un venit funciar de trei sute galbeni cel puþin;
celalt de-al doilea colegiu al oraºelor reºedinþã
compus de propietarii de nemiºcãtoare având
un venit funciar de 300 galbeni în jus, con-
form articolului 70.”

(Constituþia din 1866)

„Adunarea Deputaþilor se compune din deputaþi aleºi de
cetãþenii români majori (21 ani), prin vot universal, egal,
direct, obligator ºi secret, pe baza reprezentãrii minoritãþii.
Senatul se compune din senatori aleºi ºi senatori de drept.
Toþi cetãþenii României de la vârsta de 40 ani împliniþi aleg,
pe circumscripþii electorale care nu pot fi mai mari decât
judeþul, prin vot, obligator, egal, direct ºi secret, un numãr de
senatori.”

(Constituþia din 1923)

6 „Camera deputaþilor ºi Senatul sunt
alese prin vot universal, egal, direct, se-
cret ºi liber exprimat, potrivit legii
electorale.”

(Constituþia din 1991)

 Analizaþi cele douã afiºe.
Comparaþi-le þinând cont de:
partidul ale cãrui interse sunt ex-
primate, simbolurile folosite, me-
sajul vizat, perioada în care au
fost realizate, publicul þintã vizat.

 Comparaþi rolul presei în
alegerile din 1928 cu cele din
1914 (doc. 3).

1. Afiº electoral liberal, „Viitorul”, 1928
2. Afiº electoral al PNÞ, „Dreptatea”, 1928

Campania electoralã din 1928

3 „Aceste alegeri din 1914 au fost pentru mine, ca orice lucru nou, pline de interes. (...) Campania electoralã nu se fãcea faþã de mase, ci individual,
cãutându-se sã se câºtige fiecare alegãtor în parte. (...) Principala, aproape exclusiva preocupare a candidatului erau vizitele, cãci în colegiile restrânse fiecare
alegãtor trebuia vizitat ºi convins. (...) Întrunirile ºi gazetele nu aveau însã nicio înrâurire asupra rezultatului scrutinului: voturile se câºtigau ºi se pierdeau
între patru ochi. Odatã cu cartea de candidat (...) clubul respectiv încredinþa candidatului ºi un carnet în care erau însemnate, pe strãzi  ºi pe nume numele
alegãtorilor. Câte un agent însoþea pe candidaþi, dându-le lãmuriri asupra raporturilor de familie, asupra prieteniilor politice ºi asupra chestiunilor speciale care
puteau interesa pe fiecare alegãtor. Acesti agenþi nu erau în slujba cluburilor, ci în slujba personalã a condidatului.”

(Constantin Argetoianu, Pentru cei de mâine. Amintiri din vremea celor de ieri)

 Ce modificãri majore a dus votul universal în modul de desfãºurare a campaniei electorale?
 Identificaþi elementele care vi se par în contradicþie cu cele pe care le cunoaºteþi voi despre campania

electoralã.
 În ce mãsurã ar fi posibilã astãzi o astfel de campanie? În ce ipostazã a alegãtorului (cenzitar, universal)

v-aþi dori sã fiþi?
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Rezistenþã ºi dizidenþã în România comunistã

(Momente de referinþã)
I. Rezistenþa armatã anticomunistã

 Grupul Vladimir Macoveiciuc (1944-1946) - Bu-
covina

 Grupul Spiru Blãnaru (1948-1949) - Banat
 Grupul Gheorghe Ionescu (1949-1951) - Banat
 Grupul maiorului Nicolae Dabija (1948-1949) -

Munþii Apuseni
 Grupul Nicolae Trocan (1949-1952) - Oltenia
 Grupul Babadag - fraþii Fudulea, Gogu Puiu (1949-

1950) - Dobrogea
 Grupul Gavril Vatamaniuc (1949-1955) -

Bucovina
 Grupul Ion Gavrilã (1949-1957) - Fãgãraº
 Organizaþia Haiducii Muscelului (1949-1959) - colo-

nel Gheorghe Arsenescu, locotenent Toma Arnãuþoiu
- Argeº

 Miºcarea Naþionalã de Rezistenþã a fost o ten-
tativã de a unifica diversele rezistenþe locale la scarã
naþionalã.

Principalele grupuri de
rezistenþã armatã anticomunistã

Din „grupurile de sprijin” ale celor plecaþi în munþi fãceau parte rudele apropiate, prietenii, uneori cea mai mare parte
dintr-un sat. Elisabeta Rizea din Nucºoara a fost una din multele femei care au ajutat ºi susþinut grupurile de rezistenþã.

II. Rezistenþa moralã a slujitorilor Bisericii

Episcopul greco-catolic
Iuliu Hossu (1885-1970)

Acuzat de cãtre regimul
comunist de „trãdare de
neam“, a fost închis la
Sighet. În 1969 a fost
ridicat de Papa Paul al VI-
lea la rangul de cardinal în
secret (pentru a nu
stimula reacþiile opresive
ale regimului comunist). A
murit, dupã multe suferinþe
fizice ºi umilinþe, într-un
spital din Bucureºti.

„Noi, în privaþiunile care pe unii i-au costat viaþa, am avut pacea conºtiinþei
curate, abandonul în voinþa divinã. Aceasta ne-a fãcut fericiþi în foame,
frig, bãtãi ºi goliciune (...)
Închisorile comuniste au reprezentat o cale de exterminare a tuturor celor
care nu au fost de acord cu orânduirea unei societãþi bazate pe urã,
desfiinþând orice urmã de moralã creºtinã.“

(Episcopul greco-catolic Ioan Ploscaru,Lanþuri ºi teroare)

Compararea unor opinii ºi argumente diferite referitoare la o temã de istorie

 Comparaþi doc. 1 ºi 2.

 Analizaþi consecinþele doc. 1 prin referire la doc. 2.

 Precizaþi obiectivul regimului comunist (doc. 1).

1 Politica religioasã a regimului
 ruperea relaþiilor cu Vaticanul (iulie 1948)
 desfiinþarea ºcolilor confesionale
 desfiinþarea Bisericii Greco-Catolice (decem-

brie 1948)
 desfiinþarea academiilor teologice greco-

catolice din Blaj, Cluj ºi Oradea
 reducerea scaunelor episcopale ale Bisericii

romano-catolice de la ºase la douã episcopii
 eliminarea religiei din ºcoli
 restrângerea pânã aproape de desfiinþare a

vieþii monahale
 distrugerea masivã a bisericilor (în general,

cele ortodoxe), moscheilor ºi sinagogilor

 scoaterea din scaun a unui numãr însemnat
de ierarhi ortodocºi, greco-catolici ºi romano-
catolici ºi trimiterea lor în domiciliu obligatoriu

 arestarea episcopilor greco-catolici
 întemniþarea a mii de slujitori ai tuturor

bisericilor ºi confesiunilor din România (au fost
identificaþi peste 2 600 de slujitori ortodocºi,
greco-catolici, romano-catolici, protestanþi,
mozaici ºi musulmani)

 blamarea ritualului religios ºi a obiceiurilor
de naturã religioasã (nunþi, botezuri etc.)

Elisabeta Rizea (1912-2003)

Omagiu Elisabetei Rizea
„Cât de puþin se vorbeºte, din pãcate, despre rezistenþa
anticomunistã din România! Câþi români cunosc faptul
cã rezistenþa anticomunistã din munþi a fost cea mai
îndelungatã dintre toate þãrile aflate sub ocupaþie
comunistã? Câte manuale povestesc despre eroii luptei
fãrã sperantã a partizanilor din munþi? Câþi pãrinþi le
vorbesc copiilor lor despre cei care au luptat împotriva
comuniºtilor, cu arma în mânã, pânã la începutul anilor
’60? Numele lor, din pãcate, sunt mult mai puþin
cunoscute decât numele celor care i-au prigonit. Pilda
lor este necesarã pentru aceia care se îndoiesc de
virtuþile combative ale românilor. Este drept cã ei au
fost puþini prin comparaþie cu forþele cãrora li se
opuneau ºi nu au reuºit sã abatã istoria de la traiectoria
ei atât de potrivnicã destinului românesc. Dar, spre
deosebire de putere, eroismul nu este întotdeauna de
partea celor care înving. Victoriile, pâna la urmã, nu se
judecã numãrând morþii de pe câmpul de bãtãlie, ci
mersul istoriei. Iar din acest punct de vedere putem
socoti cã învinºii, uciºii, încarceraþii ºi torturaþii anilor
cincizeci sunt, de fapt, adevãraþii învingãtori.”

(Varujan Vosganian, Ziua, Joi, 12 ianuarie 2006)

Membrã a grupului de sprijin al
organizaþiei „Haiducii Muscelului”.
Condamnatã la moarte, apoi la 7 ani
de închisoare ca „duºman al
poporului”. Sentinþa i-a fost prelungitã
cu 25 ani dupã prinderea lui Gh.
Arsenescu. A intrat în conºtiinþa
publicã mai ales dupã ce a spus: „Trei
zile  dacã mai trãiesc, da’ vreau sã ºtiu
cã s-a limpezit lumea.”

www.procesulcomunismului.com
www.piatauniversitãþii.com
www.gid-romania.com

Remarci ale nostalgicilor regimului comunist:
• Au fãcut ei ceva rãu dacã au fost arestaþi.
• Pe vremea comuniºtilor aveam de toate.
• Noi muncim, nu gândim!
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III. Dizidenþa (anul 1977)

Repere ale opoziþiei anticomuniste

Opinia istoricã
„La începutul anului 1977, un grup de disidenþi cehoslovaci au redactat un document

intitulat  «Carta 77», sintezã între aspiraþiile «Primãverii de la Praga din 1968» ºi drepturile
recunoscute prin Acordul de la Helsinki. Scriitorul Paul Goma ºi alþi câþiva români îºi
dau adeziunea la «Carta 77», iar Paul Goma îi cere, printr-o scrisoare, lui Ceauºescu, cel
care a condamnat intervenþia Pactului de la Varºovia în Cehoslovacia, sã se solidarizeze
cu autorii «Cartei».

La 4 martie 1977, un puternic cutremur de pãmânt (7,2 pe scara Richter) zguduie
România  (...) societatea româneascã a avut o primã reacþie de solidaritate în faþa morþii
ºi a distrugerii. (...) a urmat însã ceea ce Paul Goma a numit «cutremurul oamenilor».
Ca ºi cum neputinþa – absolut fireascã, dar totuºi neputinþã! – a autoritãþilor în faþa
naturii dezlãnþuite ar fi dezvãluit cã regimul nu este atotputernic, curentul de opoziþie s-
a intensificat ºi a cunoscut o puternicã þâºnire în greva minerilor din Valea Jiului în
august 1977. (...) Represiunea a fost camuflatã ºi înceatã. (...) Tãcerea totalã cu care a
fost înconjuratã greva din Valea Jiului a izolat-o în fapt de restul þãrii, marea majoritate a
populaþiei aflând de ea de la postul de radio «Europa liberã».

Paul Goma, dupã 11 luni de disidenþã, a acceptat paºaportul ºi a plecat cu familia în Franþa
(20 noiembrie). Generalul Pleºiþã, adjunctul ministrului de Interne, îl avertizase cã «mâna
Securitãþii este lungã», ºi cã, sosit la Paris, va avea «un semn» al adevãrului spuselor sale:
într-adevãr, la 18 noiembrie, Monica Lovinescu, personalitate de marcã a exilului românesc,
ºi prin colaborãrile sale la «Europa Liberã», a opoziþiei faþã de regimul comunist din România,
era agresatã de doi necunoscuþi, care, dupã unele indicii, nu erau francezi.

La sfârºitul lui 1977, se pãrea cã urmãrile «cutremurului oamenilor» erau ºterse.”
(Florin Constantiniu, O istorie sincerã a poporului român, 1999)

Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite
asupra evenimentelor ºi proceselor istorice

Douã opinii diferite

„ – Ce a fost miºcarea pentru drepturile omului din România, în 1977? O miºcare reformistã? Sau de opoziþie? Cumva
liber-schimbistã? O anexã a Chartei 77? Un puseu naþionalist? Nu cumva o diversiune sovieticã? O variantã à la roumaine
a eurocomunismului troþkisto-socializant? Ce a fost? (...) Întâmplãtor, sunt scriitor. Prin structurã, prin educaþie, formaþie,
întâmplãtor, gândesc, acþionez potrivit unui cod moral. Talmudurile politice mã înfricoºeazã-îngreþoºeazã. Am învãþat,
acasã, sã fiu pentru bine ºi împotriva rãului – orice culoare ar avea, indiferent dacã poartã în frunte zvasticã ori secere-ºi-
ciocan, indiferent dacã dicteazã în numele naþionalismului sau în al internaþionalismului. (...)

– Ce a fost miºcarea pentru drepturile omului din România, în 1977? – rãspund:
– O miºcare. Pentru drepturile omului. În România. În 1977. ”

(Paul Goma, Culoarea curcubeului ’77. Cod „Bãrbosul”, Ed. Polirom, Iaºi, 2005)

1. Doina Cornea (n. 1929), în 1982 tri-
mite o scrisoare la radio Europa Liberã.
2. Vasile Paraschiv (n. 1928), arestat ºi
internat de mai multe ori în azilele psi-
hiatrice. Semnatar în 1977 al Apelului
Goma. În 1978 denunþã, la Paris, utilizarea
în România a psihiatriei ca mijloc de
represiune politicã. 3. Dan Petrescu (n. 1949). În 1989 a redactat ºi difuzat la Europa Liberã un apel împotriva realegerii lui Nicolae
Ceauºescu în funcþia de secretar general al partidului. 4. Liviu Cangeopol (n. 1954). Dan Petrescu ºi Liviu Cangeopol au scris în 1988
„Ce-ar mai fi de spus”, care a ajuns pe bandã magneticã în Franþa, ascunsã în pudriera lectoriþei italience Anna Alessio. La 5 aprilie
1988 Cangeopol a acordat ziarului Libération un interviu intitulat „Fii mulþumit, Domnule Ceauºescu: vei rãmâne în istorie!”.

Versiunea Securitãþii asupra dizidenþei lui Paul Goma
„În ziua de 1 aprilie a.c. orele 12,47 PAUL GOMA a fost reþinut,

în prezent aflându-se în anchetã. La percheziþia efectuatã au fost
gãsite materiale cu caracter fascist, scrisori de la legionari ºi
alte elemente reacþionare din strãinãtate.

(...) Asupra a 59 de persoane din cele 192 care au semnat
scrisoarea [adresatã Conferinþei de la Belgrad] sau au aderat la
acþiunea lui PAUL GOMA au fost întreprinse mãsuri adecvate.

(...) În cadrul mãsurilor de izolare ºi de prevenire a noi aderãri
la acþiunea lui PAUL GOMA, în ziua de 1 aprilie au fost interceptate
în vecinãtatea imobilului în care acesta locuieºte 13 persoane;
au fost preluate convorbiri telefonice (...); au fost reþinute din
circuitul poºtal 10 scrisori interne, în care expeditorii îºi exprimau
adeziunea faþã de acþiunea lui PAUL GOMA, iar alte douã din
strãinãtate prin care se elogia atitudinea acestuia. Organele de
securitate continuã mãsurile conform indicaþiilor primite. ”

MINISTRU, Teodor Coman
(Raport al ministrului de Interne, Teodor Coman, din 2 aprilie

1977, Paul Goma, Culoarea curcubeului ’77 (Cutremurul
oamenilor). Cod „Bãrbosul” (Din dosarele Securitãþii, 1957-

1977), Polirom, Iaºi, 2005)

Paul Goma (n. 1935)

IV. Revolta de la Braºov
În noaptea de 14/15 noiembrie 1987 muncitorii dintr-o secþie a Uzinelor „Steagul

Roºu” din Braºov au refuzat sã mai lucreze. Protestau, astfel, împotriva repetatelor
diminuãri salariale. Pe 15 noiembrie o coloanã impresionantã, la care s-au adãugat
locuitorii, a pornit în marº demonstrativ. Au fost strigate lozinci anticomuniste.
Organizatorii au fost închiºi ºi judecaþi. Foarte mulþi au fost deportaþi în alte judeþe.

 Comparaþi doc. 3- 4 (mãrturie / opinia
istoricului / doc. de Securitate).

 Argumentaþi.

http://www.15noiembrie1987.ro A 18-a comemorare a Revoltei de la Braºov,
13-14 noiembrie 2005
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Viaþa politicã româneascã în prima jumãtate a secolului XX

Analizarea instituþiilor, normelor ºi procedurilor de guvernare

Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor diferite asupra evenimentelor
ºi proceselor istorice
Compararea unor opinii ºi argumente diferite referitoare la o temã de istorie

„Subsemnaþii, având în vedere situatia de astãzi a þãrii, care necesitã o
nouã îndrumare a naþiunii, declarãm a ne constitui într-o organizare de acþiuni
cu numele de «Liga Poporului» sub preºedinþia d-lui general Averescu, pentru
realizarea urmãtoarelor puncte:
1. Întrarea de fapt în viaþa constituþionalã, prin aplicarea nefãþarnicã a art. 31
din Constituþie, care glãsuieºte: „Toate puterile statului emanã de la naþiune,
care nu se pot exercita decât numai prin delagaþiune ºi dupã principiile ºi
regulile aºezate în Constituþia de faþã”
3. (...) Reforma agrarã, cu trecerea pãmânturilor expropiate astãzi numai în
principiu, în stãpânirea efectivã ºi imediatã a sãtenilor prin mijlocirea obºtilor
sãteºti, reforma electoralã, prin vot universal, direct, secret ºi obligatoriu,
cu reprezentarea minoritãþilor, întrucât aceasta nu va stânjeni manifestarea
liberã a individualitãþilor politice: descentralizarea administrativã.”

                 (Îndreptarea, 14 aprilie 1928)

„Partidul Socialist din România este un partid de clasã, care, inspirându-se
de la ideile socialismului ºtiinþific, urmãreºte desfiinþarea exploatãrii muncii
sub orice formã, prin trecerea mijloacelor de producþie ºi de schimb în stãpânirea
societãþii. El este deci partidul clasei muncitoare, care are istoriceºte chemarea
de a înfãptui aceastã socializare a pãmântului, a fabricilor ºi a uneltelor de
muncã.”

(Proiectul de program al Partidului Socialist, decembrie 1918)

„Producþia principalã a þãrii fiind agricultura, interesele propãºirii acesteia
nu vor fi subordonate intereselor unui industrialism forþat ºi artificial.

(...) Se va organiza un credit rural care prin împrumuturi uºoare ºi ieftine
sã facã posibil þãranilor, de o parte, înzestrarea propietãþilor lor cu vite ºi
instrumente agricole, iar de altã parte sã cumpere pãmânt (...)

Pentru refacerea utilajului economic, ca ºi pentru punerea în valoare a
unora dintre bogãþiile þãrii este nevoie de capital strãin.
Organizarea unui sistem complet de asigurãri muncitoreºti împotriva bolilor,
accidentelor, invaliditãþii ºi bãtrâneþii pe baza unor instituþii autonome ºi cu
colaborarea  muncitorilor, patronilor ºi statului.”

(Programul Partidului Naþional Þãrãnesc, 1926)

„(...) Vom desãvârºi pentru þãrani aplicarea reformei agrare ºi vom veghea
la îmbunãtãþirea stãrii lor materiale, culturale ºi morale.
Ne vom strãdui sã îmbunãtãþim soarta muncitorimii de la oraºe ºi sã o înzestrãm
cu legiuirile cerute de netãgãduitele ei nevoi.
(...) Vom pune capãt risipei banului public prin economii ºi vom cãuta sã
restabilim echilibrul bugetar prin revizuirea completã a impozitelor ce s-au pus
acum în urnã.
Vom scãdea ºi desfiinþa impozitele ce nu erau cu adevãrat cerute de nevoile
statului.
(...) Vom asigura tuturor cetãþenilor României Mari, de orice rasã, limbã ºi
confesiune ar fi ei, drepturile culturale ºi religioase ce li se cuvin.
În sfârºit, vom cãuta, prin întãrirea situaþiei interne ºi printr-o politicã externã
de pace ºi de demnitate, sã restabilim prestigiul României în afarã.”

(Programul Partidului Naþional Liberal, 1922)

 Completaþi, pe baza textelor, tabelul de mai jos:

Partid Obiective Pozi ia fa ă de 
proprietate 

Pozi ia fa ă de 
capitalul străin 

Categorii sociale 
vizate 

     

     

     

     
 
 Comparaþi în funcþie de aceste criterii programele celor patru partide.

 Alegeþi un exemplu ºi argumentaþi-l  din perspectiva condiþiilor social-economice.

 Argumentaþi în ce mãsurã vã poate influenþa programul politic al unui partid în opþiunea voastrã electoralã.
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5 „Profitând de adâncirea crizei economice, de starea de nemulþumire ºi nesiguranþã ce domnea în þarã, Carol al II-lea a considerat cã venise vremea unui
regim autoritar sub paravanul guvernului de «uniune naþionalã». Astfel, la 18 aprilie 1931 s-a constituit guvernul Nicolae Iorga.”

(Ioan Scurtu, Istoria României în anii 1918-1940. Evoluþia regimului politic de la democraþie la dictaturã,
Bucureºti, Editura Didacticã ºi pedagogicã, 1996)

 Precizaþi pe baza textului o cauzã a numirii guvernului Iorga.

 Precizaþi formaþiunea politicã victorioasã în alegeri.
 Stabiliþi, cu aproximaþie,  procentul de participare la vot. Ce indiciu aþi folosit?
 Organizaþi-vã în grupuri. Fiecare grup va analiza situaþia unui partid politic.

„Domnilor senatori, domnilor deputaþi,
(...) Organizaþia ministerelor va trebui încã de acum sã sufere îndreptãrile
însemnate pe care ºi le-a propus guvernul meu. (...) finanþele þãrii vor fi supuse
unei atente revizuiri, al cãrei punct central va fi revenirea la concentrãrile
ministeriale pe care le-au sfãrâmat organisme dovedite incapabile de a-ºi atinge
scopul.
(...) Înviorarea ºi ridicarea producþiei agricole este condiþia de cãpetenie a
însãnãtoºirii vieþii noastre economice.
(...) În materie de învãþãmânt, vi se va aduce pentru legiferare numai ce nu se
poate rezolva pe cale de regulament într-o acþiune mai potrivitã cu nevoile
sufleteºti ale þãrii. Proiectele de legi vor privi liberarea universitãþii, uºurarea
învãþãmântului secundar ºi simplificarea examenului de bacalaureat.
(...) Pentru activarea producþiei ºi exportului nostru vi se va propune introducerea
câtorva mãsuri legislative noi ºi revizuirea unora din legile speciale existente.”

(Mesajul Regal, 1 iunie 1931, dupã Ion Mamina, Monarhia constituþionalã
în România, Bucureºti, Editura Enciclopedicã, 2000)

  Precizaþi semnificaþia Mesajului Regal.

„(...) Pentru a forþa exportul ºi a procura sumele necesare achitãrii datoriei
externe, guvernul Iorga a introdus, în iulie 1931, primele de export (...)
Urmãrind diminuarea deficitului bugetar, cabinetul a aplicat cea de a doua
«curbã de sacrificiu» reducând salariile cu 10-15%, n-a achitat timp de câteva
luni salariile unor categorii de funcþionari ºi intelectuali (între care învãþãtori).
(...) În faþa creºterii valului de frãmântãri þãrãneºti, guvernul a iniþiat legea de
conversiune a datoriilor agricole (...)
Din iniþiativa lui Nicolae Iorga au fost adoptate legi privind învãþãmântul
secundar ºi învãþãmântul superior (...) Lipsit de o bazã politicã, neavând o
unitate de concepþie ºi de metodã, soarta guvernului Iorga depindea de
atitudinea principalelor partide.”

 Identificaþi mãsuri legislative care-ºi gãsesc
corespondenþa în textul Mesajului Regal.

 Prezentaþi,  pe baza documentelor de mai sus, în
succesiune cronologicã, modul în care este instalat
guvernul Iorga.

6
Alegerile din 1928, Enciclopedia
României, 1939.
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EVALUARE

I. Completaþi spaþiile libere cu informaþia istoricã corespunzãtoare:
1. Susþinãtor al principiului separãrii puterilor în stat ...............................................................................
2. Primul stat în care este instaurat regimul comunist .............................................................................
3. Forma de organizare statalã a Statelor Unite este ..............................................................................
4. Dupã Primul Rãzboi Mondial, în Italia se instaureazã un regim politic de tip .....................................
5. Ideologia regimului comunist ...............................................................................................................
6. Conducãtor al României comuniste în perioada 1948-1965 ...............................................................

25 puncte
II. Scrieþi literele corespunzãtoare urmãtoarelor evenimente în ordinea cronologicã a desfãºurãrii lor:

a) rãzboiul civil din Spania;     b) „Marºul asupra Romei”;     c) proclamarea U.R.S.S.
15 puncte

III. Elaboraþi în aproximativ o jumãtate de paginã un text istoric, având în vedere urmãtoarele personalitãþi, date
ºi termeni: totalitarism; 1933; Gestapo; Adolf Hitler; ideologie.
Se puncteazã structura compoziþiei, utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/
logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

14 puncte
IV. Citiþi cu atenþie textul de mai jos: „Dintre marile þãri ale Europei occidentale, Marea Britanie este singura care

ºi-a conservat în 1945 instituþiile antebelice. Totuºi, ºi ea cunoaºte o «revoluþie silenþioasã», consecinþã a
unor schimbãri politice importante.
În fruntea unui cabinet de Uniune Naþionalã din 1940, Churchill îºi condusese þara spre victorie cu preþul unor
grele sacrificii. (...)
În faþa conservatorilor care mizeazã în mod esenþial pe prestigiul lui Churchill, laburiºtii propun un program
de reforme economice ºi sociale inspirate din raportul liberalului Beveridge, publicat în 1942. (...) Votul masiv,
nu numai al muncitorilor, ci ºi al clasei de mijloc în favoarea acestui program explicã zdrobitoarea victorie a
Partidului Laburist. (Pierre Milza, Serge Berstein, Istoria secolului XX, Editura All, Bucureºti, 1998)
1. Precizaþi tipul de regim politic al Marii Britanii. 4 puncte

2. Identificaþi în text douã exemple care sã ilustreze regimul politic respectiv. 6 puncte

3. Menþionaþi, pe baza textului, partidele politice. 2 puncte

4. Precizaþi forma de stat a Marii Britanii. 4 puncte

    Total 16 puncte

V.

State cu democra ie 
liberală 

Regim autoritar Regim totalitar Monarhie 

Pe baza informaþiilor obþinute din hartã, completaþi un tabel dupã modelul
urmãtor:

20 de exemple, încadrate corect

10 puncte din oficiu

democraþie liberalã

monarhie

regim autoritar

regim fascist  sau nazist
(totalitar)

regim totalitar (comunist)

Total 10 puncte

Europa, 1938
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Demonstraþie împotriva federalizãrii la Chiºinãu, 2003

Marile conflagraþii au marcat
sfârºitul celor patru secole de

„istorie europeanã” a lumii.

SUA ºi URSS au preluat
supremaþia mondialã, pe care
ºi-au disputat-o în cadrul unui

nou tip de conflict
(Rãzboiul Rece).

Terorismul, crima organizatã,
pirateria electronicã au devenit

noi forme de confruntare.

Pacea, libertatea ºi
prosperitatea, expuse în

Declaraþia Mileniului ca valori
esenþiale ale omenirii, devin

jaloanele relaþiilor
internaþionale ale viitorului.

FIªA PROFESORULUI:  Impactul rãzboiului asupra societãþilor

I. Concepte de aprofundat:
rãzboi, strategie, negociere, propagandã, drepturile omului, securitate colectivã,
conflicte interetnice

II. Probleme cheie
1. România ºi conflictele regionale.
2. Organisme internaþionale.
3. Rãzboiul Rece.
4. Lumea a Treia.
5. Terorismul.

III. Cuvinte cheie:
colaboraþionism / terorism / conspiraþie / erou / conflict nuclear / mobilizare / partizan
/ patriotism / „cãºtile albastre” / rechiziþie / refugiat / rezistenþã / pacifism / voluntar

IV. Aprofundarea valorilor cetãþeniei democratice:
aprecierea demnitãþii umane / colaborare / consecvenþa comportamentalã în raport
cu un set de valori asumate / curaj / toleranþã / flexibilitate ºi adaptare la schimbare /
înþelegerea, acceptarea ºi respectarea diversitãþii / respingerea stereotipiilor /
solidaritate

Cooperare [i conflict

Relaþii internaþionale

©©©© ©
 A

. V
.
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www.voceabasarabiei.com
www.gid-romania.com

România ºi conflictele regionale ale
secolului XX
România ºi conflictele regionale ale
secolului XX

3

1.

Date cheie

2

Pe parcursul secolului XX, activitatea diplomaticã a României s-a integrat tendinþelor
generale de democratizare a vieþii internaþionale, prin crearea de noi relaþii interstatale,
guvernate de forþa dreptului. Un obiectiv esenþial al demersurilor diplomaþiei româneºti
a fost aplanarea conflictelor regionale, îndeosebi a celor din jurul þãrii.

În perioada interbelicã, diplomaþia româneascã a urmãrit limitarea tendinþelor militariste
sau revizioniste ºi crearea unui sistem de securitate colectivã, printr-un sistem complex
de tratate ºi acorduri de garanþii. România a aderat la Pactul Briand-Kellogg, de renunþare
generalã la rãzboi (1928), ºi a contribuit, în cadrul Conferinþei Dezarmãrii, la elaborarea
Convenþiilor de definire a agresiunii (1933). La începutul celui de-Al Doilea Rãzboi Mondial
(1939), diplomatul Grigore Gafencu a încercat crearea unui Bloc al neutrilor, care sã-i
reuneascã pe membrii Înþelegerii Balcanice alãturi de Italia, Bulgaria ºi Ungaria.

În perioada postbelicã, dupã douã decenii de aliniere la politica URSS, încercând sã
câºtige încrederea comunitãþii internaþionale, pe fondul unui regim politic intern dictatorial,
liderul comunist Nicolae Ceauºescu a avut iniþiative diplomatice, care au individualizat
România în cadrul Blocului Socialist. În 1968, România a condamnat reprimarea
„Primãverii de la Praga” ºi a refuzat sã participe alãturi de trupele Pactului de la Varºovia
la invadarea Cehoslovaciei. Cu ocazia Rãzboiului de ºase zile (1967), a refuzat
condamnarea israelienilor ca agresori, arãtând erorile politice ale statelor arabe.
Diplomaþia româneascã a intervenit ºi în medierea conflictului arabo-israelian, prin întâlniri
cu premierii israelieni Golda Meir (1972) ºi Menachem Begin (1977), cu preºedintele
egiptean Anwar es-Sadat ºi cu liderul OEP Yasser Arafat. Pe parcursul anilor ‘80,
Ceauºescu a urmãrit sã medieze ºi conflictul din Afganistan, propunând retragerea
sovieticilor ºi încetarea ajutorului dat de Iran ºi Pakistan grupãrilor antiguvernamentale.
Falsa independenþã faþã de Moscova poate fi recunoscutã în regimul drastic suportat
de populaþia României, ceea ce aratã cã un regim politic nu poate fi democratic în
politica externã atâta vreme cât este dictatorial în interior.

În ultimul deceniu al secolului, dupã cãderea regimului comunist de la Bucureºti,
demersurile diplomaþiei româneºti au fost orientate îndeosebi spre aplanarea conflictelor
de naturã etnicã din spaþiul ex-iugoslav ºi din zona transnistreanã. Colaborarea cu
NATO s-a realizat în cadrul Parteneriatului pentru Pace – etapã premergãtoare aderãrii
la structurile euro-atlantice. Scopul parteneriatului este întãrirea stabilitãþii ºi securitãþii
în Europa, prevenirea declanºãrii oricãror conflicte regionale. În 1995, România a sprijinit
adoptarea Pactului de Stabilitate, care urmãreºte sã elimine pericolele crizelor din
Europa, ºi mãsurile Conferinþei Paneuropene referitoare la graniþe ºi drepturile
minoritãþilor etnice. Militarii români au participat la numeroase operaþiuni de menþinere
a pãcii, sub egida NATO sau ONU: în Albania, Angola (1995), Bosnia-Herþegovina (1997),
Kossovo (1999), Afganistan (2002) ºi Irak (2003).

Securitatea statalã
„Securitatea este o noþiune
elasticã. Ni se va putea spune cã o
avem în anumite condiþii, când, de
fapt, nu am mai avea-o.”
(Din discursul lui Nicolae Titulescu
la Belgrad, 18 decembrie 1932)

Spiritul pacifist interbelic
„Nici un om cu rãspundere nu
poate considera cã reacþia þãrii sale
în împrejurãri grave ar putea
consista în împovãrarea cu noi
obligaþii militare. Când pacea este
ameninþatã, nu se rãspunde cu
rãzboi, ci cu organizarea pãcii.”
(Din discursul lui Nicolae Titulescu
în Parlament, 16 martie 1933)

1912-1913: Rãzboaiele Balcanice
1914-1918: Primul Rãzboi Mondial
1921-1938: Mica Înþelegere,
(România, Cehoslovacia,
Iugoslavia)
1934-1940: Înþelegerea Balcanicã
 (România, Iugoslavia, Grecia,
Turcia)
1939-1945: Al Doilea Rãzboi
Mondial
1994: Parteneriatul pentru Pace
(NATO - România)

Transnistria, mai 19921

CONTEXTUL ISTORIC

Dragi prieteni!

Urmãresc cu durere în suflet evenimentele ce se desfãºoarã la Li-
ceul „Gheorghe Asachi” din Chiºinãu, ºi-mi vin în memorie zilele de grea

cumpãnã din vara anului 2004, atunci când a fost devastat Liceul „Lucian Bla-
ga” din Tiraspol, ºi alte ºcoli româneºti din Transnistria (...) Oare poate fi vorba de
drepturi dacã copiii sunt cãlcaþi în picioare?

Cine sunt acei care ne apãrã drepturile? Am auzit cã peste hotare copiii sunt
protejaþi, au drepturi ºi sunt apãraþi de lege. La noi, „legea” este pentru a pedepsi
copiii care-ºi apãrã drepturile (...)

Am avut ºi eu ocazia sã fiu împreunã cu cei maturi în birou la domnul Stepa-
niuc, ºi atunci când am vrut sã-i recit o poezie „Voi aþi vãzut cum plâng copiii la
Tiraspol”, dânsul mi-a reproºat cã a auzit poezia la miting...

A fost un gest urât din partea unui om matur în faþa unui copil care suferã (...)
(Elena Pãdurean, 14 ani, Liceul „Lucian Blaga”, Tiraspol)

©©©© ©
 A

. V
.

„Nu-mi este fricã de nimic...”
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Nicolae Titulescu
(1882-1941)

Diplomat român, ministrul
Afacerilor Strãine (1927–1928 ºi
1932–1936). Ales de douã ori, în

1930 ºi 1931, preºedinte al
Adunãrii Generale a Societãþii

Naþiunilor.
În 1930 a devenit membru al

Curþii Permanente de Arbitraj de
la Haga.

Personalitãþi

Teme

4 România ºi Rãzboaiele Balcanice
„România nu poate uita cã ea însãºi ºi-a câºtigat independenþa
printr-o luptã contra Imperiului otoman. Dacã bulgarii, sârbii,
grecii, creºtini ortodocºi ca ºi noi, vor sã lupte pentru
ameliorarea stãrii conaþionalilor lor supuºi otomani, România
va pãstra o strictã neutralitate.”

(Notã diplomaticã trimisã bulgarilor de Titu Maiorescu,
20 septembrie 1912.)

5 Cooperarea balcanicã
„Doritori de a contribui la întãrirea pãcii în Balcani, însufleþiþi de spiritul de înþelegere care a prezidat la elaborarea Pactului
Briand-Kellogg, ferm hotãrâþi a asigura respectarea angajamentelor contractuale deja existente, am hotãrât sã încheiem
un pact de Înþelegere Balcanicã.”

(Pactul Înþelegerii Balcanice, 9 februarie 1934)

 Definiþi rãzboiul interetnic.
 Identificaþi cauzele rãzboiului din Bosnia (doc. 6).
 Interpretaþi doc. 1 în funcþie de: zona geografico-istoricã ºi strategicã a Transnistriei;

statutul diplomatic. Informaþi-vã asupra structurii etnice ºi demografice.

1. Identificaþi principalele conflicte regionale din secolul XX.
2. Comentaþi conceptul lui Titulescu de securitate statalã ºi enumeraþi trei factori
care contribuie la menþinerea acesteia (doc. 2).
3. Realizaþi o paralelã între atitudinea României faþã de Rãzboaiele Balcanice ºi
conflictele din spaþiul ex-iugoslav.
4. Indicaþi pe hartã statele care au format Mica Înþelegere ºi Antanta Balcanicã.
5. Interpretaþi ºi argumentaþi prezenþa militarilor români în punctele de conflict din lume.

Lucrãrile Pãcii de la Bucureºti. România obþine
Cadrilaterul de la Bulgaria.

Take Ionescu
(1858-1922)

Om politic ºi diplomat român.
Prim ministru (1921-1922). A

susþinut interesele României la
Conferinþa de Pace de la Paris ºi

a fost unul din artizanii Micii
Înþelegeri.

Conflicte
interetnice ºi
confesionale
în Europa în
anii ‘90

6

State membre
ale CE

State membre ale Comunitãþii
Statelor Independente (CSI)

Foste state sovietice devenite
independente, în afara CSI

Statele iugoslave
devenite independente

Rãzboi
civil

Tensiuni
interetnice

Tensiuni
între state

Oslo

Stokholm

Helsinki
Tallinn ESTONIA

LETONIA Riga

Vilnius

Minsk
BELARUS

Kiev

UCRAINA

FEDERAÞIA RUSÃ

Moscova

KAZAKHSTAN

GEORGIA
Tbilisi

Ankara

TURCIA

CIPRU

GRECIA

Atena

Varºovia

POLONIA

CEHOSLOVACIA

Praga

Copenhaga

DANEMARCA

Berlin

GERMANIA

ITALIA

ELVEÞIA

Berna Viena
AUSTRIA

Budapesta

UNGARIA

Tirana
ALBANIA

Roma

MAREA   NEAGRÃ

MAREA   MEDITERANÃ

MAREA
CASPICÃ

LITUANIA

ROMÂNIA
Bucureºti

BULGARIA

Sofia

R. MOLDOVA
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Societatea NaþiunilorSocietatea Naþiunilor2.

Date cheie

Ideea constituirii unei organizaþii care sã asigure pacea în lume este foarte veche ºi
poate fi regãsitã în operele lui Confucius, Dante sau Kant. La cumpãna secolelor XIX–
XX, statele europene reunite în douã Conferinþe ale dezarmãrii (1899, 1907) au creat la
Haga o Curte Permanentã de Arbitraj, cu misiunea de a reglementa paºnic conflictele
internaþionale.

Uriaºele pierderi materiale ºi umane cauzate de Primul Rãzboi Mondial au impus
crearea unui for internaþional care sã militeze pentru menþinerea pãcii. Liga sau
Societatea Naþiunilor a fost creatã în cadrul Conferinþei de Pace de la Paris, iar Pactul
acesteia a devenit parte integrantã a tratatelor de pace încheiate în anii 1919–1920.
Fondatã de 31 de state, Societatea Naþiunilor a cuprins, în cele douã decenii de activitate,
un numãr maxim de 61 membri. Sediul a fost stabilit la Geneva.

Marile Puteri învingãtoare în rãzboi au devenit membri permanenþi în Consiliul Ligii
Naþiunilor, organ cu rol executiv ºi decizional. Statele Unite s-au retras din Societate
încã din 1920, ca urmare a opoziþiei Senatului american, Japonia ºi Italia s-au retras în
1933, respectiv 1937, guvernele lor adoptând o politicã expansionistã. Germania a fost
admisã direct ca membrã permanentã (1926), dar s-a retras dupã instaurarea regimului
nazist. Uniunea Sovieticã a fost acceptatã în Ligã în 1934, dar, fiind consideratã stat
agresor, a fost exclusã dupã cinci ani. Restul statelor au devenit membri nepermanenþi
ai Consiliului prin rotaþie, dupã criteriul geografic.

Scopul organizaþiei definit în Pact era „dezvoltarea cooperãrii între naþiuni pentru
garantarea pãcii ºi securitãþii”. Sistemul de securitate colectivã avea la bazã datoria de
a conserva integritatea teritorialã ºi independenþa tuturor statelor membre împotriva
oricãrei agresiuni externe, ca ºi obligaþia de a supune litigiile dintre ele unei proceduri
de reglementare paºnicã. Activitatea Societãþii Naþiunilor a reprezentat începutul
democratizãrii raporturilor dintre statele lumii, relaþii guvernate de principii general valabile
ale dreptului internaþional.

Societatea Naþiunilor a fost lipsitã de mijloacele eficiente pentru a-ºi impune principiile
generoase. Nu au fost rezolvate cauzele rãzboaielor, iar sancþiunile au fost de ordin
diplomatic sau economic. Activitatea ºi prestigiul Ligii au fost afectate de politica Marilor
Puteri care au urmãrit sã transforme Societatea într-un oficiu de susþinere a propriilor
interese. S-a remarcat lipsa sprijinului din partea unor þãri mari: Germania, SUA, URSS.
Divergenþele de interese ºi opinii, politica ºovãielnicã s-au vãzut cel mai bine în cadrul
Conferinþei Dezarmãrii care a fost compromisã. Activitatea Ligii a pãstrat un puternic
caracter europocentrist, fapt ce a nemulþumit celelalte state ale lumii. Astfel, din
perspectiva menþinerii pãcii, organizaþia a suferit patru mari eºecuri în tentativele de a
preveni ºi de a opri conflictul chino-japonez (din 1931), rãzboiul italo-etiopian (1935–
1936), rãzboiul civil spaniol (1936–1939) ºi, mai ales, agresiunea Germaniei naziste ºi
a celorlalte state revizioniste. Al Doilea Rãzboi Mondial a marcat falimentul Societãþii
Naþiunilor.

Întrunirea Societãþii
Naþiunilor, 1920

1

Sfera Celesta (1939):
este simbolul Societãþii

Naþiunilor, fiind amplasat
în curtea Palatului din

Geneva

2

1899: Curtea Permanentã de
Arbitraj de la Haga
1919: Organizaþia Internaþionalã a
Muncii
1922: Curtea Internaþionalã de
Justiþie
1923: Academia de Drept Interna-
þional de la Haga
1924: Protocolul de la Geneva
1925: Acordurile de la Locarno
1928: Pactul Briand-Kellogg
1932-1934: Conferinþa Dezarmãrii
1933: Pactul Saavedra Lamas
1946: ultima sesiune a Adunãrii
Generale a Ligii Naþiunilor care a
hotãrât autodizolvarea ºi transfe-
rul bunurilor sale la ONU.

Societatea Naþiunilor (1919-1940)3
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Situaþii de agresiune (stabilite în 1933)
6

5

4 Personalitãþi

Carlos Saavedra Lamas
(1878–1959)

Ministru de Externe argentinian
între 1932–1938. A elaborat un

pact de neagresiune între statele
latino-americane ºi SUA. În 1936
a fost ales preºedintele Adunãrii

Ligii Naþiunilor ºi a primit
Premiul Nobel pentru Pace.

Dreptul forþei (Machtpolitik)
„Între state nu poate sã guverneze decât rãzboiul. Conflictul este chiar esenþa ºi regula relaþiilor dintre state; prietenia nu
este decât ceva întâmplãtor sau o excepþie. Când într-un litigiu forþa de rezistenþã a adversarului va fi zdrobitã, starea cea
nouã de lucruri va fi tot aºa demnã de respect ca ºi cea precedentã. Între state nu este loc de lege. Statul care ar
recunoaºte forþa legii (internaþionale) ºi-ar da pe faþã slãbiciunea sa. Un stat mic are dreptul la existenþã numai atât cât îi
permite forþa sa de rezistenþã. Între state nu e decât un drept: dreptul celui mai tare. Cel slab este, cu toate tratatele, prada
celui mai tare. Ca sã suprimi rãzboiul, trebuie sã suprimi statul. Lipsa de pregãtire militarã a unui popor este semnul
decadenþei sale fizice ºi morale!”

(Adolf Lasson, Principiul ºi viitorul dreptului popoarelor, 1871)

 Amintiþi-vã din clasa a X-a: raportul de forþe în Europa în ultimul sfert al sec. al XIX-lea;
principiile care guvernau statu-quo-ul diplomaþiei europene; numiþi marile puteri
europene de la cumpãna sec. XIX-XX ºi de dupã Primul Rãzboi Mondial.

 Identificaþi textul, dupã: numele autorului, ideologia promovatã.

Forþa dreptului
„Este important sã se primeascã anumite obligaþii de a nu
recurge la rãzboi ºi sã se întreþinã relaþii internaþionale bazate
pe justiþie ºi onoare; sã se observe cu rigurozitate prescripþiile
dreptului internaþional recunoscute de acum înainte ca regulã
de conduitã a guvernelor; sã se facã sã domneascã dreptatea
ºi sã se respecte cu sfinþenie toate obligaþiile asumate prin
tratate.”

(Preambul la Pactul Societãþii Naþiunilor, 1919)

Tratate de pace dupã Primul Rãzboi Mondial

a) Puterile Aliate ºi Asociate cu:
Germania (Versailles, 28 iunie 1919)
Austria (Saint Germain, 10 septembrie 1919)
Bulgaria (Neuilly, 27 noiembrie 1919)
Ungaria (Trianon, 4 iunie 1920)
Turcia (Sèvres, 10 august, 1920)

b) între SUA ºi Austria, Germania, Ungaria (21 – 29 au-
gust 1921)

Condamnarea rãzboaielor
„Înaltele Pãrþi Contractante declarã în mod solemn cã ele
condamnã rãzboaiele de agresiune în relaþiile lor reciproce
sau cu alte state ºi cã rezolvarea conflictelor sau
diferendelor de orice naturã care s-ar putea ivi între ele nu
va trebui fãcutã în alt mod decât prin mijloace paºnice
consacrate de dreptul internaþional.”

(Pactul de neagresiune ºi conciliere, Rio de Janeiro,
10 octombrie 1933)

Teme
1. Evidenþiaþi trei avantaje ale folosirii mijloacelor paºnice pentru rezolvarea
conflictelor dintre state.
2. Identificaþi motivele pentru care România a sprijinit principiile Societãþii Naþiunilor.
3. Alcãtuiþi un scurt eseu cu tema Activitatea lui Nicolae Titulescu la Societatea
Naþiunilor.

· Declaraþie de rãzboi · Sprijin pentru bandele armate
· Invazie armatã · Debarcare de forþe terestre,
· Bombardament   navale, aeriene
· Blocadã navalã

Pactul Hitler-Stalin (Ribbentrop-Molotov)

 La 23 August 1939, miniºtrii de Externe ai URSS (Molotov) ºi Germaniei (Ribbentrop) au semnat un
Pact de neagresiune între cele douã puteri totalitare. Hitler ºi Stalin ºi-au asigurat reciproc libertatea de
a ocupa alte þãri ºi de a le impune moduri de viaþã conforme cu principiile comunismului ºi nazismului.

Prezentat ca tratat de neagresiune, acesta a promovat dreptul forþei, a urmãrit încãlcarea principiilor
Societãþii Naþiunilor, a dreptului popoarelor la autodeterminare ºi libertate. Protocolul auxiliar secret
prevedea delimitarea sferelor de influenþã germanã ºi sovieticã între Marea Balticã ºi Marea Neagrã.

Pactul Hitler-Stalin a grãbit declanºarea celui de Al Doilea Rãzboi Mondial, dezmembrarea Poloniei
(1939) ºi României (1940), ocuparea þãrilor baltice. Prin atacarea URSS de cãtre Germania (1941), Pactul
a devenit caduc. Dupã rãzboi, însã unele din clauzele sale s-au reactivat ºi unele sunt încã valabile (Basarabia,
Bucovina de Nord, Ucraina etc.).

7„În privinþa sud-estului Europei din partea sovieticã este subliniat interesul pentru Basarabia. Partea germanã
declarã totalul dezinteres politic pentru aceste regiuni”

 Definiþi agresiunea.
 Lucraþi în echipã un proiect la alegere: articol de presã despre cenzura în timp de

rãzboi; referat dupã normele redactãrii istorice cu privire la consecinþele Pactului
Hitler-Stalin (doc. 7).

„Consiliul celor patru“

Thomas Woodrow Wilson (1856-
1924). Preºedinte al S.U.A. din
1913, a decis participarea þãrii
sale la Primul Rãzboi Mondial. În
timpul Conferinþei de Pace a
susþinut încheierea tratatelor de
pace pe baza celor „14 puncte”
proclamate.
Georges Clemanceau (1841-1929).
Om politic francez aflat în prima
etapã la stânga vieþii politice. Prim-
ministru din 1917, s-a consacrat
obþinerii victoriei bucurându-se de
o mare popularitate. A deþinut
funcþia de preºedinte al Confe-
rinþei de Pace de la Paris.
Lloyd-George  (1863-1945) . ªef al
Partidului Liberal ºi prim-ministru
în timpul rãzboiului (1916-1922).
Victor Emanuel Orlando (1860-
1952). Prim-ministru al Italiei în
perioada 1917-1919.

 Comparaþi doc. 4 ºi 5.
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Organizaþia Naþiunilor Unite - ONUOrganizaþia Naþiunilor Unite - ONU3.

Date cheie

Ideea unei Organizaþii a Naþiunilor Unite a aparþinut Marii Britanii ºi Statelor Unite,
iar crearea noului for internaþional a fost separatã de reglementarea pãcii ºi a început
înainte de sfârºitul rãzboiului mondial în Europa. Carta Atlanticului, din 1941, este primul
document care a fundamentat crearea Naþiunilor Unite. În octombrie 1943, reprezentanþii
SUA, URSS, Marii Britanii ºi Chinei au semnat Declaraþia celor patru state cu privire la
securitatea generalã, în care erau cuprinse principiile de bazã ale ONU. Conferinþa
generalã de la San Francisco, din aprilie–iunie 1945, a reunit delegaþiile a 50 de state
care au dezbãtut ºi adoptat Carta Naþiunilor Unite.

Carta stabileºte scopurile ºi principiile organizaþiei: menþinerea pãcii ºi securitãþii
internaþionale, dezvoltarea relaþiilor amicale între naþiuni pe baza respectãrii egalitãþii în
drepturi ºi a suveranitãþii, realizarea cooperãrii internaþionale pe plan economic, social,
cultural ºi umanitar. Carta a atribuit organizaþiei puterea de a preveni ºi reprima
agresiunea, înlocuind tolerarea limitatã a rãzboiului cu interzicerea ameninþãrii sau
utilizãrii forþei. De asemenea, întregul proces de sancþionare a agresorului revine unui
organ unic (Consiliul de Securitate), guvernat de regula unanimitãþii Marilor Puteri.

În cadrul ONU s-a realizat delimitarea netã a sarcinilor principalelor organe. Adunarea
Generalã este un adevãrat „parlament al naþiunilor” care reuneºte toate statele membre.
Pe parcursul a ºase decenii, numãrul membrilor a sporit de la 50 la 191. Condiþia admiterii
este ca statul sã fie independent sau cu autoguvernare ºi sã obþinã votul favorabil a
douã treimi din Adunarea Generalã. La fel, deciziile în problemele importante ale
comunitãþii mondiale sunt aprobate cu o majoritate de douã treimi. În 1948, Adunarea
Generalã a ONU a adoptat Declaraþia Universalã a Drepturilor Omului, prin care obligã
statele membre sã asigure cetãþenilor lor drepturi civile ºi politice, accesul la asistenþã
economicã ºi socialã, dreptul la viaþã privatã ºi de a progresa. Aceasta a fost ulterior
completatã cu douã Pacturi internaþionale (1966). Dreptul legal de a înlãtura colonialismul
a fost afirmat într-o Declaraþie din 1960.

Cel mai important rol în organizaþie îl deþine Consiliul de Securitate. Pentru a fi
aprobate de Consiliul de Securitate, deciziile trebuie sã întruneascã nouã voturi ºi
unanimitatea membrilor permanenþi. Consiliul mediazã conflictele prin stabilirea unor
acorduri de pace ºi poate trimite misiuni militare pentru restabilirea pãcii (Cãºtile Albastre),
impune sancþiuni economice sau un embargo asupra armelor ºi produselor petroliere.
Forþele ONU au intervenit pentru aplanarea unor numeroase conflicte pe Glob: în Coreea
(1950–1951), Peninsula Sinai (1956), Zair (1960–1964), Irak (din 1991), Bosnia (1992–
1996), Kossovo (1999). Consiliul are puterea de a face recomandãri Adunãrii Generale.

Organismele Consiliului Economic ºi Social – ECOSOC sunt specializate pe
probleme diverse: drepturile omului, dezvoltare durabilã, statutul femeii, protecþia copiilor,
criminalitatea ºi traficul de droguri etc.

Steagul ONU1

1941: constituirea coaliþiei Naþiu-
nilor Unite
1944: crearea FMI ºi Bãncii
Mondiale
1945: îºi încep activitatea ONU,
FAO ºi UNESCO
1946: crearea Organizaþiei Mon-
diale a Sãnãtãþii
1948: se semneazã Acordul Ge-
neral pentru Tarife ºi Comerþ GATT
1950: Organizaþia Meteorologicã
Mondialã
1957: Agenþia pentru Energie
Atomicã
1994: GATT devine Organizaþia
Mondialã a Comerþului
1998: crearea Tribunalului Penal
Internaþional
2000: adoptarea Declaraþiei Mileniului Structura ONU3

Sediul ONU
din New York

2
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4
Personalitãþi

Consiliul de securitate ONU5

Organizarea postbelicã a lumii
„Preºedintele Statelor Unite ale Americii ºi primul ministru al
Marii Britanii (...) vor încerca sã promoveze dreptul tuturor
statelor mari sau mici, învingãtoare sau învinse, de a avea
acces egal la comerþul ºi la materiile prime ale lumii, care
sunt necesare pentru prosperitatea lor economicã. Dupã
distrugerea definitivã a tiraniei naziste, ei sperã sã se instaureze
o pace care va permite tuturor naþiunilor mijloacele de a trãi
în siguranþã între propriile lor hotare ºi care va oferi certitudinea
cã toþi oamenii, din toate þãrile, vor putea fi eliberaþi de fricã ºi
lipsuri. Ei cred, cã pânã la stabilirea unui sistem mai larg ºi
permanent de securitate generalã, dezarmarea statelor
agresoare este esenþialã.”

(Fragmente din Carta Atlanticului, 14 august 1941)

Tanc canadian sub emblema ONU6

Tratate de pace dupã Al Doilea Rãzboi Mondial

a) între Naþiunile Unite ºi Bulgaria, Finlanda, Italia, România, Ungaria
(Paris, 10 februarie 1947)

b) între SUA ºi Japonia (San Francisco, 8 septembrie 1951)
c) URSS cu Austria (Viena, 15 mai 1955) ºi R.F. Germanã (Moscova,

12 august 1970)
d) între Polonia ºi R.F. Germanã (Varºovia, 12 decembrie 1970).

Cãºtile albastre – trupe pentru menþinerea pãcii

 Defineºte ONU.

 Ce sunt „Cãºtile albastre”?

 Aminteºte-þi din clasa a X-a
care este rolul trupelor NATO.

 Dezbateþi în clasã statutul
trupelor NATO ºi ONU.

Teme
 Eseu liber: Receptarea rãzboiului ca tragedie umanã în literaturã (Erich Maria

Remarque, Pe frontul de vest nimic nou, Liviu Rebreanu, Pãdurea spânzuraþilor).

 Proiect: Violenþã ºi non-violenþã în relaþiile internaþionale în prezent (folosiþi
motoarele de cãutare Google ºi Yahoo pe Internet).

Elie Wiesel
(n. 1928)

Nãscut la Sighet, a fost deportat
în lagãrul nazist la Buchenwald.

Profesor de studii iudaice în
SUA, a devenit preºedintele
Holocaust Memorial Council

(1980-1986). În 1986 a primit
Premiul Nobel pentru Pace.

Kofi Annan
(n. 1938)

Originar din Ghana, studii
economice. În 1996, a fost ales

secretar general al ONU.

Propaganda

Afiº de rãzboi
german cu
îndemnul: „Iatã
cum luptãm! ªi tu
trebuie sã lucrezi
pentru victorie!”

8

Afiº pacifist din anii ‘80 „Daþi
pãcii o ºansã!”9

 Precizaþi statele semnatare ale Cartei Naþiunilor Unite.
 Menþionaþi obiectivele acestei alianþe.

7

 Comparaþi cele douã afiºe (perioada, simboluri, semnificaþie).
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Consiliul de Tutelã avea rolul de a administra teritoriile fãrã o conducere de tip statal ºi
de a le pregãti pentru autoguvernare ºi independenþã. Toate teritoriile aflate sub tutelã în
1945, în majoritate insule din Oceania, ºi-au obþinut autoguvernarea sau independenþa.

Curtea Internaþionalã de Justiþie are sediul la Haga ºi îºi continuã activitatea
începutã în 1922, sub auspiciile Ligii Naþiunilor. Este formatã din 15 judecãtori aleºi
pentru nouã ani, pe principiul reputaþiei. Procesele au ca pãrþi doar statele. Þãrile care
acceptã sã apeleze la judecata Curþii trebuie sã se supunã rezoluþiilor acesteia.

Secretariatul se ocupã de problemele administrative ale organizaþiei. Secretarul
general este cel mai înalt funcþionar al ONU. Sediul ONU a fost stabilit la New York,
însã organismele specializate lucreazã ºi în alte oraºe ale lumii: Berna, Geneva, Nairobi,
Paris, Roma, Viena. ONU are în lume peste 56 000 de angajaþi. Principala sursã de
finanþare a bugetului ONU este contribuþia statelor membre.

Societatea civilã are posibilitatea sã participe la procesul consultativ din cadrul ONU.
De exemplu, Consiliul de Securitate poate audia direct organizaþiile neguvernamentale.
Acestea pot stabili legãturi profesionale cu diverse agenþii, departamente sau programe
ale ONU, în baza unui domeniu comun de interes ºi a potenþialului de organizare a unor
activitãþi complementare celor derulate de Biroul ONU din regiune.

Perspectivele ONU au fost sintetizate în Declaraþia Mileniului, adoptatã de cele 191
de state la Summit-ul Mileniului, în septembrie 2000. Obiectivele de Dezvoltare ale
Mileniului sunt: reducerea sãrãciei severe, creºterea ratei de absolvire în învãþãmântul
obligatoriu, promovarea egalitãþii între sexe ºi afirmarea femeilor, reducerea mortalitãþii
infantile, îmbunãtãþirea sãnãtãþii materne, combaterea HIV/SIDA ºi a tuberculozei.
Declaratia Mileniului este unica agendã globalã în domeniul dezvoltãrii, asupra cãreia
existã un acord la cel mai înalt nivel între majoritatea statelor lumii.

• ONU pentru Dezvoltare
Industrialã (ONUDI)
• ONU pentru Alimentaþie
ºi Agriculturã (FAO)
• Agenþia Internaþionalã
pentru Energie Atomicã
(AIEA)
• Banca Internaþionalã
pentru Reconstrucþie ºi
Dezvoltare (BIRD)
• Fondul Monetar Interna-
þional (FMI)
• Fondul Naþiunilor Unite
pentru Copii (UNICEF)
• Fondul ONU pentru
Populaþie (UNFPA)
• Organizaþia Mondialã a
Sãnãtãþii (OMS)
• ONU pentru Educaþie,
ªtiinþã ºi Culturã (UNESCO).

Agenþii specializate

ale ONU

Activitatea României

la ONU

1948: Membrã a Organizaþiei
Mondiale a Sãnãtãþii
1955: Admiterea ca membru ONU
1956: Membrã a Organizaþiei
Internaþionale a Muncii ºi a
UNESCO
1962: Membrã FAO; membrã
nepermanentã în Consiliul de
Securitate pentru un an
1965: Admisã în organizaþia Aviaþiei
Civile Internaþionale
1965: Membrã ECOSOC pentru trei
ani
1967: Ministrul de Externe, Corneliu
Mãnescu, este ales preºedintele
Adunãrii Generale (a XXII-a sesiune
ONU)
1971: Membrã GATT (din 1994 a
Organizaþiei Mondiale a Comerþului)
1972: Membrã a Bãncii Mondiale
ºi FMI
1973: Afilierea la organizaþia
Internaþionalã de Poliþie Criminalã
INTERPOL
1976, 1990, 2004: Membrã neper-
manentã în Consiliul de Securitate
pentru doi ani
2004: În iulie deþine preºedinþia
Consiliului de Securitate al ONU

VALORILE DEMOCRATICE
Împãcarea franco-germanã

Rivalitatea de secole dintre Franþa ºi Germania
a fost înlocuitã cu o reconciliere istoricã dupã Al Doilea

Rãzboi Mondial. Artizanii reconcilierii au fost cancelarul
german Konrad Adenauer ºi ministrul francez Robert

Schuman. Cooperarea franco-germanã în domeniul economic
a început în 1950 ºi a continuat în cadrul Pieþei Comune (1957).

În 1963, de Gaulle ºi Adenauer au încheiat un tratat de prietenie ºi
colaborare în domeniul educaþiei, politicii externe ºi tineretului.

Piaþa Comunã a fost cadrul reconcilierii, iar aceasta a fost unul
din factorii determinanþi ai succesului integrãrii europene. Konrad Adenauer ºi

Charles de Gaulle în 1963Noul statut al Germaniei în Europa postbelicã
„Nimeni nu poate, nici nu vrea sã închidã pe germani ca pe fiarele sãlbatice, de aceea singurul mod de a trãi cu ei va
fi întemeierea Statelor Unite ale Europei. Numai aºa putem sã introducem în cultura europeanã darurile remarcabile
ale intelectului lor, fãrã sã avem a ne mai teme multã vreme de ameninþãrile lor.”     (Emil Ludwig, Germanii, 1941)

„Imnul german, prea bine cunoscutul Deutschland über alles (la origine o poezie a lui August Heinrich Hoffman
von Fallersleben, Das Lied der Deutschen, «Cântecul germanilor», adaptatã în 1841 unei melodii mai vechi), a
cunoscut o denaturare cu totul remarcabilã de sens. Aproape s-a generalizat ideea cã «Deutschland über alles» ar
însemna pur ºi simplu, spus direct ºi cinic, «Germania deasupra tuturor», când de fapt sensul de netãgãduit este
«Germania mai presus de orice» sau „mai întâi de toate». Nu un îndemn la expansiune, ci exprimarea sentimentului absolut
banal care defineºte orice ideologie naþionalã, acela al supremaþiei naþiunii asupra oricãror altor valori sau interese. ªi
pentru patriotul francez, Franþa este mai presus de orice, ºi România mai presus de orice pentru român. (...)

Aceastã poezioarã, de un naþionalism idilic, fãrã zãngãnit de arme, (...) a ajuns sã fie consideratã un soi de
monstruozitate! În schimb, imnul Franþei, «La Marseillaise», este perceput ca un cânt al libertãþii, democraþiei ºi demnitãþii
umane (...)

(«Auziþi, în câmpii, cum mugesc aceºti sãlbatici soldaþi? Ei vin pânã în braþele noastre, sã ne ucidã fiii ºi soþiile! ...
Sã mãrºãluim, sã mãrºãluim, pentru ca un sânge necurat sã ne adape brazdele!»).

Este, evident, la origine, un cântec de rãzboi. Nimeni nu-i va reproºa lui Rouget de Lisle cã în primãvara anului
1792, când Franþa era invadatã, a înþeles sã-ºi electrizeze compatrioþii cu asemenea cuvinte. Problema este însã cã
ceea ce s-a numit mai întâi «Cântecul de rãzboi al armatei de la Rin» a devenit imnul Franþei, imnul unei mari naþiuni
moderne, al unei naþiuni far. În ultimii ani au circulat vorbe cã s-ar pregãti o remaniere a textului. ªi asta ar fi stupid.
Cum sã cenzurezi «La Marseillaise», o luãm aºa cum este, ne-am obiºnuit cu ea ºi nu e nici o supãrare! Singura
supãrare stã în folosirea unor unitãþi de mãsurã cam prea diferite. La o lecturã fãrã prejudecãþi, «Deutschland über
alles» este un imn incomparabil mai «cuminte» decât «La Marseillaise». Dar asta înseamnã într-un caz valorizarea
unei imagini (Franþa generoasã), iar în celãlalt pierderea de imagine (Germania agresivã).”

(Lucian Boia, Douã secole de mitologie naþionalã)
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Teme

Personalitãþi
„NOI, POPOARELE NAÞIUNILOR UNITE, 
hotãrâte sã izbãvim generaþiile viitoare de flagelul rãzboiului
care, de douã ori în cursul unei vieþi de om, a provocat
omenirii suferinþe de nespus, sã ne reafirmãm credinþa în
drepturile fundamentale ale omului, în demnitatea ºi
valoarea persoanei umane, în egalitatea în drepturi a
bãrbaþilor ºi a femeilor, precum ºi a naþiunilor mari ºi mici,
sã creãm condiþiile necesare menþinerii justiþiei ºi respectãrii
obligaþiilor decurgând din tratate ºi alte izvoare ale dreptului
internaþional, sã promovãm progresul social ºi condiþii mai
bune de trai într-o mai mare libertate, 
ªI ÎN ACESTE SCOPURI 
sã practicãm toleranþa ºi sã trãim în pace unul cu celãlalt,
ca buni vecini, sã ne unim forþele pentru menþinerea pãcii
ºi securitãþii internaþionale, sã acceptãm principii ºi sã
instituim metode care sã garanteze cã forþa armatã nu va fi
folositã decât în interesul comun, sã folosim instituþiile
internaþionale pentru promovarea progresului economic ºi
social al tuturor popoarelor, 
AM HOTÃRÂT SÃ NE UNIM EFORTURILE PENTRU
ÎNFÃPTUIREA ACESTOR OBIECTIVE. 
Drept urmare, guvernele noastre, prin reprezentanþii lor, reuniþi
în oraºul San Francisco ºi având depline puteri, au adoptat
prezenta Cartã a Naþiunilor Unite ºi înfiinþeazã prin aceasta o
organizaþie internaþionalã care se va numi Naþiunile Unite.”

 (Preambul la Carta ONU, 26 iunie 1945)

„Noi, conducãtori de state ºi guverne, ne-am adunat la
sediul Naþiunilor Unite din New York, între 6 ºi 8 septembrie
2000, în pragul unui nou mileniu, ca sã întãrim încrederea
pe care o avem în Organizaþie ºi în Carta sa, ca fundamente
indispensabile ale pãcii, prosperitãþii ºi dreptãþii în lume.
Considerãm anumite valori ca fiind esenþiale pentru relaþiile
internaþionale în secolul XXI. Acestea includ:
Libertatea. Toþi cetãþenii au dreptul sã-ºi trãiascã viaþa ºi
sã-ºi creascã copiii cu demnitate, într-un loc unde
foametea, violenþa, opresiunea ºi injustiþia sã nu existe.
Egalitatea. Nici unui cetãþean ºi nici unei naþiuni nu i se
poate refuza ºansa de a se dezvolta. Trebuie asigurate
drepturi egale cetãþenilor.
Solidaritatea. Problemele globale trebuie abordate astfel
încât beneficiile ºi îndatoririle sã fie împãrþite echitabil. Cei
care sunt defavorizaþi meritã sprijin din partea celor bogaþi.
Toleranþa. Cetãþenii trebuie sã se respecte între ei, în
virtutea diversitãþii convingerilor, a culturii ºi a limbilor pe
care le vorbesc. Trebuie cultivatã o culturã a pãcii ºi a
dialogului între toate civilizaþiile. [...]
Împãrþirea responsabilitãþilor. Responsabilitatea
managementului dezvoltãrii economice ºi sociale, a
ameninþãrilor la adresa pãcii ºi securitãþii mondiale, trebuie
împãrtãºitã de toate naþiunile lumii. Având reprezentativitate
mondialã, Naþiunile Unite trebuie sã joace rolul central.”

(ONU, Declaratia Mileniului, 2000)

Obiectivele ONU Perspectivele ONU

 Dezbateþi perspectivele ONU prin prisma drepturilor omului.
 Cum se regãsesc obiectivele din 1945 în perspectivele din 2000?

1. Obþineþi informaþii suplimentare despre activitatea ONU consultând pagina
electronicã www.onuinfo.ro .

2. Realizaþi o comparaþie între Liga Naþiunilor ºi ONU având ca repere: scopul,
principiile, structura, sediul, conjunctura istoricã, eficienþa mãsurilor.

3. Precizaþi obiectivele ONU stabilite prin Charta din 1945.
4. Prezentaþi contribuþia României la activitãþile ONU. Consultaþi adresa electronicã

www.mae.ro .
5. Realizaþi, la alegere, o prezentare a activitãþii UNESCO sau UNICEF, utilizând

informaþiile oferite de site-urile: www.unesco.org ºi www.unicef.org .

Intervenþia ONU

Rãzboiul din Coreea (1950-1953) a început prin tentativa nordu-
lui comunist de a ocupa ºi partea de sud a peninsulei. Sau au sprijinit
rezistenþa Sudului, reuºind sã constituie o forþã multinaþionalã, sub
egida ONU, pentru a respinge ofensiva comunistã. Forþele nord-coreene
au primit sprijinul Chinei comuniste.

Rãzboiul s-a încheiat printr-un armistiþiu, valabil ºi astãzi, ºi prin
separarea peninsulei coreene. În rãzboi, forþele ONU au pierdut circa
576 000 de militari (morþi, rãniþi, prizonieri).

Caricaturã:
soldat nord-

coreean împins
la luptã de

liderul chinez
Mao Zedong,
îmbrâncit de

Stalin.

1

COREEA
DE NORD

CHINA

Pyongyang

Pan Mun Jom

COREEA
DE

SUD

Seul

Pusan

380

încetarea focului
(27 iul. 1953)

Rãzboiul din Coreea2

Trygve Lie
(1896–1968)

Primul secretar general al ONU
(1946-1952). În timpul

mandatului sãu ONU s-a implicat
în procesul decolonizãrii, al

creãrii statului Israel, în rãzboiul
din Coreea.

Javier Perez de Cuellar
(n. 1920)

Originar din Peru, a fost
diplomat de carierã. Secretar

general al ONU  între 1982-1991.
În timpul mandatului sãu s-a

încheiat Rãzboiul Rece.
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Rãzboiul ReceRãzboiul Rece4.

Date cheie

Finalul celei de-a doua conflagraþii mondiale a consacrat supremaþia Statelor Unite
ºi a Uniunii Sovietice. Prima dispunea de arma nuclearã ºi de cea mai puternicã
economie, iar a doua avea cea mai numeroasã armatã din lume ºi un mare prestigiu
câºtigat pe câmpurile de luptã. Euforia victoriei asupra nazismului a fost înlocuitã rapid
cu ostilitatea dintre foºtii aliaþi, datoritã concepþiilor diferite asupra perspectivelor de
evoluþie a lumii postbelice. URSS a anexat importante teritorii în estul Europei, iar trupele
sale au ocupat þãri din centrul ºi sud-estul continentului, unde au fost impuse regimuri
comuniste. SUA au contribuit la menþinerea guvernelor democratice ºi au susþinut
financiar refacerea economicã a Europei.

Timp de peste patru decenii, cele douã sisteme despãrþite de o „cortinã de fier”
(Winston Churchill) s-au confruntat într-un „rãzboi rece” (Bernard Baruch). În aceastã
luptã s-au utilizat intimidarea adversarului, presiunea economicã, manevrele diplomatice,
propaganda, spionajul, ajutorul selectiv. Rãzboiul Rece a determinat reapariþia blocurilor
militare ºi cursa înarmãrilor. Pentru a-ºi apãra ºi garanta securitatea colectivã faþã de
blocul comunist, SUA, Canada ºi zece þãri vest-europene au înfiinþat Alianþa Nord-
Atlanticã (NATO). Democraþiile europene ºi-au creat propria structurã politico-militarã
(Uniunea Europei Occidentale). Din aceleaºi raþiuni, Statele Unite au încheiat alianþe
cu Australia ºi Noua Zeelandã (Pactul ANZUS), apoi cu þãri din Asia de Sud (Blocul
SEATO). În replicã, URSS a impus þãrilor comuniste europene sã se grupeze în
Organizaþia Tratatului de la Varºovia.

Rãzboiul Rece a fost o confruntare politico-ideologicã între democraþiile liberale
occidentale ºi regimurile totalitar-comuniste. Lumea postbelicã a asistat la rãspândirea
sistemului comunist în þãri ale Asiei de Est, inclusiv în China, ºi în America Centralã
(Cuba ºi Nicaragua). În anii ‘80, URSS a ocupat Afganistanul în tentativa de a introduce
acest sistem ºi în lumea islamicã. Statele Unite au încercat sã limiteze extinderea
comunismului prin participarea la „rãzboaie calde”, convenþionale (Coreea, Vietnam) ºi
prin ajutor financiar, logistic ºi militar acordat grupãrilor anticomuniste.

La nivel economic, Rãzboiul Rece a opus piaþa liberã capitalistã sistemului comunist
dirijat, planificat ºi etatizat. Competiþia dintre Comunitatea Economicã Europeanã ºi Consiliul
de Ajutor Economic Reciproc (comunist) s-a remarcat îndeosebi pe pieþele afro-asiatice.

Înlãturarea regimurilor comuniste europene ºi dispariþia URSS (1989–1991) au
determinat sfârºitul sistemului bipolar ºi al Rãzboiului Rece.

1946: W. Churchill – Cortina de Fier
1948-1949: blocada sovieticã a
Berlinului
1949: crearea NATO
1951: Pactul ANZUS
1954: Uniunea Europei
Occidentale
1954 -1975: Blocul SEATO
1955-1991: Pactul de la Varºovia
1959: Tratatul Antarctic
1962: Criza Rachetelor din Cuba
1972 ºi 1979: SALT 1 ºi 2
1983: programul Rãzboiul Stelelor
1984: Conferinþa pentru Dezar-
mare în Europa (Stockholm)

Emblema NATO
a fost adoptatã în 1953. Cercul
reprezintã unitatea ºi coopera-
rea, iar roza vânturilor sim-
bolizeazã direcþia comunã spre
pace pe care o urmeazã þãrile
membre ale Alianþei Atlantice.

Debutul Rãzboiului Rece
„De la Stettin în Marea Balticã, la
Triest în Adriatica, o cortinã de fier
a cãzut peste continent. În spatele
ei se gãsesc capitalele tuturor þãrilor
Europei Orientale: Varºovia, Berlin,
Praga, Viena, Budapesta, Bucureºti,
Sofia. Toate aceste oraºe celebre,
toate aceste naþiuni se gãsesc în
sfera sovieticã ºi toate sunt supuse,
sub o formã sau alta, nu numai
influenþei sovietice, dar ºi controlului
foarte strâns ºi mereu în creºtere
al Moscovei.”

(Din discursul lui Winston
Churchill la Universitatea Fulton-

Missouri, 5 martie 1946)

1

CONFLICTE ªI SOLIDARITÃÞI
Conflictul din Vietnam s-a re-
marcat prin rãzboiul de gherilã al
partizanilor comuniºti împotriva trupe-
lor guvernamentale ºi a celor americane.
Partizanii au exploatat din plin avantajele jun-
glei, organizând ambuscade ºi acþiuni imprevizibile.
Forþele americane au intrat într-o stare de aºteptare ºi

încordare care a creat un
sentiment de insecuritate ºi
a determinat retragerea
SUA. Timp de zece ani, au
pierit în Vietnam circa 55
000 de militari americani.

Blocada Berlinului din 1948-1949 a fost prima manifestare ma-
jorã a Rãzboiului Rece, prin care sovieticii au cãutat sã-i elimine
pe anglo-americani din capitala germanã. La blocada sovieticã,
aliaþii occidentali au organizat aprovizionarea Berlinului de Vest
printr-un pod aerian. Zilnic erau transportate 2400-5000 tone de
materiale. Podul aerian ºi intensele negocieri i-au determinat pe
sovietici sã suspende blocada ºi cea mai gravã crizã din coaliþia
Naþiunilor Unite.

Soldaþi americani
în Vietnam
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Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germanã, Polonia,
România, Ungaria, URSS.

Alianþa Nord-Atlanticã (1949) Tratatul de la Varºovia (1955)

Belgia, Canada, Danemarca, Franþa, Italia, Islanda, Luxem-
burg, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Portugalia, SUA.

3 Rolul SUA în lumea postbelicã
„Ascensiunea noastrã spre poziþia de mare putere mondialã este de datã recentã. Ea a avut loc în 1945, când Europa ºi
vechea ordine internaþionalã zãceau în ruine. De atunci ne-am aflat invariabil în miezul problemelor lumii. Politica
noastrã din acea perioadã se ghida dupã douã principii: convingerea cã expansiunea sovieticã era aproape inevitabilã,
dar trebuia limitatã, ºi încrederea în importanþa unei alianþe formate din naþiuni non-comuniste de pe ambele
maluri ale Atlanticului.
Astãzi, politica noastrã trebuie sã fie deschisã, onestã, de implicare globalã constructivã, întemeiatã pe cinci principii
cardinale. În primul rând, implicarea Americii în problema drepturilor omului. Eu cred cã suntem puternici, influenþi ºi
prosperi pentru cã suntem liberi. În al doilea rând, am acþionat deliberat pentru întãrirea legãturilor între þãrile
democratice. Am cãzut de acord sã lãrgim cooperarea economicã, sã promovãm comerþul liber, sã fortificãm sistemul
monetar internaþional. În al treilea rând, am acþionat în sensul implicãrii Uniunii Sovietice în efortul conjugat de a
stopa cursa pentru armele strategice. Aceastã cursã nu este doar periculoasã ci ºi imoralã. În al patrulea rând, pãºim
deliberat spre ameliorarea ºanselor la o pace de duratã în Orientul Mijlociu. ªi, în al cincilea rând, noi încercãm sã
reducem pericolul proliferãrii nucleare ºi extinderea la scarã mondialã a armamentului convenþional.
Rezumând, politica noastrã se bazeazã pe o viziune istoricã a rolului Americii, ºi derivã din perspectiva largã de schimbare
globalã. Politica noastrã este susþinutã de bogãþia materialã ºi de forþa noastrã militarã.”

(Jimmy Carter, Drepturile omului ºi politica externã, 1977)

Personalitãþi
Mihail Gorbaciov

(n. 1931)

Ultimul preºedinte al URSS
(1985–1991), a adoptat mãsuri

de reformare a regimului
comunist din URSS cunoscute

sub denumirile de „glasnost” ºi
„perestroika” ºi tratative cu SUA
pentru reducerea armamentelor.

Premiul Nobel pentru Pace
(1990).

Teme
1. Amintiþi-vã din clasa a X-a principalele momente ale Rãzboiului Rece.
2. Stabiliþi legãtura între doc. 5, 6 ºi înfiinþarea celor douã blocuri politico-militare.
3. Precizaþi consecinþele Rãzboiului Rece.
4. Comentaþi principiile politicii americane în deceniul opt al secolului XX.
5. Documentaþi-vã pentru a defini termenii glasnost ºi perestroika.

 Comentaþi felul în care reflectã textul preºedintelui american probleme de strategie
politico-diplomaticã, de interes comun, propaganda americanã ºi grija pentru
respectarea drepturilor omului.

Ronald Reagan
(1911-2004)

A fost al 40-lea preºedinte al
SUA (1981-1989). În 1983 a
lansat programul „Rãzboiul

Stetelor” care a asigurat
supremaþia militarã a SUA în

confruntarea cu URSS. Prin
negocierile cu sovieticii Reagan

a contribuit la încetarea
Rãzboiului Rece.

Zidul Berlinului4

Zidul Berlinului a fost simbolul divizãrii postbelice a
Germaniei ºi Europei. Construit în 1961, zidul sepa-
ra sectorul vestic al Berlinului de restul capitalei Ger-
maniei comuniste. Avea rolul de a împiedica fuga
cetãþenilor est-germani în partea ocupatã de Pute-
rile occidentale democratice.
La 9 noiembrie 1989 zidul a fost luat cu asalt de
revoluþionari, fiind ulterior demolat. Cãderea Zidului
Berlinului a marcat sfârºitul Rãzboiului Rece ºi în-
ceputul reunificãrii Germaniei.

5 Dominaþia sovieticã în lume
„În rãzboiul acesta nu este la fel ca în cel trecut, ci cel
care ocupã un teritoriu îºi impune ºi sistemul sãu social.
Fiecare îºi impune sistemul sãu acolo unde ajunge armata
sa. Altfel nici nu poate fi!”

(Din convorbirea lui Stalin cu generalul Iosip Tito,
aprilie 1945)

6 Divizarea lumii postbelice; opþiunile sale
„În lume s-au format douã lagãre: de o parte lagãrul impe-
rialist ºi antidemocratic, al cãrui scop principal este sã
stabileascã dominaþia mondialã a imperialismului american,
iar de cealaltã parte, lagãrul antiimperialist ºi democratic, al
cãrui þel principal este sã sape imperialismul, sã întãreascã
democraþia, sã lichideze resturile fascismului.”

(Din discursul lui Andrei Jdanov, 5 octombrie 1947)

 Comparaþi doc. 3 cu doc. 5, 6. Veþi avea în vedere autorii, ideile principale, consecinþele.
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Lumea a TreiaLumea a Treia5.

Date cheie

Conceptul de Lumea a Treia a fost creat de sociologul Alfred Sauvy în 1952. În noul
context postbelic, Prima Lume cuprindea statele democratice ºi dezvoltate (SUA, þãrile
Occidentului, Japonia, fostele colonii britanice Africa de Sud, Canada, Australia ºi Noua
Zeelandã), iar Lumea a Doua se raporta la Uniunea Sovieticã ºi sateliþii sãi. Restul
þãrilor formau Lumea a Treia, pe care Statele Unite ºi Uniunea Sovieticã încercau sã le
influenþeze. Aceastã arie reunea lumea colonialã subdezvoltatã, în curs de emancipare,
ºi periferiile sãrace ale marilor metropole. A existat ºi un caz de autoincludere, cel al
Chinei, stat care în 1971 ºi-a exprimat apartenenþa la Lumea a Treia.

Relaþiile internaþionale postbelice au fost marcate de afirmarea acestei întinse zone
care concentreazã 80% din populaþia lumii ºi douã treimi din numãrul statelor. Procesul
decolonizãrii ºi apariþia Miºcãrii de nealiniere au evidenþiat dorinþa popoarelor afro-asiatice
de a se dezvolta independent, fãrã a se ralia vreunui bloc politico-militar ºi ideologic.

Decolonizarea a fost un proces complex, desfãºurat în primele decenii postbelice. A
fost grãbit de politica SUA ºi URSS, prima dorind sã se substituie dominaþiei anglo-
franceze, iar a doua sã extindã comunismul. Accesul coloniilor la independenþã s-a
realizat relativ paºnic. Britanicii au adoptat formula Comunitãþii de Naþiuni
(Commonwealth) prin care metropola a pãstrat legãturi economice ºi culturale cu fostele
posesiuni. Francezii au fost mai intoleranþi faþã de miºcãrile de eliberare ºi s-au implicat
în rãzboaiele ruinãtoare din Indochina (1946–1954) ºi Algeria (1954–1962). Ulterior, au
adoptat modelul britanic, sub forma Comunitãþii Franceze ºi a Miºcãrii Francofone. Prin
lungi rãzboaie ºi-au câºtigat libertatea Indonezia (1945–1949) de sub dominaþia olandezã,
Angola (1961–1975) ºi Mozambic (1964–1975) de sub cea a Portugaliei.

Emanciparea lumii coloniale s-a corelat cu dezvoltarea curentului politic neutralist,
ambele formând Miºcarea de Nealiniere. Principiile coexistenþei paºnice ºi colaborãrii
internaþionale au fost formulate în cadrul Conferinþei de la Bandung (Indonezia) care a
reunit 29 de state afro-asiatice, apoi la întâlnirea preºedinþilor Iosip Tito (Iugoslavia) ºi
Gamal Nasser (Egipt) cu premierul indian Jawaharlal Nehru (1956). Dupã încetarea
Rãzboiului Rece, miºcarea ºi-a propus sã susþinã interesele economice ºi politice ale
celor 114 state membre, care concentreazã 55% din populaþia planetei. La ultima
reuniune (Kuala Lumpur, 2003), þãrile nealiniate au arãtat cã lupta împotriva terorismului
se poate transforma uºor într-o acþiune împotriva musulmanilor ºi a populaþiilor de
culoare. În cadrul Miºcãrii, toate statele, indiferent de mãrime sau importanþã, au
posibilitatea de a participa la luarea deciziilor într-un mod democratic.

În plan economic, a fost creat Grupul Celor 77 de state în curs de dezvoltare (astãzi
132), cu rolul de a se integra mai bine în programele Conferinþei Naþiunilor Unite pentru
Comerþ ºi Dezvoltare (UNCTAD), de a înlãtura discriminarea economicã, dependenþa
ºi decalajele faþã de puterile industrializate.

1945–1975: decolonizarea
1955: Conferinþa de la Bandung
1961–2003: 13 reuniuni ale
Miºcãrii de Nealiniere
1964: Grupul celor 77
1979: Declaraþia de la Havana
1986: Prima reuniune a condu-
cãtorilor statelor francofone

2 Miºcarea de Nealiniere
„Independenþa naþionalã, suve-
ranitatea, integritatea teritorialã ºi
securitatea statelor membre în lupta
lor cu imperialismul, colonialismul,
apartheid-ul, rasismul ºi cu toate
formele de agresiune externã,
ocupaþie, hegemonie, ca ºi
împotriva Marilor Puteri ºi blocuri
politice.”

(Din Declaraþia de la Havana,
1979)

Copii din Lumea a Treia1

Opinia

„ce
luila

lt”
TOLERANÞÃ

„...«Bunul Negru» a murit. Ni se cere sã cooperãm pentru a aduce Franþa la nivelul Omului
ºi Universalului. Suntem de acord, însã nu trebuie ca metropola sã ne momeascã sau sã încerce

sã ne pãcãleascã. «Bunul Negru» a murit, iar  paternaliºtii trebuie sã-l conducã pe ultimul drum.
S-a tãiat gãina care face ouã de aur. Trei secole de trãdare, un secol de ocupaþie nu ne-au înjosit.

Toate catehismele care ne-au fost predate (iar raþionaliºtii nu sunt mai puþin imperialiºti) nu au reuºit sã
ne facã sã credem în inferioritatea noastrã. Dorim o cooperare demnã ºi onorabilã.

Nu o «colaborare» ca la Vichy. Suntem sãtui de vorbe bune (pânã la greaþã), vorbe de
simpatie pline de neînþelegere. Ceea ce ne trebuie nouã însã sunt actele de dreptate. Aºa
cum spunea un ziarist senegalez «nu suntem separatiºti, ci dorim egalitatea în cetate».
Precizez: EGALITATE. Practic, între altele dorim ca: dreptatea sã fie aceeaºi pentru autohtoni
ºi pentru europeni ºi «neafricani». Mai precis (...) drepturile la apãrare sã fie asigurate
pentru toþi – ceea ce implicã suspendarea «codului de indigenat»; munca forþatã, sub
orice nume s-ar ascunde, sã fie abolitã, fiind subînþeles cã statul nu poate obliga pe
nimeni sã lucreze pentru o persoanã particularã.”

(L. S. Senghor, Apãrarea Africii Negre, în „Esprit”, iulie 1945)
Léopold Sédar

Senghor
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Personalitãþi
Alfred Sauvy
(1898-1990)

Antropolog ºi sociolog francez cu
preocupãri de istorie economicã

ºi demografie. În 1952 a introdus
termenul de Lumea a Treia.

Teme
1. Stabiliþi dacã periferiile marilor oraºe pot fi integrate Lumii a Treia. Argumentaþi
rãspunsul.
2. Interpretaþi opþiunea statelor din Lumea a Treia pentru nealiniere politicã.
3. Identificaþi problemele cu care se confruntã fostele þãri coloniale.
4. Precizaþi statele care au iniþiat Miºcarea de nealiniere.

Cele 10 principii ale Conferinþei de la Bandung
1. Respectarea drepturilor omului, a obiectivelor ºi principiilor ONU
2. Respectarea integritãþii teritoriale ºi a suveranitãþii tuturor statelor
3. Recunoaºterea egalitãþii raselor umane ºi între naþiuni
4. Non-intervenþie în problemele interne ale statelor
5. Respectarea dreptului þãrilor la apãrare individualã ºi colectivã
6. Abþinerea de la exercitarea de presiuni sau acte agresive asupra altor state
7. Neutilizarea acordurilor de apãrare colectivã în interesul Marilor Puteri
8. Reglementarea litigiilor internaþionale pe cale paºnicã
9. Sprijinirea intereselor reciproce ºi a colaborãrii interstatale
10. Respectarea justiþiei ºi obligaþiilor internaþionale

Organizaþii regionale

Anul Denumirea Sediul Scopul 

1945 Liga ărilor Arabe Cairo Colaborare politică între 
statele islamice 

1948 Organiza ia Statelor Americane Washington Securitatea continentală 

1963 Organiza ia Unită ii Africane 
(din 2002, Uniunea Africană) Addis-Abeba Decolonizare, promovarea 

africanită ii 

1967 Asocia ia Na iunilor din Asia de 
Sud-Est Bangkok Dezvoltare economică şi 

reforme politice 

1969 Blocul Andin Lima Uniune comercială şi 
politică 

Nelson Mandela
(n. 1918)

Unul dintre cei mai importanþi
artizani ai desfiinþãrii

apartheid-ului în Africa de Sud.
A fost deþinut politic între 1962-

1990. În 1993 a primit premiul
Nobel pentru Pace ºi în 1994 a

fost ales preºedinte al Republicii.

Ernesto, zis Che, Guevara
(1928-1967)

S-a alãturat lui Fidel Castro
abandonând studiile de medicinã.
A renunþat la funcþia de ministru al
Industriei în noul regim dictatorial

pentru a organiza rãzboiul
revoluþionar în America Latinã.

Perspective artistice diferite asupra Lumii a Treia

 Localizaþi geografic þãrile
francofone ºi Indonezia.

 Comentaþi textul, uzând ºi de
cunoºtinþele de literaturã.

 Interpretaþi pictura (mesaj etc.).

Indonezia în drum
spre libertate,
picturã muralã,
1945 (Jakarta)

4

3 „Francofonia este acest umanism integral care se þese
în jurul Pamântului: aceastã simbiozã de energii adormite
a tuturor continentelor, a tuturor raselor care se trezesc la
contactul cãldurii lor complementare.”

(Léopold Sédar Senghor, în revista „Esprit”,
noiembrie 1962)

 Stabiliþi legãtura între
aceste principii ºi statutul
statelor semnatare.

 Identificaþi principii
asemãnãtoare cu cele
cuprinse în grupajul „Des-
pre toleranþã”.
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Libertatea

de expresie

Problemele contemporane. TerorismulProblemele contemporane. Terorismul6.

Date cheie

Secolul XX a pus în faþa omenirii noi perspective de evoluþie, cea mai importantã
fiind globalizarea. În ultimele decenii s-a realizat integrarea la nivel transcontinental a
economiilor, tehnologiilor ºi statelor naþiune în cadrul unei pieþe libere, simultan cu
intensificarea relaþiilor de interdependenþã între toate regiunile lumii.

Globalizarea a fost determinatã, în primul rând, de extinderea reþelelor de
telecomunicaþii (terestre, spaþiale) ºi de creºterea vitezei informaþiei prin mijloace tot
mai diverse: radio, canale TV internaþionale (CNN, MTV, TV5), telefonie celularã, Internet
(poºta electronicã, motoare de cãutare Google, Yahoo). Traficul de cãlãtori ºi mãrfuri
devine tot mai amplu ºi rapid. Au fost construite podul peste Bosfor ºi Eurotunelul dintre
Anglia ºi Franþa. Expansiunea comerþului, a pieþelor de capital, migraþia forþei de muncã,
turismul, competiþiile sportive internaþionale (Campionatele Mondiale de Fotbal, Jocurile
Olimpice) accentueazã sentimentul de globalizare.

Statele cele mai dezvoltate (SUA, Canada, Japonia, Marea Britanie, Germania, Franþa,
Italia) au format Grupul G7, iar ºefii acestora se reunesc anual pentru a dezbate cele mai
importante probleme ale planetei, de exemplu combaterea SIDA sau lipsa de acces la
telefonie ºi Internet a þãrilor sãrace. Din 1997, prin alãturarea Rusiei, a apãrut G8. În paralel,
activeazã Comisia Trilateralã, formatã din reprezentanþii vieþii economice ºi politice, ai mass-
media din Europa, Japonia ºi SUA, cu scopul de a realiza o alianþã între cei trei poli de
dezvoltare a lumii. Problema globalizãrii a fost abordatã în discuþiile Trilateralei din 2001.

Liberalizarea comerþului ºi investiþiilor la nivel transcontinental a fost promovatã de
organisme suprastatale precum Piaþa Comunã (azi Uniunea Europeanã), Acordul de Liber
Schimb Canada-SUA-Mexic (NAFTA) ºi Organizaþia Cooperãrii Economice Asia-Pacific.
Cel mai important rol îl are Organizaþia Mondialã a Comerþului (OMC) care reuneºte 145
de state. Globalizarea economicã a reuºit sã depãºeascã graniþele vechii lumi bipolare.
S-a accentuat concurenþa în câºtigarea de noi pieþe, îndeosebi din Lumea a Treia.

Mondializarea economiei genereazã ºi reacþii negative. Forumurile economice ºi
reuniunile OMC oferã prilejul unor ample proteste antiglobalizare din partea fermierilor,
pescarilor, liderilor sindicali ºi ecologiºtilor care se simt ameninþaþi de dumping ºi
monopoluri. Expansiunea industrialã a generat degradarea mediului, suprapopularea
marilor metropole, creºterea discrepanþei dintre bogaþi ºi sãraci, între zonele dezvoltate ºi
fostele colonii. Rezolvarea acestor probleme a fost asumatã de ONU, de organizaþiile
umanitare ºi de statele mari. Începuturile au fost fãcute de Statele Unite care, prin Planul
Marshall (1947), au început lupta „împotriva foametei, sãrãciei, disperãrii ºi haosului” din
Europa devastatã de rãzboi. În 1954, au lansat programul Hranã pentru Pace, extins la
150 de þãri care grupau trei miliarde de oameni. Protejarea mediului a fost stabilitã ca
obiectiv prioritar de cele 160 de state participante la Conferinþa de la Rio.

1958: Agenþia americanã aero-
spaþialã NASA
1961: Amnesty International
1971: Organizaþia Medici fãrã
Frontiere
1973: Comisia Trilateralã
1973: pod peste Bosfor
1975: Grupul G7
1979: Organizaþia Greenpeace
1987: Începe Intifada palestinianã
1990: Internetul
1991, 1993: Tratatele START 1 ºi 2

Criz
ã

CU CE SE CONFRUNTÃ OMENIREA?

        • sãrãcie
     • terorism
  • analfabetism
• inegalitãþi sociale
• degradarea mediului
• conflict nuclear
• suprapopulare
• epidemii 4

„Pfeifen im
Metropolendschungel”
– Fluierând în
jungla
metropolitanã,
Berlin, 2005

 Cele douã blocuri turn sunt lovite
de douã avioane civile deturnate,
provocând cãderea lor ºi moartea
a circa 3 000 de oameni.

11 septembrie 2001,
World Trade Center

1

Un avion al Japan
Air Lines deturnat de un
comando palestinian în

Libia, 1973.

Atentat cu bombã al
Grupãrii Islamice Armate

(GIA) în faþa unei ºcoli
evreieºti din Lyon, 1995.

2

3
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Personalitãþi

Teme

6 Strategii în schimbare
„Rãdãcinile actualei viziuni europene despre politica
internaþionalã (Uniunea Europeanã ca atare) sunt în filozofia
iluministã, dar, timp de trei sute de ani, politica marilor puteri
europene nu a þinut seama de preceptele filosofilor vizionari.
ªi americanii sunt copiii Secolului Luminilor. Conducãtorii
americani din secolele XVIII ºi XIX vorbeau aºa cum vorbesc
astãzi europenii. Douã secole mai târziu, americanii ºi
europenii ºi-au schimbat radical statutul ºi punctele de
vedere, prin spectaculoasa modificare în geografia puterii
intervenitã în secolul XX: când Statele Unite nu erau o mare
putere predicau cãutarea unor aranjamente – strategia celui
slab. Acum, când sunt cei mai puternici, se comportã aºa
cum au fãcut-o întotdeauna marile puteri când afiºau cultul
forþei ºi gloria obþinutã pe câmpul de bãtãlie.”

(Robert Kagan, Putere ºi slãbiciune; de ce Europa ºi
Statele Unite vãd diferit lumea?, în „Policy Review”,

nr. 113, 2002)

 Comentaþi fragmentele subliniate în doc.
6 ºi 7.

 Corelaþi doc. 1-3 cu doc. 4.

Actul final al Conferinþei de la Helsinki
8„Statele participante respectã drepturile omului

ºi libertãþile fundamentale, adicã libertatea
gândirii, a conºtiinþei, a religiei sau a
convingerilor, pentru toþi, fãrã deosebire de
rasã, sex, limbã sau religie. Statele participante
pe teritoriul cãrora se aflã minoritãþi naþionale
respectã dreptul persoanelor aparþinând
acestor minoritãþi la egalitate în faþa legilor,
dându-le posibilitatea efectivã de a beneficia
de drepturile omului ºi libertãþile fundamentale,
protejându-le interesele legitime în acest
domeniu.”

(Actul Final al Conferinþei pentru
Securitate ºi Cooperare în Europa,

1 august 1975)

 Identificaþi efecte ale globalizãrii în România.

 Ce înþelegeþi prin alienare? Argumentaþi prin exemple.

Id tifi þi ât litãþi t b i ã l ibã l t di P C i l tãt

1. Realizaþi un scurt eseu cu tema Lumea la începutul mileniului III, utilizând
informaþiile oferite de site-ul www.globalizarea.com .

2. Definiþi globalizarea. Evidenþiaþi avantajele ºi riscurile acesteia.

 Eseu: Zone ale lumii afectate major de terorismul de stat ºi de terorismul
internaþional.

Herbert Marshall McLuhan
(1911-1980)

Profesor la Universitatea din
Toronto. În cartea Galaxia

Gutenberg, publicatã în 1962, a
folosit termenul „satul global”

(Global Village).

Demonstraþie a refugiaþilor
cambodgieni la Paris, 20029

Peace Corps – agenþie federalã
americanã

Medici fãrã frontiere
(Medicins sans frontieres) – Franþa

Greenpeace – Marea Britanie

Organizaþii umanitare

7 Rãzboiul asimetric
„Marile Puteri nici nu au câºtigat, nici nu au pierdut pe
plan militar. În fapt, înfrângerea militarã a marii puteri înseºi
este imposibilã deoarece insurgenþilor le lipseºte
capacitatea de a le invada. Succesul insurgenþilor rezultã
nu dintr-o victorie militarã în teren, ci din erodarea
progresivã a capacitãþii politice de a purta rãzboiul. În
astfel de conflicte asimetrice, insurgenþii pot câºtiga victoria
ca urmare a unei situaþii de impas militar sau chiar din
înfrângere.”

(Andrew Mack, De ce marile naþiuni pierd rãzboaiele
mici?, în „World Politics”, 1972)

Efectele sãrãciei
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Graffiti, 2002

Bãtrân din Viºeu, 2001
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 Arãtaþi importanþa acestui document. Prezentaþi contextul în care a fost elaborat.

 Precizaþi o situaþie concretã în care acest act ar avea importanþã pentru persoana voastrã.
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INTERPOL – acþioneazã contra
crimei organizate, traficului de
droguri, pirateriei electronice etc.
Conferinþa pentru Securitate ºi
Cooperare în Europa (1975)
Amnesty International – monito-
rizeazã ºi susþine respectarea drep-
turilor omului.
Tribunalul Penal Internaþional
pentru fosta Iugoslavie – judecã
ºi condamnã crimele ºi genocidul
de aici.

Garantarea drepturilor omului

Dispariþia comunismului din numeroase state a marcat sfârºitul bipolaritãþii mondiale
ºi afirmarea Statelor Unite ca singura superputere a lumii. În noul context, SUA au
cãutat sã continuie procesul dezarmãrii, încheind cu fosta putere rivalã douã Tratate de
reducere a armelor nucleare strategice ºi eliminare a rachetelor intercontinentale (START
1, 2).  Negocieri similare s-au purtat cu Iranul ºi Coreea de Nord, care prin politica lor
nuclearã ameninþã pacea mondialã.

Lumea postbelicã a cunoscut multe suferinþe datoritã rãzboaielor convenþionale,
de o mare diversitate. Se apreciazã cã între 1945–1989, pe Glob au avut loc 138 de
conflicte armate care au ucis 23 milioane de oameni. Alþi cinci milioane de luptãtori au
murit în ultimul deceniu al secolului. Unele conflicte s-au remarcat ca asimetrice, datoritã
disproporþiei evidente între combatanþi (SUA–Vietnam, URSS–Afganistan) sau atipice
precum Intifada (Revolta pietrelor) palestinianã împotriva Israelului.

Stoparea acestor rãzboaie s-a realizat prin mijloace variate: misiuni de pace ale ONU,
medierea diplomaticã a Marilor Puteri, embargou asupra armelor. Au fost situaþii când
agresiunea a fost opritã tot prin forþa armatã. În rãzboaiele din Coreea (1950–1953) ºi din
Golf (1991), Statele Unite s-au pus în fruntea forþelor militare ale ONU. Dupã încetarea
Rãzboiului Rece, stabilitatea ºi securitatea în Europa au fost asigurate de NATO, care a
susþinut programul Parteneriat pentru Pace. În 1995, a fost creat Pactul de Stabilitate
pentru Europa de Sud-Est, pentru înlãturarea tensiunilor etnice care au degenerat în
rãzboiul bosniac, crearea unei pieþe regionale ºi cooperarea transfrontalierã.

Un alt pericol mondial, mult mai grav ca rãzboaiele clasice, este terorismul. Acesta
nu loveºte în forþa militarã a unui stat, ci în societatea civilã, cu scopul de a implica
emoþional populaþia ºi a crea o uriaºã presiune psihologicã asupra statului. Terorismul
apeleazã la mijloace diverse: rãpiri ºi atentate la adresa politicienilor sau chiar a sportivilor
olimpici (1972), sabotaje, distrugerea clãdirilor publice. Atentatele din SUA (2001),
înfãptuite de organizaþia Al Qaeda, au evidenþiat cã terorismul este o modalitate de
acþiune a celor slabi împotriva Marilor Puteri. El este sprijinit financiar, logistic ºi moral
de regimuri dictatoriale (Libia, Sudan, Afganistan). Fundamentalismul islamic
(Afganistan) ºi intoleranþa dintre catolici ºi protestanþi (Irlanda de Nord) reprezintã o
altã sursã a terorismului. Organizaþia pentru Eliberarea Palestinei a fost consideratã
iniþial o grupare teroristã, dar ulterior a fost recunoscutã oficial ca reprezentanta
intereselor arabilor palestinieni.

Confruntatã cu probleme tot mai complexe în ultimele decenii, comunitatea mondialã
a cãutat sã-ºi asigure coordonatele esenþiale ale existenþei sale: pacea, libertatea,
prosperitatea, cu care sã treacã într-un nou mileniu.

2 Personajul fãrã drept la glorie
„Dãruiþi meseriei lor, oamenii cu
cagule nu sunt, cum s-ar crede,
niºte automate programate pentru
a ucide. Sunt oameni care îºi exer-
seazã, zi de zi, calitãþile morale, fizice,
intelectuale. Antiteroristul nu e un
actor, nu e un model, nu e un om
de succes. El e cel mai disimulat ins
din lume. Discret, invizibil, atent.
Personajul fãrã drept la glorie!
Nimeni nu-i va închina poeme,
nimeni nu-i va da medalii, puþini vor
avea timp sã-i mulþumeascã.”

(Constantin Bran, Terorismul-
cancerul mileniului III, în revista

Spirit militar modern, 5, 2004)

Date cheie

1992: Conferinþa de la Rio de
Janeiro
1993: Conferinþa de Cooperare
Asia-Pacific
1993: Tribunalul Penal
Internaþional
1994: Eurotunelul
1994: Parteneriatul pentru Pace
1994: Organizaþia Mondialã a
Comerþului
1995: Organizaþia pentru Secu-
ritate ºi Cooperare în Europa
2005: Conferinþã mondialã pentru
prevenirea bioterorismului

Luptãtor român în Irak1

Cazu
l

Bosn
iei

GENOCID
În anii 1992-1995, Bosnia-Herþegovina

a fost teatrul luptelor dintre etnicii bosniaci
(musulmani) ºi sârbi (ortodocºi). Armata

Republicii Sârbe din Bosnia a început procesul de
purificare etnicã ºi de executare a enclavelor musulmane.

Acþiunea a culminat cu executarea a mii de musulmani din
Srebenicza (1995). Bosnia-Herþegovina a intentat un proces
de genocid Serbiei ºi Muntenegrului (1993) considerând cã
s-a materializat intenþia de nimicire parþialã sau totalã a unor
grupuri etnice, rasiale ºi confesionale. Partea iugoslavã nu a
recunoscut decât un „rãzboi civil”. Procesul a fost redeschis
în 2006, pe baza Convenþiei privind genocidul adoptatã de
ONU în 1948.

Acþiunile sârbilor bosniaci, sprijiniþi moral ºi material de
federaþia iugoslavã, au fost aspru sancþionate de comunitatea
internaþionalã: excluderea din ONU, embargou economic ºi
asupra armelor, bombardamente ale NATO, blocarea aderãrii
la Uniunea Europeanã, crearea Tribunalului Penal Inter-
naþional, o imagine defavorabilã pe plan extern.

Radko Mladici
(n. 1943, Bosnia
Herþegovina). Fost
ºef al Statului ma-
jor al Republicii
Sârpska (Armata
Sârbã Bosniacã)
între 1992 ºi 1995,
în timpul rãzboiului
din Bosnia. În
1996, alãturi de alþi
lideri sârbi a fost acuzat de crime de rãzboi ºi
genocid de Tribunalul Internaþional pentru
crime de Rãzboi pentru fosta Iugoslavie de la
Haga, în legaturã cu asediul oraºului Sarajevo,
când 10 000 de persoane au fost ucise, pentru
masacrul de la Srebrenicza, din iulie 1995.

8 100 musulmani bosniaci, bãrbaþi ºi copii
de sex bãrbãtesc, au fost uciºi. Urmãrit penal,
în prezent se ascunde.
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Organizaþii
internaþionale

 Amintiþi-vã ce aþi învãþat în anii anteriori pentru a
exemplifica diversele tipuri de rãzboaie.

 Analizaþi consecinþele acestor rãzboaie
(grupajul „Genocid”).

Teme
1. Identificaþi câteva calitãþi pe care trebuie sã le aibã un voluntar din Peace Corps
ºi un luptãtor antitero.
2. Apreciaþi importanþa Jocurilor Olimpice pentru societatea contemporanã.
3. Menþionaþi problemele lumii contemporane.

Corpul Pãcii

Greenpeace

Federaþia Ecologistã din
România, Constanþa4
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Iresponsabilitatea
umanã

3 Protecþia globalã a mediului
„Recunoscând natura integralã ºi inter-dependentã a Pãmântului, casa
noastrã, proclamãm urmãtoarele:
Oamenii se aflã în centrul strãdaniilor noastre pentru o dezvoltare
susþinutã. Ei au dreptul la o viaþã sãnãtoasã ºi productivã în armonie cu
natura. Dreptul la dezvoltare trebuie îndeplinit astfel încât sã respecte în
mod echitabil necesitãþile de dezvoltare ºi mediu ale generaþiilor prezente
ºi ale celor viitoare. Statele vor coopera în spiritul parteneriatului global
pentru a conserva, proteja ºi restabili sãnãtatea ºi integritatea
ecosistemului Pãmântului. Mediul ºi resursele naturale ale oamenilor
aflaþi sub opresiune, dominaþie sau ocupaþie vor fi protejate. Pacea,
dezvoltarea ºi protecþia mediului sunt interdependente ºi indivizibile.”

(Declaraþia Conferinþei ONU pentru Mediu ºi Dezvoltare, Rio de
Janeiro, iunie 1992)

Tipologia rãzboaielor contemporane

Tipul de 
conflict 

Regiunea  Perioada Forţe combatante 

China 1919 – 1949 Na ionalişti Comunişti 

Cuba 1956 – 1959 For e 
guvernamentale Comunişti 

Irlanda de 
Nord Din 1968 Irlandezi, catolici Englezi, 

protestan i 

Război civil 

Liban 1975 – 1991 Libanezi creştini Musulmani 

Cehoslovacia 1968 Cehoslovacia 

URSS, RDG, 
Polonia, 
Ungaria, 
Bulgaria 

Afganistan 1979 – 1989 Afgani, 
musulmani URSS 

Kuweit 1990 – 1991 Kuweit Irak 

Invazii 

Irak 1991 – 2003 Irak SUA, coali ie 
interna ională 

Bosnia 1992 – 1995 bosniaci, 
musulmani sârbi, ortodocşi Război  

etnic Kossovo 1999 albanezi sârbi 

Israel 1948, 1967, 
1973 

Israel, mişcarea 
sionistă 

Egipt, Siria, 
Iordania, 

fundamentalişti 
islamici 

Peninsula 
Coreea 1950 – 1953 Coreea de Sud, 

SUA 
Coreea de 

Nord, China 

Vietnam 1959 – 1975 Vietnamul de 
Nord 

Vietnamul de 
Sud, SUA 

Război pentru 
teritorii 

Insulele  
Malvine 1982 Marea Britanie Argentina 

Indochina 1946 – 1954 Vietnamezi Francezi 
Indonezia 1945 – 1949 Indonezieni Olandezi 

Kenya 1952 – 1960 Rebelii Mau-Mau Marea Britanie 
Algeria 1954 – 1962 Na ionalişti Fran a 

Război de 
independen ă 

Angola 1961 – 1975 Na ionalişti Portugalia 
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România în „Tratatul de la Varºovia”

Budapesta  – 1956

Gheorghe Gheorghiu-Dej (1901-1965).
Prim-vicepreºedinte al Consiliului de Miniºtri

(1948-1952), prim-ministru (1952-1955),
preºedinte al Consiliului de Stat (1961-1965),

prim-secretar al C.C. al P.C.R. (1955-1965)

Repere: Anul 1956 în Europa ºi în Lume

febr.: Congresul XX al PCUS
oct.: nemulþumiri în Polonia
oct.-nov.: revolta din Ungaria
nov.: Nasser, Nehru ºi Tito creeazã Miºcarea de nealiniere. Naþionalizarea Canalului de Suez de
cãtre Nasser.
Campania celor „100 de flori” lansatã de Mao Zedong în China – ruptura de linia moscovitã
oct.-nov.: noi valuri de arestãri în România cu scopul de a preveni o posibilã revoltã, în contextul
revoltei maghiare.

Înfruntarea dintre tancurile sovietice ºi
insurgenþii unguri înarmanþi, 4-12
noiembrie 1956

Începutul revoltei maghiare, octombrie 1956

Tratatul de la Varºovia a fost o alianþã militarã a statelor comuniste din
Europa de Est – (Bulgaria, Cehoslovacia, Republica Democratã Germanã,
Polonia, România, Ungaria ºi Albania – pânã în 1968, când s-a retras, în timpul
conflictului sino-sovietic), cu excepþia Iugoslaviei, sub conducerea Uniunii
Sovietice. S-a dorit a fi o reacþie ideologicã la Pactul Nord-Atlantic, fiind întemeiat
la iniþiativa lui Nikita Hrusciov, în 14 mai 1955. A fost mai degrabã un
„parteneriat”, în care URSS domina celelalte state semnatare ale pactului.

România a fost, în general, un partener fidel al Tratatului. În epoca
Ceauºescu au apãrut fricþiuni în politica dusã de regimul comunist din
România, pe mãsurã ce Ceauºescu dorea sã promoveze o politicã externã
din ce în ce mai autonomã faþã de Moscova.

Tratatul de la Varºovia, ca ºi NATO de altfel, nu s-a implicat direct în
conflictele militare. Cãderea regimurilor comuniste din Europa de Est în 1989
(între care ºi cel din România), ºi absenþa intervenþiei militare sovietice au
fãcut ca Pactul sã-ºi piardã importanþa. Astfel, la 1 iulie 1991, la întâlnirea de
la Praga, când a fost în mod oficial dizolvat, el devenise deja caduc.

În timpul revoltei maghiare, România lui Gheorghiu-Dej s-a implicat cu
fidelitate în lupta împotriva insurgenþilor ºi a guvernului mandatat de populaþie,
condus de Imre Nagy. Mai întâi, sub acoperirea unei misiuni a Crucii Roºii
Române, care ducea medicamente pentru rãniþi; încã din primele zile ale revoltei
Aurel Mãlnãºan ºi Walter Roman au fost în misiune de informare în Ungaria,
rol pe care l-au jucat pentru Uniunea Sovieticã. Apoi, Walter Roman a fost cel
care l-a convins pe Nagy ca, împreunã cu grupul sãu, sã meargã în România,
promiþându-i cã vor beneficia de dreptul de azil. Aceastã promisiune nu a fost
niciodatã respectatã. Dupã ce au stat în regim de izolare la Snagov, aceºtia au
fost predaþi regimului comunist maghiar reinstaurat cu ajutorul tancurilor
sovietice, condus de Janos Kadar. Majoritatea, în frunte cu Nagy, au fost
executaþi în 1958.

Cele douã momente majore ale intervenþiei / neintervenþiei României în cadrul Tratatului de la Varºovia sunt „Ungaria
1956” ºi „Cehoslovacia 1968”. Evenimentele sunt subsumabile celor douã mari perioade ale comunismului românesc: epoca
Dej ºi epoca Ceauºescu.

 Precizaþi cauzele revoltei maghiare.
 Explicaþi prezenþa României în Tratatul de la Varºovia.
 Eseu liber: Mobilurile participãrii României la intervenþia în

Ungaria.
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Praga – 1968

Sfârºitul „Primãverii de la Praga”, trupele Tratatului
de la Varºovia au invadat Cehoslovacia. Blindatele
sovietice sunt atacate cu pietre la Praga, 21 august 1968

„Aprecierea fãcutã de Prezidiul Comite-
tului Central al Partidului Comunist al Uniunii
Sovietice cu privire la contribuþia noastrã în
Ungaria în restabilirea situaþiei normale ºi
ajutorarea guvernului Kadar ºi a conducerii
partidului socialist-muncitoresc ºi a guvernului
muncitoresc þãrãnesc din Ungaria, în frunte
cu Kadar, este pozitivã din partea tovarãºilor
[sovietici]. Foarte frumos ºi cald apreciat din
partea tovarãºilor, ca cele ce au urmat ºi
despre care aþi fost informaþi.”

(Gheorghe Gheorghiu-Dej, Stenograma
ºedinþei Biroului Politic al CC al PMR, 1

decembrie 1956)

În august 1968 comuniºtii reformatori conduºi de Alexandr Dubcek, partizani ai „comunismului cu faþã umanã”, l-au înlocuit
de la conducerea partidului pe Antonin Novotny, declanºând un proces de reforme cunoscut sub numele de „Primãvara de la
Praga”. Îngrijoraþi de pierderea controlului asupra Cehoslovaciei, ca ºi de influenþa pe care o asemenea schimbare de politicã o
putea avea asupra celorlalþi sateliþi ai sãi, URSS provoacã o intervenþie a statelor membre ale Pactului de la Varºovia (Bulgaria,
Polonia, Germania de Est ºi Ungaria). România nu ia parte la intervenþia armatã. Mai mult, speriat cã URSS ar putea interveni
militar ºi în România, fapt inedit în politica de pânã atunci a regimului comunist, Ceauºescu face apel la populaþia þãrii sã-l
sprijine. Dupã anii de teroare din epoca Dej ºi de umilire naþionalã faþã de sovietici, gestul – ºtim astãzi cã era autentic – al lui
Ceauºescu i-a atras un mare capital de simpatie din partea populaþiei. În fine, sovieticii nu intervin ºi în România, iar politica lui
Ceauºescu nu intrã în contradicþie cu obiectivele majore de politicã externã ale sovieticilor. Acesta este momentul în care Ceauºescu
câºtigã un grad ridicat de autonomie faþã de Moscova în politica externã, comparativ cu ceilalþi sateliþi ai URSS.

Repere: Anul 1968 în Europa
iul: Uniunea vamalã europeanã (între cei „ºase”)
21/21 aug. (noaptea): invadarea Cehoslovaciei de cãtre URSS
mai: prima noapte pe baricade la Paris; manifestaþie intersindicalã, dizolvarea Camerei, manifestaþia „majoritãþii tãcute”,
grevele paralizeazã Franþa

„Dragi tovarãºi,
Cetãþeni ai Þãrii româneºti,

[...] Pãtrunderea trupelor celor cinci þãri socialiste în Cehoslovacia constituie o mare greºealã ºi o primejdie
gravã pentru pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Este de neconceput în lumea de astãzi,
când popoarele se ridicã la luptã pentru a-ºi apãra independenþa naþionalã, pentru egalitatea în drepturi, ca un
stat socialist, ca state socialiste sã încalce libertatea ºi independenþa altui stat. Nu existã nici o justificare, nu
poate fi acceptat nici un motiv de a admite, pentru o clipã numai, ideea intervenþiei militare în treburile unui stat
socialist frãþesc. (...) Am hotãrât ca începând de astãzi sã trecem la constituirea gãrzilor patriotice înarmate,
alcãtuite din muncitori, þãrani ºi intelectuali, apãrãtoare ale independenþei patriei noastre socialiste. (...)
S-a spus cã în Cehoslovacia existã pericolul contrarevoluþiei. Se vor gãsi mâine unii care sã spunã cã ºi aici,
în aceastã adunare, se manifestã tendinþe contrarevoluþionare. Rãspundem tuturor: întregul popor român nu
va permite nimãnui sã încalce teritoriul patriei noastre. (...)
Sã fiþi gata, tovarãºi, sã ne pãstrãm în orice moment patria socialistã, România.”

(Cuvântarea lui Nicolae Ceauºescu din Piaþa Palatului, din 21 august 1968)

      Nicolae Ceauºescu (1918-1989)
Dupã ocupaþia sovieticã, prim-secretar al Uniunii Tineretului Comunist (1944-1945). Ocupã posturi de conducere în
Ministerul Agriculturii ºi Armatã, în perioada stalinistã. Din 1952 este membru al Comitetului Central, iar din 1954
membru plin al Biroului Politic. Asigurându-ºi fidelitatea unei bune pãrþi a aparatului, dupã moartea lui Gheorghiu-Dej,
în 1965, devine prim-secretar al Partidului. Pentru a-ºi consolida puterea joacã pe cartea „destalinizãrii” ºi a
„independenþei naþionale” faþã de Moscova, politicã ce va culmina în 1968. Dupã o primã perioadã de deschidere
cãtre Occident în plan extern (1965-1980), se orienteazã cãtre o politicã autonomistã, naþional-comunistã, care va lua
sfârºit odatã cu schimbarea de regim din 1989, când este executat de noua putere, împreunã cu soþia sa, Elena.

„Nu am spus ºi nu voi spune vreodatã cã «atunci» am intrat în partid fãrã voia
mea: cã aº fi fost împins, constrâns, înºelat. ªi nu voi spune cã numai pentru a avea o
armã (pe care s-o întorc, pe datã, împotriva comuniºtilor), am «aderat». Pentru cei
care mã condamnã sunt condamnabil: fãcusem puºcãrie, bãgat de cãtre comuniºti, iar
eu intru în partidul lor!; pentru cei care mã acuzã de lipsã-de-luciditate (cum de mã
lãsasem orbit de un discurs-de-la-balcon?, cum de crezusem cã Ceauºescu putea sã
polarizeze – ºi sã conducã! – antirusismul real al românilor?), rãmân un «îmbrobodit»,
un «fraier». (...) La urma urmei, pe mine m-am înºelat. Numai cã... într-un moment ca
acela, nu puteam face sã tacã glasul viscerelor mele – de basarabean. Chiar în timpul
«cooptãrii», aºteptând sã-mi vinã rândul (am fost ultimul), îmi ziceam:

«Uite-i, pe fiecare din cei ca mine: Pãunescu – el îºi zice oltean, este oltenete, dar...
e nãscut la noi, în Basarabia; uite-l pe Aurel Dragoº Munteanu: ardelean pânã-n vârful
unghiilor, antipatic, dar... ºi el, nãscut tot la noi, în Basarabia; Mariana Costescu: nu e
doar o fatã drãguþã, chiar frumoasã – dar e ºi basarabeancã de-a mea, declaratã ca
atare... Cât despre Paul Schuster, sigur cã e sas ºi nu din cale-afarã de simpatic – dar,
dacã ne gândim bine, saºii sunt un fel de basarabeni, nu? Ba da, ba da... Mai rãmâne,
ca o excepþie, Ivasiuc – el nu e de-al nostru, basarabean, în fine, el rãmâne excepþia
care întãreºte regula.»... ”

(Paul Goma, Soldatul câinelui, Ed. Humanitas, 1991)

 Explicaþi ce înþelege scriitorul-martor prin „nu puteam face sã tacã glasul viscerelor mele – de basarabean”.
Ce  spera? Þineþi cont de statutul internaþional al Basarabiei în anul 1968.

 Comparaþi poziþia României în cele douã momente 1956, 1968.



102

 Denumeºte elita (din punct de
vedere cultural, politic etc.)

 Interpreteazã singur textul ima-
ginii. Crezi cã are vreo legãturã cu
„Porumbelul pãcii”?

 Cum poate fi încadrat ideologic
autorul inscripþiei?

 Comentaþi eseul în clasã.
 Redactaþi un referat cu tema

Toleranþã-intoleranþã, bazat pe
argumentarea aspectelor pozitive
ale toleranþei.

Prin decembrie anul trecut am fost
la Heidelberg sã vizitãm o cunoºtinþã
ºi sã vedem ºi noi câte ceva din vestitul
oraº universitar. Dar cum vremea fu tare
nasoalã – bãtea un vînt cumplit, de-ai fi
zis cã-i Crivãþul din patria vodcii – am
stat mai mult prin cafenele, la cãlduricã.
Dar puþinul petrecut pe strãzile oraºului
mi-a oferit totuºi posibilitatea de-a mai
trage repejor niscaiva poze. Printre
altele am fotografiat o inscripþie de pe
un zid „pacifist” – pe o bisericã
protestantã unul din ziduri era acoperit
cu o picturã reprezentând, printre altele,
un porumbel cu o ramurã de mãslin în
cioc. Ulterior, cineva a þinut sã
fericeascã pe toþi trecãtorii cu
înþelepciunea-i profundã, scriind fain,
citeþ, pe zid: „Eliten” sind Rassisten.
Carevasãzicã: „Elitele” sunt rasiºti.
Acum, dacã stau sã analizez inscripþia
muralã, primul lucru ce dã de gîndit sunt
ghilimele între care a fost aºezat
termenul elite: Ce-o fi vrut omul sau
oama ceea sã ne spunã? Cã de fapt nici
nu prea existã elite? Cã cele care existã
sunt pseudoelite, deci trebuie aºezate
între ghilimelele? Sau, elitele adevãrate
existã, dar nu sunt rasiºti? ªi, oare n-ar
fi fost mai corect sã se spunã rasiste?
Tare curios ºi întortocheat mai sunã
chestia asta cu «„Elitele“ sunt rasiºti».

Dar te pomeneºti cã de fapt aici este
vorba de ideea de egalitate, mai bine
spus de egalitarism (moºtenire grea a
revoltei studenþeºti din ’68), idee care
exclude ideea de elitã, care elitã, vezi
Doamne, cred unii cã e de sorginte
nazistã, respectiv a fost compromisã de
naziºti prin ideologia unui
Herrenmensch (termen preluat de la
Nietzsche ºi bãgat în patul nu al lui
Procust, ci al lui Goebbels ºi al lui
Hitler), care Herrenmensch – om supe-
rior, adicã tot neamþul, tot arianul – îi
privea de sus pe evrei, dar ºi pe
polonezi, pe ruºi, pe români..., ca sã nu

mai vorbim de chiar rasele
diferite, în special de negri.
Desigur, în fond n-a existat
consecvenþã ideologicã în
privinþa aceasta (ucrainenii,
croaþii ºi românii – pânã-n
’44 – le-au fost aliaþi
nemþilor, iar japonezii chiar erau de altã
rasã...), ea rezumându-se în cele din urmã
la rãzboiul total ºi la soluþia finalã (die
Endlösung): exterminarea evreilor.

Deci, care sã fie oare adevãratul mesaj
ce trebuia sã ajungã la trecãtori-cititori?
Greu de spus. Cert este cã orice þarã se
sufocã, mai devreme ori mai târziu, dacã
se lasã dominatã de egalitarism, acesta
funcþionând legic în jos: Cum nu toþi pot
fi bogaþi ºi s-o ducã bine – ia sã nu fie
nimeni! Þãrile ieºite din comunism cunosc
fenomenul prea bine ºi se vor lupta încã
ani buni cu structuri mentale ruginite la
nivelul caprei vecinului. Cealaltã
problemã, însã, este cã o þarã care ºi-a
distrus elita (elitele, dacã vreþi) – aºa cum
s-a întîmplat în România comunistã –, care
investeºte prea puþin în educaþie, în tineret,
în culturã – ea se va confrunta mai
devreme ori mai târziu cu o mediocritate
la nivel înalt. Lipsa de elan reformist din
ultimii ani în Germania reunitã, datoratã
inclusiv reunificãrii – care a apãsat greu
din punct de vedere financiar pe bugetul
de stat, dar care a ºi dus la un fel de iluzie
falsã la nivelul administraþiei Kohl,
respectiv coaliþia CDU/CSU/FDP, anume
cã dupã o astfel de izbândã istoricã,
lucrurile nu mai pot merge decât în sus!
Dar ele s-au încãpãþânat sã o ia în jos,
datoriile publice au crescut vertiginos sub
Kohl, ºomajul la fel, elita politicã
nereuºind sã ofere soluþii adecvate ºi la
timp pentru multitudinea de noi provocãri
economice, sociale ºi politice (glo-
balizarea, ºomajul, sãrãcirea crescândã –
ceea ce încã nu înseamnã, desigur, cã e
mare sãrãcie în Germania, Doamne fereºte
–, imigranþi neintegraþi etc. „Elitele”

©©©© ©
 M

. A
.

Germaniei – cel puþin în ce le priveºte  pe
cele politice – îºi meritã ghilimelele (la
fel, probabil, ºi cele româneºti...). În ce
mãsurã ele sunt ºi „rasiºti“, adicã rasiste
– asta se va vedea poate atunci când într-un
fel sau altul vor fi nevoite sã rezolve
statutul celor 7 milioane de strãini ce
trãiesc în Germania, în special al celor
peste 2 milioane de turci. Pentru cã un
lucru este clar: Neintegrarea strãinilor va
reprezenta o provocare negativã în plus
pentru societatea germanã odatã cu fiecare
creºtere a ºomajului, odatã cu fiecare
înrãutãþire a situaþiei economice. Strãinii
þinuþi drept strãini, marginalizaþi
reprezintã pentru orice societate o
Zeitbombe, o bombã cu explozie
întârziatã. Culmea însã este cã mulþi
germani sunt ei înºiºi convinºi cã
Germania are nevoie de strãini, altfel,
realmente, societatea etnicã germanã sau
veºnica naþiune întârziatã (cum scria
deunãzi cineva) ar încremeni în proiect –
ca sã mã folosesc de-o formulã renumitã.
(apãrut în „Monitorul”, rubrica Teutonul

român, Iaºi, 15 august 1998)

Susþinerea argumentatã a unui punct de vedere într-o discuþie / într-un referat
pe teme de istorie

„Despre elite ºi rasiºti”
Michael ASTNER
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Descoperirea în sursele de informare a perspectivelor multiple asupra evenimentelor ºi
proceselor istorice
Folosirea mijloacelor ºi a tehnologiilor de informare ºi comunicare pentru investigarea unui
eveniment sau proces istoric

Holocaustul

 Notaþi pe caiet informaþiile obþinute din aceste docu-
mente.

 Argumentaþi titlul doc. 1.
 Identificaþi mãrturiile orale, documente oficiale,

opiniile istoricilor.
 Elaboraþi un eseu despre Holocaust pe baza acestor

surse.

15 „(...) Oricum, acesta a fost proiectul care, materializat, ar fi însemnat o
construcþie politicã împinsã pânã departe, peste Polonia, în stepele ruseºti, teritorii
golite de populaþia lor (prin expulzare sau exterminare) ºi colonizate cu germani.
(...) Ar fi fost în plus, spre deosebire de America, o mare comunitate etnic
omogenã, reunind indivizi de aceeaºi rasã. Nebunesc proiect, fireºte, ºi criminal
pe deasupra. Prins însã într-un sistem ideologic ºi de reprezentãri care, încã o
datã, nu este exclusiv german (chiar dacã împins de Hitler la extrem), ci a aparþinut
unei lumi ºi unei epoci. Naþionalism, expansionism, elitism, rasism – aceasta a
fost lumea modernã (care pânã la urmã nu putea sã nu genereze ºi un caz ex-
travagant ca Hitler). (...) Cât despre tratamentul rezervat «elementelor indezirabile»
(categorie prin excelenþã elasticã), un alt contemporan al lui Hitler, francezul Alexis
Carrel, medic ilustru, laureat al premiului Nobel, recomanda cu nonºalanþã
camerele de gazare. Hitler a fost ceea ce a fost, el mai întâi, dar a fost ºi produsul
unei mentalitãþi, destul de larg împãrtãºitã.”

(Lucian Boia, Douã secole de mitologie naþionalã)

4 „Acest gen de operaþiuni este rezultatul unei întregi planificãri, deoarece
lagãrele morþii constituiau un mecanism complicat în care, dintr-o întreagã
armatã de specialiºti, fiecare îºi juca precis rolul. La prima vedere, aceastã
maºinãrie este de o simplitate înºelãtoare, dar o privire mai atentã desco-
perã cã operaþiunile din centrul de exterminare se înrudesc în unele privinþe
cu metodele de producþie complexe dintr-o uzinã modernã.“

(Raul Hilberg, Exterminarea evreilor din Europa)

2 Himmler cãtre SS
Un membru al SS trebuie sã fie cinstit, credincios ºi bun tovarãº faþã de
compatrioþii sãi, dar nu ºi faþã de reprezentanþii altor þãri. Spre exemplu,
destinul unui rus sau al unui ceh nu-l intereseazã. De la aceste popoare noi
vom lua tot ceea ce este de sânge bun. Le vom lua chiar ºi copiii ºi îi vom
creºte la noi. Ne este complet indiferent sã ºtim în ce condiþii trãiesc aceste
popoare, daca trãiesc în bunãstare sau în mizerie. Aceastã populaþie ne
intereseazã doar din punctul de vedere al nevoii noastre de sclavi pentru
dezvoltarea Kultur-ii noastre. Nu mã intereseazã dacã zece mii de rusoaice
mor de epuizare sãpând un ºanþ antitanc, dacã acest ºanþ va fi fãcut pentru
Germania. (...) este o crimã împotriva propriului nostru sânge sã-þi faci griji
pentru ele ºi sã le alãturi unui anume ideal care va îngreuna viaþa copiilor ºi
nepoþilor noºtri. Dacã cineva vine ºi-mi spune: «Nu pot folosi femei ºi copii
la sãpatul tranºeelor, este inuman, vor muri.», eu va trebui sã rãspund:
«Eºti un ucigaº al propriului tãu sânge, cãci dacã tranºeul nu este terminat,
atunci soldaþii germani vor muri, fiii mamelor germane, propriul nostru
sânge.»

(Cuvântarea lui Himmler – ºeful SS – la Poznan, Polonia, 4 oct. 1943)

Termeni specifici (concepte juridice elaborate
ca urmare a rãzboiului)

Crimele supuse judecãþii Tribunalului de la Nürnberg
a) Crimele împotriva Pãcii: adicã dirijarea, pregãtirea, declanºarea sau ducerea unui
rãzboi de agresiune sau a unui rãzboi care violeazã tratatele, asigurãrile sau acordurile
internaþionale, ori participarea la un plan concertat sau la un complot pentru ducerea
la îndeplinire a unuia dintre actele de mai sus;
b) Crimele de rãzboi: adicã violarea legilor ºi regulilor rãzboiului. Aceste violãri
cuprind asasinatul, relele tratamente, deportarea la muncã forþatã sau în alt scop
– fãrã sã se limiteze însã la acestea – a populaþiilor civile din teritoriile ocupate,
asasinatul sau relele tratamente ale prizonierilor de rãzboi sau a persoanelor pe
mare, execuþia prizonierilor, jefuirea bunurilor publice sau private, distrugerea
fãrã motiv a oraºelor ºi a satelor sau devastarea care nu se justificã din
considerente militare;
c) Crimele împotriva umanitãþii: adicã asasinatul, exterminarea, aducerea în stare
de sclavie, deportarea ºi orice alt act inuman comis împotriva oricãrei populaþii
civile, înainte de sau în timpul rãzboiului, ori chiar persecuþiile din motive politice,
rasiale sau religioase, dacã aceste acte sau persecuþii – care au constituit sau nu
o violare a dreptului intern al þãrii în care au fost sãvârºite – au fost comise în
continuarea oricãrei crime care intrã în competenþa Tribunalului sau în legãturã
cu aceastã crimã.
Conducãtorii, organizatorii, provocatorii sau complicii care au luat parte la elaborarea
sau la executarea unui plan concertat ori a unui complot pentru a comite una
dintre crimele mai sus definite sunt responsabili de toate actele sãvârºite de orice
persoanã care a executat acest plan.

3  Selecþia rapidã
„Cineva traduse ordinele. Trebuia sã coborâm cu bagajele ºi sã le punem jos
de-a lungul trenului. (...) Cu toþii se agitau în jurul bagajelor, se cãutau, se
chemau, însã cu sfialã, cu glas scãzut. Zece SS-iºti înfipþi pe picioarele lor
depãrtate, stãteau la distanþã, cu un aer absent. La un moment dat se apropiarã
ºi, fãrã sã ridice glasul, cu feþele împietrite, luându-i de-o parte, începurã sã-i
ia repede la întrebãri pe unii dintre noi: «Vârsta? Sãnãtos sau bolnav?» ªi dupã
rãspuns ne arãtarã douã direcþii diferite. (...) Acolo unde ne aºteptam la ceva
groaznic, apocaliptic, în aparenþã nu se aflau decât poliþiºti. Era în acelaºi timp
surprinzãtor ºi dezarmant. Cineva care îndrãznea sã-ºi facã griji cu privire la
bagaje, i se rãspundea: «bagajele, dupã». Altuia care nu voia sã-ºi pãrãseascã
soþia, îi spuserã: «dupã, veþi fi din nou împreunã». Multelor mame care refuzau
sã se despartã de copiii lor, le spuserã: «bine, bine, rãmâneþi cu copiii». (...) În
mai puþin de zece minute mã aflai în grupul bãrbaþilor sãnãtoºi. Ce li se întâmplã
celorlalþi – femei, copii, bãtrâni – ne fu imposibil sã aflãm atunci. Noaptea îi
înghiþi pur ºi simplu.“

(Primo Levi, Mai este oare acesta un om?)

11 „M-am întors din morþi”
„ªi m-am întors. Voi nu ºtiþi ce înseamnã sã te întorci de acolo. Te întorci de
acolo ºi chiar de mai departe.
M-am întors dintr-o altã lume în aceastã lume pe care n-am pãrãsit-o, ºi nu
ºtiu care dintre ele este adevaratã. Spuneþi-mi, m-am întors dintr-o altã lume?
Pentru mine, eu sunt încã acolo ºi acolo mor în fiecare zi puþin câte puþin, mor
din nou odatã cu moartea tuturor celor care au murit ºi nu mai ºtiu când visez
ºi când nu visez. (...)
M-am întors din morþi ºi am crezut cã aceasta îmi va da dreptul sã le vorbesc
altora, iar când m-am aflat în faþa lor n-am avut nimic a le spune, pentru cã
acolo am învãþat cã nu poþi sã le vorbeºti altora.”
(Charlotte Delbo – deportatã la Auschwitz, transferatã apoi la Ravensbrük, O

cunoaºtere fãrã rost, Edition du Minuit, Paris, 1970. )
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EVALUARE

I. Completaþi spaþiile libere cu informaþia istoricã corespunzãtoare:
1. Organizaþie internaþionalã, înfiinþatã dupã Primul Rãzboi Mondial ......................................................
2. La 28 iunie 1919 a fost semnat la Versailles Tratatul de pace cu .......................................................
3. Confruntare postbelicã între cele douã superputeri, S.U.A. ºi U.R.S.S ..............................................
4. Organizaþie militarã a statelor comuniste, înfiinþatã în 1955...............................................................
5. Termen folosit de Winston Churchill pentru a defini împãrþirea Europei .............................................
6. Curent politic neutralist ........................................................................................................................

25 puncte

II. Scrieþi literele corespunzãtoare urmãtoarelor evenimente în ordinea cronologicã a desfãºurãrii lor:
a) Rãzboiul de ºase zile; b) Pactul Briand-Kellogg; c) înfiinþarea ONU.

15 puncte

III. Elaboraþi în aproximativ o jumãtate de paginã un text istoric, având în vedere urmãtoarele personalitãþi, date
ºi termeni: rãzboi, Nicolae Titulescu, dezarmare, 1919, neutralitate.
Se puncteazã structura compoziþiei, utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/
logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

14 puncte

IV. Citiþi cu atenþie urmãtorul text: „În istoria miºcãrii comuniste, creºterea influenþei chineze în interiorul blocului
socialist constituie unul dintre evenimentele majore ale anilor 50, explicând, el singur, dezmembrarea blocului
de la sfârºitul aceluiaºi deceniu. Ultra-centralizat ºi ierarhizat, sistemul comunist mondial nu a suportat
dezvoltarea, în sânul sãu, a unui al doilea pol de putere.” (Jean Francois Soulet, Istoria comparatã a statelor
comuniste din 1945 pânã în zilele noastre, Editura Polirom, Iaºi, 1998)

1. Precizaþi tipul de conflict prezentat în text .  6 puncte

2. Menþionaþi „adversarul” Chinei în acest caz.     6 puncte

3. Precizaþi, pe baza textului, o cauzã ºi, respectiv, o consecinþã a acestui conflict.    4 puncte

4. Menþionaþi ºi un alt exemplu care contrazice „unitatea ” lumii comuniste.
6 puncte

    Total 26 puncte

V. Citiþi cu atenþie urmãtorul text: „Începând cu epoca rãzboiului rece, termenul de Lumea a treia desemneazã un
ansamblu de þãri care s-au demarcat de «blocurile» occidental ºi sovietic. Intrarea acestei noi componente pe
scena mondialã capãtã forma afro-asiatismului. Preocupate de a trece de la independenþa juridicã la dezvoltarea
autonomã, statele recent decolonizate se organizeazã în grupuri de solidaritate, ºi aceasta chiar imediat dupã
rãzboi. Încã din primãvara lui 1947, la iniþiativa Indiei, o conferinþã a naþiunilor asiatice adunã la New Delhi peste
150 de delegaþi veniþi din 25 de þãri ale Asiei pentru a trata problemele decolonizãrii ºi subdezvoltãrii.” (Pierre
Milza, Serge Berstein, Istoria secolului XX, Editura All, Bucureºti, 1998)

2 puncte
1. Precizaþi douã caracteristici ale Lumii a Treia.  6 puncte
2. Menþionaþi un stat-lider.  4 puncte
3. Precizaþi, pe baza textului, problemele cu care se confruntã.
4. Argumentaþi rolul pe care îl au aceste þãri în relaþiile internaþionale.        4 puncte

Total 18 puncte

10 puncte din oficiu
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Arhitectura religioasã
contemporanã îºi asumã tot mai

mult idealurile ecumenice
(dialogul între toate religiile
lumii), tinzând spre forme de

exprimare cu un subliniat
caracter de universalitate.

Bisericile, sinagogile, moscheile
ºi templele îºi adapteazã

dimensiunile la numãrul în
creºtere al credincioºilor,

asumându-ºi, totodatã, nevoia de
frumos – tradiþie ºi modernitate –

a zilelor noastre.

Mesajul ecumenic ºi principiile
drepturilor omului au un mesaj

tot mai nuanþat asupra
individului ºi societãþii.

Respectul pentru credinþa
celuilalt trebuie sã constituie

un principiu esenþial.

FIªA PROFESORULUI:  Dialogul ecumenic

I. Concepte de aprofundat:
ideal ecumenic, libertate confesionalã, ideologie fundamentalistã, diversitate
religioasã, pelerinaj religios, arhitecturã religioasã

II. Probleme cheie
1. Mesajul ecumenic ºi drepturile omului.
2. Impactul fundamentalismului asupra individului ºi societãþii.
3. Rolul arhitecturii religioase în spaþiul public.
4. Toleranþã ºi diversitate religioasã în România.

III. Cuvinte cheie:
ecumenism / fundamentalism / pelerinaj / toleranþã / diversitate

IV. Aprofundarea valorilor cetãþeniei democratice:
libertatea individului de a-ºi alege credinþa, respectul pentru identitatea confesionalã
a celuilalt, responsabilitatea instituþiilor statului pentru respectarea drepturilor tuturor
cetãþenilor sãi, indiferent de religie, dar ºi pentru menþinerea unui mediu tolerant.

Mãnãstirea Voroneþ, 1993
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Religia ºi viaþa religioasã

Curtea interioarã a Marii
Moschei, Constanþa
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Turnul cu ceas, Biserica
Neagrã, Braºov
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Fundamentalismul religiosFundamentalismul religios1.

Date cheie

Fundamentalismul reprezintã o caracteristicã a tuturor religiilor, care vizeazã credinþa
într-un set de articole de doctrinã ºi de practici (fundamente), care sunt vãzute ca
imuabile, orice schimbare a lor fiind consideratã ca un atac împotriva credinþei înseºi.

Din punct de vedere istoric, fundamentalismul este asociat pentru prima datã cu
credinþa creºtinã, mai precis cu miºcarea conservatoare apãrutã în Statele Unite la
sfârºitul sec. XIX. Conform acestei miºcãri, baza credinþei creºtine constã în:
infailibilitatea Bibliei, virginitatea Mariei, natura divinã a lui Iisus Hristos, sacrificarea lui
Iisus pe cruce pentru mântuirea pãcatelor întregii omeniri, învierea acestuia ºi a doua
venire, ca ºi învierea credincioºilor. La început, în 1876, miºcarea s-a organizat în jurul
unor conferinþe asupra interpretãrii Bibliei, fiind îndreptatã împotriva criticii istorico-literare
a acesteia ºi tentativei de a împãca credinþele creºtine tradiþionale cu cunoaºterea
ºtiinþificã, ºi în special cu teoria evoluþiei. Astfel, reprezentaþii cei mai conservatori din
fiecare confesiune creºtinã i-au exclus pe toþi cei care i-au considerat având o orientare
prea liberalã, preoþi ºi teologi fiind demiºi din funcþiile lor pentru cã au adoptat o lecturã
prea lejerã a Bibliei.

Fundamentalismul s-a extins foarte mult odatã cu începerea publicãrii, în 1909, a unui
numãr de douãsprezece cãrþi intitulate Fundamente, care a atins un tiraj de trei milioane
de exemplare. În anii ’30, datoritã absenþei unei organizaþii naþionale care sã reuneascã
diversele asociaþii, ca ºi a afirmãrii curentului ecumenic, fundamentalismul ºi-a pierdut
din influenþã. În 1948 a fost creatã o instituþie fundamentalistã internaþionalã: Consiliul
Internaþional al Bisericilor Creºtine, care grupa reprezentanþi ai unui numãr de 45 de
confesiuni creºtine din 18 þãri. Cu prilejul primului congres din acel an, o mare parte din
participanþi au criticat Congresul Mondial al Bisericilor (organizaþie controlatã de URSS).

Un alt exemplu de fundamentalism îl constituie cel islamic. Acesta reprezintã o
miºcare religioasã în lumea musulmanã care doreºte întoarcerea la o societate
întemeiatã pe legea islamicã (ºaria).

Fundamentalism religios, islamismul cere interpretarea Coranului în litera sa.
Musulmanii trebuie sã-ºi conducã viaþa dupã cartea sfântã, la fel ca ºi dupã sunna
(obiceiuri stabilite dupã faptele Profetului Mahomed) ºi hadith (pilde ºi comentarii ale
acestuia). Începând cu anii ’80 ai secolului trecut, se manifestã o întoarcere la Islam,
datoratã occidentalizãrii accelerate a modului de viaþã în lumea musulmanã, a crizei
economice ºi sociale ºi mondializãrii schimburilor economice.

Din 1979, când în Iran are loc Revoluþia Islamicã – un regim politic întemeiat conform
normelor fundamentaliste – existã un model opus statului democratic de tip occidental.

În ansamblul lumii mulsulmane, fundamentalismul are totuºi o influenþã redusã. El
atrage însã populaþia defavorizatã (sãraci, ºomeri) ºi, în special, pe tineri.

Primul grup islamist este Fraþii Musulmani, întemeiat în 1928 în Egipt de Hassan al-
Banna, primul sãu atentat împotriva guvernului arab având loc în 1945. Grupãrile
islamiste se multiplicã dupã Rãzboiul de ªase Zile, din 1967, anul în care practic se
naºte terorismul arab modern, ca reacþie la înfrângerea umilitoare suferitã de statele
arabe în faþa Israelului. Atentatele islamiste (detonãri de bombe, deturnãri de avioane)
vizau atragerea atenþiei lumii occidentale asupra situaþiei palestinienilor din teritoriile
ocupate, în vederea gãsirii unei soluþii politice acestei situaþii.

Rãzboiul din Golf din 1991 a generat un nou avânt al acþiunilor teroriste ale grupãrilor
islamiste. Mai mult, începând de acum avem de-a face cu un terorism islamic globalizat,
care acþioneazã la scarã planetarã, reprezentat în primul rând de Al-Quaeda, organizaþia
lui Ossama Ben Laden.

Ayatolahul Khomeiny,
ºeful Revoluþiei islamice din
Iran, „îngerul exterminator
din Iran”, distruge demonii
capitaliºti americani. Afiº
iranian, iulie 1979.

1976: debuteazã conferinþele
pentru interpretarea Bibliei
1978: Consiliul Internaþional al
Bisericilor Creºtine
1979: manifestaþii de masã în Iran;
întoarcerea triumfalã a ayatola-
hului Khomeiny la Teheran; Iranul
devine republicã islamicã; ten-
tativã armatã a islamiºtilor de a
cucerii Moscheea de la Mecca
1980: Khomeiny  cheamã la
rãzboiul sfânt (djihad)
1981: Anuar El Sadat este
asasinat de  grupul islamist con-
dus de Ayman al Zwahire, astãzi
nr. 2 în Al-Quaeda
1982: forþele armate siriene por-
nesc o insurecþie islamicã
1988: începe Intifada palestinianã,
inspiratã de miºcarea de rezis-
tenþã islamicã Hamas
1993-1994: înmulþirea confrun-
tãrilor dintre grupurile armate ale
Frontului Islamic de Salvare
algerian ºi putere

        Vizita Papei Ioan
Paul II la Bucureºti, 1999,

înalt exemplu de ecumenism

1

2
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Profesor de teologie în oraºul
sfânt al ºiismului, Qom. S-a opus

politicii de laicizare a ºahului,
motiv pentru care a fost exilat

timp de 15 ani; a militat pentru
rãsturnarea monarhiei. Liderul
politic ºi religios al Republicii

islamice Iran
(1979-1989).

Khomeiny Ruhollah
(1902-1989)

Oussama Ben Laden
(n. 1957)

Saudit de origine. Familia sa a
strâns o avere de miliarde de

dolari fãcând afaceri în
construcþii. La izbucnirea

rãzboiului din Afganistan a
luptat alãturi de mujahedini.

Este liderul fondator al reþelei
Al-Qaeda, responsabilã pentru

mai multe atacuri teroriste, inclusiv
cel de la World Trade Center.

Dialogul religios
Dialogul dintre confesiunile creºtine a dus, în anii ’70, la un dialog între religii. Evenimentul cel mai important îl

reprezintã întâlnirea de la Assissi, organizatã de Papa Ioan Paul al II-lea, când reprezentanþii tuturor religiilor s-au întâlnit
sã se roage împreunã pentru pace. Religiile luptã pentru pãstrarea libertãþii religioase. Parte a drepturilor omului (libertatea
de gândire ºi de expresie), libertatea religioasã este garantatã în statele democratice. Ea presupune ca nici o persoanã sã
nu fie persecutatã pentru credinþa sa. Nu acesta este ºi cazul în statele cu regimuri totalitare, precum China sau Cuba,
unde exprimarea credinþei este deseori reprimatã sau în statele cu regimuri dictatoriale sau autoritare, unde se loveºte de
numeroase obstacole. Unii reprezentanþi ai religiilor au înþeles cã cea mai bunã cale de apãrare a libertãþii religioase
este apãrarea libertãþii umane în general. Exemplul cel mai grãitor este Papa Ioan Paul al II-lea, care în cãlãtoriile sale
s-a fãcut apãrãtorul drepturilor omului ºi a contribuit la reinstaurarea democraþiei în Europa de Est. El a afirmat cu tãrie cã
lupta pentru dreptate socialã ºi demnitate umanã face parte din opera de evanghelizare.

Religiile trebuie sã facã însã faþã ºi prozelitismului. Dacã între bisericile creºtine membre în Consiliul Ecumenic
al Bisericilor s-a convenit ca prozelitismul religios sã fie interzis, nu aceasta se întâmplã ºi cu alte religii. Cea mai
susþinutã activitate de recrutare de adepþi o duce Islamul, care câºtigã teren în special în Africa.

Promovarea dialogului interreligios se face ºi în cadrul unor manifestãri precum Cina tradiþionalã (iftar) pentru
pace ºi toleranþã, organizatã de Fundaþia pentru Cercetãri Strategice ºi Sociale – Grup Marmara (Istanbul). Aici se
întâlnesc lideri spirituali ai creºtinismului (ortodox ºi catolic), islamismului ºi mozaismului.

Eroismul toleranþei

Pastor baptist.
În 1955 a lansat boicotul
împotriva unei companii de
autobuze care practica
segregaþia rasialã. A militat
toatã viaþa pentru apropierea
între comunitãþi ºi pentru
egalitate civicã între negri ºi
albi, în SUA. În 1964 a primit
Premiul Nobel pentru Pace. A
fost asasinat în aprilie 1968.

Martin Luther King
(1929-1968)

Teme
1. Definiþi ecumenismul ºi fundamentalismul religios.
2. Stabiliþi relaþia fundamentalism - terorism.
3. Dezbatere liberã: Toleranþa ºi drepturile omului (grupajele „Religia ca armã”,
doc. 3,4).

Intoler
an

þa
RELIGIA CA ARMÃ

„Pedeapsa cu moartea este o barbarie. Condamnarea
la moarte a unui cetãþean strãin este ilegalã. Apelul la omor

– cãci despre aceasta e vorba – este o crimã. Un Khomeiny
care pretinde sã purifice moravurile prin sânge nu este (nu era)

mai puþin criminal decât un Stalin care-ºi trimitea asasinii în cele
patru colþuri ale lumii ca sã-i elimine pe inamicii lui ideologici sau

personali: teocraþia de modã veche, când e însufleþitã de un spirit
cuceritor, echivaleazã cu ideocraþia modernã, cu totalitarismul. (...)

Versetele satanice dau viaþã confruntãrii dintre unu ºi multiplu, dintre
comunitate, unde adevãrul colectiv este obligatoriu pentru individ, ºi
societate, unde fiecare poate cãuta adevãrul în felul sãu, dintre religia
monoliticã ºi literatura infinit de variatã, dintre profeþi ºi poeþi, dintre
Carte ºi cãrþi, dintre militanþii înarmaþi ºi omul dezarmat. (...)

Versetele satanice sunt ºi o carte despre natura binelui ºi a rãului.
Acestea se opun ca ortodoxia ºi erezia (...). Rushdie refuzã sã creadã
într-o viziune maniheistã a lumii, în care rãul ar fi substanþã în întregime
strãinã naturii umane (sau divine); lumea este constitutiv eterogenã,
sau, cum spune el, incompatibilã: «Fantome, naziºti, sfinþi trãiesc toþi
în aceeaºi epocã.» (...) În sfârºit, Versetele satanice sunt – ele sunt
astfel chiar în primul rând – o carte despre identitate, fidelitate ºi
trãdare, culturile particulare ºi amestecul universal contemporan.“

(Tzvetan Todorov, Omul dezrãdãcinat, Institutul European, 1999)

 Salman
 Rushdie

Nãscut la 19
iunie 1947, la
Bombay, în In-
dia. Romancier
ºi eseist de limbã
englezã. A do-
bândit celebrita-

tea internaþionalã odatã cu publica-
rea lucrãrii Versetele satanice (1988),
consideratã a fi o blasfemie la adresa
profetului Mahomed. Cartea a fost
interzisã în mai multe state islamice.
În anul urmãtor liderul spiritual al
Iranului, ayatolahul Khomeini a
pronunþat o fatwa (decret religios), în
care îndemna la uciderea autorului,
care este valabilã ºi astãzi. Din acest
motiv autorul trãieºte ascuns, proba-
bil la New York, fiind protejat de
serviciile secrete britanice ºi de FBI.

4
3 I have a dream

„Visez cã într-o zi aceastã naþiune se va trezi ºi va trãi
dupã adevãratul sens al credinþei sale politice. Noi
luãm aceste adevãruri ca evidente, ºi anume cã
oamenii au fost creaþi egali. (...) Visez cã într-o zi, pe
dealurile roºii din Georgia fiii foºtilor sclavi ºi fiii
foºtilor proprietari de sclavi se vor aºeza împreunã la
masa frãþiei. Visez cã însuºi Statul Mississippi, un stat
împovãrat de nedreptate, va fi transformat într-o zi
într-o oazã de libertate ºi de dreptate. Visez cã într-o
zi cei patru copii ai mei vor trãi într-o naþiune în care
nu vor fi judecaþi dupã culoarea pielii, ci dupã
caracterul lor.”

(Martin Luther King, discursul din 28 august 1963)

 Precizaþi „vina” pen-
tru care este acuzat scrii-
torul Salman Rushdie.

 Ce drept fundamen-
tal al omenirii a fost în-
cãlcat în cazul sãu.

 Exprimaþi-vã opinia
faþã de situaþia lui Salman
Rushdie.

 Identificaþi în textul lui
Todorov ideile despre
intoleranþã.

 Menþionaþi implicarea
politicã a preotului bap-
tist Martin Luther King.
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Ierusalim

PelerinajulPelerinajul2.
Pelerinajul reprezintã cãlãtoria pe care credinciosul o face cãtre un loc sfânt, ca

dovadã a credinþei sale. De-a lungul acestui itinerar sacru, credinciosul rememoreazã
momentele fundamentale ale religiei sale. Nu este o cãlãtorie obiºnuitã ci, în primul
rând, un efort spiritual de penitenþã ºi purificare.

Este o caracteristicã a numeroase religii, precum cele din Asia (budismul, hinduismul,
ºintoismul) sau din Europa ºi cele douã Americi (creºtinismul ori mozaismul).

Pentru evrei, pelerinajele se fãceau la ªiloh ºi la Dan (care se aflã în Israelul actual),
precum ºi la Betel (în Iordania de azi).

Cel mai mare pelerinaj islamic are loc la Mecca (în Arabia Sauditã de astãzi). El este
obligatoriu pentru orice musulman, o datã în viaþã, dacã acesta are mijloacele materiale
sã o facã. Alte pelerinaje în lumea islamicã au loc la mormintele sfinþilor, foarte
numeroase, de altfel, în oraºe precum: Kairuan, în Tunisia, Ouezzan, în Maroc, Karbala,
în Irak ºi Meºed (astãzi An Najaf), în Iran. Acestea sunt oraºe musulmane sfinte.

Pentru hinduºi, Benares (astãzi Varanasi), din India, este unul din cele mai importante
locuri de pelerinaj.

Pentru creºtini, principalul loc de pelerinaj este Ierusalimul, locul Patimilor lui Iisus
Hristos. În Occident, cele mai importante locuri de pelerinaj sunt, în Italia: la Roma, la
Loreto (lângã Ancona) ºi la Assisi; în Spania: la Santiago de Compostella, la Guadalupe
ºi la Mãnãstirea Montserrat de lângã Barcelona. În Franþa, dintre locurile de pelerinaj
cele mai importante sunt Lourdes ºi Chartres. În România, se desfãºoarã pelerinaje
mai ales la zilele Sfintei Parascheva (14 oct.) – Iaºi, Sfântului Dimitrie cel Nou –
Basarabov (27 oct.) – Bucureºti.

Caracteristica pelerinajului contemporan o constituie faptul cã este impregnat cu
motivaþii profane, precum turismul, ceea ce nu-l face sã-ºi piardã importanþa originarã
ºi nici atracþia pe care o exercitã asupra oamenilor, ºi, în special, a tinerilor.

Loc d
e

întâl
nire

a r
eli

giilo
r

ORAªUL SFÂNT

Regii magi. Vitraliu
din Catedrala de la Chartres
(secolul al XII-lea), Franþa

1

Portic (detaliu) -
Catedrala Santiago de

Compostella

2

Evreii se roagã la Zidul
Plângerii din Ierusalim,

considerat locul sacru al
mozaismului

3 Moise le-a spus copiilor lui Israel sã se înfãþiºeze de trei ori pe an dinaintea Domnului.
Valea Cedronului (Est) separã Oraºul vechi de Muntele Mãslinilor, iar Valea Tyropoeon taie oraºul de la nord la

sud. Muntele Templului (pe care Irod îl legase de oraºul de sus printr-un viaduct) este dominat azi de Moscheea lui
Omar (Cupola Stâncii), care este al treilea loc sfânt al musulmanilor, dupã Mecca ºi Medina.
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Teme
1. Numeºte câteva locuri de pelerinaj, câte unul pentru fiecare religie majorã.

2. Discutaþi în clasã despre motivaþiile oamenilor de a pleca în pelerinaj.

3. Realizeazã un reportaj despre un loc de pelerinaj care te atrage mai mult.

4. Prezentaþi semnificaþia oraºului Ierusalim pentru creºtini, evrei ºi musulmani.

Lumea islamicã Lumea creºtinã

Catedrala din Santiago de Compostella,
nord-vestul Spaniei. Aici se aflã mormântul
Apostolului Santiago el Mayor, considerat
protectorul Spaniei. Oraºul a fost supranumit de
pelerinii medievali „Lumina Creºtinãtãþii”. Este
un exemplu al arhitecturii sacre din Europa.

5

Pelerinajul la Mecca4

„Aceastã sosire [a pelerinilor] trebuia sã constituie momentul final al vechiului
pelerinaj, care se desfãºura cu siguranþã, în întregime, în spaþiul Meccãi, intra muros,
în vecinãtatea imediatã a Kaaba [spaþiul din incinta Moscheii]. Într-un mod foarte
semnificativ, el se încheia probabil cu sacrificarea cãmilelor pe stânca de la Marwa,
care primise numele de «hrãnitoarea animalelor necrofage». Aceastã denumire nu
lãsa loc niciunui dubiu cu privire la menirea ºi folosirea sa. Trebuie ºtiut cã în acest tip
de cult, sacrificiul este întotdeauna un act final al ritualului. Era exclus deci ca vechiul
pelerinaj sã se desfaºoare în afara spaþiului strict delimitat al Meccãi ºi sã iasã într-un
fel sau altul din vecinãtatea Kaaba. [...]
Din contrã, este cert cã ritualul beduin, pe care pelerinajul musulman actual l-a integrat,
ºi care se desfãºura în exteriorul spaþiului propriu-zis al Meccãi, avea loc în toamnã,
când se sfârºea marea caniculã. Prin urmare, era vorba, fãrã îndoialã, despre un
ritual de chemare a ploii. [...]
Printr-o decizie politicã luatã cu puþin înainte de moartea sa, ºi în timp ce de puþin
timp controla cele douã spaþii, Mahomed a hotãrât sã reuneascã cele douã pelerinaje,
ca pentru a-ºi arãta ascendentul atât asupra spaþiului nomad, cât ºi a celui sedentar.”

(La originile Meccãi. Viziunea istoricului, de Jacqueline Chabbi, Universitatea
Paris VIII-Saint-Denis)

„În experienþa spiritualã a pelerinajului, cei care au credinþa mai
slabã au prilejul sã o întãreascã vãzând credinþa mai puternicã a altora;
cei care au rãbdare mai puþinã se întãresc vãzând rãbdarea altora; cei
care se roagã mai puþin ºi mai superficial se îmbogãþesc ºi se înnoiesc
din rugãciunea fierbinte a altora, a tuturor. În pelerinaj suntem
influenþaþi de alþii ºi influenþãm pe alþii prin felul nostru de a fi prezenþi
acolo. În general, pelerinii sunt oameni însetaþi de mai multã viaþã
spiritualã, pe care nu o oferã totdeauna propria lor parohie sau
mãnãstire, sau pentru cã s-au prea obiºnuit cu acestea. Pelerinajul
învinge rutina. Când pelerinajul este însoþit de rugãciuni, de priveghere,
de spovedanie, de împãrtãºire euharisticã, de convorbiri duhovniceºti
cu alþi pelerini, el este un izvor de bucurie ºi pace interioarã, un prilej
de îmbogãþire spiritualã.”

(I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei si Bucovinei, 2006, la
http://www.centruldepelerinaj.ro/ –

Centrul de Pelerinaj Sfânta Parascheva)

 Precizeazã tipurile de ritual menþionate în text.
 Ce semnificaþie are pelerinajul pentru musulmani?

 Precizaþi, pe baza textului, semnificaþia pele-
rinajului.

 Relateazã o experienþã personalã (dacã
existã) legatã de acest fenomen.
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Arhitectura religioasã contemporanãArhitectura religioasã contemporanã3.

Date cheie

Arhitectura se materializeazã în forme expresive, corespunzãtoare unor necesitãþi
umane, numite funcþiuni, care dau construcþiilor finalitãþi practice ºi spirituale. Arhitectul
roman Vitruvius a subliniat cã arhitectura trebuie sã îndeplineascã trei condiþii: de utilitate,
de rezistenþã fizicã ºi de frumuseþe, toate participând la calitatea ei expresivã. Arhitectura
religioasã reflectã raportul dintre tradiþie ºi modernitate, urmãreºte sã respecte canoanele
ºi valorile proprii fiecãrei credinþe, concomitent cu integrarea în ambientul urbanistic ºi
în mentalitãþile epocii.

În ultimele decenii, proiectarea edificiilor religioase a fost condiþionatã de noi standarde
de utilitate. Noile construcþii beneficiazã de numeroase facilitãþi tehnice: sisteme moderne
de încãlzire, sonorizare interioarã, acþionare electronicã a clopotelor, orgilor ºi orologiilor,
iluminare nocturnã a faþadelor etc.

Rezistenþa fizicã este mult amplificatã prin utilizarea armãturilor metalice ºi a betonului.
Apar noi tipuri de fundaþii, de sisteme de ancorare ºi sprijin care preiau sarcinile unei
suprastructuri mult uºurate, din aluminiu sau sticlã. Noile materiale sunt utilizate împreunã
cu cele tradiþionale: lemnul, cãrãmida, marmura ºi piatra.

Formele moderne se remarcã prin simplitate, lãsând privirile sã alunece neobosite
pe linii calme. Forma, decoraþia ºi finisajul suprafeþelor contribuie la crearea acelei stãri
de liniºte necesarã meditaþiei, reculegerii ºi comunicãrii cu divinitatea. Totodatã, valoarea
arhitecturalã a aºezãmintelor religioase este condiþionatã ºi de aspectele de peisagisticã:
grãdini, bazine cu apã ºi fântâni, terase etc.

Arhitectura ortodoxã
Dupã anul 1945 evoluþia arhitecturii creºtin-ortodoxe a fost puternic marcatã de

instaurarea regimurilor comuniste. În majoritatea þãrilor ortodoxe, marginalizarea ºi
persecuþia bisericii s-au concretizat ºi prin interdicþia ridicãrii de noi lãcaºuri de cult. Cu
toate greutãþile, în România s-au construit câteva biserici parohiale ºi catedrale. În primii
ani postbelici s-au încheiat lucrãrile la marile catedrale din Timiºoara ºi Turda. Au apãrut
bisericile parohiale din Cluj ºi Rodna, catedrala din Ghelari etc. S-a reuºit refacerea
Mãnãstirii Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus. Dupã 1980 a fost permisã restaurarea
Schitului Prodromu – singurul aºezãmânt românesc de la Muntele Athos. Înlãturarea
regimurilor comuniste a fãcut posibilã ridicarea unor noi biserici, îndeosebi în oraºele ºi
cartierele nou construite. Procesul a fost amplificat de renaºterea vieþii monahale ºi prin
strãdaniile credincioºilor din diaspora.

Arhitectura ortodoxã a continuat sã exprime ataºamentul profund faþã de tradiþie.
Stilul neobizantin, folosit în perioada interbelicã, rãmâne reprezentativ. S-au pãstrat
planurile în formã de cruce greacã ºi triconic, cupola cu pandantivi, arcele semicirculare,
etajarea succesivã a spaþiilor care ordoneazã registrele arcadei, tribunei ºi ferestrelor.
Fresca a rãmas procedeul privilegiat în decorare. Tiparele clasice se regãsesc ºi la
construcþiile anexã: chiliile cãlugãrilor, arhondaric, sinodicon, trapezã, paraclise etc.
Iconostasul ºi piesele de mobilier contribuie la crearea ambientului specific bisericilor
ortodoxe. O notã aparte dau bisericile din lemn, construite în stil maramureºean (la
Bârsana, în cartierul bucureºtean Titan). Influenþele artei moderne se regãsesc la biserica
Iris din Cluj, unde liniile drepte au simplificat formele tradiþionale.

Arhitectura catolicã ºi (neo)protestantã
În cazul arhitecturii catolice, s-a realizat o mai mare distincþie între tradiþie ºi

respectarea necondiþionatã a trecutului. Influenþa arhitecturii civile postmoderniste este
pronunþatã. Aceastã direcþie a fost inauguratã în Franþa de arhitectul Le Corbusier, fiind
continuatã de Oscar Niemeyer, Lucio Costa ºi Kenzo Tange. Construirea unor noi oraºe
(Brasilia) sau strãmutarea pe un nou amplasament (Orºova) a oferit prilejul proiectãrii
unor catedrale cu un aspect insolit.

Catedrala ortodoxã din
Ghelari (jud. Hunedoara)

1

1926–1931: Paul Landowski:
statuia Cristo Redentor din Rio de
Janeiro
1954–1955: Le Corbusier: biserica
Notre Dame du Haut din Ronchamp
1960–1973: Catedrala ortodoxã din
Ghelari, Hunedoara
1962–1965: Kenzo Tange:
catedrala St. Mary din Tokyo
1972–1976: Horst Fackelmann:
biserica catolicã din Orºova
1974: Templul Zojoji din Tokyo,
Japonia

Mãnãstirea Sâmbãta
de Sus

2
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43 Biografii

Dicþionar
Teme

Meseria de arhitect contemporan
„Meseria arhitectului este una a aventurii: o meserie de
frontierã, nici artã, nici ºtiinþã. La limita între invenþie ºi
memorie, suspendatã între curajul modernitãþii ºi prudenþa
tradiþiei. Arhitectul lucreazã cu orice fel de materii prime, ºi
prin acestea nu înþeleg doar beton, lemn, metal. Vorbesc de
geografie, matematicã ºi ºtiinþe naturale, antropologie ºi
ecologie, esteticã ºi tehnologie, climã ºi societate.”

(Renzo Piano, Giornale di bordo, 1997)

Proiectarea în arhitecturã
„Pentru a concepe, arhitectul nu se bazeazã doar pe intuiþia
sa. El foloseºte o sumã de idei care îi permit sã stabileascã
ºi sã expliciteze logica proiectului sãu (concepþii, teorii).
Proiectarea constã în reunirea unor aspecte reale eterogene
între care nu existã un raport logic prealabil: un program
social, structuri portante, forme urbane, regulamente, culori,
materiale etc. toate acestea urmând a fi cercetate sau puse
în raport unele cu celelalte. Aceasta înseamnã a construi o
nouã realitate ordonatã în vederea unui rezultat esenþial – a
face locuibil un spaþiu (funcþional, simbolic etc.).”
(Christian Devillers, Învãþãmântul de arhitecturã, 1992)

 Indicaþi cunoºtinþele pe care trebuie sã
le aibã un arhitect competent.

Arhitectura ortodoxã moscovitã

Semnificaþia cupolelor bisericilor
ortodoxe ruse:
1. negru – supunere (cupolele
mânãstirilor)
2. verde – Sfânta Treime
3. albastru – Sfântul Spirit
4. auriu – Iisus Hristos

Biserica româneascã – Prodromo de la
Muntele Sfânt (Athos)

1. Identificaþi elementele de modernitate din arhitectura religioasã contemporanã.
2. Stabiliþi importanþa ambientului pentru construirea unei biserici.

 Eseu liber: Arhitectura religioasã – îmbinare de tehnicã înaltã ºi artã.
 Proiect. Organizaþi-vã în grupuri. Fiecare grup va prezenta o construcþie

religioasã din localitatea voastrã sau din alte localitãþi. Veþi urmãri: perioada
construcþiei, autorul, simboluri, materiale, specific.

Le Corbusier
(Charles Edouard Jeanneret)

(1887–1965)

Arhitect, urbanist ºi teoretician
de artã francez care a promovat

principiile unei noi arhitecturi
raþionaliste, utilizând forme

geometrice simple ºi elemente
structurale inedite.

Arhondaric – parte a mãnãstirii
rezervatã oaspeþilor

Pandantiv – element care asigurã
trecerea de la planul pãtrat la cel
circular ºi la înãlþarea cupolei

Sinodicon – locul unde se adunã
la sfat cãlugãrii

33333 Cupolele aurii sugereazã lumânãrile
aprinse.
33333 O cupolã îl semnificã pe Iisus.
33333 Trei cupole trimit la Sfânta Treime.
33333 Cinci cupole îl sugereazã pe Iisus ºi pe cei
patru evangheliºti.
33333 Semiluna care sprijinã crucile este o corabie
care susþine credinþa în marea deºertãciunilor.

5

Biserica catolicã din Orºova 7

Biserica bizantinã din New York6

Catedrala Dom Bosco din Brasilia8

Kenzo Tange
(1913–2005)

Arhitect japonez, discipolul lui
Le Corbusier, care a proiectat

numeroase construcþii civile în
Tokyo, Osaka, Taipei.
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Utilizarea betonului armat ºi sticlei a permis renunþarea la contraforþii masivi din
cãrãmidã ºi piatrã, la arcele butante ºi la coloanele interioare. A fost menþinut balconul
pentru orgã ºi cor, uneori ºi rozeta de pe faþada vesticã. Campanila ia formã de lance,
care imprimã bisericilor zvelteþe ºi asigurã impresia generalã a sensului ascensional.
Spaþiile interioare sunt degajate, cu o luminã odihnitoare.

În Canada ºi SUA, unde dominante sunt cultele protestante ºi neo-protestante,
arhitectura religioasã reflectã afirmarea unor curente ataºate tradiþiei sau concepþiilor
mistice. Aici s-a format o miºcare harismaticã, promovatã în special de credincioºi din
clasa de mijloc, care îºi fac rugãciunile în colectiv ºi intoneazã cântece profetice. Este
preferat stilul arhitectural clasic, echilibrat, care nu exclude simplitatea liniilor moderne.
Oraºele Montreal ºi New Orleans etaleazã o mare varietate de stiluri arhitectonice.

Arhitectura mozaicã, islamicã ºi budistã

În arhitectura sinagogilor se remarcã o îmbinare a planului primelor temple evreieºti
cu formele rectangulare moderne. Noile temple sunt construite într-o manierã modularã,
sub formã de cub. Pereþii netezi, placaþi cu marmurã sau cãrãmidã aparentã, sunt perforaþi
de ferestre dreptunghiulare. Interiorul este compartimentat conform cerinþelor cultului,
tot dupã un concept modular, prin panouri de lemn sau sticlã. Reprezentative prin stilul
etalat sunt sinagogile din Baku, Dresda ºi Adelaide.

Cultura islamicã a reuºit sã adapteze noile tendinþe arhitecturale, de sorginte
occidentalã, la rigoarea preceptelor religioase. Promovând un intens prozelitism, Islamul
a înþeles cã succesul misiunii sale poate fi asigurat ºi prin inovaþiile arhitecturii (Islamabad,
Kuala Lumpur, Pnom Penh). Dupã modelul european, pe unele minarete au fost montate
orologii (Marrakech), iar piatra, faianþa ºi marmura au fost combinate cu betonul, oþelul
ºi sticla. Noile materiale de construcþie au permis arhitecturii musulmane sã învingã
greutatea pietrei ºi sã imprime moscheilor impresia unei miºcãri ascendente, aºa cum
reuºeºte arta catolicã.

Monumentele religioase budiste (stupe ºi temple) au adoptat în micã mãsurã noile
tendinþe ale arhitecturii. Totuºi, budismul a rãmas o religie dinamicã pentru cã s-a adaptat
la diversitatea culturalã ºi a acceptat progresul artei moderne. Unele temple budiste,
îndeosebi cele din Japonia, au preluat în parte liniile simple ºi elegante post-moderniste,
care le amplificã echilibrul, liniºtea ºi spaþialitatea. Lemnul, utilizat aproape exclusiv la
structurile de rezistenþã ºi acoperiºurile multiple, a fost înlocuit parþial cu materiale uºoare
ºi rezistente.

În cadrul arhitecturii contem-
porane un loc aparte îl ocupã
edificiile care aparþin religiilor
apãrute în epoca modernã. Este
cazul religiei Baha’i, fondatã în
Iran la mijlocul secolului al XIX-lea,
care predicã principiul frater-
nitãþii universale ºi egalitãþii
sociale. Mesajul baha’i este
transpus plastic în templul din
Delhi (India), proiectat sub forma
unei flori de lotus în apã, cu un
interior alb, simplu, auster.

Miºcarea masonicã ºi-a
creat propria arhitecturã, repre-
zentativ fiind templul din New
Orleans (1937).

Date cheie

1980: începe restaurarea Schitului
românesc Prodromu de la Muntele
Athos
1980–1986: Fariborz Sahba:
templul bahai Lotus din Delhi, In-
dia
1985: Moscheea Faysal din
Islamabad Pakistan
1985–1993: refacerea Mãnãstirii
Brâncoveanu de la Sâmbãta de Sus
1993 – 1995: templul hindus
Barsana Dham din Austin, Texas
2000: sinagoga din Dresda
2005: Biserica ortodoxã Sf.
Dionisie din Ulsan, Coreea de Sud

Sinagoga din Baku2

Moscheea Faysal din
Islamadad (Pakistan)3

Templul Bahai, Delhi4

Orgã – Biserica
evanghelicã din

Prejmer,  jud. Braºov

1
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Teme

Biografii
„Se considerã – tot mai mult – cã arhitectura viitoare are nevoie nu numai de arhitecþi
ci ºi de artiºti plastici, de specialiºti în domeniul ºtiinþelor sociale: sociologi, psihologi
etc. Multe clãdiri simbolizeazã funcþii administrative, guvernamentale, anumite aspiraþii
comunitare ºi/sau religioase. Poate fi acceptatã o arhitecturã care face abstracþie de
setea emoþionalã legatã de împodobire ºi ornamentaþie? O clãdire trebuie sã aibã
capacitatea de a exprima idei ºi valori, pe lângã relaþii spaþiale.
Arhitectura are sarcina de a contribui la îmbogãþirea spiritului umanitãþii,
acceptându-i idealurile ºi integrându-se lor. Dacã credem în dreptul la libertate
al individului, dacã respectãm demnitatea  omului, atunci însuºirile necesare
pentru materializarea acestor convingeri trebuie sã includã bucuria ºi frumuseþea
care trebuie sã fie transpuse în creaþia de arhitecturã.”

Trãilã Cernescu, Societate ºi arhitecturã, în „Sociologie Româneascã”, 2001

Sociologia arhitecturii

Studiu de imagine

Oscar Niemeyer
(n. 1907)

Arhitect brazilian care a elaborat
planul oraºului Brasilia ºi a

proiectat numeroase edificii
care se remarcã prin varietatea

liniilor simple.

Lucio Costa
(1902-1998)

A colaborat cu O. Niemeyer la
proiectarea noii capitale a

Braziliei (1955-1960)

1. Comparaþi Catedrala Dom Bosco din Brasilia cu Templul Lotus din Delhi.
2. Pe baza cunoºtinþelor din clasa a X-a, identificaþi idealurile Miºcãrii Ecumenice
care se regãsesc în arhitectura religioasã contemporanã.
3. Construirea unui nou lãcaº religios în localitatea voastrã trebuie sã se facã în
manierã modernistã sau tradiþionalã? Argumentaþi opþiunea.
4. Organizaþi-vã în grupuri de lucru. Fiecare grup va avea ca sarcinã sã realizeze carac-
teristicile arhitecturii ortodoxe. Comparaþi rezultatele investigaþiei realizate în clasã.

Biserica catolicã,
Focºani, 2001

Templul budist modern, Tokyo6

Templul hidus din Austin, Texas8
Templul masonic din New Orleans, 1931 7

5

 Cãutaþi aplicaþii ale principiilor generale pe care se întemeiazã arhitectura la
construcþiile cu destinaþie religioasã.

Dicþionar

Campanilã – turn înalt ataºat
bisericii, pentru montarea
clopotului
Mihrab – altar în moschee, de forma
unei niºe, îndreptat spre Mecca
Minaret – turn înalt ataºat unei
moschei
Sacristie – clãdire anexã unei
biserici catolice unde se þin
obiectele de cult
Stupã – monument funerar budist.

 Scrieþi un eseu de o paginã pornind de la fragmentul marcat în text. Accentuaþi ideea
libertãþii de expresie (care permite individului sã se exprime prin scris, picturã, sculpturã,
arhitecturã etc.).
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Diversitatea religioasã în România

Conform Constituþiei din 1923, în România libertatea
religioasã este garantatã ºi ocrotitã. Totodatã, Biserica
Ortodoxã ºi Biserica Greco-Catolicã sunt considerate „biserici
naþionale”, recunoscându-se prin aceasta importanþa lor în
pãstrarea tradiþiei ºi culturii române. Libertatea credinþei este
subsumatã drepturilor civile, care vizeazã libertatea de gândire
ºi de expresie, ca ºi libertarea de asociere. Importanþa religiei
în Regatul României este indicatã prin rolul politic acordat
conducãtorilor cultelor admise. Aceºtia – mitropoliþi ºi
episcopi, pentru Biserica Ortodoxã ºi cea Greco-Catolicã – ºi
liderii celorlalte culte sunt senatori de drept.

Viaþa religioasã a depins de-a lungul timpului de contextul
politic general. În 1938-1940, în timpul regimului carlist,
Patriarhul României, Miron Cristea devine ºeful guvernului,
ceea ce aratã o importanþã simbolicã ºi instituþionalã sporite,
comparativ cu celelalte culte, care era acordatã BOR. În
aceeaºi perioadã, datoritã politicilor antievreieºti, populaþia
de religie mozaicã a întâmpinat numeroase greutãþi în a-ºi
manifesta credinþa.

Dupã 1945, libertatea credinþei a fost, pentru scurt timp,
reinstauratã pentru toþi cetãþenii þãrii. Începând din 1948, datoritã
politicii comuniste – antireligioasã prin natura sa – activitatea
cultelor religioase a fost strict reglementatã ºi controlatã de regim.
Aceastã situaþie, care a variat în funcþie de contextul politic intern
ºi internaþional, s-a menþinut pânã în 1989.

Dupã 1989, odatã cu prãbuºirea regimului comunist ºi
recâºtigarea libertãþilor civile, cultele religioase ºi-au redobândit
autonomia de organizare ºi de manifestare. Activitatea acestora
este reglementatã prin lege, instituþia statului care gestioneazã
raporturile stat-bisericã fiind, pânã în 2000, Departamentul
Cultelor, apoi Ministerul Culturii ºi Cultelor.

În prezent, majoritatea populaþiei este creºtinã. Între 70 ºi
80 % din populaþie se declarã de religie ortodoxã. Catolicii ºi
protestanþii sunt majoritari printre maghiari ºi germani. Celelalte
religii necreºtine sunt islamul (la turci ºi tãtari) ºi iudaismul,
într-o proporþie foarte redusã. Dupã 1990 a crescut numãrul
celor care au aderat la cultele neoprotestante.

Ceasul cu turn al Bisericii Negre din Braºov
dateazã din 1858. În 1970 a fost electrificat.1 Aghiazmatarul (detaliu) de la Mãnãstirea Neamþ2
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3 „Descumpãnite adesea în faþa diversitãþii religioase din ce în ce mai mari, societãþile occidentale se îndreaptã unele cãtre altele în cãutarea celor mai
satisfacãtoare modele de «gestiune» a acestei diversitãþi. […]
Pentru a pune în practicã aceastã prioritate naþionalã, Franþa se îndreaptã astãzi cãtre un model de luptã împotriva discriminarii care se aseamãnã foarte
mult cu modelul din Quebec. În 2004, Franþa a înfiinþat o înaltã autoritate independentã care, asemeni Comisiei Drepturilor Persoanei din Quebec, trebuia
sã modifice practicile ºi sã facã sã evolueze comportamentele în domeniul discriminãrii, dispunând în acest scop de diferite puteri, printre care ºi aceea
de a face anchete ºi de a avertiza justiþia, dacã este cazul. […]
Prin urmare putem spune cã instrumentele de care dispune Quebecul pentru a lupta împotriva discriminãrilor sunt de naturã sã-i permitã sã evite
replierile comunitare propice revendicãrilor particulariste susceptibile sã ameninþe coeziunea socialã ºi anumite valori fundamentale.
Pentru raþiuni care þin de istorie, de drept ºi de instrumente de integrare, diferite în Franþa ºi Quebec, anumite precauþii se impun, deci, atunci când ne
referim la perspectiva francezã în dezbaterea asupra «gestiunii» pluralismului religios.”

(Pierre Bosset, despre „Laicitate” ºi pluralism religios; http://www.ledevoir.com)
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 Identificaþi imaginile dupã cult.

 Definiþi diversitatea religioasã.

 Dezbateþi în clasã: diversitatea
religioasã ºi drepturile omului.

 Ce fel de aºezãminte religioase sunt
în localitatea / judeþul vostru?

 Aþi intrat vreodatã în alt aºezãmânt
decât al cultului cãruia îi aparþineþi?

 Comparaþi opiniile din doc.3 cu situaþia
din România.

 Eseu: Arhitectura ºi pictura religioasã
– mijloc de culturalizare.

1. Biserica Trei Ierarhi, Iaºi.
2.  Biserica Luteranã Amnaº, jud. Sibiu.
3. Templul Coral, Bucureºti.
4. Catedrala Sfinþii Petru ºi Pavel, Constanþa.
5. Madona, Biserica din Piaþa Mare, Sibiu.

  6. Menorah, obiect de cult, Ierusalim.
  7. Sfânta Cruce, Bucureºti.
  8. Catedralã, Constanþa.
  9. Biserica Armeanã, Iaºi.
10. Moscheea Mare, Constanþa.
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4

2

Susþinerea argumentatã a unui punct de vedere într-o discuþie / într-un referat pe teme de
istorie

protestanþi catolici ortodocºi mozaici

ºintoiºti

musulmani hinduiºti budiºti
taoiºti

animiºti

 Precizaþi principalele
religii.

 Organizaþi-vã în grupuri
de dezbatere ºi exprimaþi
un punct de vedere des-
pre raportarea geograficã
a principalelor religii.

Populaþia României dupã religie, la 29 decembrie 1930 Religia Procentul % 
Ortodoxă 
Greco-catolică 
Romano-catolică  
Mozaică 
Reformată, Calvină 
Evanghelică, Lutherană  
Mahomedană 
Unitariană 
Armeano-georgiană 
Armeano-catolică 
Lipoveană 
Adventistă 
Baptistă 
Alte religii şi secte 

72,6 
7,9 
6,8 
4,2 
3,9 
2,2 
1,0 
0,4 

sub 0,1 
sub 0,1 

0,3 
sub 0,1 

0,3 
sub 0,1 

„Duminicã 2 decembrie 1984 un trãznet ameninþãtor cade asupra soartei
mãnãstirii Vãcãreºti. Stupefiat, îngrozit am aflat cã a avut loc vizita inopinatã a
dictatorului ºi a suitei sale de încredere la mãnãstirea Vãcãreºti. ... M-am trezit
antrenat, fãrã voia mea, la organizarea celei mai inutile ºi mai oribile crime ce
s-a pus la cale sub dictatura ceauºistã împotriva patrimoniului nostru naþional.
Se hotãrâse pe 2 decembrie 1984 sã se studieze de urgenþã amplasarea unui
nou tribunal peste ansamblul mãnãstirii Vãcãreºti.”

(Gheorghe Leahu, Distrugerea Mãnãstirii Vãcãreºti,
Arta Graficã, Bucureºti, 2000)

„Articolul 29
(1) Libertatea gândirii ºi a opiniilor, precum ºi liberatea credinþelor religioase nu pot fi îngrãdite sub nici o formã. Nimeni  nu poate fi constrâns sã adopte o
opinie ori sã adere la o credinþã religioasã, contrare convingerilor sale.
(2) Libertatea conºtiinþei este garantatã; ea trebuie sã se manifeste în spirit de toleranþã ºi de respect reciproc.
(3) Cultele religioase sunt libere ºi se organizeazã potrivit statutelor proprii, în condiþiile legii.
(4) În relaþiile dintre culte sunt interzise orice forme, mijloace, acte sau acþiuni de învrãjbire religioasã.
(5) Cultele religioase sunt autonome faþã de stat ºi se bucurã de sprijinul acestuia, inclusiv prin înlesnirea asistenþei religioase în armatã, în spitale, în
penitenciare, în azile ºi în orfelinate.
(6) Pãrinþii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaþia copiilor minori a cãror rãspundere le revine.”

(Constituþia României, 1991)

3

1

 Identificaþi cauzele fenomenului din doc. 2.
 Exprimaþi-vã punctul de vedere.
 Precizaþi principalele religii (doc. 3).
 Explicaþi diversitatea religioasã în acest caz.

 Analizaþi cele trei situaþii (doc. 2, 3, 4) ºi redactaþi un eseu cu titlul „Toleranþã/intoleranþã”. Vei avea în vedere:
formularea opiniei, prezentarea argumentelor, concluzia.

 Comentaþi comparativ doc. 2 ºi 4.
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EVALUARE

I. Completaþi spaþiile libere cu informaþia istoricã corespunzãtoare:
1. Caracteristicã a tuturor religiilor, care vizeazã credinþa într-un set de articole de doctrinã ºi de practici

considerate imuabile .....................................................................................................................................
2. Primul grup islamist, înfiinþat în 1928 ..................................................................................................
3. Legea islamicã se numeºte .................................................................................................................
4. Militant pentru drepturile populaþiei de culoare, din S.U.A. ................................................................
5. Lider al reþelei Al-Qaeda ......................................................................................................................

25 puncte

II. Scrieþi literele corespunzãtoare urmãtoarelor evenimente în ordinea cronologicã a  desfãºurãrii lor:
a) Intifada palestinianã; b) Revoluþia Islamicã; c) înfiinþarea Consiliului Internaþional al Bisericilor Creºtine.

15 puncte

III. Elaboraþi în aproximativ o jumãtate de paginã un text istoric, având în vedere urmãtoarele personalitãþi, date
ºi termeni: diversitate, Papa Ioan Paul II, ecumenism, pelerinaj, toleranþã.
Se puncteazã structura compoziþiei, utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/
logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

14 puncte

IV. Citiþi cu atenþie urmãtorul text: „Revoluþia iranianã a fost prima revoluþie realizatã ºi câºtigatã sub semnul
fundamentalismului religios, înlocuind vechiul regim printr-o teocraþie populistã al cãrei program reprezenta
întoarcerea la secolul al VII-lea sau, mai curând, întrucât ne aflãm în lumea islamicã, la situaþia de dupã hijra
(hegira, 622), când a fost scris sfântul Coran. Pentru revoluþionarii de modã veche, era o evoluþie la fel de
bizarã ca ºi când papa Pius al IX-lea ar fi preluat conducerea revoluþiei din Roma din anul 1848.” (Eric
Hosbawm, Secolul extremelor, Editura Lider, Bucureºti, 1994)

1. Precizaþi tipul de revoluþie la care face referire autorul. 4 puncte

2. Menþionaþi raporturile dintre  stat ºi bisericã în acest caz.       4 puncte

3. Prezentaþi pãrerea autorului despre revoluþia din Iran. 5 puncte

4. Exprimaþi-vã propria opinie. 4 puncte

5. Enunþaþi douã argumente pro/contra pentru susþinerea opiniei tale.

    Total 23 puncte

V. Citiþi cu atenþie urmãtorul text: „Formele de rezistenþã au diferit în funcþie de specificitatea culturilor, de
raportul de forþe din interiorul fiecãrui stat ºi de conjuncturã. Societatea tibanã, strâns legatã de o reþea
densã de cãlugãri budiºti, a optat pentru o  opoziþie non-violentã care s-a exprimat deopotrivã prin exil masiv
ºi printr-o «emigrare interioarã». (...) În Lituania, disidenþa a fost ºi ea asiguratã de clerul catolic, dar a luat –
încã din anii 60 – un aspect legalist ºi deschis: petiþii, manifestaþii de masã, denunþuri prim samizdat. (...)
Disidenþa polonezã a fost în egalã mãsurã naþionalistã ºi religioasã, dar mai complexã. (...)”
(Jean François Soulet, Istoria comparatã a statelor comuniste din 1945 pânã în zilele noastre, Editura Polirom,
Iaºi, 1998)
1. Precizaþi, pe baza textului, rolul jucat de religie, în regimul comunist. 4 puncte
2. Identificaþi douã exemple în text care sã susþinã rolul respectiv.        4 puncte
3. Prezentaþi viaþa religioasã din România, în perioada regimului comunist.        5 puncte

Total 13 puncte

10 puncte din oficiu
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RECAPITULARE

I. Stabiliþi corespondenþa între elementele coloanelor A ºi B, scriind în dreptul literei cifra corespunzãtoare.
Pentru fiecare literã din coloana A existã o singurã asociere corectã în coloana B:

V. Prezentaþi, în aproximativ douã pagini, evoluþia politicã a Europei în prima jumãtate a secolului XX, având în
vedere:
• precizarea unui eveniment care a influenþat evoluþia politicã;
• prezentarea unui tip de regim politic din perioada interbelicã;
• menþionarea unui lider politic din aceastã perioadã;
• prezentarea unui eveniment politic.

Se puncteazã structura compoziþiei (introducere – cuprins – concluzii), utilizarea limbajului istoric adecvat,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

Total 20 puncte

10 puncte din oficiu

Testul 1
BAC

     A          B

a. Lenin 1. iniþiatorul programului „New Deal”

b. Fr. D. Roosevelt 2. autorul lucrãrii „Mein Kampf”

c. Adolf Hitler 3. rege în perioada 1930-1940

d. Carol al II-lea 4. revoluþia din octombrie 1917

5. conducãtorul Italiei fasciste
20 puncte

II. Scrieþi literele corespunzãtoare urmãtoarelor evenimente în ordinea cronologicã a desfãºurãrii lor:
a) tratatul de la Roma; b) Pactul „Briand-Kellogg”; c) Tratatul de la Maastricht; d) Pactul Ribbentrop- Molotov.

16 puncte

III. Elaboraþi în aproximativ o jumãtate de paginã un text istoric, având în vedere urmãtoarele personalitãþi, date
ºi termeni: reconstrucþie, Harry Truman, 1945, comunism, rãzboi rece.
Se puncteazã structura compoziþiei, utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/
logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

14 puncte

IV. Citiþi cu atenþie urmãtorul text: „Posesor al unor identitãþi multiple, aparþinând în mod simultan mai multor
grupuri umane constituite pe baza a diferite criterii – spaþiale, sociale, lingvistice, spirituale ºi religioase –
fiecare individ are ºansa de a deveni liant între grupuri ºi de a participa la dialogurile dintre acestea. Cu alte
cuvinte, un ins oarecare face parte în acelaºi timp dintr-o anumitã categorie de vârstã, alta profesionalã, alta
a confesiunii religioase, alta a apartenenþei lingvistice, alta a spaþiului geografic, alta a afinitãþilor spirituale
sau politice etc. Apartenenþa sa la un grup poate fi determinatã de factori obiectivi, independenþi de propria
voinþã sau poate fi rezultatul unei opþiuni, la fel cum fiecare individ manifestã raporturi privilegiate cu una sau
mai multe dintre identitãþile pe care ºi le asumã. Între toate aceste categorii se stabilesc relaþii dinamice de
coordonare ºi subordonare, a cãror configuraþie, la un moment dat, determinã, deopotrivã, profilul individual
ºi profilul grupurilor din care face parte fiecare dintre noi”.
(Laura Jiga Iliescu, Religie ºi etnicitate într-o zonã multiconfesionalã ºi multietnicã a Transilvaniei, în Ghid de
politici interculturale, Centrul Educaþia 2000+, Humanitas, Bucureºti, 2005)

1. Precizaþi, pe baza textului, una din formele de diversitate. 2 puncte

3. Prezentaþi, în acest caz, determinãrile obiective ºi, respectiv, cele care þin de voinþã. 6 puncte

2. Precizaþi, pe baza textului, un element care determinã profilul individual ºi de grup. 2 puncte

2. Realizaþi un portret al vostru, þinând cont de „caracteristicile” subliniate. 5 puncte

4. Prezentaþi o consecinþã negativã a neacceptãrii diversitãþii. 5 puncte

                                                                                                                                   Total 20 puncte
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Testul 2
I. Stabiliþi corespondenþa între elementele coloanelor A ºi B, scriind în dreptul literei cifra corespunzãtoare.

Pentru fiecare literã din coloana A existã o singurã asociere corectã în coloana B:

     A          B
a. 1914-1918 1. „criza rachetelor din Cuba”

b. 1939 2. Rãzboaiele Balcanice

c. 1950-1953 3. Rãzboiul din Coreea

d. 1962 4. Primul Rãzboi Mondial

5. debutul celui de Al Doilea Rãzboi Mondial

20 puncte

II. Scrieþi literele corespunzãtoare urmãtoarelor evenimente în ordinea cronologicã a desfãºurãrii lor:

a) Hitler devine cancelar al Germaniei; b) Colectivizarea în U.R.S.S.; c) Planul Marshall; d) înfiinþarea N.A.T.O.
16 puncte

III. Elaboraþi în aproximativ o jumãtate de paginã un text istoric, având în vedere urmãtoarele personalitãþi, date
ºi termeni: «anii nebuni», emancipare, culturã de masã, dadaism, Pablo Picasso.
Se puncteazã structura compoziþiei, utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice
logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

14 puncte

IV. Citiþi cu atenþie textul de mai jos:
„Ce vremuri mãreþe! ªi câtã însufleþire! Noua traducere în faptã trainicã a Unirii tuturor românilor a fost o
sãrbãtoare de neuitat, care a durat luni întregi... Deºteaptã-te, române, din somnul cel de moarte rãsuna în
toate oraºele ºi în toate satele”

(Nicolae Mãrgineanu, Mãrturii asupra unui veac zbuciumat, Editura Fundaþiei Culturale Române,
Bucureºti, 2002)

1. Precizaþi evenimentul la care face referire textul. 3 puncte

2. Prezentaþi un factor care a contribuit la realizarea acestui eveniment. 5 puncte

3. Numiþi regele României, în timpul cãruia are loc evenimentul. 3 puncte

4. Prezentaþi o consecinþã a acestui eveniment. 5 puncte

5. Menþionaþi douã personalitãþi implicate în acest eveniment 4 puncte

                                                                                                                          Total 20 puncte

V. Prezentaþi, în aproximativ douã pagini, evoluþia social-economicã a Europei în perioada postbelicã, având în
vedere:

• precizarea unui eveniment care a influenþat evoluþia social-economicã;

• prezentarea unui tip de economie (liberalã sau dirijatã);

• menþionarea a douã grupuri socio-profesionale ;

• prezentarea unui aspect al vieþii economico-sociale din România postbelicã.

Se puncteazã structura compoziþiei (introducere – cuprins – concluzii), utilizarea limbajului istoric adecvat,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

Total 20 puncte

10 puncte din oficiu

BAC
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I. Stabiliþi corespondenþa între elementele coloanelor A ºi B, scriind în dreptul literei cifra corespunzãtoare.
Pentru fiecare literã din coloana A existã o singurã asociere corectã în coloana B:

     A          B
a. Eugen Ionesco 1. dadaismul
b. Tristan Tzara 2. istoriografie
c. Salvador Dali 3. suprarealism
d. Eugen Lovinescu 4. „europeniºtii”

5. teatrul absurd

20 puncte

II. Scrieþi literele corespunzãtoare urmãtoarelor evenimente în ordinea cronologicã a desfãºurãrii lor:
a) instaurarea regimului comunist în Rusia;   b) înfiinþarea Societãþii Naþiunilor;
c) «Marea Crizã»;   d) regimul autoritar al lui Carol al II-lea

16 puncte

III. Elaboraþi în aproximativ o jumãtate de paginã un text istoric, având în vedere urmãtoarele personalitãþi, date
ºi termeni: Mussolini, corporatism, 1922, partid politic, fascism.
Se puncteazã structura compoziþiei, utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/
logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

14 puncte

IV. Citiþi cu atenþie urmãtorul text: „Aproape la fel de spectaculosã ca declinul ºi dispariþia þãrãnimii ºi mult mai
universalã a fost proliferarea unor ocupaþii care cereau studii medii ºi superioare. (...) De fapt, acolo unde
familiile au avut posibilitatea ºi ºansa, ºi-au trimis copiii la universitãþi, pentru cã acesta era de departe cel
mai bun mijloc de a le asigura un venit mai bun, dar mai ales un statut social mai înalt. Dintre studenþii latino-
americani intervievaþi de cercetãtorii americani la mijlocul anilor 60 în mai multe þãri, între 79 ºi 95 % erau
convinºi cã studiile universitare le vor asigura pãtrunderea într-o clasã socialã superioarã în decurs de
zece ani.”

(Eric Hobsbawm, Secolul extremelor, Editura Lider, Bucureºti, 1994)

1. Precizaþi, pe baza textului, categoria profesionalã care cunoaºte un fenomen de declin. 2 puncte

2. Explicaþi cauza acestui fenomen. 5 puncte

3. Precizaþi, pe baza textului, elementul necesar pentru asigurarea unui statut social mai înalt. 2 puncte

4. Prezentaþi propria opinie în acest sens. 6 puncte

5. Prezentaþi un alt grup socio-profesional decât cel menþionat în text. 5 puncte

    Total 20 puncte

V. Prezentaþi, în aproximativ douã pagini, evoluþia politicã a Europei în prima jumãtate a secolului XX, având în
vedere:
• precizarea unui eveniment care a influenþat evoluþia relaþiilor internaþionale;
• prezentarea unui eveniment din perioada Rãzboiului Rece;
• menþionarea a doi lideri politici din aceastã perioadã;
• prezentarea unui organism internaþional.

Se puncteazã structura compoziþiei (introducere – cuprins – concluzii), utilizarea limbajului istoric adecvat,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

Total 20 puncte

10 puncte din oficiu

Testul 3

BAC
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Testul 4

I. Stabiliþi corespondenþa între elementele coloanelor A ºi B, scriind în dreptul literei cifra corespunzãtoare.
Pentru fiecare literã din coloana A existã o singurã asociere corectã în coloana B:

      A                    B

a. Grigore Gafencu 1. preºedinte al Societãþii Naþiunilor

b. Nicolae Titulescu 2. susþinãtor al unificãrii Europei

c. Ion I.C. Brãtianu 3. lider al P.N.Þ.

d. Iuliu Maniu 4. lider al P.N.L.

5. prim-ministru în perioada 1934-1937

20 puncte

II. Scrieþi literele corespunzãtoare urmãtoarelor evenimente în ordinea cronologicã a desfãºurãrii lor:

a) Tratatul de la Varºovia; b) Înfiinþarea O.N.U.; c) Rãzboiul din Vietnam; d) Atentatele de la World Trade Center.
16 puncte

III. Elaboraþi în aproximativ o jumãtate de paginã un text istoric, având în vedere urmãtoarele personalitãþi, date
ºi termeni: refugiat, Holocaust, 1938, conflicte interetnice, Nelson Mandela.
Se puncteazã structura compoziþiei, utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice
logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

14 puncte

IV. Citiþi cu atenþie urmãtorul text: „1. În cazul unei transformãri teritoriale ºi politice a teritoriilor aparþinând
statelor baltice (Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania), frontiera nordicã a Lituaniei va reprezenta  frontiera
sferelor de interes, atât ale Germaniei, cât ºi ale URSS (...)

2. În cazul unei transformãri teritoriale ºi politice a teritoriilor aparþinând statului polonez, sferele de interes,
atât ale Germaniei, cât ºi ale URSS, vor fi delimitate aproximativ de linia râurilor Narev, Vistula ºi San. (...)

3. În privinþa Europei sud-estice, partea sovieticã accentueazã interesul pe care-l manifestã pentru Basarabia.
Partea germanã îºi declarã totalul dezinteres politic faþã de aceste teritorii.
Tratatul de neagresiune între Uniunea Sovieticã ºi Germania (Pactul Ribbentrop-Molotov), 23 august 1939.”

1. Menþionaþi, pe baza textului, douã prevederi ale tratatului 6 puncte

2. Precizaþi tipul de regim politic existent în cele douã state. 4 puncte

3. Numiþi conducãtorii politici ai Germaniei ºi URSS, în acel moment. 4 puncte

4. Prezentaþi o consecinþã a acestui tratat. 6 puncte

                                                                                                                          Total 20 puncte

V. Prezentaþi, în aproximativ douã pagini, viaþa culturalã a secolui XX, având în vedere:

• precizarea unui eveniment care a influenþat evoluþia culturii din secolul XX;

• prezentarea unei orientãri culturale din perioada interbelicã ;

• menþionarea a doi reprezentanþi ai culturii româneºti ;

• prezentarea unui aspect al culturii din perioada postbelicã.

Se puncteazã structura compoziþiei (introducere – cuprins – concluzii), utilizarea limbajului istoric adecvat,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice ºi încadrarea sintezei în limita de spaþiu precizatã.

Total 20 puncte

10 puncte din oficiu

BAC
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1. Stabiliþi ordinea cronologicã a imaginilor.

2. Alcãtuiþi un eseu de aproximativ 2 pagini cu tema „Secolul XX”, pe baza imaginilor de mai jos.

Revoluþia din Rusia Hiroshima

Zidul Berlinului

Artã cubistã: Pablo Picasso, Domniºoarele din Avignon
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Ghetoul din Varºovia

World Trade Center Revoluþia românã

Doi  agresori: Hitler ºi Mussolini

Atentatul de la Sarajevo
Aselenizarea
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Atlas istoric
1. Lumea în 1914
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2. Europa în perioada interbelicã
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