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Cuvânt-înainte
Autorii manualului de fa]\ [i-au propus s\ prezinte istoria locuitorilor spa]iului
românesc în context european. Evolu]iile politice, economice [i culturale din istoria
românilor, ca [i cele din istoria minorit\]ilor na]ionale au fost strâns legate de
fenomenele petrecute pe o scar\ mai larg\, iar acestea au influen]at, la rândul lor,
uneori dramatic, modul în care românii din diferite epoci [i-au perceput prezentul.
Scrisoarea lui {tefan cel Mare adresat\ principilor cre[tini, memoriile boiere[ti trimise marilor puteri în secolul al XVIII-lea, dar [i modelele politice pe care genera]ia
pa[optist\ le-a introdus în România sunt doar câteva exemple ale acestei rela]ii,
care adesea s-a manifestat pe durata mai multor genera]ii. La fel, românii au fost
parte a unor evolu]ii globale. De la c\l\toria sp\tarului Nicolae Milescu la expedi]iile lui Emil Racovi]\, de la planurile secrete ale lui Constantin Brâncoveanu cu
Imperiul Habsburgic [i pân\ la procesul de integrare euroatlantic\, istoria românilor se împlete[te cu aceea european\.
Studiind acest manual, ve]i reu[i s\ v\ dezvolta]i o serie de competen]e fundamentale legate de activitatea istoricului, dar [i de lectura avizat\ a surselor cotidiene de informa]ie. În scopul unei facile utiliz\ri a manualului, vom trece în revist\,
pe scurt, tipurile de lec]ii care îl structureaz\. O prim\ categorie o reprezint\ lec]iile
care includ noile con]inuturi. Acestea sunt axate pe informa]iile legate de temele
din program\ [i constituie un suport al activit\]ii desf\[urate la clas\ [i acas\. Apoi,
studiile de caz, care detaliaz\ o serie de teme relevante pentru perioada istoric\
tratat\ [i sunt dedicate cu prec\dere studiului individual. Acestea sunt formate în
principal din surse primare [i secundare. În al treilea rând, autorii au inclus lec]ii de
sintez\; acestea abordeaz\ fenomene de ansamblu, ce caracterizeaz\ o epoc\ sau
alta din cele propuse de program\. În sfâr[it, sunt lec]ii de evaluare, al c\ror principal scop este fixarea cuno[tin]elor [i autoevaluarea progresului realizat în parcurgerea materiei – nu întâmpl\tor au fost incluse [i sarcini de lucru în conformitate cu proba de bacalaureat la disciplina istorie.
Utilizarea manualului nu supline[te activitatea de la clas\. Al\turi de explica]iile
profesorului, manualul ofer\ – prin textul de autor – o baz\ de reflec]ie asupra
temelor prezentate la clas\, dar [i asupra metodelor de lucru în acest domeniu. La
paginile 4–5, în Cuprins, sunt indicate [i competen]ele pe care autorii le-au pus în
centrul diferitelor capitole. Dup\ lectura textului de autor, suger\m o analiz\ a
surselor istorice, scrise [i vizuale. În sfâr[it, exerci]iile sunt destinate utiliz\rii în contexte concrete de evaluare a informa]iilor [i deprinderilor exersate în clas\.
Bibliografia de la sfâr[itul manualului a fost selectat\ ]inându-se cont cu prec\dere
de accesibilitatea lucr\rilor indicate.
O ultim\ sugestie, destinat\ în special celor care se îndreapt\ spre un examen
de admitere în domeniul [tiin]elor sociale: utilizarea acestui manual s\ fie sus]inut\
de reluarea temelor din manualul pentru clasa a XI-a, mai ales atunci când sunt
abordate lec]iile de sintez\ [i studiile de caz. Aceasta le va oferi un plus de informa]ie celor interesa]i de istorie.
Autorii
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De[teapt\-te, române!
Versuri: Andrei Mure[anu
Muzica: Anton Pann

De[teapt\-te, române, din somnul cel de moarte,
În care te-adâncir\ barbarii de tirani!
Acum ori niciodat\ croie[te-]i alt\ soarte,
La care s\ se-nchine [i cruzii t\i du[mani!
Acum ori niciodat\ s\ d\m dovezi la lume
C\-n aste mâni mai curge un sânge de roman,
{i c\-n a noastre piepturi p\str\m cu fal\-un nume
Triumf\tor în lupte, un nume de Traian!
...................................
Privi]i, m\re]e umbre, Mihai, {tefan, Corvine,
Româna na]iune, ai vo[tri str\nepo]i,
Cu bra]ele armate, cu focul vostru-n vine,
„Via]\-n libertate ori moarte!” strig\ to]i.
...................................
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CUPRINS
De[teapt\-te, române! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Studiind capitolul 1, ve]i reu[i:

Capitolul 1

s\ explica]i [i s\ argumenta]i intra [i
multidisciplinar evenimentele [i procesele istorice;
z s\ compara]i sursele istorice, în vederea stabilirii credibilit\]ii [i validit\]ii
informa]iei con]inute de acestea;
z s\ descoperi]i oportunit\]i în cercetarea istoriei ca surs\ a înv\]\rii permanente.

POPOARE {I SPA}II ISTORICE

z

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor . . . . . . . . . . . . . . . .
*Studiu de caz – Gh. I. Br\tianu
despre Marea Neagr\ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Descoperitori de noi spa]ii [i culturi
între secolele al XV-lea [i al XIX-lea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Studiu de caz – C\l\tori str\ini despre
civiliza]ia din spa]iul românesc în Evul Mediu
[i la începuturile epocii moderne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C\l\tori români acas\ [i în lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Studiind capitolul 2, ve]i reu[i:

Capitolul 2

s\ explica]i [i s\ argumenta]i intra [i
multidisciplinar evenimentele [i procesele istorice;
z s\ utiliza]i termenii/conceptele specifici(e) istoriei în contexte care implic\
interpret\ri [i explica]ii interdisciplinare;
z s\ descoperi]i constantele în desf\[urarea fenomenelor istorice studiate;
z s\ compara]i [i s\ evalua]i argumente
diferite, în vederea formul\rii unor
judec\]i proprii;
z s\ analiza]i mesajele transmise de
surse istorice variate prin compararea
terminologiei folosite;
z s\ integra]i cuno[tin]ele ob]inute în
medii nonformale de înv\]are în
analiza fenomenelor istorice studiate;
z s\ analiza]i punctele de vedere similare, opuse [i complementare în
leg\tur\ cu fenomenele istorice
studiate;
z s\ realiza]i conexiuni între informa]iile
oferite de sursele istorice [i contextul
vie]ii cotidiene.

OAMENII, SOCIETATEA {I LUMEA IDEILOR

z
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Studiind capitolul 3, ve]i reu[i:
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s\ utiliza]i termenii/conceptele specifici(e) istoriei în contexte care implic\
interpret\ri si explica]ii interdisciplinare;
z s\ construi]i demersuri de tip analitic cu
privire la situa]ii [i contexte economice,
sociale, politice, culturale;
z s\ proiecta]i un demers de cooperare
pentru identificarea [i realizarea unor
scopuri comune;
z s\ descoperi]i constantele în desf\[urarea fenomenelor istorice studiate;
z s\ compara]i [i s\ evalua]i argumente
diferite în vederea formul\rii unor judec\]i proprii;
z s\ analiza]i mesajele transmise de surse
istorice variate prin compararea terminologiei folosite.
z
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Studiind capitolul 4, ve]i reu[i:

s\ construi]i demersuri de tip analitic cu
privire la situa]ii [i contexte economice,
sociale, politice, culturale;
z s\ descoperi]i constantele în desf\[urarea fenomenelor istorice studiate;
z s\ compara]i [i s\ evalua]i argumente
diferite în vederea formul\rii unor
judec\]i proprii;
z s\ analiza]i punctele de vedere similare,
opuse [i complementare în leg\tur\ cu
fenomenele istorice studiate.
z

Capitolul 5
RELIGIA {I VIA}A RELIGIOAS|
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Studiind capitolul 5, ve]i reu[i:
s\ explica]i [i s\ argumenta]i intra [i
multidisciplinar evenimentele [i procesele istorice;
z s\ compara]i sursele istorice, în vederea
stabilirii credibilit\]ii [i validit\]ii informa]iei con]inute de acestea;
z s\ integra]i cuno[tin]ele ob]inute în
medii nonformale de înv\]are în analiza
fenomenelor istorice studiate.
z
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Capitolul 1

POPOARE {I SPA}II ISTORICE
Romanitatea românilor
în viziunea istoricilor
Romanitatea este elementul esen]ial al identit\]ii lingvistice [i culturale a
poporului român. Asemenea altor popoare ale Europei – italieni, francezi,
spanioli, portughezi – românii vorbesc o limb\ romanic\, format\ pe baza
latinei vorbite în Imperiul Roman. Procesul de romanizare lingvistic\ [i cultural\
din secolele II–III d.H., când o mare parte a teritoriului României de azi era
cuprins în provinciile romane Moesia [i Dacia, a avut o mare intensitate, astfel
c\ limba latin\ a p\truns foarte repede nu numai în zonele urbane, ci [i la sate,
în via]a comunit\]ilor de agricultori [i de p\stori care ocupau cea mai mare
parte a teritoriului.
Un mic num\r de cuvinte (mai pu]in de 200) din limba traco-dac\ s-au
transmis, formând substratul limbii române. Este interesant îns\ de observat c\
multe dintre aceste cuvinte desemneaz\ elemente fundamentale ale civiliza]iei –
de exemplu vatr\, copil, mo[, a mo[teni – dar se declin\ sau se conjug\ aidoma
cuvintelor de origine latin\: brânz\ ca osânz\, a mo[teni ca a fi, mo[ie ca [i
câmpie. Gramatica latin\ reprezint\ structura fundamental\ a limbii române:

Lupa capitolina
1. Dacia — provincie roman\
Pe dacii din ]inuturile de dincolo de
Dun\re, care au o întindere de un milion
de pa[i, i-a pref\cut în provincie Traian, în
timpul domniei sale, dup\ ce regele lor
Decebal a fost omorât. Galienus îns\ le-a
pierdut în timpul domniei sale, iar împ\ratul Aurelian, rechemând de acolo legiunile, le-a a[ezat în Moesia [i acolo, într-o
parte a acesteia, a întemeiat Dacia Mediteraneea [i Dacia Ripensis.
Iordanes, Getica

IMPERIUL ROMAN ÎN PERIOADA DE MAXIMÃ EXPANSIUNE (ANUL 117)
B R I TA N N I A
b is
Al

Ora[

Visurgi

Londinium

Zid sau val
de ap\rare

ua
ad

nus

O c e a n u s

Vi

s

Rhe

Castru

Bo
rys
the n
es

Lutetia

A t l a n t i c u s
Lige
r

s

L

Ulpia
Traiana

A

Roma

THRACIA

L

Dyrrachium

Capua

I
Brundisium

Gades

E

Messana

A

N

I

A

Pergamum
Sardes

Samosata
Edessa

Iconium
Tarsus

S Y R I A
I. CYPRUS

I. CRETA

I. RHODOS

Palmyra
Damascus

A

a

F

r

e

R

Caesarea

I

n
Cyrene

e

Arsinoe

u

m

Aelia
Gaza

I

Alexandria

B

SU

A

ON

n

LA

RIS

C Y R E N A I C A

R

OC

r

Memphis

Nilu

s

E G I P T

A

PR

t

A

i

A

Sinus
Arabicus

6

Popoare [i spa]ii istorice

T

M E S O P O TA M I A

Miletus

Timgad

C

A R M E N I A

Siracusae

Agrigentum

M

C A P PA D O C I A

Ephesus

Athena
Corintus

Carthago

T

Nicomedia
Nicaea
Ancyra

ris

R

Smyrna

Hippo
Regius

Caesarea

U

Byzantium

ig

A

A

Trapezus

Caesarea

I. SICILIA

M

E u x i n u s
Sinope

Amphipolis
Thessalonice

Tarentum

I. SARDINIA

t u s
P o n

Tomis

Serdica

I

I. CORSICA

Chersonesus

i

Durostorum

M O E S I A

T

Toletum

b
nu
Da

Novae

A
Salonae

Tyras
Troesmis

D A C I A

M

Ancona

A

LUSITANIA

T

MASSALIA

H I S P A N I A

Olisipo

Ravenna

I

Narbo

Singidunum

Alutus

u

A

Genua

s
ru
be

Duri

Apulum

D

I

P

us

Leon

PANNONIA

Aquileia

Cremona

pan
is

as

H

NORICUM
Burdigala

Hy

Ty
r

Vindobona

RAETIA

G A L L I A

us
et
yr
s
su
ra
ie

Grani]ele
provinciilor

Eup

hra

tes

Capitolul 1
declin\m [i conjug\m ca în latin\, alc\tuim propozi]ii [i fraze în felul în care o
f\ceau vorbitorii de limb\ latin\. Aproximativ 80% din fondul principal de
cuvinte al limbii române, inclusiv vocabularul cre[tin de baz\, provin din latina
vorbit\.

Formarea limbii române
Când, în secolul al III-lea d.H., împ\ratul Aurelian a fost nevoit s\ renun]e la
administrarea provinciei Dacia, idiomul latin era predominant. Acesta a
continuat s\ evolueze în contact cu provinciile latinofone de la sud de Dun\re.
Dup\ instalarea slavilor în nordul Peninsulei Balcanice, complicatele rela]ii dintre
Imperiul Bizantin – unde limba greac\ devine, din secolul al VII-lea d.H., limb\
oficial\ – [i forma]iunile politico-militare din Peninsula Balcanic\ au avut drept
consecin]\, între altele, fragmentarea comunit\]ilor locale vorbitoare de latin\
[i desp\r]irea lor de romanitatea nord-dun\rean\, astfel încât fiecare a
dezvoltat în mod diferen]iat fondul originar latin. {i în prezent, exist\ diferite
dialecte ale limbii române: dialectul daco-român, vorbit pe întregul teritoriu al
României, în Republica Moldova, precum [i în comunit\]ile române[ti din ]\rile
vecine (Ucraina, Serbia, Bulgaria, Ungaria), [i dialectele sud-dun\rene –
dialectul aromân, istro-român [i megleno-român. Diferen]e locale de mai mic\
importan]\ caracterizeaz\ diferite graiuri – oltenesc, maramure[ean,
moldovenesc etc. Pe baza graiului din Muntenia, dar cu un aport important al
operelor literare create în Moldova, se constituie, în secolul al XIX-lea, limba
român\ literar\ pe care o vorbim [i o scriem [i azi.
Ca [i în cazul celorlalte limbi romanice, în perioada de formare a limbii
române, fondului latin i s-au ad\ugat cuvinte împrumutate din limbile
popoarelor migratoare. Avem motive s\ consider\m c\, a[a cum se întâmpl\
[i în cazul celorlalte limbi romanice, acest proces de evolu]ie este încheiat în
linii generale în secolul al VIII-lea. O influen]\ mai accentuat\ a rezultat din
contactul cu limbile slave, mai ales cu cea sud-slav\, care a devenit, în secolele
IX–X, limba liturgic\ (limba în care se slujeau liturghiile în biseric\) [i mai târziu
[i limba de cancelarie (limba în care erau redactate documentele oficiale ale
statului). Slavona a jucat pentru regiunile balcano-dun\rene un rol apropiat
de cel pe care latina l-a jucat în Occidentul medieval.
Caracterul latin al limbii vorbite pe ambele maluri ale Dun\rii [i în
interiorul arcului carpatic a fost de timpuriu recunoscut de popoarele vecine.
Neamurile germanice i-au numit w(a)lach, a[a cum îi numeau pe to]i
vorbitorii idiomurilor latine; de la acest nume deriv\ etnonimele vlah, olah
etc. La rândul lor, „vlahii” î[i spuneau probabil români, adic\ romani – nume
pe care l-au transmis din genera]ie în genera]ie, fie pentru a se desemna ca
locuitori ai ]inuturilor carpato-dun\rene, vorbitori ai aceleia[i limbi, fie pentru
a se referi la anumite categorii sociale (de exemplu, rumâni – ]\rani
dependen]i). Memoria popular\ a p\strat, de-a lungul secolelor, con[tiin]a
ascenden]ei romane a românilor – dovad\, de pild\, datinile [i tradi]iile care
îl amintesc pe „b\dica Troian” – împ\ratul Traian – în leg\tur\ cu momente
importante ale s\rb\torilor solsti]iului de iarn\ (Anul Nou).

1

2

3

4
Scene de pe Columna lui Traian:
1. Lupta de la Tapae. 2. Asaltul Sarmizegetusei. 3. Sinuciderea lui Decebal.
4. Întoarcerea dacilor la casele lor.
Popoare [i spa]ii istorice
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Capitolul 1
Cre[tinismul a constituit un factor esen]ial în procesul de romanizare.
Obiectele paleocre[tine, databile în secolele II–III d.H., sunt pu]in numeroase,
dar acest fapt se poate explica prin persecutarea noii religii. Îns\ dup\ ce
cre[tinismul a devenit o religie licit\, vestigiile cre[tine au devenit tot mai
numeroase. Chiar dac\ arianismul a avut un succes deosebit în rândul
popula]iilor germanice, la daco-romani, s-a dezvoltat un cre[tinism de factur\
popular\ [i de orientare niceean\. Acesta a fost probabil impulsionat de
misionari proveni]i din Dobrogea, cunoscut bastion al confesiunii niceene
înc\ din timpul împ\ratului Valens.

Stel\ funerar\
(C\[eiu, jud. Cluj, secolul al III-lea)



Cronologie

46 d.H.: Dobrogea este anexat\ provinciei romane Moesia
z 101–102, 105–106: r\zboaiele daco-romane; cucerirea Daciei de c\tre romani
z 271: începe p\r\sirea Daciei de c\tre
romani
z 602: limesul dun\rean cedeaz\ [i slavii
se revars\ în Peninsula Balcanic\
z secolul al X-lea: Imperiul Bizantin revine
la Dun\rea de Jos
z

2. Coloni[ti din toate p\r]ile imperiului
(Hadrianus) ar fi voit sã renun]e [i la
Dacia, dar amicii s\i îl împiedicar\ spunându-i c\ ar fi s\ dea prad\ barbarilor o
mul]ime de cet\]eni romani, deoarece
Traianus, dup\ cucerirea Daciei, adusese
aici din toate p\r]ile imperiului o mul]ime
nenum\rat\ de coloni[ti spre a cultiva
p\mânturile [i a locui ora[ele, depopulate
de lungile r\zboaie ale lui Decebalus.
Eutropius, Istoria roman\
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C\l\torii str\ini care ajung în }\rile Române în secolele XV–XVII noteaz\ c\
românii sunt urma[i ai romanilor, atât prin numele pe care [i-l dau lor în[ile,
romani, cât [i observând asem\n\rile dintre limba vorbit\ de ei [i latin\. La
rândul lor, primii umani[ti originari din ]inuturile române[ti, ca transilvanul
Nicolaus, care î[i ia numele savant de Olachus (Valahul), apoi curteni [i înv\]a]i
din }\rile Române, forma]i la [colile din Polonia (Miron Costin) sau Italia
(Stolnicul Cantacuzino), descoper\ noi argumente care confirm\, în cuvintele
cronicarului moldav, c\ „de la Râm ne tragem”. În fine, înv\]a]ii germani din
]inuturile s\se[ti (Johannes Honterus) descriu monumente [i public\ inscrip]ii
latine – surse importante pentru istoria provinciei romane Dacia.

O problem\ politic\
Atunci când, spre sfâr[itul secolului al XVII-lea [i în secolul urm\tor, primele
semne ale unei con[tiin]e na]ionale moderne apar în întreaga Europ\, problema originii popoarelor se transform\ pretutindeni din problem\ istoric\ în
problem\ politic\. Conflictul acut între „Europa imperiilor” [i „Europa na]iunilor”
se complic\ în Transilvania din cauza tensiunii între interesele domina]iei austriece [i revendic\rile na]ionale maghiare, ambele în contradic]ie cu aspira]iile
de emancipare ale românilor. B\t\lia politic\ [i simbolic\ pentru întâietate în
Transilvania devine acerb\, cu atât mai mult cu cât, dup\ lupta de la Mohacs,
Principatul Transilvaniei r\m\sese ultima redut\ a Regatului Ungar, ocupând
astfel un loc deosebit de important în imaginarul politic [i istoric al na]iunii
maghiare. Pe de alt\ parte, în pofida faptului c\ românii reprezentau peste
60% din popula]ia Transilvaniei, ei continuau s\ fie considera]i „na]iune
tolerat\”. Acest statut inferior al românilor era justificat de beneficiarii lui – cele trei
na]iuni privilegiate, maghiarii, sa[ii [i secuii – prin argumente confesionale (spre
deosebire de ceilal]i locuitori ai Transilvaniei, românii erau ortodoc[i) [i prin argumentul pretinsei întâiet\]i a celor trei na]iuni privilegiate pe p\mântul Transilvaniei.
Or, unirea unei p\r]i a clerului [i a românilor ortodoc[i cu Biserica Catolic\
(greco-catolicii), realizat\ de casa de Habsburg în 1699–1701, afecta ordinea
tradi]ional\ favorabil\ na]iunilor privilegiate, iar acceptarea originii romane a
românilor ar fi însemnat c\ ace[tia, departe de a fi nou veni]i, i-au precedat pe
cuceritorii maghiari în ]inuturile de dincolo de mun]i, conferind popula]iei de
origine latin\ o superioritate de civiliza]ie [i de tradi]ie greu de împ\cat cu
condi]ia lor de na]iune tolerat\.

Capitolul 1
De aceea, mul]i erudi]i, mai ales germani, din secolul al XVIII-lea s-au convins ei în[i[i, [i s-au str\duit s\ dovedeasc\ întregii lumi savante [i politice a
vremii, c\ este cu neputin]\ ca românii din Transilvania s\ fie urma[ii direc]i ai
popula]iei romane [i romanizate din provincia Dacia. Unirea cu Roma d\, în
schimb, un nou imbold aspira]iei românilor pentru drepturi egale cu celelalte
na]iuni [i confesiuni cre[tine din ]inuturile transcarpatice. Început\ de episcopul
Inocen]iu Micu-Klein [i continuat\ de grupul de intelectuali din {coala Ardelean\ – Gheorghe {incai, Petru Maior, Samuil Micu, Ion Budai-Deleanu –, lupta
de emancipare a românilor ardeleni are drept principal\ direc]ie afirmarea
legitimit\]ii revendic\rilor popula]iei române[ti din imperiu în calitatea sa de
mo[tenitoare direct\ a Romei antice. Savan]ii din {coala Ardelean\ au dovedit
latinitatea limbii române [i a poporului român, ceea ce argumenta existen]a sa
neîntrerupt\ ca popula]ie autohton\ în Transilvania, ca [i în celelalte ]inuturi
locuite de români. Argumentele acestor revendic\ri au fost sintetizate într-un
lung memoriu, Supplex Libellus Valachorum, adresat în 1791 Cur]ii de la Viena.

Samuil Micu, Elementa linguae
daco-romanae sive valachicae (1780)

Teoria lui Roesler
Formularea categoric\ a tezei contrare – baza ideologic\ a domina]iei
maghiare asupra Transilvaniei – s-a datorat unui istoric austriac din a doua
jum\tate a secolului al XIX-lea, Robert Roesler. Folosind izvoare istorice latine
târzii [i nesigure, el a sus]inut teza extermin\rii popula]iei de origine dacic\
odat\ cu cucerirea roman\, precum [i pe cea a retragerii complete a popula]iei
romanizate din cuprinsul provinciei Dacia în secolul al III-lea d.H. Locuitorii fostei
provincii ar fi fost str\muta]i în mas\ la sud de Dun\re, unde s-ar fi format
limba român\ [i poporul român. La venirea maghiarilor în Europa, Transilvania
ar fi fost un ]inut pustiu, pe care coroana ungar\ l-ar fi anexat [i populat,
instalând apoi [i coloni[ti germani pentru a-i ap\ra grani]ele. Abia dup\ marea
cium\ din secolul al XIV-lea, ]inuturile de dincolo de Carpa]i, pustiite de
molim\, ar fi fost colonizate cu p\stori vlahi de la sud de Carpa]i [i de Dun\re.
Teoriile roesleriene, criticate în mediile academice contemporane, au fost
preluate nu numai de alte lucr\ri savante, ci [i de manualele [colare din Ungaria
secolelor XIX–XX, alimentând imaginarul na]ionalist maghiar. În schimb, istoricii
[i lingvi[tii români din secolul al XIX-lea (M. Kog\lniceanu, A.D. Xenopol, B.P.
Hasdeu, Gr. Tocilescu) au adunat un mare num\r de dovezi referitoare atât la
vechile popula]ii getice [i dacice din spa]iul carpato-danubian, cât [i la continuitatea popula]iei romanizate pe teritoriul fostelor provincii Dacia [i Moesia,
demonstrând [ubrezenia multora dintre argumentele invocate de istoriografia
oficial\ maghiar\. La nivelul reprezent\rilor identitare comune, renun]area la
scrierea slavon\ (chirilic\) [i generalizarea alfabetului latin, precum [i predarea
limbii române [i a istoriei na]ionale în [colile organizate odat\ cu reformele
ini]iate de Al. I. Cuza au generalizat con[tiin]a romanit\]ii poporului român, a
limbii [i civiliza]iei acestuia.
Dup\ Marea Unire din 1918, negarea continuit\]ii române[ti în ]inuturile de
dincolo de Carpa]i [i teoretizarea pretinsei inferiorit\]i a lumii rurale române[ti
în raport cu ierarhiile nobiliare maghiare [i cu cultura aulic\ [i urban\ a acestora
au alimentat masiv resentimentele pe care le-a provocat destr\marea monarhiei austro-ungare [i politica revizionist\ maghiar\. În aceia[i ani, [coala istoric\

Samuil Micu (1745–1806)
3. Poporul român
Numele cel mai adev\rat, autentic, de
la primul desc\lecat prin Traian este
rumân sau romanus, care nume acest
popor l-a p\strat întotdeauna între dân[ii
(…) pân\ ast\zi, acela[i nume este dat
îndeob[te [i muntenilor [i moldovenilor [i
celor ce locuiesc în ]ara Transilvaniei.
Rumân este un nume schimbat în curgerea anilor din roman; [i ast\zi când întreb
pe cineva dac\ [tie moldovene[te spun:
[tii rumâne[te (...) Un alt nume ei în[i[i nu
au primit între dân[ii niciodat\. Str\inii
îns\ îi numesc în chip felurit.
Miron Costin,
De neamul moldovenilor

Popoare [i spa]ii istorice

9

Capitolul 1
[i lingvistic\ româneasc\ produce opere [tiin]ifice importante pentru
în]elegerea etnogenezei românilor: Începuturile vie]ii romane la gurile Dun\rii
[i Getica lui Vasile Pârvan, primele volume ale monumentalei Istorii a românilor
a lui Nicolae Iorga, Istoria limbii române de Al. Rosetti sau cartea lui Gh. I.
Br\tianu, O enigm\ [i un miracol istoric: poporul român. Pe de alt\ parte îns\,
mi[c\rile de extrem\ dreapt\ dezvolt\ – asemenea extremei drepte germane,
fascinat\ de trecutul legendar al „indo-germanilor” [i al go]ilor – un discurs
autohtonist, care supraevalua importan]a elementului dacic în contrast cu
civiliza]ia mediteraneean\, pe care o considera decadent\.

Istoriografia comunist\

Vasile Pârvan (1882–1927), membru al
Academiei Române. Este autorul primei
hãrþi arheologice a României.

Dicþionar
Romanizare – proces de preluare selectiv\
a tr\s\turilor culturale romane (limb\, port,
tradi]ii) de c\tre popula]ia autohton\
cucerit\ de romani.
Protocronism – curent de idei preocupat s\
pun\ `n valoare prioritatea unor idei, teme
etc.

Exerci]ii
1. Explica]i modific\rile etnice [i lingvistice
provocate de a[ezarea slavilor în nordul
Peninsulei Balcanice.
2. Alc\tui]i, cu ajutorul dic]ionarelor, o list\
de cuvinte române[ti de diferite origini:
geto-dac\, latin\, slavon\, maghiar\,
german\, turc\. Exist\ cuvinte pe care
nu le mai folosi]i în limbajul cotidian?
Formula]i câteva cauze [i compara]i r\spunsurile date.
3. Sus]ine]i, prin informa]iile oferite de sursele
citate, afirma]ia: „de la Râm ne tragem”.
4. Realiza]i un eseu de o pagin\ în care s\
argumenta]i de ce, odat\ cu secolul al
XVIII-lea, problema originii popoarelor
se transform\ într-o problem\ politic\.
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Dup\ al Doilea R\zboi Mondial, când atât Ungaria, cât [i România au
devenit state-satelit ale URSS, teoriile staliniste despre caracterul „imperialist” al
st\pânirii sclavagiste romane [i despre importan]a civilizatoare a slavilor în
istoria Europei au modificat dramatic întregul context istoriografic. În ac]iunea
sa de consolidare a puterii ob]inute în 1965, N. Ceau[escu a declan[at o mare
opera]ie de reînviere a sentimentului na]ional al românilor. În acest context, a
putut fi reevaluat\ [i contribu]ia limbii latine [i a civiliza]iei romane la cristalizarea civiliza]iei vechi române[ti. Numai c\, destul de repede, ideologia [i
istoriografia oficial\ au ajuns s\ fie dominate de teorii care minimalizau aportul
factorului roman, din nou denun]at ca asupritor, de ast\ dat\ în favoarea civiliza]iei locale a geto-dacilor. Continuitatea [i unitatea acestei civiliza]ii erau obsesiv
afirmate, trecându-se sub t\cere particularit\]ile locale; diferi]i diletan]i sus]ineau c\ limba dac\, nu latina, reprezint\ matricea limbii române; lucr\ri oficiale
se str\duiau s\ probeze c\ românii erau deja forma]i ca popor cu mult înainte
de cucerirea roman\, deosebindu-se astfel de toate celelalte popoare romanice.
O polemic\ tot mai acerb\ cu istoricii maghiari [i bulgari traducea, în anii
1980 ai secolului trecut, tendin]a regimurilor comuniste în declin de a folosi
instrumentele na]ionalismului agresiv pentru salvarea domina]iei exercitate de
partidele comuniste. În aceast\ disput\, arheologia a dobândit un loc tot mai
important, cu atât mai mult cu cât sursele istorice scrise pentru secolele IV–X sunt
aproape absente. Din p\cate, elementele de cultur\ material\ nu pot r\spunde
prin ele însele unor întreb\ri referitoare la originea etnic\ ori la limba vorbit\
de purt\torii lor, astfel încât pot fi invocate ca argument de ambele p\r]i.
Privind retrospectiv, putem constata c\ afirmarea romanit\]ii românilor a
dep\[it mereu cadrul strict [tiin]ific, în m\sura în care a reprezentat [i un semn
al asum\rii unei identit\]i europene, în vreme ce absolutizarea tradi]iei traco-getice a reflectat mai degrab\ tendin]a contrar\, de închidere într-o identitate
istoric\ izolat\ [i autarhic\. În condi]iile actuale, când România, ca [i statele
vecine, Ungaria [i Bulgaria, fac parte din Uniunea European\, argumentul
întâiet\]ii istorice nu mai are valoare politic\, iar reconstituirea trecutului nu
mai are consecin]e pentru drepturile inalienabile ale cet\]enilor [i comunit\]ilor
acestei regiuni. Romanitatea românilor nu mai are a fi demonstrat\ [i cu atât
mai pu]in contestat\; poate fi acum recunoscut\ ca fapt istoric cert. Dezbaterea [tiin]ific\ poate astfel progresa spre o mai bun\ în]elegere a c\ilor [i
etapelor concrete prin care identitatea româneasc\ s-a cristalizat [i s-a transmis
din genera]ie în genera]ie.

Capitolul 1
Despre caracterul romaniz\rii Daciei
1. Pozi]ia lui R. Roesler (1871)
Dacia era provincie imperial\ în frunte cu un legat de rang pretorian la început,
apoi, din vremea lui Marcus Aurelius, cu rang consular. }ara, care [i-a pierdut cea
mai bunã [i cea mai mare parte a puterii sale demografice de-a lungul unui r\zboi
îndârjit [i sângeros, care a durat mai mul]i ani, ca [i prin emigrare, primi o nou\
popula]ie prin coloni[tii romani care s-au rev\rsat aici din toate provinciile
Imperiului Roman, dar în mare m\sur\ din Italia de Jos.
Avem motive s\ credem c\ elementul dacic supus s-a ]inut departe de contactul
cu civiliza]ia roman\ [i [i-a men]inut du[m\nia fa]\ de Roma. Romanitatea Daciei
a fost îns\ diferit\ de cea a altor provincii cucerite de armata Romei. În Italia de
Sus, Gallia, Spania, Britannia, Pannonia etc., a fost produsul unei fericite dezna]ionaliz\ri a unei popula]ii numeroase preexistente, care a continuat s\ reprezinte
majoritatea, a atragerii acestei popula]ii la un alt mod de a gândi [i de a vorbi, a
amestecului unei p\r]i a sângelui roman imigrat cu cel local iberic, celtic [i alte
neamuri. În Dacia îns\ a fost creat\ o adev\rat\ ]ar\ de colonizare dintr-un teritoriu slab locuit [i înconjurat de o popula]ie du[m\noas\, în care îns\ romanitatea
nu [i-a înfipt r\d\cini atât de adânci, nesprijinindu-se pe bazele sigure ale unei
na]ionalit\]i cucerite [i spiritual. De aici [i u[urin]a cu care mai târziu a putut s\ fie
îndep\rtat\ [i a disp\rut, f\r\ a l\sa atât de multe urme ca în Britannia sau în
Noricum, fiind [tears\ ca o simpl\ poleial\.
Robert Roesler, Studii române[ti. Cercet\ri asupra istoriei vechi a României
2. R\spunsul lui Xenopol (1884)
Roesler pare deci a primi de adev\rate spusele lui Eutropiu, care zice c\ „Dacia
pierduse prin lungul r\zboi împotriva romanilor popora]iunea sa b\rb\teasc\”. (…)
Dar\, chiar dac\ am lua ca atare spusele lui Eutropiu, nu arat\ el oare prin
cuvintele sale c\ femeile [i copiii dacilor nu suferir\ cu to]ii soarta p\rin]ilor? Apoi
aceast\ nou\ genera]ie nu era ea îndestul\toare pentru a reconstitui în ]ar\ o
baz\ na]ional\ pe care s\ se poat\ hultui (altoi) elementul roman? De aceea [i
inscrip]iunile g\site atât în Dacia, cât [i aiurea ne dovedesc cu prisosin]\ fiin]area
poporului dac dup\ cucerire, precum [i romanizarea lui. Trebuie amintit c\ poporul
roman în]elegea a lipi de imperiul s\u provinciile cucerite într-un cu totul alt chip
de cum au f\cut-o în timpurile mai noi ungurii sau nem]ii. Departe de a alc\tui o
cast\ desp\r]it\ de poporul cucerit, romanii se legau cu el prin c\s\torii, îi înlesneau intrarea în cet\]enia roman\ [i, cu toate c\ îl întrebuin]au la toate lucr\rile,
îl f\ceau s\ se bucure de toate foloasele.
A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler.
Studii asupra st\ruin]ei românilor în Dacia Traian\
3. R\spunsul lui Onciul (1885)
(…) Pe baza indiciilor istorice, noi nu putem sus]ine romanizarea acestei ]\ri
decât în partea apusean\ a Ardealului cu Banatul timi[an [i Oltenia, pe care
teritoriu se m\rginise colonizarea roman\. În Moldova [i Valahia r\s\ritean\, precum
[i în regiunea dintre Tisa superioar\ [i Ardeal, lipsea aceast\ temelie; aici nomenclatura topografic\ a r\mas sub domina]ia roman\ curat dac\, ca [i popula]ia (…)
[i, dup\ p\r\sirea provinciei, dacii din ]ar\ sus]in ostilit\]i cu Imperiul Roman. Acest
element ostil, în cea mai mare parte, nu se poate privi ca romanizat.
Dimitrie Onciul, Scrieri istorice

A.D. Xenopol (1847–1920) membru
corespondent al Academiei Franceze.
Unul dintre creatorii ºcolii istoriografice
româneºti, adept al curentului criticist în
scrierea istoriei; creator al unei teorii
originale în filosofia istoriei

Exerci]ii
1. Organiza]i în dou\ grupe, comenta]i
dou\ motive ale neg\rii continuit\]ii române[ti în ]inuturile intracarpatice în
secolul al XIX-lea [i în secolul al XX-lea.
2. Evalua]i, pe baza cuno[tin]elor de istorie,
filosofie, sociologie, politologie, valoarea
identit\]ii istorice în contextul nou, al
integr\rii europene.
3. Citi]i [i analiza]i critic sursele 1, 2 [i 3.
referitoare la caracterul romaniz\rii
Daciei:
a. identifica]i deosebirile referitoare la
procesul istoric al romaniz\rii;
b. analiza]i validitatea argumentelor formulate;
c. evalua]i temeiul [tiin]ific al concluziilor.
4. Alc\tui]i planul unui proiect intitulat
„Surse narative [i surse arheologice
referitoare la continuitatea românilor în
spa]iul intracarpatic”.
Popoare [i spa]ii istorice
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STUDIU DE CAZ
CENTRE COMERCIALE ÎN MAREA
NEAGRÃ ÎN SECOLELE XIII–XV

*Gheorghe I. Br\tianu
despre Marea Neagrã

Cetatea Alb\
C a ff a
Maurocastro

Gheorghe I. Br\tianu – omul [i opera

Chersones

Pera

Sinope
Amastris

Tr e b i z o n d a

Constantinopol

A[ez\ri genoveze
Principalele direc]ii
ale comer]ului genovez
Centre comerciale vene]iene
Schimburi comerciale
dinspre Vene]ia
spre Vene]ia

1. F\r\ îndoial\, nu trebuie s\ ne a[tept\m s\ afl\m în aceast\ colec]ie documente
de o mare importan]\ istoric\: e vorba de
contracte particulare [i nu de probleme
de stat. Cu toate acestea, cititorul care va
avea r\bdare s\ parcurg\ aceste texte cu
oarecare aten]ie va putea afla [i alt lucru
decât o serie de tranzac]ii particulare
lipsite de un interes general (...). Sub
aceste aspecte multiple [i diverse, se afl\
via]a intens\ a unui mare centru economic al Orientului, la sfâr[itul secolului al
XIII-lea, care se desf\[oar\ înaintea
noastr\, cu întregul pitoresc b\l]at al
raselor împestri]ate [i cu toat\ activitatea
necontenit\ a unui trafic interna]ional. În
acest contact permanent între Europa [i
Asia, în acest permanent amestec de institu]ii [i de obiceiuri s-au format pe încetul
regulile dreptului maritim [i comercial ale
timpurilor moderne (...).
Gheorghe I. Br\tianu, Actele notarilor
genovezi de la Pera [i Caffa, 1927
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Gheorghe I. Br\tianu (1898–1953) a fost cel mai important reprezentant al
noii [coli istoriografice române[ti din perioada interbelicã. Format la [coala lui
Nicolae Iorga, dar deschis noilor curente istoriografice din anii 1930–1940, el s-a
afirmat de timpuriu ca un eminent specialist în istoria universal\, cu deosebire
a Evului Mediu [i Rena[terii.
În opera [tiin]ific\ a lui Gh. I. Br\tianu, cercet\rile consacrate Evului Mediu
românesc în rela]ia sa cu Europa [i cu lumea sunt analizate ca parte integrant\
a istoriei universale [i au în centrul lor dimensiunea maritim\ a Lumii Vechi, cu
tot ce comport\ aceasta ca evolu]ii economico-sociale, circula]ie a bunurilor,
oamenilor [i ideilor. Interesul pentru spa]iul istoric al M\rii Negre este prezent
în opera lui Br\tianu înc\ din anii studiilor sale de doctorat, încununate de o
tez\ consacrat\ prezen]ei negustorilor genovezi în acest spa]iu („Cercet\ri
privitoare la comer]ul genovez în Marea Neagr\ în secolul al XIII-lea”, Paris,
1929) [i precedat\ de volumul de documente pân\ atunci inedite, Acte ale
notarilor genovezi de la Pera [i Caffa (ap\rut în versiune francez\ la Bucure[ti,
în 1927). A continuat s\ cerceteze aceste probleme de-a lungul întregii sale
cariere, iar în anii r\zboiului s-a decis s\-i consacre o ampl\ sintez\ din cele mai
vechi timpuri pân\ în pragul epocii contemporane. A început prin a preda un
str\lucit curs universitar consacrat acestor probleme, dar activitatea sa didactic\ a fost brutal întrerupt\ în 1948, când Br\tianu este alungat de autorit\]ile
comuniste de la catedr\, ca [i de la direc]ia Institutului de Istorie Universal\, [i
când, fiindu-i impus arestul la domiciliu, nu mai are dreptul s\ frecventeze nici
m\car bibliotecile publice din Bucure[ti [i este lipsit de orice mijloace de subzisten]\. În aceste condi]ii, pe care le înfrunt\ cu un deosebit curaj, istoricul se
consacr\ redact\rii monografiei Marea Neagr\. De la origini pân\ la cucerirea
otoman\.
Br\tianu nu [i-a putut vedea publicat\ opera. F\r\ alt\ vin\ decât aceea de
a fi descendent al marii familii a Br\tienilor [i de a fi luptat ca voluntar pe
frontul de Est, el este arestat în noaptea de 5/6 mai 1950, împreun\ cu 83 de
fo[ti demnitari [i membri ai conducerii partidelor istorice, [i e încarcerat ca [i
ace[tia la Sighet, f\r\ nicio condamnare. Supus unui regim de exterminare, el
moare în 1953, la doar 55 de ani, existând b\nuiala c\ ar fi fost asasinat.
Familia sa izbute[te îns\ s\ se refugieze la Paris, luând acolo [i manuscrise
inedite ale marelui istoric; prin grija doamnei Maria Br\tianu, una dintre fiicele
lui Gh. I. Br\tianu, monografia apare postum, în 1969, la München, în limba
francez\, a[a cum fusese redactat\ de autor. Cu mari dificult\]i, traducerea
româneasc\ a acestei importante opere apare [i în România, în anul 1988.

STUDIU DE CAZ
Viziunea istoriografic\ a lui Br\tianu
Br\tianu a cercetat îndeaproape istoria românilor în rela]ie cu cea a
continentului, a Dun\rii [i a M\rii Negre, iar rezultatele acestor cercet\ri s-au
concretizat în numeroase studii [i apoi lucr\ri de amploare: O enigm\ [i un
miracol istoric: poporul român, Tradi]ia istoric\ despre întemeierea statelor
române[ti, precum [i suita de contribu]ii consacrate Adun\rilor de st\ri în
Europa [i în }\rile Române, reunite în 1996 într-un volum îngrijit de unul dintre
fidelii discipoli ai lui Br\tianu, acad. {erban Papacostea.
Monografia pe care Gh. I. Br\tianu a consacrat-o spa]iului M\rii Negre în
Antichitate [i în Evul Mediu se situeaz\ la confluen]a acestor dou\ direc]ii de
cercetare. Volumul este un model de sintez\ care ordoneaz\ în jurul unei
probleme clar definite – locul [i rolul M\rii Negre în istoria lumii – o multitudine
de fapte [i de idei, subsumate unei viziuni înnoitoare asupra dinamicii proceselor istorice. Aceast\ viziune se caracterizeaz\ prin câteva tr\s\turi de o
profund\ originalitate:
z Îmbinarea dintre datele fundamentale ale mediului geografic, a c\ror permanen]\ se supune unor ritmuri foarte lente în timp, cu procesele istorice de
durat\, dar [i cu evenimentele proprii unei desf\[ur\ri accelerate. Sinteza debuteaz\ cu un capitol consacrat geografiei, solului [i climatului din spa]iul pontic,
în rela]ie cu mediul natural al Eurasiei, precum [i marilor artere de comunica]ie
care deschid acest spa]iu c\tre exterior: drumuri terestre, fluviale [i maritime.
z Trecutul v\zut ca dialog, confruntare [i interdependen]\ între marile arii
de civiliza]ie: iranian\ [i greac\ în perioada inaugurat\ de marea colonizare
greac\ [i continuat\ apoi în epocile clasic\ [i elenistic\; civiliza]ia roman\ confruntat\ cu „imperiile stepei”, Bizan] [i barbari, mongoli [i italieni în secolele XII–XIV.

Capacitatea de a pune în leg\tur\ fapte [i procese istorice pe care al]i
speciali[ti le studiaz\ izolat: evolu]ia cet\]ilor grece[ti în epoca arhaic\ (secolele
VIII–VI î.H.) în leg\tur\ cu trei mari arii de civiliza]ie iranian\, cea cimerian\,
scitic\ [i persan\; rela]ia dintre istoria Orientului Îndep\rtat, cea a Imperiului
Bizantin [i evolu]ia ora[elor Europei Occidentale; t\tarii [i dezvoltarea comer]ului [i a economiei monetare în Occident.
z

Înlocuirea viziunii tradi]ionale a istoriografiei moderne, concentrat\
exclusiv asupra civiliza]iei Europei Occidentale, cu un punct de vedere mult mai
nuan]at, capabil s\ recunoasc\ pluralitatea civiliza]iilor [i contribu]iile diferite la
diversitatea crea]iei omene[ti.
Monografia consacrat\ M\rii Negre se remarc\ prin neobi[nuita-i erudi]ie,
excelenta cunoa[tere a izvoarelor – [i nu numai a celor bizantine sau
occidentale, ci [i a celor slavone [i chiar mongole –, prin st\pânirea unei vaste
bibliografii de specialitate, ca [i printr-o sensibilitate aparte fa]\ de fenomenele
ce ]in de dezvoltarea economiilor [i societ\]ilor din trecut. Ascu]itul s\u spirit
critic [i discern\mântul specialistului care izbute[te s\ organizeze sistematic [i
s\ disting\ principalele fenomene, procese [i corela]ii îl vor conduce pe Gh. I.
Br\tianu c\tre o viziune complex\ asupra trecutului [i c\tre sintez\.
z

Gheorghe I. Brãtianu (1898–1953),
istoric cu o metod\ de cercetare
riguroasã, a susþinut respectul pentru
valorile realizate de toate popoarele

2. Noi nu suntem izola]i pe continent.
(...) Noi tr\im aici la o r\spântie de
drumuri, la o r\spântie de culturi. (...) Noi
nu putem fi desf\cu]i din întregul complex
geografic care (...) ne m\rgine[te [i hot\r\[te în acela[i timp destinul, între dou\
elemente care ne st\pânesc: Muntele [i
Marea.
Acest caracter de zon\ de tranzi]ie [i
de r\scruce între Europa [i Asia îl imprim\
popoarelor [i statelor stabilite pe litoralul
ei. Îndeosebi acestui factor maritim istoria
româneasc\ îi datoreaz\ faptul c\ este
altceva decât cea a ]\rilor r\mase departe
de marile drumuri comerciale [i la ad\post
de r\zboi [i care poate de aceea sunt cu
mult mai fericite în epocile de criz\ c\ci nu
atrag asupra lor aten]ia prea sus]inut\ a
diploma]ilor [i a strategilor (...).
Gheorghe I. Br\tianu, Marea Neagr\.
De la origini pân\ la cucerirea otoman\

Popoare [i spa]ii istorice
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Marea Neagr\. De la origini pân\ la cucerirea otoman\

Cetatea Histria (zona sacr\), situatã în
Antichitate pe þãrmul Mãrii Negre

3. Aceast\ carte se împarte în trei p\r]i,
fiecare reprezentând în sine o încercare de
explicare a întregului. Prima parte supune
discu]iei o istorie cvasiimobil\, aceea a
omului în raporturile sale cu mediul înconjur\tor; o istorie care se scurge, care se
transform\ lent, alc\tuit\ adesea din reveniri
insistente ale ciclurilor mereu reîncepute (...)
Deasupra acestei istorii împietrite se
distinge o istorie lent ritmat\, pe care a[
numi-o bucuros, dac\ expresia n-ar fi ab\tut\ de la sensul s\u adev\rat, o istorie
social\, o istorie a grupurilor [i a colectivit\]ilor. (...) În a doua parte a c\r]ii, unde
am studiat succesiv structurile economice,
statale, societ\]ile, civiliza]iile, încercând,
în cele din urm\, s\ demonstrez cum
toate aceste for]e din adâncuri au fost
folosite în domeniul complex al r\zboiului,
c\ci r\zboiul, dup\ cum [tim, nu este un
domeniu al responsabilit\]ii pur individuale.
A treia parte este cea a istoriei tradi]ionale, istoria evenimen]ial\ (...) cea mai
pasionant\ dintre toate, cea mai bogat\
în adev\r omenesc [i totodat\ cea mai
primejdioas\. S\ nu avem încredere în
aceast\ istorie înc\ fierbinte, a[a cum au
sim]it-o [i au tr\it-o contemporanii ei, în
ritmul vie]ii lor. Ea este pe m\sura
mâniilor, visurilor [i iluziilor lor.
Fernand Braudel despre opera sa:
Mediterana [i lumea mediteraneean\ în
epoca lui Filip al II-lea
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Corolarul acestor premise metodologice care confer\ operei lui Br\tianu
originalitate [i soliditate este teza sa, dup\ care Marea Neagr\ a reprezentat
placa turnant\, r\scrucea schimburilor, confrunt\rilor [i influen]elor reciproce
între Europa Occidental\ [i Orient.
Trebuie s\ observ\m c\ aceast\ viziune situeaz\ opera lui Gh. I. Br\tianu în
prima linie a progreselor cercet\rii istorice din anii celui de-al Doilea R\zboi
Mondial [i din cei imediat urm\tori. Tocmai în aceast\ vreme, în istoriografia
european\ se ciocnesc dou\ concep]ii referitoare la scrierea istoriei: una tradi]ional\, în centrul c\reia se afl\ evenimentul istoric [i care porne[te de la
premisa conform c\reia cercet\torul perseverent poate ajunge prin cunoa[terea
cât mai multor evenimente la reconstituirea fidel\ [i complet\ a trecutului, [i o
alta, influen]at\ de progresul [tiin]elor sociale – sociologia, psihologia,
economia – [i care consider\ c\ [tiin]a istoric\ nu trebuie s\ se opreasc\ la
eveniment, ci s\ caute, la originea acestuia, procesele uneori lente [i greu de
urm\rit prin care evolueaz\ societ\]ile din trecut.
Schimburile economice, rela]iile care se statornicesc între diferite grupuri
umane, dar [i modul în care evolueaz\ felul lor de a gândi, deprinderile [i idealurile reprezint\ elemente constitutive ale istoriei în egal\ m\sur\ cu r\zboaiele,
faptele monarhilor sau revoltele supu[ilor. Acest mod de a vedea studierea
trecutului este azi foarte r\spândit, dar, în anii în care Gh. I. Br\tianu î[i
concepea opera, era înc\ foarte nou [i disputat în rândurile speciali[tilor.
Sinteza sa despre Marea Neagr\ este un model [i din acest punct de
vedere. Lucrarea lui Br\tianu este elaborat\ exact în vremea când ap\rea în
Fran]a cartea lui Fernand Braudel, Mediterana [i lumea mediteraneean\ în
epoca lui Filip al II-lea, considerat\ ca deschiz\toare de drumuri pentru noua
istoriografie. Din cauza persecu]iilor la care era supus Br\tianu [i a întreruperii
programate a oric\ror leg\turi cu mediile intelectuale ale Occidentului, autorul
român nu a avut cum s\ cunoasc\ lucrarea lui Braudel, în raport cu care propria
carte este înrudit\ ca metod\ [i complementar\ sub aspectul concluziilor.
Demonstra]ia tezei care confer\ spa]iului pontic calitatea de plac\ turnant\
a istoriei Lumii Vechi devine o fascinant\ evocare a dialogului [i convergen]ei
civiliza]iilor care se întâlnesc în diferite epoci istorice în regiunea M\rii Negre.
Relevarea influen]elor reciproce dintre popoarele indo-iraniene, cu deosebire
scitice, [i coloni[tii purt\tori ai limbii, obiceiurilor [i culturii grece[ti în aria
cet\]ilor întemeiate de jur-împrejurul Pontului Euxin de c\tre milesieni [i dorieni
ilustreaz\ aceast\ viziune complex\, confirmat\ de altfel de cercet\rile arheologice [i istorice de mai târziu.
Pasionante sunt sec]iunile consacrate spa]iului pontic în perioada marilor
migra]ii din secolele IV–VII, pe care autorul nu le prezint\ doar ca evenimente
care distrug civiliza]ia antic\, ci [i ca factori de inovare demografic\, politic\ [i
chiar cultural\.
Lumea bizantin\ este foarte viu evocat\ în paginile c\r]ii, unde întâlnim îns\
nu doar pe basileii succesivelor dinastii sau str\lucirea imperial\ a Constantinopolei, ci [i via]a frem\t\toare din provinciile îndep\rtate ale imperiului,
prezen]a bizantin\ la gurile Dun\rii, leg\turile cu Rusia Kievean\, cu regatele
Georgiei [i Armeniei, rela]iile cu nomazii din Asia Central\.
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Remarcabil\ prin îndr\zneala concluziilor este [i sec]iunea referitoare la
perioada de domina]ie a t\tarilor Hoardei de Aur în spa]iul M\rii Negre.
Br\tianu evoc\ efectele benefice ale acelei Pax Mongolica, pacea instaurat\ la
jum\tatea secolului al XIII-lea dup\ dezastrele cuceririlor pustiitoare ale lui
Ginghis Han, rolul major de intermediari [i garan]i ai comer]ului cu Extremul
Orient al urma[ilor acestuia, înflorirea centrelor urbane din Crimeea, deprinderea cu regulile sofisticate ale contabilit\]ii [i fiscalit\]ii, datorate strânselor
rela]ii dintre imperiul t\tar [i Egipt.
Acesta este fundalul pe care se desf\[oar\ aventura negu]\torilor italieni, vene]ieni, genovezi [i pisani în ]inuturile pontice [i dincolo de acestea spre r\s\rit.
Aceast\ adev\rat\ economie global\ a acelei epoci are drept plac\ turnant\
Marea Neagr\ pân\ la jum\tatea secolului al XV-lea, când, odat\ cu cucerirea
Constantinopolei de c\tre otomani, libertatea de naviga]ie pe mare începe s\
fie tot mai stânjenit\. În acest context, arat\ Br\tianu, eforturile domnitorilor
munteni [i moldoveni de a-[i consolida puterea în Dobrogea [i la gurile Dun\rii
[i pentru a p\stra controlul asupra porturilor Chilia [i Cetatea Alb\ cap\t\ o
relevan]\ special\ [i se înscriu în orizontul strategic european. De altfel, {tefan
cel Mare transmite exact acest mesaj Senatului vene]ian, scriind c\ „porturile
Chilia [i Cetatea Alb\ sunt toat\ Moldova [i Moldova cu aceste dou\ locuri este
un zid pentru }ara Le[easc\ [i }ara Ungureasc\”.
În pofida acestei rezisten]e, în 1484, oastea lui Baiazid al II-lea cucere[te
cele dou\ cet\]i moldovene[ti. Sultanul va trimite o scrisoare locuitorilor cet\]ii
Ragusa (Dubrovnik, azi în Croa]ia, pe coasta adriatic\), pentru a-i anun]a c\ a
luat în st\pânire „Chilia, cheie [i poart\ la toat\ ]ara Moldovei [i a Ungariei [i
a ]\rii de la Dun\re”, [i „Cetatea Alb\, care este cheie [i poart\ pentru toat\
Polonia, Rusia, Tataria [i toat\ Marea Neagr\”. Monopolul turcesc se instaureaz\
acum pentru mai bine de trei secole, absorbind c\tre Istanbul, capitala imperiului, toate resursele [i bunurile care d\duser\ via]\ [i str\lucire spa]iului pontic.
Denun]ând efectele negative ale monopolului turcesc asupra M\rii Negre,
atr\gând aten]ia asupra importan]ei porturilor de la gurile Dun\rii [i Nistrului
pentru echilibrul de putere în acest spa]iu, Br\tianu nu uit\ c\ pericolul unui
monopol sovietic asupra acestui spa]iu p\rea iminent atunci când î[i concepe
el cartea. A[a cum scrie în introducerea volumului, „a[ dori m\car (ca lucrarea
de fa]\) s\ aminteasc\ celor preocupa]i de destinul Europei faptul c\ aceasta
trebuie considerat\ în totalitatea ei [i c\ spiritul, în ciuda piedicilor, r\zbate
totu[i unde dore[te”.
Cetatea Albã

Pentru a ilustra modernitatea acestei
lumi care nu cunoa[te grani]e, Br\tianu
aminte[te itinerare [i biografii ale comercian]ilor din Genova pe care dorin]a de
câ[tig [i spiritul aventuros îi duce pân\
departe în Orient. Notarul genovez Federico de Piazzalunga întocme[te acte în
portul armean Lajazzo în iunie 1274, pentru ca în iulie s\ redacteze altele la Siwas,
în centrul Anatoliei, de unde pleac\ la
Vatiza, pe coasta de sud a M\rii Negre, [i
de acolo din nou pe mare, în Crimeea,
unde î[i scrie testamentul. Iar negustorul
Piccamiglione Piccamiglio, tot genovez,
aduce la târgul de la Lagny, în Champagne (Fran]a), ghimbir din Asia Mic\, în
vreme ce un compatriot de-al s\u vinde la
Caffa, în Crimeea, balo]i întregi de pânz\
]esut\ la Vitry, tot în Champagne.

Istoria altfel
Sub auspiciile Consiliului Europei, s-a
desf\[urat, în 1999–2003, Proiectul
„The Black Sea. Initiative on History”. Au
participat Bulgaria, Georgia, Moldova,
România, Federa]ia Rus\, Turcia [i
Ucraina. Între materialele finale se afl\
[i un pachet educa]ional, „Marea
Neagr\ – o istorie a interac]iunilor”;
gândit ca material auxiliar pentru elevii
de liceu, acesta cuprinde texte [i ilustra]ii pentru istoria regiunii M\rii Negre
din preistorie pân\ ast\zi.

z

Exerci]ii
1. Identifica]i [i comenta]i realit\]ile politice care au influen]at activitatea [tiin]ific\
a lui Gheorghe I. Br\tianu.
2. Analiza]i dou\ dintre componentele viziunii înnoitoare a lui Gheorghe I. Br\tianu
asupra dinamicii proceselor istorice.
3. Stabili]i cum argumenteaz\ Gheorghe I.
Br\tianu rolul M\rii Negre de plac\ turnant\ între Europa Occidental\ [i Orient.
4. Compara]i, pe baza surselor, considera]iile
lui Gheorghe I. Br\tianu [i ale lui Fernand
Braudel în leg\tur\ cu istoria social\.
Popoare [i spa]ii istorice
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Capitolul 1

Descoperitori de noi spa]ii [i culturi
între secolele al XV-lea ºi al XIX-lea

Caravele (manuscris de epoc\)
1. Mâncam biscui]i, dar nu mai erau biscui]i, ci pulberea lor, amestecat\ cu buc\]i
de vierme, pentru c\ ace[tia mâncaser\
ce era bun; (…) beam ap\ galben\,
putrezit\ de multe zile, [i mâncam ni[te
piele de bou; (…) piei foarte aspre din
pricina soarelui, ploii [i vântului. Le l\sam
vreme de patru sau cinci zile în mare [i
apoi le puneam pe j\ratic [i a[a le
mâncam [i, de asemenea, de multe ori
mâncam [i rumegu[ de lemn. {oarecii se
vindeau cu jum\tate de ducat unul [i nici
a[a nu se g\seau prea mul]i. Dar peste
toate nenorocirile, aceasta era cea mai
rea: cre[teau gingiile la unii deasupra
din]ilor atât jos, cât [i sus, încât cu nici un
chip nu mai puteau mânca. {i astfel se
pr\p\deau de acest bete[ug. Murir\ 19
oameni [i uria[ul, împreun\ cu un indian
de pe p\mântul Verzin. Dou\zeci [i cinci
sau treizeci de oameni se îmboln\vir\, pe
unii îi dureau bra]ele, pe al]ii picioarele
sau alte p\r]i, astfel c\ pu]ini r\maser\
s\n\to[i (…).
Antonio Pigafetta,
Însemn\ri despre Lumea Nou\
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La sfâr[itul Evului Mediu [i la începutul epocii moderne, europenii pornesc
într-o serie de expedi]ii care au ca rezultat descoperirea de noi lumi sau de noi
itinerare c\tre zonele deja cunoscute. Descoperirile geografice sunt urmate de
luarea în st\pânire a noilor teritorii, marcând începutul politicii coloniale care
avea s\ asigure pentru câteva secole suprema]ia unora dintre puterile
occidentale asupra lumii. Pe de alt\ parte, intrarea în contact cu noi civiliza]ii a
pus problema redefinirii rela]iilor cu cel\lalt [i a generat reac]ii de adaptare,
uneori pa[nice, adesea violente, atât din partea europenilor, cât [i a celor pe
care ace[tia îi descopereau.
Printre cauzele [i condi]iile favorabile marilor descoperiri geografice de la
sfâr[itul Evului Mediu [i începutul epocii moderne se num\r\: z cre[terea
demografic\ manifestat\ în Europa de la mijlocul secolului al XV-lea z nevoia
de aur, pentru o economie în continu\ expansiune, [i de mirodenii, necesare în
via]a cotidian\, la un pre] mai mic z terminarea Reconquistei în Portugalia [i
Spania, care elibera capacit\]ile umane [i materiale necesare, mai ales c\ în
aceste ]\ri exista o nobilime numeroas\ [i r\zboinic\, incapabil\ s\ se
reorienteze spre activit\]i comerciale [i al c\rei poten]ial a fost folosit în
cucerirea [i colonizarea noilor teritorii z dorin]a afl\rii unui nou drum spre Indii,
]inutul mirodeniilor [i al aurului, în condi]iile în care drumurile tradi]ionale, prin
Golful Persic sau Marea Ro[ie, erau controlate de musulmani, iar în Europa
profiturile apar]ineau vene]ienilor, care preluau m\rfurile orientale la Alexandria z perfec]ion\rile de ordin tehnic, vizând navele, instrumentele de
naviga]ie, h\r]ile z existen]a unor marinari experimenta]i, capabili s\ se avânte
în m\ri deschise [i necunoscute, în condi]iile în care circulau diferite pove[ti
despre mon[tri de dincolo de grani]ele lumii cunoscute sau despre fenomene
naturale însp\imânt\toare z existen]a unor capitaluri în stare s\ sus]in\
material întreprinderea c\l\toriilor costisitoare, de sus]inere din partea puterii
politice [i a bisericii z inten]ia de a converti la cre[tinism s\lbaticii p\gâni.
Marile descoperiri începute în secolul al XV-lea au profitat de cuceririle
înainte-merg\torilor, dintre care Marco Polo este cel mai cunoscut. Expedi]ii
care au completat cuno[tin]ele despre lume s-au realizat [i cu pornire din alte
spa]ii, precum cel chinez sau islamic. ~ntre ace[ti c\l\tori, o men]iune aparte
merit\ Ibn Battuta, care în secolul al XIV-lea exploreaz\ zone din Orientul Apropiat
[i Mijlociu [i traverseaz\ Sahara. Meritul europenilor este c\ au pus cap la cap
aceste cuno[tin]e izolate [i au realizat o mai complet\ cunoa[tere a P\mântului.

Descoperirile portugheze [i spaniole
Portugalia este prima putere european\ care se avânt\ în expedi]iile geografice, datorit\ încheierii mai timpurii a Reconquistei [i a centraliz\rii politice,
ca [i pozi]iei sale geografice extrem de favorabile, cu o mare lungime a ]\rmurilor, a faptului c\ expansiunea sa teritorial\ era imposibil\ datorit\ vecin\t\]ii
cu Spania. Numele lui Bartolomeo Diaz, Vasco da Gama sau Alvarez Cabral
sunt legate de marile descoperiri ale secolului al XV-lea. Lipsi]i de un poten]ial
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2. Urm\rile economice ale marilor descoperiri geografice
Navigând în jurul m\rii cu ajutorul busolei, Portughezul s-a înst\pânit în Golful
Persic [i par]ial în Marea Ro[ie [i pe aceast\ cale [i-a umplut cor\biile cu bog\]iile
Indiilor [i ale Arabiei, lipsindu-i pe vene]ienii [i genovezii care î[i luau m\rfurile din
Egipt [i din Siria, unde acestea erau aduse de caravanele arabilor [i ale persanilor
pentru a ni le vinde cu bucata [i la greutatea aurului.
În acela[i timp, Castilianul, punând mâna pe teritoriile noi pline de aur [i
argint, a umplut Spania [i le-a ar\tat [i cor\bierilor no[tri calea de a ocoli Africa
cu un profit mai mare.
(...) Spaniolul, care nu tr\ie[te decât de pe urma Fran]ei, fiind constrâns în mod
inevitabil s\ ia de aici grâu, pânzeturi [i postavuri, substan]e pentru vopsitorie,
hârtie, c\r]i, articole de tâmpl\rie [i în general toate produsele me[te[ug\re[ti), ne
va c\uta pân\ la cap\tul lumii aurul, argintul [i mirodeniile.
(...) Totul este mai scump în Spania decât în Italia [i în Italia decât în Fran]a,
chiar serviciile [i produsele me[te[ug\re[ti, pentru c\ ceea ce îi atrage în Spania
pe locuitorii no[tri din Auvergne [i Limousin, dup\ cum eu însumi [tiu, este faptul
c\ acolo sunt pl\ti]i pentru ceea ce fac de trei ori mai mult decât în Fran]a. Pentru
c\ Spaniolul, trufa[, bogat [i lene[, î[i vinde mai scump osteneala (...). (...) A[adar,
abunden]a aurului [i a argintului este par]ial cauza pre]ului mare al lucrurilor (...).
Jean Bodin, R\spuns la paradoxul domnului de Malestroit

demografic suficient, portughezii se mul]umesc s\ cucereasc\ puncte importante pe coastele regiunilor descoperite [i s\ le foloseasc\ în interesul rela]iilor
comerciale cu b\[tina[ii. Imperiul lor colonial era îns\ lipsit de coeren]\ teritorial\ [i avea s\ se pr\bu[easc\ aproape în întregime, în secolul al XVII-lea, sub
loviturile olandezilor. Ceea ce avea s\ dureze era comer]ul cu sclavi negri, pe
care portughezii îl practic\ dup\ exemplul precursorilor lor arabi, dar pe o scar\
nemaiîntâlnit\ pân\ atunci.
Spania se angajeaz\ în expedi]iile transoceanice dup\ încheierea
Reconquistei, în 1492. ~n luna august a aceluia[i an, Cristofor Columb pleac\
spre vest, dornic s\ descopere un nou drum spre Indii. ~n 1519, portughezul
Fernando Magellan, aflat în slujba Spaniei, începe o c\l\torie care avea s\
reprezinte primul ocol al lumii. ~n Lumea Nou\, spaniolii intr\ în contact cu indigenii afla]i la un nivel inferior de dezvoltare tehnologic\, de[i unii, precum
maya[ii, aztecii [i inca[ii, reu[iser\ remarcabile realiz\ri în planul civiliza]iei. La
început îns\, europenii sunt interesa]i numai de aur [i, în numele cre[tinismului [i al idealului lor de civiliza]ie, ucid [i distrug tot ce li se p\rea potrivnic sau
p\gân. Imperiile aztec [i incas se pr\bu[esc în câ]iva ani sub loviturile conchistadorilor, care au extins st\pânirea Spaniei în America Central\ (actualele Mexic [i Texas) [i în aproape întreaga Americ\ de Sud (cu excep]ia Braziliei
portugheze).

Alte descoperiri
Celelalte puteri europene nu sunt de acord cu împ\r]irea lumii între spanioli
[i portughezi [i încearc\ s\-[i realizeze propriile imperii coloniale, dar sunt
obligate s\ caute alte drumuri spre Indii, mai ales prin nord.
Englezii, prin genovezul Giovanni Caboto (John Cabot), exploreaz\ între
1497 [i 1498 ]\rmurile nord-estice ale Americii de Nord, ajungând în Noua

Columb întâmpinat de b\[tina[i

Istoria altfel
z Mul]i c\l\tori au c\utat regatul Preotului Ioan, suveran cre[tin despre care
se credea c\ ar fi fost st\pânul unui
teritoriu imens [i extraordinar de bogat,
aflat undeva dincolo de spa]iile st\pânite de musulmani. Stabilirea leg\turii
cu acest suveran cre[tin (situat mai întâi
în Asia, apoi, pe m\sur\ ce teritoriile
asiatice erau cunoscute europenilor, în
Africa) era v\zut\ de capetele încoronate ale Europei [i de unii oameni ai
Bisericii drept o posibilitate de a prinde
lumea musulman\ ca într-un cle[te [i a
elimina amenin]area pe care considerau
c\ o reprezint\ Islamul.
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1271: începe c\l\toria lui Marco Polo
c\tre China
z 1325–1354: c\l\toriile lui Ibn Battuta
z 1415: portughezii cuceresc Ceuta, pe
coasta nordic\ a Africii
z 1487: Bartolomeo Diaz ocole[te Capul
Furtunilor, numit apoi Capul Bunei Speran]e
z 1492: Columb pleac\ spre vest cu trei
cor\bii (3 august)
z 1498: Vasco da Gama ajunge în India
z 1500: Cabral ajunge în Brazilia
z 1519–1522: expedi]ia lui Magellan
z
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3. Se temeau c\ îi vom mânca sau îi vom
da unei mor]i crude, deoarece spaniolii,
pentru ca nimeni, pe drumul spre Guyana
sau chiar în Guyana s\ nu poat\ s\ vin\ s\
vorbeasc\ cu noi, convinseser\ toate
popoarele c\ suntem mânc\tori de oameni
[i canibali; dar când bie]ii b\rba]i [i femei
ne-au v\zut [i când le-am dat mâncare [i
fiec\ruia câte ceva sau altceva care era rar
sau necunoscut la ei, au început s\
priceap\ în]elepciunea [i scopul spaniolilor,
care, dup\ cum ne-au m\rturisit, le luau în
fiecare zi [i so]iile [i fiicele [i le foloseau
pentru a-[i împlini poftele. (...)
N-am v\zut niciodat\ o ]ar\ mai frumoas\, nici priveli[ti mai pline de via]\, coline
a[a r\s\rite ici [i colo de-a lungul v\ilor, râuri
[erpuind în deosebite bra]e (...) {i fiecare
piatr\ pe care ne opream s-o lu\m promitea
fie aur, fie argint prin înf\]i[area ei.
Sir Walter Raleigh, Jurnal, 1595
4. Râul Irta[ este tot atât de adânc [i
de lat ca Dun\rea. Râul acesta nu este
cunoscut de geografii vechi sau noi, greci
sau latini, deoarece acest râu î[i are
izvorul în mun]ii cei stânco[i [i curge prin
locuri pustii [i de nestr\b\tut (...).
Nicolae Milescu Sp\tarul,
Jurnal de c\l\torie în China

Sco]ie, Terra Nova, Labrador. ~ntre 1577 [i 1580, corsarul englez Francis Drake,
înnobilat de regina Elisabeta I pentru serviciile sale, pornit în expedi]ii de jaf [i
cucerire îndreptate împotriva spaniolilor, realizeaz\ o c\l\torie în jurul lumii. ~n
1610, Henry Hudson a explorat golful care îi poart\ azi numele. ~n c\utarea
unui drum prin nord-est, englezii au p\truns, spre sfâr[itul secolului al XVII-lea,
în Marea Alb\, de unde, pe uscat, au ajuns la Moscova, punând astfel bazele
unor rela]ii comerciale anglo-ruse.
Francezii au încercat s\ participe [i ei la explorarea [i exploatarea noii lumi;
Jacques Cartier a cercetat, în 1534–1542, ]\rmurile Golfului Sfântul Luren]iu,
în speran]a g\sirii drumului de nord-vest.
Olandezii au c\utat drumuri spre nord-est, ajungând, prin Willem Barents,
între 1594 [i 1597, pân\ la Marea Kara [i Novaia Zemlia. Cu mijloacele tehnice
ale epocii, din cauza condi]iilor climaterice din apropierea regiunilor arctice, nu
au reu[it s\ ajung\ în Indii prin nord-est, dar au f\cut posibil\ explorarea
zonelor din sud. Astfel, în secolul al XVII-lea, prin expedi]iile lui Abel Tasman
(1642–1643; 1644), olandezii descoper\ Noua Oland\, Tasmania, Noua
Zeeland\. ~n toate aceste zone, aborigenii au fost deposeda]i de p\mânturile
lor, sili]i s\ se retrag\ în regiuni pu]in propice modului lor tradi]ional de via]\.
Uneori, aborigenii au primit drepturi similare albilor de-abia în secolul al XX-lea.
Ru[ii realizeaz\, la sfâr[itul secolului al XVI-lea, expedi]ii pe uscat, spre
Siberia, pe care încep s\ o cucereasc\, prin ac]iunea cazacilor, condu[i de
Ermak Timofeevici, [i a negustorilor din familia Stroganov. La mijlocul secolului
al XVII-lea, ru[ii ajungeau la Oceanul Pacific [i la Oceanul ~nghe]at de Nord [i
Marea Ohotsk. A fost începutul procesului de rusificare a diverselor triburi de
vân\tori [i culeg\tori care locuiau pe întinderile asiatice, proces accentuat [i
mai mult în anii puterii sovietice.
C|L|TORIILE EUROPENE: PRINCIPALELE DIREC}II (SEC. XV–XVI)

1. Pe baza sursei 3, comenta]i repro[ul pe
care Raleigh îl face spaniolilor care l-au
precedat în regiunea Guyanei.
2. Analiza]i valorile b\[tina[ilor pe care le
respect\ autorul. Care crede]i c\ sunt
motivele acestei atitudini?
3. Compara]i modul în care acest c\l\tor
descrie ]inuturile în care c\l\tore[te cu
descrierea f\cut\ de Sp\tarul Milescu
(sursa 4) regiunilor prin care a trecut.
De ce crede]i c\ Sp\tarul Milescu reg\se[te ]inutul natal în peisajele noi?

Dicþionar
Reconquista – termen prin care istoricii
desemneaz\ recucerirea de c\tre cre[tini a
teritoriilor pe care arabii le ocupaser\ în
Spania (secolele VIII–XV); se încheie în
1492, prin recucerirea Granadei.
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C\l\toria lui
Bartolomeu Diaz
(1487–1488)

C\l\toria lui
John Cabot
(1494)

Linia de `mp\r]ire
a lumii `ntre portughezi [i spanioli
(Tratatul de la Tordesillas, 1494)

Prima c\l\torie a
lui Cristofor Columb
(1492–1493)

C\l\toria lui
Vasco da Gama
(1497–1498)

C\l\toria lui
Pedro Cabral
(1500–1502)

C\l\toria lui
Jacques Cartier
(1534–1536)

C\l\toria lui
Fernando Magellan
(1519–1522)
C\l\toria lui
Francis Drake
(1577–1580)

C\l\toria lui
Willem Barents
(1594–1597)
Zone
neexplorate
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~ntre c\l\toriile organizate de ru[i trebuie plasat\ [i cea a sp\tarului Nicolae
Milescu, trimis în 1675 de c\tre ]arul Alexei Mihailovici spre China. Observa]iile
pe care le-a f\cut despre natura [i locuitorii din Siberia, Mongolia, China,
consemnate în lucrarea sa Jurnal de c\l\torie în China, s-au dovedit extrem de
valoroase pentru l\rgirea orizontului geografic în secolul al XVII-lea.
Expedi]iile europene continu\; în ultima treime a secolului al XVIII-lea,
James Cook reu[e[te, prin mai multe expedi]ii care l-au dus în jurul lumii, s\
completeze cuno[tin]ele acumulate, mai ales în ceea ce prive[te regiunile
sudice, dar [i relativ la coastele nord-vestice ale Americii de Nord, Alaska [i
Strâmtoarea Bering.

Epoca modern\
Descoperirile geografice din epoca modern\ au dus nu doar la l\rgirea
orizonturilor geografice, ci [i la importante schimb\ri în mentalit\]ile oamenilor.
Europenii au început s\ prind\ gustul c\l\toriei, iar întreaga optic\ asupra
acesteia s-a schimbat radical. Dac\ în preajma [i la începutul anilor 1700,
europenii erau înc\ foarte ata[a]i de stabilitate, inclusiv la nivelul elitelor, pe
parcursul aceluia[i secol percep]iile spa]iale se modific\ radical, Diderot
ajungând pân\ în Rusia, iar Voltaire c\l\torind aproape în întreaga Europ\.
C\l\toria devine o modalitate de cunoa[tere [tiin]ific\, ofer\ noi spa]ii de
instalare a misiunilor religioase, iar în secolul al XIX-lea cap\t\ importante
valen]e educative. Un c\l\tor francez din prima treime a secolului al XIX-lea
considera c\l\toria „complementul indispensabil al oric\rei educa]ii cât de cât
elevate”, pentru c\ aceasta face realit\]ile [i evenimentele la care particip\ direct
c\l\torul „mai u[or de în]eles [i de apreciat decât toate teoriile sofisticate [i
dic]ionarele lipsite de culoare, r\spândite în lume de miile de guri ale tiparului”.
În secolul al XIX-lea [i la începutul secolului al XX-lea, expedi]iile maritime
continu\, dar, în general, ceea ce se urm\re[te acum este explorarea zonelor
din interiorul continentelor descoperite în zorii epocii moderne.
Este ini]iat\ cercetarea Africii, în care interesele pur [tiin]ifice, de
cartografiere [i inventariere a florei [i faunei, se îmbinau cu dorin]a convertirii
popula]iei locale [i mai ales cu cea de cucerire, colonizare [i exploatare a noilor
teritorii. Ilustrativ este exemplul exploratorului sco]ian David Livingstone, care,
plecat ca medic [i misionar în Africa, organizeaz\ mai multe expedi]ii prin care
str\bate Africa central\ de la est la vest [i înapoi, descoper\ Cascada Victoria
[i numeroase cursuri de ap\, cerceteaz\ lacurile Nyassa [i Tanganyika etc.
Henry Stanley, plecat în Africa pe urmele lui Livingstone, despre care nu se mai
[tia nimic, cerceteaz\ al\turi de acesta o serie de regiuni, particip\ apoi la alte
expedi]ii, identificând unul dintre izvoarele Nilului, dar se implic\ [i în politica
regatului belgian de realizare a imperiului colonial african.
Spre sfâr[itul secolului, la expedi]iile africane particip\ [i români, precum
Dimitrie [i Nicolae Ghica-Com\ne[ti, care cerceteaz\ Peninsula Somalia în
1895–1896. George [i Dimitrie Strat, al\turi de Nicolae Rosetti, fac în 1897 o
c\l\torie în Dahomey [i Gabon.
În aceea[i perioad\, românii se implic\ [i în expedi]ii [tiin]ifice organizate în
alte regiuni ale lumii. Inginerul român Iuliu Popper a c\l\torit în Extremul
Orient, prin Siberia, a ajuns în Alaska, Mexic [i Cuba. Cele mai importante
dintre expedi]iile sale sunt cele din sudul Argentinei, în }ara de Foc, unde

Emil Racovi]\ (1868–1947),
biolog, speolog ºi explorator român
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1581: începe expedi]ia lui Ermak
Timofeevici in Siberia
z 1642–1643: prima expedi]ie a lui Abel
Tasman
z 1675–1678: c\l\toria în China a lui
Nicolae Milescu Sp\tarul
z 1728: Vitus Bering descoper\ strâmtoarea care desparte Asia de America
z 1768–1779: expedi]iile lui James Cook
z 1849–1873: David Livingstone exploreaz\ Africa, fiind primul european care a
traversat acest continent de la vest la est
z 1886: Iuliu Popper începe expedi]ia în
}ara de Foc
z 1897: începe expedi]ia antarctic\ belgian\ la care a participat [i Emil Racovi]\
z 1909: Robert Peary atinge Polul Nord
z 1911: decembrie, Roald Amundsen
ajunge la Polul Sud
z 1912: ianuarie, Robert Scott atinge
Polul Sud, corectând estim\rile lui
Amundsen. Pe drumul de întoarcere,
to]i membrii expedi]iei î[i pierd via]a
z
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ILARIE MITREA
(1842–1904)
S-a n\scut la R\[inari, lâng\ Sibiu, într-o
familie de oieri veni]i din }ara Mo]ilor.
Dup\ ce a absolvit Facultatea de Medicin\
din Viena, a plecat în Germania, unde s-a
angajat medic pe o nav\ care f\cea cursa
Hamburg-Brisbane. Este primul român
care a ajuns în Australia (fapt confirmat
de un certificat emis la Brisbane, la 14
august 1865, cu aprecieri asupra comport\rii sale ca medic în timpul c\l\toriei).
În anul 1866, se angajeaz\ ca medic
militar în corpul expedi]ionar austromexican; s-a apropiat de revolu]ionarii
mexicani condu[i de Benito Huarez. De
aceea, i s-a interzis practicarea medicinei.
A studiat cu mare interes oamenii, locurile
[i natura din Lumea Nou\.
Apoi s-a angajat ca medic în armata
olandez\ [i a plecat în Indonezia (pe
atunci colonie olandez\ sub numele de
Indiile Olandeze), unde a r\mas mai mul]i
ani (1870–1903). Aici a explorat regiuni
pu]in cunoscute ale arhipelagului indonezian, precum [i Noua Guinee, adunând
materiale etnografice, mineralogice, faunistice, floristice.

Negustori de sclavi (gravur\, 1826)
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exploreaz\ teritoriul ac]ionând, în acela[i timp, în favoarea protej\rii
b\[tina[ilor. Spre sfâr[itul secolului, naturalistul român Emil Racovi]\ particip\
la expedi]ia vasului Belgica în Antarctica, prima organizat\ în scopuri pur
[tiin]ifice [i prima care a iernat la o latitudine atât de sudic\ (71°31’). Racovi]\
realizeaz\ cercet\ri complexe asupra florei [i faunei din America de Sud [i din
Antarctica, realizând un studiu aprofundat asupra balenelor, pinguinilor [i a
altor specii din aceast\ zon\.
La începutul secolului al XX-lea, sunt atin[i cei doi poli ai P\mântului. Cu
toate c\ expedi]iile au continuat [i chiar [i azi mai exist\ zone unde omul sau
cel pu]in cel pornit din lumea „civilizat\”, înc\ nu a ajuns (unele regiuni ale
junglei amazoniene, de exemplu), Terra nu mai are mari secrete. R\mâne ca
oamenii s\ fie în stare s\ conserve ceea ce au descoperit, s\ nu mai distrug\
natura printr-o exploatare ira]ional\, s\ nu ri[te astfel distrugerea propriei
civiliza]ii.
Contactele cu alte culturi au dus, în cele din urm\, la definirea antropologiei, [tiin]\ care î[i propune s\ studieze diversitatea uman\. Pe baza
observa]iilor f\cute de antropologi, [i-a f\cut loc treptat, în con[tiin]a occidentalilor, ideea despre necesitatea conserv\rii diversit\]ii culturale, despre dreptul
fiec\rei culturi la existen]\. „Cel\lalt” nu mai trebuie „civilizat”, redus la
standardele europene, cum s-a întâmplat adesea în istorie, ci poate [i trebuie
s\ î[i conserve specificul propriu, în beneficiul întregii umanit\]i.

Consecin]ele marilor descoperiri geografice
Completarea cuno[tin]elor geografice [i [tiin]ifice despre lume.
Descoperirea unor noi continente [i a unor teritorii din Lumea Veche pân\
atunci necunoscute europenilor.
z Formarea imperiilor coloniale.
z Descoperirea de noi surse de metale pre]ioase (minele de argint de la
Potosi, controlul european asupra aurului sudanez), care permit expansiunea economic\ a Europei.
z Schimbul de plante [i animale între Lumea Veche [i Lumea Nou\:
europenii introduc în America o serie de culturi, precum grâul, vi]a-de-vie,
animale, precum calul, vitele mari; aduc de acolo cartoful, porumbul,
ro[iile, fasolea, ardeii, tutunul, curcanul etc.; din Asia p\trund pe scar\
mai larg\ orezul [i bumbacul, acesta din urm\ introdus în colonii.
z Unificarea microbian\ a lumii: europenii declan[eaz\ un genocid în rândul
popula]iei autohtone din America [i prin bolile care pentru ei nu mai erau
mortale, precum gripa [i variola, dar fa]\ de care cei din Lumea Nou\ nu
aveau imunitate; se estimeaz\ c\ datorit\ [ocului microbian au disp\rut,
în primele secole, între 70 [i 90% din popula]ia indigen\; europenii au
adus din America sifilisul.
z Noi rute comerciale, care uneau Europa, Africa, America, pe de o parte,
[i Europa cu Asia, pe de alta; nego]ul cu sclavi negri din Africa reprezint\
o component\ important\ a acestui comer] interna]ional; centrul
economic al lumii se deplaseaz\ din Mediterana [i Marea Nordului în
Atlantic, implicând declinul unor foste puteri comerciale, precum ora[ele
italiene, [i conducând la ridicarea altora, precum Olanda [i Anglia.
z
z
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Cre[terea afluxului de metal pre]ios; are loc a[a-numita „revolu]ie a
pre]urilor” (cre[tere constant\ [i ireversibil\ a pre]urilor, înregistrat\ în
Europa de la începutul secolului al XVI-lea), care s-a propagat, prin
circuitele comerciale din porturile unde intrau metalele pre]ioase, în
întreaga Europ\. „Revolu]ia pre]urilor” contribuie, al\turi de al]i factori
economici [i sociali, la declan[area crizelor care vor marca trecerea c\tre
societatea modern\. Aceste crize de la începutul secolului al XVI-lea sunt
legate de importante transform\ri sociale, soldate cu pauperizarea unor
importante mase de oameni [i cu ini]ierea, în consecin]\, a unor solu]ii
de asistare a s\racilor, dublate de m\suri coercitive dure la adresa claselor
populare (cer[etoria, vagabondajul, refuzul muncii, în general, încep s\
fie considerate delicte [i s\ fie pedepsite în consecin]\).
z Se pun bazele unific\rii economice a lumii, în ceea ce Wallerstein [i
Braudel au numit „economia univers” a epocii moderne.
z Se ini]iaz\ contacte între culturi care nu se cuno[teau sau care aveau
no]iuni vagi una despre cealalt\; la nivelul imaginarului, europenii trebuie
s\ redefineasc\ în permanen]\ imaginea celuilalt, în care v\d uneori
barbarul feroce, iar alteori „bunul s\lbatic”. De partea cealalt\, indigenii
v\d în europeni cuceritori f\r\ scrupule, care le-au adus sclavia, bolile,
exploatarea; foarte pu]ini v\d un aspect pozitiv rezultat din convertirea la
cre[tinism. Cele dou\ imagini, concurente, dar [i complementare, stau [i
ast\zi la baza multor conflicte [i probleme care trebuie rezolvate.
z

Exerci]ii
1. Argumenta]i interesul manifestat de europeni pentru c\l\torii [i descoperiri
geografice. Pentru a v\ sus]ine p\rerea, folosi]i [i cuno[tin]ele de geografie,
psihologie, filosofie, religie.
2. Explica]i de ce aceste c\l\torii devin o preocupare dup\ jum\tatea secolului al
XV-lea [i nu mai devreme.
3. Formula]i atuurile pe care le aveau Portugalia [i Spania [i care le-au permis s\ de]in\ ini]iativa c\l\toriilor. Crede]i c\ }\rile Române puteau sus]ine astfel de proiecte?
4. Pe o hart\ a lumii, marca]i „]intele” c\l\toriilor din secolele XVI–XVIII. Compara]i
imaginea ob]inut\ cu o hart\ a imperiilor coloniale din secolul al XIX-lea. Cum
explica]i faptul c\ Portugalia [i Spania nu [i-au men]inut imperiile coloniale?
5. Pe baza consecin]elor marilor c\l\torii, evalua]i importan]a schimburilor de
bunuri [i valori dintre regiunile descoperite [i europeni. Compara]i p\rerea
voastr\ cu cea formulat\ de sursa 2.
6. Sunte]i de acord cu afirma]ia „la nivelul imaginarului, europenii trebuie s\ redefineasc\ în permanen]\ imaginea celuilalt, în care v\d uneori barbarul feroce, iar
alteori «bunul s\lbatic». De partea cealalt\, indigenii v\d în europeni cuceritori
f\r\ scrupule, care le-au adus sclavia, bolile, exploatarea; foarte pu]ini v\d un
aspect pozitiv rezultat din convertirea la cre[tinism. Cele dou\ imagini,
concurente, dar [i complementare, stau [i ast\zi la baza multor conflicte [i probleme care trebuie rezolvate”? Formula]i r\spunsul folosind cuno[tin]ele despre
istoria secolelor XIX–XX.

Antoine Augustin Parmentier (1737–1813),
agronom ºi farmacist, a generalizat
cultura cartofului în Franþa
5. Va trebui s\ dorim ca [i cultura [i
consumul cartofului (...), s\ nu se mai lase
a[teptate [i s\ devin\ o obi[nuin]\. Cartoful este unul din produsele cele mai avantajoase [i mai u[or de cultivat, un aliment
dintre cele mai s\n\toase [i hr\nitoare [i
care poate duce mari beneficii chiar [i în
condi]iile scumpetei cerealelor. (...)
Abatele Terray,
Cultivarea cartofului, 1773
6. Porumbul este poate cea mai important\ plant\ care ar putea fi introdus\ în
cultura agricol\ într-o ]ar\ al c\rei climat îl
avantajeaz\. Recolta sa este mult mai
sigur\ decât produc]ia de grâu, iar cultivarea porumbului în ceea ce prive[te hrana
popula]iei este cu atât mai important\ cu
cât necesitatea consumului popula]iei
unei ]\ri variaz\ mult în func]ie de cultivarea sau nu a acestei culturi...
Arthur Young,
C\l\torii în Fran]a, 1787–1789
1. De ce crede]i c\ a fost necesar mult timp
pentru ca europenii s\ accepte [i s\
foloseasc\ noile plante?
2. Cunoa[te]i alte bunuri (produse sau idei)
provenite din alte regiuni [i fa]\ de care
europenii sau românii au fost, la început,
foarte re]inu]i? Cum explica]i aceast\
atitudine?
Popoare [i spa]ii istorice
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*C\l\tori str\ini despre civiliza]ia din
spa]iul românesc în Evul Mediu
ºi la începuturile epocii moderne
Despre c\l\torie [i c\l\tori

Biserica episcopalã
de la Curtea de Argeº (secolul al XVI-lea)

Dicþionar
Clasicism – curent artistic [i literar ap\rut în
Fran]a în secolului al XVII-lea; era imitat\
arta Antichit\]ii greco-romane, considerat\
model de furmuse]e [i armonie; ideal
estetic [i de societate al veacului al XVII-lea
francez [i european, definit prin repectul
regulii, m\surii [i al principiilor.
Con[tiin]\ european\ – con[tiin]a apartenen]ei la cultura [i la civiliza]ia Europei.
Cosmopolitism – doctrin\, opinie specific\
secolului al XVIII-lea, care trimite la ideea
de acceptare a diversit\]ii.
Europocentrism – doctrin\ care pune în
miezul preocup\rilor de orice natur\ cultura [i civiliza]ia Europei.
lIuminism – concep]ie cultural\ [i politic\
din veacul al XVIII-lea, caracterizat\ prin
respingerea autorit\]ii [i fanatismului în
numele accept\rii diversit\]ii, progresului [i
ra]iunii.
Romantism – mi[care artistic\ [i literar\
care a ap\rut în Europa secolului al XIX-lea,
caracterizat\ prin respingerea ra]ionalismului epocii Luminilor [i a clasicismului.
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Gustul pentru c\l\torie a fost stimulat deopotriv\ de Rena[tere [i de marile
descoperiri geografice. Pe atunci, c\l\torii voiau s\ exploreze noi spa]ii sau s\
reg\seasc\ antichit\]i demult disp\rute. Relat\rile lor, ca [i întreaga literatur\ ce
s-a dezvoltat în jurul acestora, c\ci exotismul noilor lumi invita [i la c\l\torii imaginare ori la explorarea unor ]inuturi utopice, au determinat în timp conturarea
unei adev\rate con[tiin]e europene. Veacul al XVII-lea îns\ nu a fost unul al
c\l\toriilor, ci, dimpotriv\, al imobilismului, c\rturarii europeni fiind mai degrab\
interesa]i s\ consolideze identitatea cultural\ a b\trânului continent. Dar aceast\
con[tiin]\ europocentrist\ nu a st\ruit decât pân\ c\tre sfâr[itul secolului al
XVII-lea [i începutul celui urm\tor, când reap\rea interesul pentru c\l\torie. O
c\l\torie care l\rgea perspectiva [i care, mai ales, relativiza ceea ce p\rea pân\
atunci o eviden]\: Europa nu era singura, unica expresie cultural\ veritabil\, ci
avea alternative. A[adar, nu mai erau explorate lumi necunoscute sau utopice,
ci mai degrab\ diferen]ele ori particularit\]ile celor cunoscute. Era vorba de o
c\l\torie de informare în profunzime, c\ci filosofii ilumini[ti se str\duiau s\
g\seasc\ modele, sugestii pentru explicarea societ\]ii timpului lor. Mai târziu,
c\l\toria romantic\ de la sfâr[itul veacului al XVIII-lea [i din prima parte a celui
urm\tor dobândea o nou\ caracteristic\. Relat\rile sau literatura peregrinilor
din epoc\, atente la diferen]ele [i particularit\]ile deja remarcate de iluminismul
european, se ata[au sentimental de anumite civiliza]ii, culturi, locuri sau oameni.
A[adar, c\l\toria putea fi una de explorare a noilor spa]ii sau civiliza]ii, de
documentare atent\ a lumii mai pu]in cunoscute, de apropiere afectiv\ de
locurile uitate [i redescoperite. C\l\toria putea fi [i una imaginar\ sau imaginat\, strict literar\. Aici lumea [i lumile puteau fi infinite, c\ci nu trebuiau
b\tute drumurile mereu pândite de primejdii, ci numai l\sat gândul s\ zboare
prin universuri utopice, inexistente, formal stabilite fie dincolo de oceane,
al\turi de b\[tina[ii din America, fie dincolo de spa]ii, al\turi de extratere[tri.
1. În linii mari, relat\rile c\l\torilor str\ini credem c\ parcurg patru faze. În
prima, umani[tii descoper\ romanitatea românilor. (...) În a doua faz\, din secolul
al XVII-lea mai ales (...), sunt v\zute de îndat\ obiceiurile, care au un caracter
solemn sau sunt marcate de prestigiul tradi]iei. (...) În a treia faz\ (...), cei care
str\bat teritoriul român în acest r\stimp sunt intelectuali care împ\rt\[esc idealuri
ale secolului Luminilor, acelea care întrevedeau o umanitate eliberat\ de asuprire
[i ignoran]\. (...) Genera]ia urm\toare de c\l\tori [i c\rturari str\ini va pleda, în
general, cauza român\, întrucât va identifica, pe lâng\ prestigiul tradi]iei, capacit\]i ce îndrept\]esc întregul popor la o via]\ demn\.
Alexandru Du]u, Modele, imagini, priveli[ti
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Cine erau c\l\torii? O specie aparte de oameni, iscoditori, neobosi]i, temerari. Erau c\rturari care c\l\toreau pentru simplul motiv c\ voiau s\ în]eleag\
mai bine lumea, exploratori de voca]ie, diploma]i, militari sau prela]i în misiune,
exila]i ori fugari, jurnali[ti interesa]i de tot felul de exotisme, suferinzi reali sau
închipui]i sperând c\-[i vor g\si leacul, tineri la studii ori în c\utarea unei cariere
sau pur [i simplu a aventurii. Tuturor le dator\m admirabile impresii de c\l\torie,
istorii [i jurnale obiective sau subiective, memorabile pagini de literatur\, rapoarte
consistente diplomatice, militare ori [tiin]ifice, care ne ajut\ ast\zi s\ în]elegem
mai bine mentalit\]ile cu care porneau la drum [i prejudec\]ile afi[ate în timpul peregrin\rilor prin lumile descoperite, explorate, imaginate.

C\l\tori str\ini în Principatele Române
C\l\torii care b\teau drumurile Orientului sau pe cele ale b\trânului continent european au inclus în itinerarele lor [i Principatele Române. Primii au
ap\rut pe la sfâr[itul veacului al XIV-lea, dar cele mai multe date le avem de
prin secolul al XVI-lea. Atunci, umani[tii descopereau în Moldova, Transilvania
[i }ara Româneasc\ un neam care se tr\gea din vechii coloni[ti ai Romei imperiale din Dacia. Latinitatea limbii românilor, a[a cum o sesizau c\l\torii europeni
prin ]inuturile carpatice sau de la Dun\rea de Jos, era în fapt o expresie a
redescoperirii unei Antichit\]i glorioase. Întâlnim astfel de idei, pe lâng\ cele
referitoare la p\mântul românesc, la cultura, la moravurile, la practicile sociopolitice ale autohtonilor, în lucrarea De situ Transilvaniae, Moldaviae et
Transalpinae (1549), pe care o dator\m umanistului [i diplomatului din Dalma]ia,
Anton Verancsics, primat al Ungariei, sau în memorialul aventurilor [i c\l\toriilor `ntreprinse de genovezul Franco Sivori al\turi de domnitorul Petru Cercel.
În veacul al XVII-lea, c\l\torii au accentuat ideea latinit\]ii limbii române [i
a originii comune romane a moldovenilor, transilv\nenilor [i valahilor. Au f\cut-o
pe rând, în rapoartele lor de misiune, prela]ii catolici Nicolo Barsi, Marco
Bandinus sau pastorul german Conrad Jacob Hildebrandt, precum [i c\l\torii
din Insulele Britanice, literatul William Lithgow (The Totall Discourse of the Rare
Adventures..., 1632) ori naturalistul Edward Brown (A Brief Account of Some
Travels in Hungaria, Servia, Bulgaria..., 1673).
Veacul al XVIII-lea a reprezentat un moment aparte în istoria c\l\toriilor prin
Principatele Române. Era epoca în care peregrinii secolului Luminilor nu c\utau
numai excentrice antichit\]i [i moravuri, ci se str\duiau s\ în]eleag\ [i s\-[i
explice diferen]ele, particularit\]ile locale, pornind de la modul specific al
românilor de a se defini pe ei în[i[i. Iar jurnalele [i relat\rile lor de c\l\torie erau
pline de astfel de detalii. Astfel, un gânditor politic de marc\, Jeremy Bentham,
în trecere prin }ara Româneasc\ pe la 1786, era impresionat de faptul c\ g\sea
la Bucure[ti un teatru italian [i câ]iva discipoli ai lui Helvetius. Al]i englezi, precum doctorul James Dallaway [i profesorul de botanic\ de la Oxford, John
Sibthorp, care str\b\teau Transilvania [i Valahia prin 1794, sesizau în via]a
românilor, fie în momentele solemne, fie în cele cotidiene, mentalit\]i ce
duceau cu gândul la str\vechea civiliza]ie roman\.

Boier din }ara Româneascã
(gravurã din secolul al XVIII-lea)

2. Înf\]i[area românilor
Felul îmbr\c\min]ii b\rba]ilor este frumos [i impun\tor, cu haina lung\ întocmai ca a polonilor, ungurilor [i turcilor,
totu[i mai aleas\. Pe cap poart\ ni[te
p\l\rii alla schiavona, cum de altfel poart\
[i polonii [i ungurii. C\l\resc foarte bine
pe cai frumo[i, turce[ti [i ar\be[ti, c\ci cei
din ]ar\ sunt buni mai degrab\ pentru
r\zboi, pentru tr\sur\ [i pentru c\ru]e,
decât pentru a fi întrebuin]a]i la ora[.
B\rba]ii sunt de statur\ falnic\, mai
curând decât altfel [i poart\ b\rbi lungi.
Femeile se îmbrac\ aproape toate dup\
moda turceasc\, cu rochii lungi, fuste, iar
pe cap poart\ ni[te n\frame de bumbac
foarte albe, încât par a fi turbane turce[ti,
care le stau foarte bine; sunt femei cu
pielea alb\, frumoas\ [i fermec\toare la
vorb\.
Franco Sivori, Memorial de c\l\torie
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M\n\stirea Radu Vod\ din Bucureºti
(secolul al XVIII-lea, acuarel\ de Preziosi)
3. Orient [i Occident
Bucure[tiul este un ora[ important, cu
aproape 90 000 de locuitori; este, în general, un ora[ al luxului [i al pl\cerilor!
Numele s\u vine de la cuvântul românesc
„bucurie”. Ca [i Napoli, tot un ora[ al
volupt\]ii, Bucure[tiul este a[ezat în preajma unor vulcani; cutremurele de p\mânt
din ultimii ani i-au f\cut pe locuitorii s\i
s\-[i construiasc\ doar case cu un singur
etaj; astfel popula]ia este r\spândit\ pe
un spa]iu foarte mare. Prin cartiere (mahalale) nu sunt pu]ine familiile, chiar [i cele
modeste, care ocup\ singure câte o cas\.
Fiecare are gr\dina proprie [i (...), chiar
f\r\ s\ p\r\sim ora[ul, putem g\si în\untrul zidurilor una dintre cele mai pitore[ti
[i agreabile promenade ce se poate face
în Europa.
Bucure[tiul aminte[te foarte mult de
Madrid [i aceast\ afinitate între cele dou\
capitale se explic\ prin aceea c\ trecerea
turcilor, în primul caz, respectiv a arabilor,
în cel de-al doilea, a l\sat la fiecare pas un
num\r de obiceiuri, costume, chiar monumente orientale.
Hippolyte Desprez, citat în Album
Moldo-Valaque, ou guide politique et
pittoresque à travers les Principautés
du Danube, Paris, 1848
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În fine, în perioada romantic\, o bun\ parte dintre occidentalii ce treceau
prin Principate descriau atent marile momente ale istoriei românilor, evocau
latinitatea [i continuitatea cultural\ a autohtonilor, insistând asupra perspectivelor economice [i politice pe care le aveau aceste ]\ri din Europa Oriental\.
Nu lipseau nici nota]iile de pitoresc sau de exotic atât ale peisajului, cât [i ale
obiceiurilor culturale, politice [i sociale ale românilor. A[a f\cea c\rturarul [i
publicistul francez Saint-Marc Girardin, ce str\b\tea în 1836 }ara Româneasc\
[i-[i f\cea cunoscute impresiile sale de c\l\torie în Journal des Débats, sau consulul Étienne-Adolphe Billecocq care, împreun\ cu arti[tii Charles Doussault [i
Michel Bouquet, publicau la Paris un frumos Album moldo-valah în 1848.
Principatele Române au început s\ fie numite, atât de str\ini, cât [i de autohtoni, „Belgia Orientului", aluzie la statutul de neutralitatate interna]ional\ pe
care-l doreau oamenii politici de la Bucure[ti [i Ia[i pentru noul stat. Mai
târziu, acest stereotip va fi asociat [i României. El amintea de modelul
constitu]ional belgian, preluat în parte de elita politic\ româneasc\ la 1866. În
acela[i timp, se referea la perspectivele economice care se deschideau
României în a doua parte a veacului al XIX-lea, sugerând c\ tân\rul stat de la
Dun\rea de Jos ar putea cunoa[te, din acest unghi de vedere, destinul Belgiei
de la mijlocul veacului, care [i-a fructificat magistral astfel de oportunit\]i. Sunt
idei care se reg\sesc în relat\rile c\l\torului francez Léon Hugonnet (Six mois
en Roumanie, 1875) sau ale c\rturarului belgian Émile de Laveleye (En
Roumanie. Souvenirs de voyage, 1886).

4. Firea românilor
Muntenii sunt prin firea lor oameni nestatornici, îndr\gind norocul, [i mai
degrab\ se las\ pe tânjal\ f\r\ a se îngriji s\ deprind\ un me[te[ug sau s\ practice vreo art\. Popula]ia mijlocie [i ]\ranii se îndeletnicesc cu munca câmpului, iar
boierii cu slujba la curte, cu c\l\ritul, cu întreceri ost\[e[ti [i cu vân\toarea.
Muntenii obi[nuiesc mult s\ fac\ mese mari, cu mult\ mâncare [i b\utur\ [i la
banchetele lor e mult\ muzic\ dup\ obiceiul lor, mai curând barbar\ decât altminteri. Mânc\rile lor sunt alese [i bine g\tite; cu toate acestea principele obi[nuia
s\ m\nânce totdeauna feluri g\tite italiene[te [i ]inea în acest scop servitori italieni [i francezi foarte iscusi]i.
Muntenii sunt foarte aten]i la lucruri m\runte; cred în visuri [i în prevestiri; nu
se îngrijesc prea mult de con[tiin]a lor, deoarece tr\iesc mai mult dup\ legea firii
decât dup\ religie. {i ca oameni lipsi]i de [tiin]\ de carte [i care
n-au cine s\-i înve]e cum trebuie s\ tr\iasc\ cre[tine[te, ei nu socot drept p\cat
multe lucruri grave sau se prefac [i consider\ c\ nu le [tiu. În schimb, sunt foarte
grijulii cu posturile mici [i mari, astfel c\ s-ar l\sa mai bine s\ moar\ decât s\
calce o zi de post, chiar dac\ ar fi sili]i la acest lucru [i de foame, [i de boli
necru]\toare.
Franco Sivori, Memorial de c\l\torie
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Franco Sivori
Franco Sivori a tr\it în a doua parte a veacului al XVI-lea. Era fiul lui
Benedetto, un negustor din Genova. Tân\rul Sivori lua drumul Messinei în anii
1570 pentru a se ini]ia în tainele nego]ului, iar dup\ 1581 îl afl\m al\turi de
viitorul domn al }\rii Române[ti, Petru Cercel, în drum spre Constantinopol.
Familia lui Sivori chiar l-a creditat pe Petru, care a ob]inut tronul valah în 1583.
Dup\ numai doi ani, Petru Cercel era nevoit s\ p\r\seasc\ Valahia, dar în acest
r\stimp, genovezul r\t\citor a avut r\gazul s\ cunoasc\ ]ara st\pânului s\u. Au
urmat apoi ani lungi de exil, care l-au dus pe Petru, dar [i pe înso]itorul s\u,
Franco, la Viena, la Roma, la Vene]ia. În 1589, cei doi se despart, Petru Cercel
îndreptându-se din nou spre Constantinopol.
Prin 1588, Franco Sivori a început s\ redacteze un memorial în care consemna sârguincios aventurile [i c\l\toriile sale al\turi de Petru Cercel. Ini]ial, textul
a fost destinat unor eventuali sprijinitori ai principelui valah pribeag. Ulterior,
dup\ moartea lui Petru (1590), memorialul a fost amplificat [i probabil trebuia
încredin]at tiparului. Îns\ nu a avut nici aceast\ soart\. De-abia în veacul al
XX-lea, mul]umit\ str\daniei unor reputa]i istorici români, paginile scrise de
Franco Sivori au ie[it din Arhivele Vaticanului [i au fost aduse sub ochii no[tri.

Albumul moldo-valah
În august-septembrie 1848, ap\rea în jurnalul „L'Illustration” un însemnat
grupaj referitor la Principatele Române. Ne referim la Albumul moldo-valah, al
c\rui text, redactat în 1847 de diplomatul francez Étienne-Adolphe Billecocq,
era înso]it de numeroase ilustra]ii ce purtau amprenta arti[tilor Michel Bouquet
[i Charles Doussault.
Dar cine erau protagoni[tii acestui moment? Étienne-Adolphe Billecocq era un
diplomat cu experien]\, care condusese misiuni diplomatice în Suedia [i Imperiul
Otoman, fiind numit apoi consul general la Bucure[ti în 1839. Michel Bouquet
se remarcase de-a lungul timpului ca un specialist al picturii pe por]elan. În
1843, el publica la Paris o colec]ie de gravuri intitulat\ Vues et costumes pittoresques de la Valachie, realizate pe parcursul c\l\toriei sale în Principatele
Române în 1840. Charles Doussault z\bovise [i el ceva vreme în }ara Româneasc\
[i Moldova, înso]indu-l pe prin]ul Albert al Prusiei în vizita sa prin Principate (1843).
Diplomatul francez credea c\ Rusia („Noul Goliat”, cum o numea în text)
practica un fals protectorat asupra Moldovei [i }\rii Române[ti, el fiind convins
c\ acestea vor sfâr[i prin a fi anexate, a[a cum se întâmplase [i cu Polonia. De
aceea, sugera puterilor occidentale s\ reflecteze serios la situa]ia politic\ a
Principatelor Române, care reprezentau, cel pu]in în opinia sa, cheia echilibrului european [i una dintre condi]iile de baz\ ale men]inerii integrit\]ii Imperiului
Otoman. Pentru a justifica aceast\ reflec]ie, diplomatul francez contura o imagine a românilor ce avea trei dimensiuni. Întâi era vorba de tradi]ia istoric\, legendar\, care trimitea la originea latin\ a românilor, la momentele eroice ale
Evului de Mijloc, apoi de specificitatea ortodox\ a spiritualit\]ii autohtone [i, în
fine, de profilul civiliza]iei Principatelor din acele vremuri, marcat de amestecul
cultural dintre Orient [i Occident.

Uli]\ din Bucure[ti în 1841
(desen de Charles Doussault)

Exerci]ii
1. Analiza]i comparativ cauzele [i consecin]ele c\l\toriilor din secolul al XVI-lea
în spa]iul extraeuropean [i în cel românesc. Explica]i asem\n\rile [i deosebirile
constatate.
2. Împreun\ cu un coleg, comenta]i caracteristicile c\l\toriilor din secolul al XVIII–lea
în spa]iul extraeuropean [i în cel românesc.
3. Cine sunt „c\l\torii”? Scrie]i „portretul
robot” al unui c\l\tor din secolul al
XVII-lea. Verifica]i dac\ acest portret i se
potrive[te lui Franco Sivori.
4. Ce valori apreciaz\ la români Franco
Sivori? Ce defecte constat\? Crede]i c\
aceste aprecieri sunt influen]ate de faptul c\ textul era destinat unor eventuali
sprijinitori ai principelui Petru Cercel?
Pentru a v\ formula r\spunsurile, folosi]i
[i sursele 2 [i 4.
5. Analiza]i critic relat\rile c\l\torilor str\ini
în }\rile Române. Ave]i în vedere [i urm\toarele aspecte: pentru ce sau pentru
cine a c\l\torit, pentru ce sau pentru cine
a scris, la cât timp de la încheierea c\l\toriei a scris, dac\ doar relateaz\ sau/[i
interpreteaz\ cele v\zute.
Popoare [i spa]ii istorice
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C\l\tori români acas\ [i `n lume

Nicolae Milescu Sp\tarul (1636–1708),
mare erudit numit de contemporanii sãi
„moldoveanul filosof”

1. Ora[ul Beijing are în partea de
miaz\zi dou\ ziduri de o construc]ie puternic\ [i se poveste[te c\ pe aceste ziduri
pot alerga f\r\ nicio piedic\ 12 c\l\re]i,
atât sunt de late, c\ci între ziduri au
turnat p\mânt de l-au b\t\torit (...)
Noaptea, în ora[ul Beijing vegheaz\
str\ji pe ziduri [i pe uli]e, iar ziua str\juiesc
în fa]a por]ilor eunuci, care adun\ taxele
de la to]i aceia care intr\ în ora[, îns\ de
la str\ini nu iau nimic. (...)
În ora[ul Beijing pu]ine sunt uli]ele care
s\ nu fi fost a[ternute cu piatr\, iar pe
uli]e se afl\ s\pate fântâni [i de amândou\ p\r]ile sunt s\pate [an]uri mari îndreptate spre râuri [i lacuri. {i când plou\,
prin aceste [an]uri se scurge apa de pe
uli]e [i ulicioare, iar din cur]i apa de ploaie
se scurge în uli]e tot prin ni[te tuburi.
Niculae Milescu Sp\tarul,
Jurnal de c\l\torie în China

26

Popoare [i spa]ii istorice

Marile descoperiri geografice [i interna]ionalizarea (la nivelul epocii,
evident) a schimburilor economice [i a rela]iilor politice [i diplomatice au
contribuit la modificarea percep]iilor asupra unui tip anume de deplasare
spa]ial\, c\l\toria. Omul medieval, chiar atunci când era obligat s\
c\l\toreasc\, imagina structuri de sociabilitate care s\ le înlocuiasc\ pe cele
similare din comunitatea stabil\, de care era obligat pentru o vreme s\ se
despart\ (caravanele de negustori, pelerinajele, companiile de tineri ucenici,
care se deplasau în cadrul form\rii lor profesionale între diferite centre de
produc]ie etc.). Str\inii, prin extensie c\l\torii, aveau dreptul de a se bucura de
ospitalitatea celor pe care îi întâlneau în drumul lor, dar cel mai adesea erau
privi]i cu team\ [i neîncredere. Începând de prin secolul al XVIII-lea, percep]ia
asupra c\l\toriei se modific\. Oamenii str\bat distan]e mult mai semnificative
decât în secolele anterioare [i nu doar pentru a face comer] sau pentru a se
duce la r\zboi. Încep s\ se contureze c\l\toria [tiin]ific\, cea educativ-instructiv\, de studii, de pl\cere (ca modalitate de petrecere a timpului liber) sau din
simpl\ curiozitate.
Chiar dac\ aceste evolu]ii sunt mai pu]in semnificative în spa]iul nostru,
românii nu se situeaz\ în afara curentului general european. Ei c\l\toresc mai
pu]in nu numai pentru c\ apar]in unui tip de civiliza]ie rural\ [i tradi]ional\,
mult mai ata[at\ de stabilitate [i imobilism, ci [i din ra]iuni politice, proprii
acestui spa]iu. Domina]ia otoman\ a limitat semnificativ posibilit\]ile de
mi[care ale boierimii autohtone dincolo de grani]ele ]\rii. C\l\tori [i literatur\
de c\l\torie au existat îns\ [i în }\rile Române.

Nicolae Milescu Spãtarul
{irul lor este inaugurat de c\l\toriile înv\]atului moldovean Nicolae Milescu
Sp\tarul, la sfâr[itul secolului al XVII-lea. Jurnal de c\l\torie în China [i
Descrierea Chinei sunt rezultatul observa]iilor f\cute de Nicolae Milescu pe
parcursul c\l\toriei sale în China, între anii 1675 [i 1678. Acesta conducea o
solie a ]arului Rusiei, a c\rei misiune era legat\ de sondarea posibilit\]ilor de
stabilire de contacte comerciale, mai cu seam\, dar nu numai, între Rusia [i
China. Boierul moldovean fusese îns\rcinat îns\ [i cu observarea [i descrierea
atent\ a teritoriilor prin care urma s\ treac\ [i a popula]iilor cu care avea s\
intre în contact. Atât lucr\rile, cât [i autorul lor au fost cunoscu]i [i aprecia]i în
Europa, nu doar la vremea respectiv\, ci [i mult timp dup\ aceea. Nicolae
Milescu face figur\ de erudit al vremii sale. Mare boier moldovean, el î[i f\cuse
studiile la Ia[i, la Constantinopol [i posibil la Padova. Cuno[tea greaca veche [i
modern\, slavona, turca, araba [i latina. C\l\toria în China nu este singura sa
experien]\ de acest gen, dar este cu siguran]\ cea mai spectaculoas\. Nicolae
Milescu Sp\tarul a c\l\torit în Europa [i în Rusia, fie datorit\ diverselor îns\rcin\ri diplomatice pe care le-a primit, fie urmând în exil pe domnul care îi
conferise dreg\toria de mare sp\tar.
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C\l\tori `n secolele XVII–XVIII
În }ara Româneasc\, sfâr[itul secolului al XVII-lea [i începutul secolului al
XVIII-lea au fost marcate de personalitatea lui Constantin Cantacuzino Stolnicul.
{colit la Târgovi[te, Constantinopol, Padova, Constantin Cantacuzino cuno[tea
slavona, greaca [i latina. El a ocupat mai multe dreg\torii, între care pe cea de
secretar al cancelariei externe a lui Constantin Brâncoveanu, participând activ
la via]a [i la intrigile politice muntene, de unde i se va trage [i sfâr[itul. Ca [i
prietenul s\u moldovean Nicolae Milescu, a f\cut c\l\torii de studii, a îndeplinit
misiuni oficiale sau a fost obligat, în câteva rânduri, s\ ia calea exilului. Între
1665 [i 1670 întreprinde marea c\l\torie spre Orientul Mijlociu, continuat\ cu
]\rile din sudul, apusul [i centrul Europei, în urma c\reia ne las\ întâiul jurnal
de c\l\torie redactat de un c\rturar român direct în limba matern\ (include [i
perioada studiilor la Padova). Din lungile drumuri pe care s-a preumblat, aduce
în ]ar\ numeroase c\r]i, care, împreun\ cu cele de acas\, vor alc\tui celebra
bibliotec\ a stolnicului de la M\rgineni. În afara jurnalului de c\l\torie, a scris o
Istorie a }\rii Române[ti [i a alc\tuit o Schi]\ geografic\ a preaîn\l]atei ]\ri a
Ungrovlahiei, în fapt prima hart\ a }\rii Române[ti, tip\rit\ la Padova în 1700.
Dimitrie Cantemir, la rândul s\u, este cunoscut pentru importante lucr\ri
cartografice asupra Mun]ilor Caucaz (înso]ind expedi]ia ]arului Petru I împotriva Persiei, în 1722) [i a ora[ului Constantinopol.
În timpul domniilor fanariote, din ra]iuni de securitate politic\ [i militar\,
otomanii au limitat drastic libertatea de mi[care a românilor. În plus, secolul al
XVIII-lea fanariot a fost o epoc\ zbuciumat\ [i traumatizant\, în care
deplas\rile oamenilor sunt mai mult pribegiri [i b\jeniri din fa]a armatelor sub
diferite steaguri [i prea pu]in c\l\torii în adev\ratul în]eles al cuvântului. Din
ultima parte a secolului al XVIII-lea dateaz\ un jurnal anonim de c\l\torie,
C\l\toria agricol\ a boierului român Romani prin diferite p\r]i ale Europei,
publicat\ între 1775 [i 1780, într-o traducere german\ la Nürnberg. Cu studii
la Istanbul [i probabil în câteva ora[e europene, boierul oltean autor al
jurnalului a c\l\torit ini]ial, din ra]iuni economice, în Polonia [i în statele
germane, iar apoi ca pribeag, dup\ ce fusese prizonier la turci, în Anglia, Italia,
Spania, Portugalia, Olanda [i ora[ele germane. Nu este un c\l\tor din stirpea
erudi]ilor s\i înainta[i, dar prive[te cu aten]ie domeniile care îl intereseaz\,
agricultura [i meteorologia, î[i descrie propriile aventuri (pe mare mai ales) [i e
capabil s\ vad\ partea de agrement a c\l\toriei, s\ admire ceea ce este frumos
[i s\ se întristeze în fa]a a ceea ce este urât.

GREGORIU {TEF|NESCU
(1836–1911)
Specialist în geologie [i mineralogie,
Gregoriu {tef\nescu a participat, ca reprezentant al României, la numeroase congrese geologice interna]ionale, care i-au
oferit ocazia de a c\l\tori. Dintre numeroasele sale conferin]e, dou\, ]inute în
1892, au fost despre Niagara [i despre
râul Potomac. Acestea sunt rezultatul cercet\rilor pe care le-a întreprins savantul român cu prilejul Congresului geologic interna]ional din SUA. Crezul savantului este
exprimat în urm\toarele cuvinte: „în [tiin]\, mai cu seam\, numai datoria sau remunerarea nu sunt îndestul\toare, trebuie
pasiunea lucrului, f\r\ pasiune [i f\r\ dragoste nu se face mare lucru”.

BAZIL ASSAN
(1860–1918)
Comerciant [i inginer, a întreprins, în
1896, un periplu în regiunile polare nordice [i, în 1898, o foarte ambi]ioas\ c\l\torie în jurul P\mântului, prima de o asemenea anvergur\ întreprins\ de un român.
Cele dou\ conferin]e ale sale, „C\l\torie în
regiunile polare nordice” (1897) [i „C\l\torie împrejurul P\mântului” (1899), s-au
bucurat de un foarte mare succes, fiind
apreciate de însu[i regele Carol I.

NICOLAE GHICA–COM|NE{TI
(1875–1921)

}ara Româneasc\
în 1700
(hart\
întocmit\ de
Constantin Cantacuzino)

Descendent al familiei Ghicule[tilor,
pasionat de aventura vân\torii, a întreprins o expedi]ie în Africa (22 octombrie
1895–22 februarie 1896), aducând cu
sine, în afar\ de minunate trofee de
vân\toare, o serie de informa]ii [tiin]ifice
[i de preciz\ri cartografice.

Popoare [i spa]ii istorice
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Un nou model social

În secolul al XIX-lea, calea feratã aduce
libertatea de miºcare
(gravur\ de epoc\)

IULIU POPPER
(1857–1893)
Absolvent al {colii Politehnice din
Paris, Iuliu Popper a c\l\torit în Extremul
Orient; nu i-au r\mas str\ine Siberia, Alaska
[i, „stabilit” în America de Sud, a devenit
conduc\torul unei expedi]ii argentiniene
în }ara de Foc. {i-a sintetizat concluziile
într-o bro[ur\ ap\rut\ la Buenos Aires:
}ara de Foc, via]a în extremitatea austral\
a lumii locuite. A fost membru al Societ\]ii
Geografice Argentiniene [i membru corespondent al Societ\]ii Geografice Române.
Iuliu Popper a dat unor râuri din }ara
de Foc nume române[ti: Rio Rosetti, Rio
Ureche, Rio Lahovary; de asemenea, promontoriul sudic al estuarului Rio Grande a
fost numit }ara Popper [i unei câmpii i-a
dat numele de Punta Sinaia.
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Odat\ cu revenirea la domniile p\mântene [i cu instalarea treptat\ a
climatului de efervescen]\ novatoare, care va caracteriza întreg secolul al
XIX-lea, c\l\toria se înscrie în noi paradigme. C\l\toria [i tipul de document în
al c\rui pretext se constituie, jurnalul de c\l\torie, cap\t\ valen]e educative,
vehiculând [i propunând un nou model social.
Constantin (Dinicu) Golescu este autorul unui astfel de tip de scriere
Însemnare a c\l\toriei mele (...) f\cut\ în anul 1824, 1825, 1826. Boier c\rturar
cu studii la Academia Greceasc\ din Bucure[ti, a ocupat mai multe dreg\torii
importante [i a avut preocup\ri filantropice (legate de [coal\, mai ales) [i
culturale semnificative. C\l\toriile sale nu au la origine ideea de agrement, ci
sunt dictate fie de func]iile pe care le-a îndeplinit, fie de obliga]ii familiale. A
str\b\tut Transilvania, Banatul, Ungaria, Austria, Italia, Elve]ia [i parte din
teritoriile germane. Însemnare a c\l\toriei mele este o scriere care r\spunde
multor exigen]e literare, cu o structur\ stilistic\ în mod voit complicat\, fiind
construit\ [i redactat\ ulterior pe baza notelor de voiaj ale autorului. A fost
considerat\ chiar o „mic\ utopie” expus\ sub forma unei c\l\torii într-un spa]iu
real, „dar din care se re]in numai elementele necesare form\rii unui model
utopic: societatea civilizat\ [i activ\ al c\rei exemplu Golescu îl propune
compatrio]ilor s\i”.
C\tre jum\tatea secolului al XIX-lea, apetitul oamenilor pentru c\l\torie
cre[te semnificativ. Moda deplas\rilor mai mari sau mai mici, în func]ie de
posibilit\]ile materiale ale celor implica]i, se r\spânde[te în straturi mult mai
largi ale societ\]ii, iar motiva]iile se diversific\ pe m\sura „democratiz\rii”
constante a acestor practici. Ion Codru-Dr\gu[anu, originar dintr-o familie
]\r\neasc\ f\g\r\[ean\ [i c\l\tor împ\timit din prima jum\tate a secolului al
XIX-lea, m\rturisea într-una dintre Epistolele sale: „nu putui rezista setei de noi
experien]e (...) p\r\sii Bucure[tii cu tân\rul prin] G.G., care vrea s\-mi arate
parizieni [i franci la ei acas\”. C\l\toriile i-au fost ocazionate în general de
slujbele pe care le-a îndeplinit, dar prilejul lor a fost întotdeauna c\utat [i dorit
cu ardoare. Ion Codru-Dr\gu[anu este c\l\tor din curiozitate, „plecam s\ cerc
rotundul lumii”, cum singur m\rturise[te, din dorin]a de „a cunoa[te lumea
mare” [i de „a istorisi la întoarcere multe”. Cam în aceea[i perioad\, pentru
George Sion, „dintre pl\cerile cele mai dulci care le gust\ muritorii, amorul [i
c\l\toria sunt cele dintâi: cea dintâi gâdil\ inima, cealalt\ gâdil\ sufletul”.
La jum\tatea secolului al XIX-lea, c\l\toria înseamn\ libertate, în primul
rând de mi[care, dar [i spiritual\, imagina]ie, chiar. Pentru Vasile Alecsandri,
„Adev\ratul c\l\tor e acela care, când se porne[te la drum, î[i propune s\
mearg\ unde îl duce fantezia lui, ast\zi spre r\s\rit, mâni spre apus, ast\zi pe
mare, mâni pe uscat”. Pasiunea deplas\rilor intrase în cotidian: „provincialul
merge la Strung\, la Sl\nic (...), ie[eanul se hurduc\ în dilijans pe la Ems ori Baden
(...)” (Dimitrie Ralet). Relat\rile de c\l\torie din aceast\ perioad\ sunt, în marea
lor majoritate, texte literare, f\r\ ca descrierile s\ î[i piard\ îns\ autenticitatea
[i veridicitatea. Acestea reprezint\ observ\ri complete [i pertinente ale
geografiei, structurilor sociale [i politice, trecutului istoric, poten]ialului
economic al locurilor descrise. Între c\l\torii români de la jum\tatea secolului
al XIX-lea se num\r\ Vasile Alecsandri, Grigore Alexandrescu, Gheorghe
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Asachi, George Bari]iu, Nicolae B\lcescu, Dimitrie Bolintineanu, Timotei Cipariu,
Ion Eliade R\dulescu, Ion Ghica, August Treboniu Laurian, Costache Negruzzi,
Dimitrie Ralet, Alecu Russo.

Spa]iile extraeuropene
La sfâr[itul secolului al XIX-lea, românii încep s\ c\l\toreasc\ în spa]ii
extraeuropene. Unele dintre aceste c\l\torii stau sub specia turismului de diferite
facturi, altele se înscriu mai curând în categoria explor\rilor [tiin]ifice de diverse
tipuri (geografice, geologice, speologice, naturaliste etc.). Dintre c\l\torii
exploratori ai acestei perioade îi putem aminti pe Iuliu Popper (}ara de Foc [i
Patagonia), Dimitrie [i Nicolae Ghica-Com\ne[ti, tat\ [i fiu (Somalia), Bazil
Assan (Oceanul Înghe]at [i regiunile arctice), Sever Pleniceanu (fluviul Congo),
Ion L. Catina (Africa austral\). Lor li se adaug\ oamenii de [tiin]\ ai acestei
perioade, dintre care cei mai cunoscu]i sunt Gregoriu {tef\nescu, geolog,
mineralog, profesor universitar [i membru al Academiei Române, [i Emil Racovi]\,
naturalist [i biospeolog, participant la prima expedi]ie antarctic\ organizat\ la
sfâr[itul secolului al XIX-lea de Societatea Belgian\ de Geografie.

2. Însemnare a c\l\toriii ce am f\cut eu, Constantin Golescu, coprinz\toare
de câte ora[e am v\zut [i într-însele orice vrednic de însemnare, cum [i prin sate
sau pre drumuri orice deosebit lucru am v\zut.
A[ijderea [i deosibirea neamurilor [i a sem\n\turilor, cum [i apele, [i po[tele,
[i orice obiceiu [i fapt\ bun\ am v\zut, spre folosul na]iii mele am însemnat,
ar\tând [i urm\rile cele rele ce cunosc c\ s\ urma în patria noastr\, carele
nelipsind, hot\rât, nici noi cinste, nici norodul fericire nu putem dobândi (...).
Înfrenat de cuno[tin]a mic[orimii mele în [tiin]e [i ascult\ri întru înv\]\turi, nu
a[ fi îndr\znit niciodat\ s\ apuc condeiul. Dar cum puteam, ochi având, s\ nu v\z,
v\zând, s\ nu iau aminte, luând aminte, s\ nu aseam\n, asem\nând, s\ nu judec
binele [i s\ nu pohtesc a-l face cunoscut compatrio]ilor miei? {i cum puteam s\
nu îns\mnez cele v\zute, dac\ în toat\ c\l\toria [i în privirea lucrurilor — celea
mai multe vrednice de v\zut — întov\r\[it de mul]i oameni dintr-alte neamuri, îi
vedeam pre to]i însemnând [i culegând binele, ca s\-l fac\ cunoscut celor de un
neam cu ei?
Binele l-au înv\]at oamenii întâi unii de la al]ii, neamurile mai pre urm\ unul
de la altul, precum vedem în istorii (...). Iar ace[tia în toat\ Evropa cea luminat\
le-au rev\rsat [i aceasta, din zi în zi sporindu-le, însutit roditoare le-au f\cut. {i î[i
ferice[te noroadele prin comunica]ia binelui adunat din c\l\toriile ce fac
neamurile unile prin ]\rile altora [i publicarisindu-le prin c\r]i (...).
Spitalul nebunilor (de la Viena), pe carii n-am avut noroc s\-i v\z, c\ci nu
mi-au dat voie dohtorul, cerându-mi destul\ iert\ciune, pricinuind c\ sunt
îmbr\cat cu haine turce[ti [i, cum m\ vor vedea, to]i s\ vor turbura atât, încât
spitalul s\ va amesteca. Pentru care adev\rat mi-au p\rut foarte r\u, dar nu c\ci
nu i-am v\zut, ci de ciud\, pentru ce numai nebunii s\ nu poat\ suferi de a vedea
turc, iar cei în]elep]i [i luminate neamuri în înv\]\turi [i în cuno[tin]a drept\]ilor
omenirii î[i pun trupurile înaintea gloan]elor turce[ti, ca întâi ei s\ le popreasc\.
Dinicu Golescu, Însemnare a c\l\toriei mele

Conacul de la Goleºti (jud. Arge[,
secolul al XVII-lea), re[edin]a lui
Dinicu Golescu

Exerci]ii
1. Comenta]i cauzele pentru care, între
secolele al XVI-lea [i al XIX-lea, românii
au c\l\torit mai pu]in decât contemporanii lor din alte spa]ii europene.
2. În ce condi]ii [i cu ce rezultate a c\l\torit
Nicolae Milescu Sp\tarul în China?
Considera]i c\ este un c\l\tor „tipic” de
secol al XVII-lea?
3. Analiza]i descrierea f\cut\ de Sp\tarul
Milescu capitalei Chinei (sursa 1). Ce
aspecte i-au atras aten]ia [i de ce?
Crede]i c\ persoana care prive[te [i relateaz\ este un moldovean educat aflat în
c\l\torie sau trimisul ]arului?
4. Dinicu Golescu era adept al ideilor
iluministe. Considera]i c\ acestea pot fi
reg\site [i în argumentarea pe care o
face în favoarea c\l\toriilor (sursa 2)?
5. Discuta]i, pe grupe, valorile pentru care
pledeaz\ c\l\torul Dinicu Golescu.
6. Evalua]i explica]ia dat\ de medicii din
Viena pentru interdic]a de a vizita un
spital. Este aceasta credibil\? Se bazeaz\
pe realit\]i istorice? Cum aprecia]i analiza f\cut\ de Dinicu Golescu? La ce
mentalit\]i ale timpului s\u se refer\?
7. Argumenta]i de ce, în secolul al XIX-lea,
c\l\torii români cerceteaz\ spa]ii extraeuropene. Formula]i scopul acestor c\l\torii [i preciza]i consecin]ele lor. Pentru
r\spunsul vostru, folosi]i [i cuno[tin]ele
de geografie.
Popoare [i spa]ii istorice
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Una dintre problemele istoriografice controversate în
secolele al XIX-lea [i al XX-lea este cea a continuit\]ii
popula]iei romanice la nordul Dun\rii. Substratul politic al
acestei dezbateri este eviden]iat [i de problema „migra]iei
valahilor” din Peninsula Balcanic\ la nordul Dun\rii, dup\
secolul al XII-lea. Este un exemplu cum acelea[i informa]ii
pot fi interpretate diferit.

Probleme istoriografice
controversate
Continuitatea popula]iei romanice
1. Cei care sus]in men]inerea unei popula]ii romanice în
Dacia se împart în dou\ categorii. Unii sus]in p\rerea c\ provincialii romani s-au refugiat în mun]i pentru a-[i p\stra acolo
libertatea [i via]a, al]ii, printre care Maior [i Laurian, consider\ c\ ei au r\mas netulbura]i în v\i [i câmpii, în vechile lor
case [i a[ez\ri. Împotriva primei p\reri putem ridica întrebarea de ce coloni[tii romani, obi[nui]i cu bunurile unei culturi
mai dezvoltate, ar fi preferat s\ îmbr\]i[eze o via]\ în s\lb\ticie, s\ schimbe modul de via]\ urban [i agricultura cu
p\storitul, când împ\ratul lor le asigurase în Moesia locuin]e
[i p\mânturi, în mijlocul poporului lor, în condi]iile pl\cute
ale unei existen]e obi[nuite, sub protec]ia s\biilor legiunilor
romane, unde nu trebuiau s\ p\r\seasc\ nici m\car vechiul
nume al provinciei lor? A doua p\rere î[i g\se[te respingerea
în c\utarea zadarnic\ a presupusei continuit\]i a ora[elor [i
popula]iei Daciei în toate monumentele literare ale vecinilor.
Robert Roesler, Studii române[ti. Cercet\ri asupra
istoriei vechi a României
2. Chiar boga]ii, când fugeau din Dacia, înc\ nu o p\r\seau f\r\ gândul de a se întoarce, c\ci greu se dezlipe[te
omul de ceea ce a agonisit, dovad\ mul]imea de comori
îngropate, g\site pe p\mântul vechii Dacii! Dar înc\ s\rmanul! El se retr\gea totdeauna în preajma locuin]ei sale, sperând
c\ se vor lini[ti vremile [i c\ va putea s\-[i revad\ a[ezarea [i
casa. (…) Timpul trecea [i o genera]ie se strângea dup\ alta
în creierii mun]ilor, încât cei n\scu]i la umbra înaltelor lor
piscuri se deprinser\ în curând a g\si aici o nou\ patrie. (…)
A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler.
Studii asupra st\ruin]ei românilor în Dacia Traian\
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Ceramic\ descoperit\ la Dridu (jud. Ialomiþa,
secolele VIII–IX)

3. Plecarea deosebit\ a românilor din ast\ parte a Dun\rii
c\tre agricultur\ este general cunoscut\. De dragul acesteia
ei dispre]uiesc chiar industria [i comer]ul. Aceast\ împrejurare este îndestul spre a ar\ta c\ agricultura a fost totdeauna
pus\ în lucrare de acest popor, fapt adeverit pe deplin prin
limb\, care posed\ un mare num\r de cuvinte de origine
latin\ din aceast\ sfer\. Astfel imigrarea românilor ca p\stori
nomazi, dup\ cum voiesc roeslerienii, nu este nimic mai
pu]in decât adev\rat\. Deprinderea statornic\ cu agricultura
cere îns\ ca poporul român trebuie s\ fi avut în st\pânirea
sa un teritoriu, pe care s-o fi putut pune în aplicare. Cum s\
se explice deci aceasta, dac\ el ar fi venit mai târziu în ]ara
sa, când aceasta era acum ocupat\ de alte popoare, slavoni
[i unguri [.a., f\r\ ca el s-o fi cucerit, pentru a putea deveni
proprietar de p\mânt [i agricultor? (…)
Dimitrie Onciul, Scrieri istorice

Migrarea vlahilor la nord de Dun\re
4. Invadarea [i ocuparea Valahiei a fost lini[tit\ [i imperceptibil\, începutul ei, care trebuie s\ fi fost înc\ în perioada
domina]iei cumane, neputând fi precizat\. La fel de pu]in
men]ionat\ este [i a[ezarea vlahilor de sud pe p\mântul
Greciei, care a avut loc ca urmare a migra]iei albanezilor începând cu secolul al XII-lea. Prin ipoteza migr\rii treptate spre
nord a valahilor din Moesia se poate explica împrejurarea
surprinz\toare c\ popula]ia valah\ se întâlne[te la nord de
Dun\re numai dup\ începutul veacului al XIII-lea, devenind
apoi din ce în ce mai numeroas\, pân\ ce vor umple în mare
m\sur\ ]ara numit\ azi Valahia [i apoi ]\rile din jur, în timp
ce în Moesia, locul de odinioar\ al primului lor stat, au
disp\rut pân\ la nivelul unei enclave sporadice.
Robert Roesler, Studii române[ti. Cercet\ri asupra
istoriei vechi a României

LEC}IE

Vase descoperite la Sânnicolau Mare (jud. Timiº,
secolele X–XI)

5. Dar chiar când acesta din urm\ ar fi avut o oarecare
vlag\, înc\ este v\dit c\ Moesia a fost expus\ unei n\v\liri
tot atât de s\lbatice ca [i aceea îndurat\ de Dacia. Mai ales
ora[ele, fiind d\râmate de barbari, locuitorii lor fugir\ pentru
a g\si o sc\pare în p\r]ile mai retrase ale împ\r\]iei, pe când
s\racii trebuir\ s\-[i ad\posteasc\ via]a lor retr\gându-se în
mun]ii care m\rgineau ]ara despre miaz\zi, Haemul sau
Balcanul. (…) Ce nevoie ar fi împins pe valachi a trece
Dun\rea în cei dintâi ani ai fiin]\rii statului valacho-bulgar?
(…) Cum s\ ne putem închipui c\ valachii s\ fi p\r\sit ]ara
lor tocmai în momentul când, întemeind un stat neatârnat,
ei puteau s\ se bucure de toate drepturile lor, [i în ce scop?
A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler. Studii asupra
st\ruin]ei românilor în Dacia Traian\
6. Admigrarea român\ din dreapta Dun\rii, care trebuie
deci s-o admitem, nu alter\ caracterul de continuitate al elementului roman în Dacia Traian\, a[a c\ se p\str\ tradi]ia
despre originea dacoromânilor din timpul domina]iei romane asupra acestei ]\ri. Partea r\mas\ în Dacia, dup\
pierderea provinciei, form\ elementul fundamental, din care
se n\scu poporul dacoromân. Adaosul primit succesiv din
dreapta Dun\rii contribui mai mult la înt\rirea numeric\ a
acestuia, decât la întemeierea lui. Pân\ în secolul al VII-lea,
când începe admigrarea de care e vorba, s-au putut p\stra
în p\r]ile muntoase ale Daciei înc\ destul element roman,
pentru ca continuitatea s\ nu fie aici nicidecum întrerupt\.
Argumentul toponimic împreun\ cu tradi]ia istoric\ pun
aceasta, cum am v\zut, afar\ de îndoial\.
Dimitrie Onciul, Scrieri istorice
7. Aceast\ provincie se împarte între trei ,,na]iuni” ce se
deosebesc între ele prin religie, moravuri, obiceiuri [i
întrucâtva prin legi [i care locuiesc în aceast\ regiune pe
por]iuni deosebite, adic\ sa[ii, secuii [i ungurii. Printre
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ace[tia locuiesc [i românii în[i[i, b\[tina[i ai acestor provincii,
în ni[te sate [i posesiuni retrase; neam de oameni foarte
aspru, hr\nindu-se doar din cirezi [i turme [i adesea chiar din
r\pirea ho]easc\ a vitelor [i a cailor (...).
Locuitori ai acestui p\mânt sunt [i românii, dar r\spândi]i
peste tot locul f\r\ un sediu precis (...) C\ semin]ia originar\
a acestei na]iuni a plecat din Italia arat\ clar limba lor,
numele se pare c\ l-au primit de la sarma]i [i aceast\ provincie pe care o locuiesc e numit\ Flaccia de la un oarecare
cet\]ean roman Flaccus, sub conducerea c\ruia a fost adus\
colonia pentru ap\rarea Moesiilor împotriva dacilor despre
care ne spune Tacitus c\ nu au fost niciodat\ credincio[i
romanilor.
Georg Reicherstorffer, Chronographia Transilvaniei, 1550
8. Ace[ti daci se întind [i în ziua de azi foarte departe
prin tot Illiricul din Macedonia [i Panonia de jos pân\ la Istru
[i la ]\rmul dalmatic [i locuiesc mai ales prin p\duri [i mun]i
[i se numesc vlahi sau vlasi, cu un nume al c\rui tâlc îl voi
ar\ta mai departe (...).
Îns\ pentru ca s\ se l\mureasc\ aceast\ îndoial\ prin
argumente mai sigure [i s\ se arate hot\rât c\ valahii î[i trag
originea de la romani, voi aduce dou\ argumente, iar
judecata va fi a cititorilor, [i anume a acelora care cunosc
mai multe limbi. L\sând de o parte nenum\ratele cuvinte pe
care valahii le au întocmai [i cu acela[i în]eles ca în limba
latin\ [i în dialectele italienilor, când întreab\ ei pe cineva
dac\ [tie s\ vorbeasc\ pe limba valah\ spun: Oare [tii
române[te? Sau când întreab\ dac\ este valah, îl întreab\
dac\ este român.
Anton Verancsics (Verantio), Descrierea
Transilvaniei, Moldovei [i }\rii Române[ti, 1549

Exerci]ii
1. Pe baza surselor 1, 2, 3 [i a cuno[tin]elor anterioare, demonstra]i dac\ este adev\rat\ sau fals\ afirma]ia potrivit c\reia
poporul român s-a format din sinteza daco-roman\.
2. Compara]i considera]iile autorilor Robert Roesler, A.D. Xenopol [i
Dimitrie Onciul referitoare la migrarea vlahilor la nordul Dun\rii.
3. Verifica]i afirma]iile [i argumentele folosind [i informa]ii legate de istoria Peninsulei Balcanice, organizarea ]aratului bulgar, evolu]ia Imperiului Bizantin, etc.
4. Evalua]i afirma]iile autorilor de mai sus [i pe baza relat\rilor
unor c\l\tori în spa]iul românesc (sursele 4 [i 5).
Popoare [i spa]ii istorice
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Varianta 21. Subiectul al II-lea (18 puncte)
z Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
„Principele (Moldovei) se nume[te tot voievod, dar nu
este expus la atâtea schimb\ri primejdioase ca acela al (}\rii
Române[ti) (...). Moldovenii au aceea[i limb\, obiceiuri [i
religie ca valahii; difer\ pu]in doar la îmbr\c\minte (...). De
mai multe ori s-au îndep\rtat de regele Ungariei, adesea au
dus r\zboaie cu polonii. Se spune c\ pot s\ adune pân\ la
patruzeci de mii de oameni înarma]i [i mai mult. Limba lor
[i a celorlal]i valahi a fost odat\ roman\, ca unii care sunt
coloni romani, în timpul nostru difer\ foarte mult de ea, îns\
multe din vorbele lor pot fi în]elese de latini”.
Nicolaus Olahus, Hungaria
z Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:
1. Preciza]i, pe baza textului, un argument de ordin istoric
privind latinitatea românilor.
2. Men]iona]i, pe baza textului, dou\ asem\n\ri între locuitorii Moldovei [i ai }\rii Române[ti.
3. Numi]i un voievod al Moldovei din prima jum\tate a
secolului al XV-lea.
4. Prezenta]i un aspect al rela]iilor româno-otomane în timpul domnitorului {tefan cel Mare.
5. Prezenta]i o ac]iune politic\ desf\[urat\ în cadrul procesului de întemeiere a statului medieval Moldova.

Varianta 34. Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
„Teza autohtoniei românilor se bazeaz\ pe continuitatea
neîntrerupt\ a popula]iei, de la geto-daci la daco-romani, [i,
prin ace[tia, la români. În afara triburilor geto-dace care s-au
supus romanilor, deci n-au fost exterminate, toponimia, hidronimia (...) Daciei romane, faptul c\ din provincie s-au
recrutat numeroase trupe auxiliare [i, îndeosebi, descoperirile
arheologice dovedesc prezen]a neîntrerupt\ a autohtonilor
atât în Dacia, cât [i în Moesia (...). Dup\ anul 602, în urma
mic[or\rii num\rului slavilor din nordul Dun\rii, raportul de
for]e s-a schimbat în favoarea autohtonilor (...). Dispunând
de o organizare social-politic\ mai adecvat\ împrejur\rilor
istorice, în cursul convie]uirii cu slavii, daco-romanii au reu[it
s\-i asimileze [i s\ dea na[tere românilor”.
Al. Graur, Gh. {tefan,
Dic]ionar de istorie veche a României
z
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Tezaurul de obiecte liturgice din argint
de la Sucidava-Izvoarele (jud. Constan]a, secolele V–VII)

z Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:
1. Men]iona]i, pe baza textului, factorul care a favorizat
asimilarea slavilor de c\tre daco-romani.
2. Preciza]i, pe baza textului, dou\ argumente ale continuit\]ii dacilor în timpul st\pânirii romane.
3. Numi]i întemeietorul provinciei romane Dacia.
4. Prezenta]i un alt factor care a contribuit la romanizarea
daco-ge]ilor, în afara celui precizat în text.
5. Prezenta]i un fapt istoric desf\[urat în spa]iul daco-getic
în secolele VI-I î.H.

Varianta 100. Subiectul al II-lea (18 puncte)
z Redacta]i, în aproximativ o pagin\, un text cu caracter
istoric, în care s\ integra]i urm\torii termeni referitori la istoria românilor: epoc\ istoric\, secolul I d.H., civiliza]ie, dacoge]i, romani, Dacia, etnogenez\, sintez\, Antichitate.
Not\. Se puncteaz\ [i utilizarea limbajului istoric adecvat,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
[i încadrarea textului în limita de spa]iu precizat\.

Varianta 81. Subiectul al III-lea (22 puncte)
Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
„În urma r\zboaielor câ[tigate de Traian [i a nimicirii regatului dac, noua provincie, care avea de mult\ vreme rela]ii
comerciale destul de intense cu imperiul, a devenit o provincie de colonizare din toat\ lumea roman\. Exploatarea
minelor de aur din Transilvania, care au adus un sprijin
z
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monetar considerabil imperiului, a produs o puternic\ imigrare, încât chiar [i Hadrian, care se gândise la un moment
dat s\ p\r\seasc\ din motive strategice postul acesta
îndep\rtat (...), a trebuit s\ renun]e la proiect, ca s\ nu lase
în mâna barbarilor un num\r foarte mare de coloni[ti,
stabili]i acolo în timpul domniei predecesorului s\u”.
Gh. I. Br\tianu, Despre Dacia roman\
z Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor
cerin]e:
1. Preciza]i, pe baza textului, o consecin]\ a exploat\rii minelor de aur din Transilvania pentru economia statului
roman.
2. Preciza]i, pe baza textului, decizia împ\ratului Hadrian
referitoare la provincia roman\ Dacia.
3. Preciza]i, pe baza textului, modul în care civiliza]ia roman\ a ajuns în spa]iul nord-dun\rean, înaintea r\zboaielor daco-romane.
4. Numi]i regele dacilor în timpul c\ruia s-au desf\[urat
r\zboaiele „câ[tigate de Traian”.
5. Prezenta]i o alt\ consecin]\ decât cele men]ionate în text
a „r\zboaielor câ[tigate de Traian” asupra civiliza]iei
daco-ge]ilor.
6. Prezenta]i un fapt istoric desf\[urat în secolele III–VIII, în
procesul etnogenezei române[ti.

Preg\tire

În felul acesta, noi eram cuprin[i, ca o regiune f\r\ rost
pentru cultur\, în triunghiul care se f\cea între aceste dou\
linii de drumuri”.
Nicolae Iorga, Istoria românilor prin c\l\tori
B. „Aici am trecut Dun\rea. Apoi am sosit în }ara Româneasc\, unde are [i voievodul de aici un ora[ care se nume[te
{i[tov (Zimnicea de azi, în vechime Podul {i[tovului). De la
{i[tov am mers la Ro[ii de Vede; dup\ aceea la Nuwestad
(probabil Pite[ti), dup\ aceea la Arge[, dup\ aceea la
Câmpulung. Acolo este piciorul sfântului Andrei însu[i. De
acolo am mers c\lare spre Bra[ov în }ara Bârsei”.
Peter Sparnau [i Ulrich von Tennstadt (1385),
în C\l\tori str\ini în }\rile Române
Pornind de la textele date, r\spunde]i urm\toarelor
cerin]e:
1. Preciza]i, pe baza primului text, din ce cauze sunt importante relat\rile c\l\torilor str\ini despre spa]iul românesc.
2. Preciza]i, pe baza primului text, care sunt drumurile principale care str\bat Europa de r\s\rit în secolul al XIV-lea.
3. Identifica]i, pe baza celui de-al doilea text, informa]iile
care confirm\ aprecierile f\cute de istoricul Nicolae Iorga.
4. Prezenta]i o alt\ c\l\torie, surs\ istoric\ pentru studiul
istoriei românilor.
z

Biserica domneasc\ din
Curtea de Arge[
(secolul al XIV-lea)

Citi]i cu aten]ie textele de mai jos:
A. „C\l\toriile în p\mântul românesc încep abia de la
sfâr[itul veacului al XIV-lea. O observa]ie preliminar\: de ce
înainte de 1389 nu-s c\l\tori cari s\ fi str\batut ]ara noastr\
[i s\ fi l\sat o descriere a acestei ]\ri? N-ar fi o pagub\
esen]ial\ dac\ n-am cunoa[te unele din scrisele c\l\torilor
din veacul al XVII-lea [i al XVIII-lea, pe când, dac\ am avea
pentru anii 1350 ori pentru o dat\ din secolul al XIII-lea
lucruri privitoare la noi, ele ar fi de un folos extraordinar, dat
fiind c\ primele documente privitoare la }ara Româneasc\
sunt abia de prin anii 1370 (...).
Erau dou\ drumuri mari c\tre r\s\rit: unul trecea la nord
de Moldova de mai târziu, prin p\r]ile Gali]iei, pornind din
Europa Central\, din p\r]ile germanice, spre a trece în stepa
ruseasc\ (...). Un alt drum, care ducea c\tre peninsula sudestic\ a Europei, c\tre Peninsula Balcanic\, trecea prin Ungaria,
str\b\tând-o în diagonal\. Se str\b\tea p\durea mare sârbeasc\ [i se mergea c\tre Adrianopol [i Constantinopol.
z
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OAMENII, SOCIETATEA
{I LUMEA IDEILOR
Sate din Europa
[i din spa]iul românesc
Lumea rural\

Sat în Mun]ii Apuseni cu locuinþele
tradiþionale din lemn



Cronologie

secolul al VIII-lea:
– introducerea asolamentului trienal în
Occident
– r\spândirea sistemului de înjugare a
animalelor cu trac]iunea pe piept
z secolul al IX-lea: r\spândirea tehnicii
potcovirii cailor
z secolul al X-lea: satele occidentale devin
mai stabile, organizate în jurul bisericii [i
al cimitirului; începe procesul de
colonizare rural\
z secolul al XI-lea: r\spândirea morilor de
ap\, care elibereaz\ for]a de munc\
destinat\ m\cin\rii cerealelor [i o face
disponibil\ pentru alte activit\]i
z secolele XII-XIII: r\spândirea morilor de
vânt
z mijlocul secolului al XIV-lea: Marea
cium\, care a ucis între un sfert [i o
treime din popula]ia Europei.
z
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Oamenii, societatea [i lumea ideilor

În aspectele demografice, economice [i sociale care au caracterizat spa]iul
românesc începând din Evul Mediu [i pân\ în perioada contemporan\ s-au
manifestat frecvent decalaje [i deosebiri fa]\ de realit\]ile din alte p\r]i, în
special occidentale, ale Europei. Cel mai adesea, acestea au fost în defavoarea
lumii române[ti, accentuând r\mânerea ei în urm\ fa]\ de Occident, dar în
unele cazuri diferen]ele au fost pozitive. Evaluarea acestor deosebiri [i decalaje
trebuie s\ ]in\ cont de faptul c\ Europa îns\[i nu este deloc un spa]iu unitar,
mai ales în Evul Mediu [i în epoca modern\. Exist\ cel pu]in dou\ Europe, linia
conven]ional\ de demarca]ie între acestea trecând prin partea central\ a
continentului, pe fluviul Elba, care izvor\[te în Boemia, Cehia, [i se vars\ în
Marea Nordului, dup\ ce str\bate teritoriile germane. Exist\, de asemenea,
diferen]e importante între nucleul european occidental [i numeroasele „Europe
periferice”, situate la limitele geografice (sau politice, în cazul învecin\rii cu
partea european\ a Imperiului Otoman) ale continentului. }\rile Române
apar]in Europei de la est de Elba, situându-se pentru vremea respectiv\ la una
dintre extremit\]ile continentului, atât timp cât se învecina cu Imperiul Otoman
[i cu spa]iile ruse[ti, a c\ror europenitate, cel pu]in din punct de vedere cultural
[i politic, a fost mult\ vreme contestat\.

Peisajul [i habitatul
Lumea rural\ european\ a fost, în general, în Evul Mediu, caracterizat\ de
un procent foarte mare ocupat de p\duri în ansamblul peisajului. La începuturile Evului Mediu, [i în Occident a[ez\rile rurale erau pu]ine, de mici dimensiuni,
pierdute parc\ în imensitatea p\durilor greu de str\b\tut. Odat\ îns\ cu cre[terea demografic\ [i cu accentuarea dezvolt\rii tehnologice, p\durile au început
s\ dea înapoi, perioada secolelor X–XIII fiind în Occident una a defri[\rilor
masive, care au f\cut loc sporirii p\mânturilor agricole [i cre[terii num\rului
a[ez\rilor rurale [i urbane.
~n spa]iul românesc, prezen]a p\durilor r\mâne mai semnificativ\ decât în
Apus pân\ spre zilele noastre, doar în ultimele decenii înregistrându-se o
diminuare, adesea s\lbatic\, a patrimoniului forestier. Ca atare, în Evul Mediu
românesc, a[ez\rile rurale sunt relativ pu]ine [i r\sfirate, mai numeroase în
zonele subcarpatice [i mai rare în câmpie; de asemenea, a[ez\rile sunt mai
multe [i mai bine populate în Transilvania, unde modelul occidental al defri[\rilor [i al întemeierilor de sate [i ora[e a p\truns mai rapid decât în
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}ara Româneasc\ [i Moldova. De altfel, în Transilvania, unul dintre agen]ii
schimb\rii a fost colonizarea sa[ilor, care, la invita]ia coroanei maghiare,
dornic\ s\-[i consolideze st\pânirea, dar [i s\ pun\ în valoare teritorii cu
densitate demografic\ sc\zut\, au întemeiat aici a[ez\ri rurale [i apoi urbane.
Locuin]ele sunt, în general, realizate din lemn, chirpici, rar din c\r\mid\ sau
piatr\, spa]iul românesc r\mânând înscris pân\ în zorii epocii contemporane în
zona arhitecturii de lemn, care caracterizase la începuturile Evului Mediu aproape
întreaga Europ\. Predomin\ bordeiele (care existau înc\, în unele zone, la începutul secolului al XX-lea), cu o singur\ înc\pere [i cu relativ pu]ine dependin]e.
Op]iunea pentru acest tip de locuin]\ este determinat\ [i de starea economic\
a ]\ranilor din spa]iul românesc, adesea precar\, dar [i de dorin]a adapt\rii la
mediu [i clim\, locuin]ele îngropate sau semiîngropate oferind o mai bun\
protec]ie fa]\ de frigul iernii [i temperaturile ridicate din timpul verii. Aceasta
r\spunde, de asemenea, unor aspecte de ordin social, cum erau agricultura
itinerant\, practicat\ pân\ târziu în }\rile Române, sau a[a-numita „fug\ de
drum”, care f\cea ca satele s\ se instaleze în locuri cât mai greu accesibile
agen]ilor administrativi [i fiscali ai domniei. La vremea respectiv\, str\mut\rile
de sate erau relativ frecvente, lucru demonstrat [i de faptul c\ vatra satului se
fixeaz\ târziu, în secolele al XVIII-lea [i al XIX-lea, în condi]iile în care boierii
proprietari de p\mânturi devin interesa]i în a-[i delimita propriet\]ile [i a-[i
rentabiliza exploat\rile agricole.

Demografia
La începuturile Evului Mediu, Europa, în ansamblul ei, poate fi considerat\
un continent slab populat, num\rul locuitorilor fiind sc\zut. ~n secolul al
XIV-lea îns\, se ajunsese la un maxim demografic medieval, situat undeva în
jurul a 73 de milioane de locuitori. Marea cium\, declan[at\ la mijlocul aceluia[i
secol, avea s\ produc\ îns\ o sc\dere catastrofal\ a popula]iei, care în secolul
al XV-lea este estimat\ spre 50 milioane de locuitori. Refacerea demografic\
este treptat\ [i dificil\, doar prin secolul al XVI-lea atingându-se din nou nivelul
de dinainte de epidemie, iar din acel moment se poate constata un progres
relativ constant al popula]iei.
Pentru spa]iul românesc observ\m din nou o serie de diferen]e. La începuturile Evului Mediu, datorit\ invaziilor [i bulvers\rilor care au afectat întreg
continentul, se pare c\ [i aici a avut loc o sc\dere a popula]iei în raport cu
epoca roman\. Se înregistreaz\ apoi o cre[tere treptat\, mai înceat\ îns\ decât
cea din Occident, în parte [i datorit\ prelungirii în spa]iul românesc a epocii
invaziilor pân\ în secolul al XIII-lea. Spre deosebire de Occidentul populat, dar
grav afectat de Marea cium\, densitatea sc\zut\ a popula]iei din spa]iul românesc a reprezentat un avantaj, întrucât epidemia s-a propagat mai greu aici,
a[ez\rile fiind rare [i izolate. Astfel, începând din secolul al XIV-lea, se constat\
o evolu]ie diferit\ de cea occidental\, întrucât perioada urm\toare,
caracterizat\ [i de constituirea statelor medievale române[ti, aduc\toare de
stabilitate, este una de cre[tere demografic\. Pierderi umane [i economice
importante se vor constata în perioada luptelor antiotomane [i în epocile de
conflict de la începutul sau mijlocul secolului al XVII-lea, iar apoi în vremea
r\zboaielor ruso-austro-turce din veacul al XVIII-lea. Compensarea, fie [i par]ial\

Farfurii sm\l]uite
(Basarabi, jude]ul Dolj, secolul al XVI-lea)

1. Se pare c\ oamenii p\r\sesc p\mânturile fertile pentru a nu fi obliga]i s\ le
cultive. (...) Pe m\sur\ ce te îndep\rtezi de
]ara turceasc\, Valahia devine mai
frumoas\ [i mai populat\. (...)
Când munca poporului face s\ rodeasc\ un p\mânt care nu-i apar]ine [i
când cu cât produce mai mult, cu atât i se
cere mai mult, de ce s\ nu munceasc\
exact atât cât s\-[i acopere numai propriile nevoi? (...) }\ranul moldovean
profit\ din plin de s\r\cia sa. Dac\ ar
asuda mai mult, ar fi mai avut, dar aceast\
avu]ie n-ar fi decât un ajutor în plus acordat st\pânului s\u; astfel încât ]\ranul
prefer\ s\ fug\, într-o clip\ parc\, altundeva, iar st\pânul, care pierde mai mult
din aceste str\mut\ri decât ar putea câ[tiga vreodat\ prin asupriri, este împins de
propria l\comie s\ fie drept. (...) Indolen]a
voluntar\ nu este totdeauna un viciu.
Memoriu cu privire la starea trecut\
[i actual\ a Moldovei, prezentat Alte]ei
Sale prin]ului Alexandru Ipsilanti, domnitor,
în 1787, de c\tre contele d´Hauterive
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a acestor pierderi, se realiza [i prin ac]iuni de colonizare a locurilor pustii cu
oameni din teritoriile învecinate (Ardealul în primul rând, dar [i Imperiul
Otoman). Coloni[tii erau atra[i s\ se a[eze în }\rile Române prin privilegii de
ordin fiscal. Dac\ în secolul al XVII-lea aceste ini]iative au apar]inut mai ales
particularilor (boieri dornici s\-[i populeze mo[iile sterpe), în secolul al XVIII-lea
domnia este cea care se arat\ foarte interesat\ de refacerea poten]ialului
demografic ([i, pe termen lung, fiscal) al ]\rii.

Utilaje [i tehnici agricole

Þ\ran arând cu plugul de lemn
(fresc\, M\n\stirea Co[ula,
jud. Botoºani, secolul al XVI-lea)
2. (...) }\ranul nu este a[ezat aici în
sate asem\n\toare celor din Germania
sau de aiurea, ci în grupuri risipite de câte
3-4 sau 5 case, mai mult sau mai pu]in bine
construite din împletituri lipite cu lut (...)
}\ranul se a[az\ de preferin]\ departe de
drumuri, în apropierea mun]ilor [i a
p\durilor, astfel încât s\ poat\ fi gata de
fug\ îndat\ ce z\re[te în dep\rtare pe
cineva apropiindu-se (...).
Constatare a administra]iei austriece
în Oltenia (1718–1739)

La începuturile Evului Mediu, în Occident se practica o agricultur\
itinerant\, care presupunea exploatarea pân\ la epuizare a unui sol, dup\ care
acesta era abandonat [i se punea în valoare o alt\ bucat\ de p\mânt. A[ez\rile
omene[ti erau astfel destul de instabile, habitatul mutându-se în func]ie de
terenul agricol pus în cultur\. ~n secolele X–XII acolo are îns\ loc o fixare a
popula]iei, în jurul bisericii s\te[ti, a cimitirului, uneori a castelului [i iau na[tere satele medievale, a c\ror vatr\ r\mâne, în general, aceea[i în perioadele care au urmat.
~n spa]iul românesc se constat\ o mare întârziere a acestui proces de fixare
a vetrei satelor, care, în unele cazuri, s-a finalizat de-abia `n secolul al XIX-lea.
Acest fenomen se leag\ [i de întârzierea cu care se instaleaz\ aici structurile
feudale [i de tehnicile agricole folosite. Dac\ în Apus se folosea înc\ de la
începutul Evului Mediu asolamentul bienal, iar din perioada carolingian\ începe
s\ se r\spândeasc\ asolamentul trienal, în spa]iul românesc continu\ pân\ în
plin\ epoc\ modern\ utilizarea sistemului de moin\, adesea nereglementat\.
Terenul agricol dobândit prin defri[are era cultivat mai mul]i ani succesiv cu
acelea[i tipuri de cereale, pân\ când recoltele prea slabe f\ceau necesar\
dobândirea unui alt teren, prin defri[are. Se practica [i l\sarea în pârloag\,
permi]ând astfel cre[terea animalelor. Randamentele erau slabe, pân\ târziu în
epoca modern\ recoltându-se doar de dou\ sau trei ori cantitatea de s\mân]\,
a[a cum se întâmpla în Occident doar la începuturile epocii medievale. O
anumit\ influen]\ asupra produc]iilor slabe o aveau [i uneltele folosite; fierul
era rar [i scump, pu]in folosit, iar plugurile destul de primitive, în majoritatea
de tip rari]\, care mai degrab\ zgâriau p\mântul în loc s\-l întoarc\ [i s\
permit\ astfel o bun\ aerisire. Par]ial, aceste neajunsuri erau compensate de
calitatea p\mânturilor ob]inute prin defri[are. ~n schimb, în epocile de agravare
a presiunii fiscale (secolul al XVIII-lea, mai ales), dezinteresul locuitorilor pentru
cre[terea randamentelor, determinat de fiscalitate [i de cre[terea obliga]iilor, a
orientat gospod\ria ]\r\neasc\ spre economia de subzisten]\, de simpl\ supravie]uire. ~n timp, randamentele devin mai importante, mai ales la plantele noi,
de origine american\, precum porumbul, introdus în spa]iul românesc pe filier\
turceasc\, începând cu secolul al XVII-lea.

Economia agrar\ [i alimenta]ia
Cetatea ]ãrãneascã de la Râ[nov,
judeþul Braºov (secolele XIII-XIV)
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Practicarea unei agriculturi destul de înapoiate în raport cu realiz\rile din
aceea[i perioad\ din alte spa]ii ale Europei nu a însemnat neap\rat c\
produc]ia de cereale nu era suficient\. Dimpotriv\, înc\ din Evul Mediu este
documentat exportul unei p\r]i a acesteia, mai ales prin porturile de la Marea
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Neagr\. Dup\ intrarea }\rilor Române în sfera domina]iei otomane, cerealele
produse aici au devenit deosebit de importante pentru aprovizionarea
Constantinopolului. De asemenea, decalajele fa]\ de Occident nu înseamn\ c\
locuitorii spa]iului românesc se hr\neau mai prost. Dimpotriv\, carnea de]ine
un procent mai însemnat în alimenta]ia lor, în unele perioade, decât în hrana
celor din Apus. ~n spa]iul românesc, cre[terea animalelor, permis\ tocmai de
num\rul relativ mic de oameni [i de existen]a unor p\[uni [i p\duri întinse, are
o importan]\ foarte mare în raport cu cultivarea cerealelor. ~n aceste condi]ii,
criteriul de apreciere a valorii economice a unei gospod\rii [i de clasificare a
]\ranilor în func]ie de aceasta este num\rul de animale de]inute. Documentele
vorbesc despre exportul de animale vii (în special bovine) spre ]\rile din Europa
Central\, dar [i de num\rul mare de oi pe care turcii le cump\rau din }\rile
Române. Pe[tele, provenit din b\l]ile Dun\rii, din râuri, dar [i din hele[teie
special create, avea o pondere însemnat\ în comer], mai ales cel cu lumea
catolic\, unde acesta era consumat în timpul postului, cu otomanii, dar [i în
hrana popula]iei române[ti.
Apicultura avea o pondere însemnat\ în economia medieval\ româneasc\,
produsele acesteia fiind folosite pe scar\ larg\ (mierea ca îndulcitor, zah\rul
generalizându-se de-abia în perioada contemporan\, ceara pentru lumân\ri
folosite la iluminat [i în ritualurile religioase), dar [i exportate.
Legumele se pare c\ erau cultivate pe scar\ destul de redus\, cele mai
r\spândite continuând s\ fie varza, usturoiul, ceapa, napii. Aceast\ situa]ie se
explic\, pe de o parte, prin faptul c\ multe dintre legumele pe care le
cunoa[tem ast\zi au fost introduse aici la mult\ vreme dup\ descoperirea
Americii (cartoful, ro[iile, fasolea, ardeiul, vinetele etc.), iar pe de alt\ parte,
tehnicile de producere a acestora erau destul de elaborate, presupuneau
specializare, gunoirea p\mântului [i iriga]ii. Unele dintre aceste plante au fost
aduse de gr\dinari veni]i în epoca modern\ de la sud de Dun\re (sârbi [i
bulgari). Existau [i pomi fructiferi, mai ales pe lâng\ case, dar [i în livezi [i,
evident, vii. Nefiind supus monopolului otoman, comer]ul cu vin s-a dezvoltat
[i mai mult dup\ consolidarea domina]iei turce[ti asupra }\rilor Române.
Podgoriile române[ti dobândiser\ renume înc\ din secolele XV–XVII, vinurile din
}ara Româneasc\ [i Moldova fiind c\utate în Polonia [i Ucraina.
Cu toate acestea, alimenta]ia locuitorilor satelor pare s\ fi fost destul de
monoton\, situa]ia înr\ut\]indu-se, paradoxal, chiar în secolul al XIX-lea. Pe
fondul diminu\rii cre[terii animalelor în favoarea realiz\rii, de c\tre boierii de]in\tori ai imensei majorit\]i a fondului funciar, a unei produc]ii cerealiere
destinat\ pie]ei, carnea dispare aproape cu des\vâr[ire din hrana unor categorii
de ]\rani, în special a celor din zonele de câmpie. Perioada modern\, pe care
o vedem aduc\toare de progrese în cele mai multe domenii, pentru ]\r\nimea
român\ tr\itoare la limita subzisten]ei aduce bolile de nutri]ie, ca podagra, [i
marile r\scoale ]\r\ne[ti, dintre care cea mai important\ este cea din 1907.

Structuri sociale
Lumea satului medieval românesc cunoa[te, înc\ de la începuturi,
diferen]ieri sociale, care devin din ce în ce mai importante în timp. Structura
social\ este un alt domeniu în care se manifest\ decalajele fa]\ de Occident,
acolo ]\r\nimea liber\ disp\rând în marea sa majoritate dup\ anul 1000, ceea

}ãran român din
Transilvania
(desen
din secolul
al XVIII-lea)

}ãranc\ românc\
din Transilvania
(desen din secolul
al XVIII-lea)

Istoria altfel
z Achizi]ionarea ovinelor la pre]uri
fixate de otomani, mai mici decât cele
ale pie]ei, pare s\ fi dus, din secolul al
XVI-lea, la o sc\dere relativ\ a interesului pentru cre[terea oilor, în paralel cu
o importan]\ mai mare acordat\ porcilor, de care musulmanii nu erau interesa]i. De altminteri, monopolul turcesc
asupra comer]ului }\rilor Române este
una din cauzele importante ale lipsei de
interes a românilor pentru cre[terea
randamentelor agricole [i realizarea de
investi]ii, tehnice în primul rând, în acest
sector. Pre]ul pl\tit de turci pentru produsele luate din Principate reprezenta uneori numai o treime din valoarea lor real\.
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Sat românesc
(litografie de D.A. Lancelot)

3. (…) Rareori am întâlnit un teritoriu
atât de s\lbatic cum este cel care trebuie
traversat pentru a ajunge de la Zemli]a la
Bucure[ti (…) De-a lungul drumului nu
exist\ niciun sat cu acoperi[uri de ardezie
sau de ]igl\; nicio îngr\ditur\, niciun
instrument agricol nu tr\deaz\ prezen]a
omului; este mult dac\ de dou\ ori într-o
singur\ zi vi se întâmpl\ s\ trece]i pe lâng\
o duzin\ de colibe ascu]ite, f\cute din p\mânt [i trestie, f\r\ ferestre sau etaje. (…)
Alphonse Royer, Aventures de
voyage, tableaux, récits
et souvenirs du Levant, 1837

Exerci]ii
1. Pornind de la informa]iile din lec]ie, organiza]i o dezbatere cu tema: „Cauzele
diferen]elor dintre lumea rural\ româneasc\ [i cea occidental\ în Evul Mediu”.
2. Împreun\ cu un coleg, nota]i diferen]ele
între lumea rural\ româneasc\ din
secolele XVIII–XIX [i cea de ast\zi.
Alc\tui]i o list\ a acestora [i realiza]i o
ordonare cronologic\.
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ce face din dependen]a personal\ o caracteristic\ a locuitorilor satelor, în
vreme ce libertatea e un privilegiu. Apoi, mai ales din secolul al XIV-lea, se
constat\ progresele procesului de eliberare din [erbie, astfel c\, în zorii epocii
moderne, Occidentul este un spa]iu în care libertatea personal\ a devenit
norma, iar dependen]a excep]ia.
~n spa]iul românesc, de[i dependen]a personal\ apare în documente, mai
devreme în Transilvania (iobagii [i jelerii), mai târziu în spa]iul extracarpatic
(rumânii [i vecinii), procesul de aservire are loc mult mai târziu decât cel din
Occident. De fapt, stabilirea dependen]ei personale fa]\ de st\pânul de mo[ie
[i legarea de glie a ]\ranilor trebuie puse în contextul „celei de-a doua [erbii”,
care se manifest\ la est de Elba în timpul convertirii marilor domenii din centrul
[i r\s\ritul Europei la o produc]ie cerealier\ destinat\ pie]ei, mai ales celei
externe. Pe de alt\ parte, structurile senioriale se cristalizeaz\ în spa]iul central
[i r\s\ritean cu o anumit\ întârziere fa]\ de cel occidental, astfel c\ aici
aservirea ]\r\nimii libere pân\ atunci se petrece când în apus se încheia
procesul eliber\rii din [erbie. Aservirea începe mai de timpuriu în Transilvania,
marile r\scoale ]\r\ne[ti din 1437 [i 1514 fiind tocmai rezultatul încerc\rilor
]\ranilor de a rezista asaltului realizat de nobilime la adresa libert\]ilor de care
beneficiaser\ pân\ atunci. În regiunile extracarpatice, legarea de glie se petrece
la sfâr[itul secolului al XVI-lea [i în prima parte a celui urm\tor, cei care
definitiveaz\ procesul fiind Mihai Viteazul în }ara Româneasc\ [i Miron
Barnovschi în Moldova. ~n }\rile Române extracarpatice, procesul de aservire a
]\r\nimii libere nu a avut niciodat\ amploarea [i, prin urmare, nici consecin]ele
celui din apusul [i centrul Europei (incluzând aici [i Transilvania). }\ranii liberi
proprietari de p\mânt tr\iau în sate comunitare, ob[ti, care func]ionau ca
subiect [i ca obiect de drept. Pentru a aservi comunit\]ile libere, era necesar ca
boierii s\ p\trund\ mai întâi în interiorul lor, ceea ce se f\cea fie prin înfr\]iri
simulate, fie prin vânz\ri mascate sub forma unor danii (mai numeroase în
Exist\ o serie de date care au permis formularea urm\toarelor concluzii: la începutul secolului al XVIII-lea, în Oltenia, din num\rul total de sate peste 47% erau sate
libere, iar în Moldova, p\mântul st\pânit de r\ze[i (]\rani liberi organiza]i în ob[ti [i
care nu fuseser\ niciodat\ aservi]i), la sfâr[itul secolului al XVIII-lea, calculat în
num\r de sate, reprezenta 32% din proprietatea întregii ]\ri.
În }ara Româneasc\ [i Moldova, Constantin Mavrocordat a desfiin]at dependen]a personal\, asimilându-i pe fo[tii rumâni oamenilor liberi cu învoial\, ulterior
denumi]i cl\ca[i (de la clac\, munca pe care o prestau pentru p\mântul pe care îl
aveau în folosin]\). Dincolo de considerentele moral-religioase invocate de domn
(caracterul inadmisibil al sclaviei între cre[tini), motivele acestei reforme au fost
probabil în principal de ordin fiscal. La mijlocul secolului al XVIII-lea, ]\ranului liber
îi r\mânea cca 30% din produsul muncii sale; aproximativ 50% din cantitatea de
munc\ depus\ de el era destinat\ acoperirii d\rilor c\tre vistierie. Domnia, nu
boierul, era a[adar principalul beneficiar al capacit\]ii economice a ]\ranului. În
Transilvania, opozi]ia acerb\ a marilor proprietari de p\mânt a dus la retractarea
edictelor lui Iosif al II-lea, o parte chiar din timpul vie]ii acestuia, astfel încât
dependen]a personal\ a ]\ranilor avea s\ fie lichidat\ abia în secolul al XIX-lea. De
asemenea, tot pân\ în secolul al XIX-lea, spa]iul românesc, în special cel extracarpatic, avea s\ fie caracterizat de existen]a robilor ]igani (în Moldova, [i t\tari,
proveni]i din prizonierii de r\zboi).
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perioadele de foamete din secolul al XVII-lea sau de cre[tere a presiunii fiscale
în secolul urm\tor). Redobândirea libert\]ii personale de c\tre ]\rani avea s\ fie
un proces dificil [i îndelungat, început cu reformele de tip iluminist realizate, în
secolul al XVIII-lea, de Constantin Mavrocordat, în }ara Româneasc\ [i
Moldova, [i încercate de Iosif al II-lea, în Transilvania.
La cealalt\ extremitate a sc\rii sociale se afl\ boierii. Diferi]i ca avere sau
participare la via]a politic\, boierii sunt uni]i îns\ prin privilegiile care îi
deosebesc de ]\rani [i de celelalte categorii sociale, prin averile pe care le de]in,
în special funciare, prin modul lor de via]\ specific. Statutul boierimii este
clarificat [i ra]ionalizat tot de Constantin Mavrocordat, care leag\ calitatea de
boier de de]inerea unei slujbe în aparatul domnesc. Atractivitatea statutului de
boier, pe de o parte, [i nevoia permanent\ de bani a domnilor, pe de alt\ parte,
concretizat\ în sistemul vânz\rii slujbelor (venalitatea func]iilor), au determinat
o infla]ie a slujbelor, care s-au golit treptat de con]inut administrativ real [i au
devenit ranguri, titluri, trepte în ierarhia nobiliar\. Rangurile, chiar f\r\
dreg\torie, procurau foloase însemnate (u[ur\ri de impozite, dreptul de a
ocupa dreg\torii efective potrivit rangului de boierie, de a nu fi pedepsi]i ca
oamenii de rând etc.). Cump\rarea dreg\toriei, ulterior a rangului, echivala cu
înnobilarea [i permitea, datorit\ privilegiilor, rentabilizarea propriilor activit\]i
economice, astfel încât a devenit o important\ pârghie de ascensiune social\
pentru persoanele înst\rite, dar nenobile. Acest mijloc de ascensiune social\
explic\ o caracteristic\ important\ a societ\]ii române[ti de la sfâr[itul secolului
al XVIII-lea [i începutul secolului al XIX-lea: absen]a aparent\ a burgheziei.
Studii asupra celor înnobila]i sau ridica]i periodic în rang au ar\tat îns\ c\ ei
reprezint\ un registru foarte larg de ocupa]ii de la mijlocul societ\]ii,
corespunzând, în genere, unei burghezii incipiente comerciale [i intelectuale
(negustori, profesori, juri[ti, medici etc.). Desfiin]area rangurilor boiere[ti avea
s\ se petreac\ de-abia în secolul al XIX-lea.

Cula din Câr]i[oara, jude]ul Gorj (secolul al XVIII-lea)

Dicþionar
Asolament bienal – împ\r]irea terenului
arabil în dou\ sole, una cultivat\ cu cereale,
cealalt\ l\sat\ în pârloag\. Anul urm\tor
se face schimbul între sole.
Asolament trienal – împ\r]irea p\mântului
în trei sole, una cultivat\ cu cereale de
toamn\, una cu cereale de prim\var\, una
l\sat\ în pârloag\. În anii urm\tori se
produce o rota]ie a culturilor.
Cul\ – conac boieresc, cas\ fortificat\ a
boierului.
Sistemul de moin\ – folosirea terenului
agricol un anumit num\r de ani, pân\ la
sec\tuire, l\sându-se apoi în pârloag\.

Exerci]ii
1. Stabili]i dou\ asem\n\ri [i dou\ deosebiri între lumea rural\ româneasc\ [i
cea european\, în Evul Mediu, în privin]a
demografiei [i a structurilor sociale.
2. Folosind cuno[tin]ele dobândite la orele
de economie, defini]i economia de subzisten]\ [i formula]i cauzele existen]ei
acesteia în sa]iul românesc.
3. Când [i cu ce urm\ri sunt introduse, în
spa]iul românesc plantele noi, de origine
american\?
4. Explica]i din ce cauze [i cu ce rezultate
procesul de aservire a ]\ranilor este, în
spa]iul românesc, mult mai târziu decât
în Occident.
5. Formula]i elementele care constituie
identitatea categoriei privilegiate în Evul
Mediu românesc – cea a boierilor.
6. Citi]i cu aten]ie sursele 1 [i 2 [i stabili]i
dac\ sunt credibile. Apoi compara]i explica]iile date fenomenului prezentat [i
formula]i punctul vostru de vedere..
7. Analiza]i sursa 3 [i comenta]i aprecierea
„indolen]a voluntar\ nu este totdeauna
un viciu”. Compara]i r\spunsul vostru cu
al colegilor.
Oamenii, societatea [i lumea ideilor
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Târguri [i ora[e din Europa
[i din spa]iul românesc
Caracteristicile ora[ului medieval

Strad\ medievalã pãstratã
în oraºul Sighi[oara

1. ~n fiecare breasl\ s\ se aleag\, în
fiecare an (...) doi staro[ti, care se vor jura
c\ vor p\zi dreptatea în me[te[ugul lor, în
ora[ [i în ]inut, c\ nu vor îng\dui, din
prietenie, p\rtinire sau pentru mit\, nicio
nedreptate, oprit\ în breasla lor [i [tiut\
de ei, c\ nu o vor l\sa nepedepsit\ [i
c\ nu vor asupri, din ur\, pe niciun
nevinovat (...).
Fiecare me[te[ugar s\ aib\ slobod\
voie s\-[i fac\ lucrul s\u oricât de bine ar
vrea, s\-[i cumpere cele ce ]in [i sunt de
trebuin]\ lucrului [i me[te[ugului s\u,
oricât va voi [i va putea, pentru el singur,
f\r\ a se întov\r\[i cu altul sau cu al]ii, s\
pun\ la vedere la târg [i s\ vând\ oricât va
voi [i va putea, atât acas\, cât [i în târg [i
s\ ]in\ pentru munca sa oricâte slugi sau
ucenici va voi.
Statutul de organizare a breslei
me[te[ugarilor din scaunele s\se[ti,
9 noiembrie 1376
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Începuturile Evului Mediu se definesc pretutindeni în Europa printr-o
dec\dere a vie]ii urbane care caracterizase Imperiul Roman. ~n Occident supravie]uiesc acele ora[e care îndeplinesc func]ii politice [i administrative. Geneza
urban\ medieval\ se produce, în Apus, pe seama dezvolt\rii demografice,
agricole, me[te[ug\re[ti [i comerciale, care face s\ apar\ noi a[ez\ri, ce vor
evolua în ora[e, mai ales începând cu secolul al X-lea. Ora[ele occidentale au
reprezentat locuri predilecte ale produc]iei me[te[ug\re[ti [i schimbului de
m\rfuri, activit\]i care presupuneau libertate de mi[care pentru cei ce le
prestau. De aceea, prin mi[c\ri comunale, or\[enii din Europa apusean\ [i-au
dobândit libertatea personal\ [i de asociere, ca [i alte privilegii, consfin]ite prin
acte emise de autoritatea central\. Autonomia a devenit o caracteristic\ a ora[elor occidentale [i s-a exprimat în diferitele institu]ii de autoguvernare (consilii
urbane, prim\rii etc.). Expresie a libert\]ii, a autonomiei, dar [i a dreptului la
autoap\rare, zidul a fost o caracteristic\ a ora[elor occidentale, care a antrenat
[i o anume dezvoltare spa]ial\ a acestora. ~n interiorul zidurilor, spa]iul e pu]in
[i scump [i de aceea cl\dirile se ridic\ pe în\l]ime, organizându-se dup\ un plan
radial. Str\zile converg spre centrul ora[ului, reprezentat de o pia]\ public\,
unde se afl\ sediul institu]iilor de autoguvernare (de regul\, prim\ria) [i uneori
catedrala.

Via]a urban\ în spa]iul românesc
Spre deosebire de Occident, în spa]iul românesc, dup\ dezagregarea structurilor romane, via]a urban\ dispare cu des\vâr[ire. De aceea, aici nu s-au p\strat vechile nume, dacice sau romane, ale a[ez\rilor urbane, cum s-a întâmplat
în unele cazuri în Apus. Pe teritoriul românesc, fenomenul urban reprezint\ o
inven]ie medieval\, care s-a produs, pe de o parte, în urma unor evolu]ii endogene ale economiei [i societ\]ii [i, pe de alta, datorit\ unor influen]e externe.
De exemplu, în Transilvania, unde apari]ia ora[elor medievale este mai timpurie
decât în exteriorul arcului carpatic, acestea sunt legate de fenomenul
coloniz\rii s\se[ti. Chiar [i în regiunile extracarpatice, unele ora[e, precum
Câmpulung de Arge[ sau Siret, par s\ datoreze foarte mult elementelor colonizate (s\se[ti). Pe de alt\ parte îns\, cre[terea popula]iei din zona rural\, cre[terea
produc]iilor agrare, dezvoltarea me[te[ugurilor [i mai ales a comer]ului au
condus la apari]ia unor târguri (numele însu[i e legat de cuvinte de origine slav\.
desemnând nego]ul), dintre care unele vor evolua apoi în ora[e. Leg\tura dintre
ora[ [i zona rural\, în care a ap\rut [i din care nu s-a desprins nici ast\zi cu
adev\rat, este mult mai puternic\ în spa]iul românesc decât în cel occidental.
Aici or\[enii nu renun]\ cu totul la activit\]i de tip agricol [i continu\ s\ de]in\
ogoare, gr\dini, vii, livezi, în afara ora[ului, dar chiar [i în interiorul lui. Datele
privind structura social\ a ora[ului românesc sunt sporadice. Cel mai vechi
recens\mânt al unei p\r]i a popula]iei bucure[tene dateaz\ de pe la jum\tatea
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secolului al XVIII-lea. Conform datelor acestuia, categoriile sociale cele mai importante numerice[te sunt slujitorii cu atribu]ii militare [i de supraveghere [i micii
slujba[i administrativi ai domniei. Urmeaz\ apoi ]\ranii, concentra]i în mahalalele
periferice, înconjurate de vii [i de p\mânturi agricole. Me[te[ugarii sunt abia a
treia categorie înregistrat\; ei sunt concentra]i în centrul ora[ului, la Curtea
Veche, [i se ocup\ de ]es\torie, confec]ionarea de haine [i înc\l]\minte [i de
construc]ii. Comer]ul este cel mai slab reprezentat.

Organizare [i conducere urban\
Ora[ul românesc nu se autonomizeaz\ niciodat\ în raport cu puterea
politic\, de aceea nici institu]iile de autoguvernare nu au for]a [i importan]a
celor din Apus, rolul lor fiind mai ales unul de natur\ fiscal\. Ora[ul, în general,
r\mâne centru administrativ, cu atât mai dezvoltat cu cât se afl\ mai aproape
de puterea politic\ (capitalele celor dou\ ]\ri sau re[edin]ele de jude]). Acest
tip de ora[ nu este în primul rând centru de produc]ie sau de desfacere a
m\rfurilor; el dep\[e[te cu mult necesit\]ile locale ale zonei `n care este
implantat, dezvoltând un tip de consum [i de redistribuire a bunurilor [i m\rfurilor care handicapeaz\ practic toate celelalte a[ez\ri urbane, degradate la
nivel de târguri, noduri rutiere sau forturi cu destina]ie militar\. Ora[ul balcanic,
pentru c\ acesta este prototipul ora[ului românesc, centru politic [i
administrativ prin excelen]\, dreneaz\ c\tre sine resursele întregului teritoriu
înconjur\tor, putând fi comparat cu un „pântec” imens. Exist\ un drept de
autoconducere, prin intermediul jude]ului în }ara Româneasc\ sau a [oltuzului
în Moldova, exist\ consilii urbane, alc\tuite din pârgari, dar acestor institu]ii li
se suprapune pârc\labul, reprezentant al autorit\]ii domne[ti, cu atribu]ii din
2. Bucure[tiul este un ora[ mare, situat parte în câmpie, parte pe versantul unei
coline. Un râu numit Dâmbovi]a îl traverseaz\. Casele sale joase, desp\r]ite între
ele prin pâlcuri de copaci, ofer\ de departe un aspect destul de pitoresc, gra]ie
clopotni]elor celor 300 de biserici, care-]i creeaz\ pentru o clip\ iluzia existen]ei
unei arhitecturi oarecare în capitala hospodarilor. Dup\ ce îi treci barierele e
imposibil s\ mai p\strezi aceast\ iluzie. Nu exist\ nici un monument de art\
printre construc]iile sale burgheze ridicate în cea mai mare parte din c\r\mizi
spoite în alb. Este într-adev\r de mirare c\, pe parcursul lungii domina]ii a lor de
c\tre turci, valahii nu au încercat s\ imite acele elegante moschei care dau stil [i
celui mai insignifiant c\tun musulman. Murd\ria str\zilor bucure[tene este
inimaginabil\; ele sunt pavate cu lungi buc\]i de lemn sub care apa [i noroiul
putrezesc permanent, f\r\ ca nimeni s\ viseze m\car la limitarea acestor focare
de infec]ie. Adeseori, când o tr\sur\ trece pe o parte sau alta a str\zii, aceste
plan[e prost prinse îi ridic\ pe trec\tori la câteva picioare în aer, iar când cad
împroa[c\ o ploaie de stropi gro[i, negri [i fetizi. Iarna anumite cartiere sunt
aproape inabordabile pentru pietoni. (…) Cu greu g\se[ti un loc mai nes\n\tos
decât Bucure[tiul. Cea mai mic\ neglijen]\ igienic\ v\ pune la pat pentru câteva
s\pt\mâni. Febrele intermitente [i infec]ioase sunt starea normal\ a locuitorilor;
lor li se adaug\ ciuma care este endemic\, ab\tându-se regulat asupra principatului [i împotriva c\reia carantina de la Dun\re nu poate face nimic.
Alphonse Royer, Aventures de voyage,
tableaux, récits et souvenirs du Levant, Paris, 1837

Cluj
(litografie de G. Houfnaglis, 1617)

3. Târgove]i le zicem acelor ce tr\iesc
prin cet\]i [i prin târguri; ]\rani acelor
care locuiesc prin sate. Cei din târguri nu
sunt supu[i nim\nui decât domniei [i-[i
pl\tesc dajdiile numai acesteia. To]i sunt
me[te[ugari. Arareori afli moldovean
negu]\tor, pentru c\ (...) orice negu]\torie o socotesc lucru de ocar\, afar\ de
negu]\toria cu roadele pe care le
dobândesc de pe p\mânturile lor. {i eu
socot c\ aceasta este pricina cea mai de
seam\ de nu se poate afla decât rareori
un târgove] moldovean bogat [i în ]ara
noastr\ este necontenit lips\ de bani, cu
toate c\ se trimit peste hotare mai multe
lucruri decât se aduc în ]ar\. (...)
Dimitrie Cantemir,
Descrierea Moldovei

Exerci]ii
1. Discuta]i cu rudele sau prietenii de familie
despre cum ar\ta ora[ul vostru atunci
când ei erau de vârsta voastr\, apoi alc\tui]i o list\ a asem\n\rilor [i deosebirilor
fa]\ de imaginea actual\ a acestuia.
2. Pornind de la sursa 2, alc\tui]i un text de
circa o pagin\ în care s\ descrie]i o zi din
via]a cotidian\ în Bucure[tiul secolului
al XVIII-lea în compara]ie cu via]a urban\
de ast\zi.
Oamenii, societatea [i lumea ideilor
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ce în ce mai sporite privind strângerea d\rilor, ]inerea judec\]ilor, conferirea de
privilegii comerciale. Aici nu se ridic\ nici ziduri, nu exist\ nici planuri
urbanistice, astfel încât ora[ele, mai ales extracarpatice, p\streaz\ aspectul
unor sate mai mari, risipite, pluricentrice, pline de petice mari de verdea]\.
Me[te[ugarii [i negustorii tind s\ se grupeze pe mahalale (cartiere), în func]ie de
me[te[ug sau de zona de provenien]\: la Bucure[ti s-a p\strat aceast\ amintire
în str\zi ca Lipscani (de la Lipsca, adic\ Leipzig), Gabroveni (de la Gabrovo), {elari,
Bl\nari, Pielari etc. Nu exist\, pân\ în perioada contemporan\, ini]iative privind
canalizarea sau aduc]ia de ap\, r\spândite în Occident începând din zorii epocii
moderne, iar pavarea str\zilor principale se f\cea, în cel mai bun caz, cu
trunchiuri de copaci (de unde numele de „pod” al unora dintre viitoarele artere:
Podul Mogo[oaiei – Calea Victoriei de ast\zi, Podul Calicilor – Calea Rahovei).

Solidarit\]i urbane
Oradea
(litografie de G. Houfnaglis, 1617)

Evolu]ia demografic\
în secolele XV–XIX
}\rile Române
Perioad\
Sec. XV

Sec. XVI

Sec. XVII
Sec. XIX

Ora[
Cetatea Alb\
Suceava
Baia
Târgovi[te
Bra[ov
Cluj
Sibiu
Târgovi[te
Br\ila
Câmpulung
Bra[ov
Cluj
Sibiu
Ia[i
Bucure[ti

Nr. loc.
20 000
8 000
6 000
4 000
10 000
7 000
7 000
5 000
4 000
3 000
20 000
20 000
20 000
20 000
30 000

Europa
Perioad\
Sec. XVI
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Ora[
Viena
Moscova
Paris
Istambul

Nr. loc.
50 000
100 000
200 000
500 000
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Nici solidarit\]ile urbane nu se dezvolt\ pe modelul apusean, unde or\[enii
se simt solidari în fa]a celor din exterior, fa]\ de care sunt superiori prin statutul
lor juridic, prin modul lor de via]\, considerat mai rafinat, [i de care se ap\r\ în
comun prin intermediul mili]iilor la care au r\spunderea s\ participe.
Ora[ul apusean se caracterizeaz\ [i prin existen]a unor corpora]ii, bresle
care îi grupeaz\ pe me[terii care practic\ aceea[i meserie sau meserii înrudite.
Breslele (sau ghildele pentru negustori) organizau produc]ia, desfacerea, aprovizionarea cu materii prime, condi]iile de munc\ [i de acces la me[te[ug. Ele
aveau rostul de a proteja interesele me[terilor în raport cu întreaga structur\
social\ în care se integrau ace[tia. Prin m\suri administrative extraeconomice,
acestea asigurau stabilitatea social\, controlând ascensiunea în interiorul meseriei respective, men]inerea nivelului de trai corespunz\tor fiec\rei trepte sociale
din interiorul corpului respectiv, împiedicarea declas\rii prin m\suri de întrajutorare, în cazul membrilor bolnavi sau b\trâni sau al v\duvelor [i orfanilor
acestora. De asemenea, limitând concuren]a între membrii lor, breslele î[i asumau
r\spunderea pentru îndeplinirea unor criterii de calitate. Dac\ în Transilvania se
constituie bresle dup\ modelul apusean, care supravie]uiesc, de altfel, pân\
spre sfâr[itul secolului al XIX-lea, dac\ nu [i mai târziu, mult dup\ dispari]ia
celor din Occident, în regiunile extracarpatice situa]ia e deosebit\. Exist\ [i aici
bresle, dar termenul ca atare se refer\ atât la un anume tip de solidarit\]i
urbane, cât [i la anumite categorii, mai ales militare (sau care doar aminteau
Ia[i (litografie de M. Bouquet, secolul al XIX-lea)
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de vechile structuri militare ale ]\rii, în secolul al XVIII-lea), privilegiate fiscal
(breslele fiscale). ~n }ara Româneasc\ [i Moldova existau [i a[a-numitele bresle
sociale, breasla calicilor (cer[etori „profesioni[ti”) [i breasla cioclilor (personaje
îns\rcinate cu înmormântarea s\racilor mor]i pe str\zi, a celor mor]i de cium\
[i cu transportul ciuma]ilor, în timpul epidemiilor, din ora[e în locurile special
amenajate în afara [i la oarecare distan]\ de acestea). ~n secolul al XVIII-lea,
breslele de meserii se numeau, cu un cuvânt de origine turc\, isnafuri. Ele au
avut o evolu]ie asem\n\toare, cu un anume decalaj temporar, cu breslele din
restul ora[elor europene, devenind cu timpul obstacole în calea dezvolt\rii
produc]iei, prin mecanismele extraeconomice de control al pie]ei pe care le
practicau [i prin tendin]a de închidere a corpului, prin limitarea accesului la
meseria respectiv\ sau îngr\direa posibilit\]ilor de ascensiune social\ a nou-veni]ilor. Breslele, în sensul de mai sus, dispar în epoca modern\, dar termenul
este reluat în preajma celui de-al Doilea R\zboi Mondial de Carol al II-lea în
eforturile sale de reorganizare structural\ a societ\]ii române[ti. F\r\ leg\tur\
cu institu]ia medieval\ al c\rei nume îl perpetueaz\, breslele lui Carol al II-lea
sunt inspirate din legisla]ia corporatist\ a muncii [i asocierii profesionale în Italia
fascist\.
Exist\ [i diferen]e de scar\, cele mai mari ora[e din spa]iul românesc putând
fi considerate, în Evul Mediu [i în epoca modern\, printre ora[ele mici, cel mult
mijlocii din Europa.
Diferen]ele constatate între ora[ele române[ti [i cele occidentale explic\ de
ce via]a urban\ s-a definit încet, cu greutate, [i în forme specifice, de altfel
caracteristice întregului R\s\rit european. Nu este sigur îns\ c\ locuitorii
ora[elor medievale apusene, înghesuite [i destul de murdare, unde via]a era
scump\ [i agitat\, tr\iau cu adev\rat mai bine decât locuitorii marilor sate ce
se numeau ora[e în spa]iul românesc.

Exerci]ii
1. Compara]i geneza urban\ medieval\ din Occident [i din spa]iul românesc [i explica]i deosebirile pe care le-a]i constatat.
2. Prezenta]i consecin]ele pe care le-a avut dezagregarea structurilor romane în
spa]iul românesc. Pentru r\spuns, folosi]i cuno[tin]ele dobândite în capitolul 1.
3. Explica]i de ce pe teritoriul românesc fenomenul urban este o „inven]ie medieval\”.
4. Analiza]i consecin]ele asupra autoconducerii [i a solidarit\]ii urbane a faptului c\
ora[ele medievale române[ti au drept prototip ora[ul balcanic.
5. Comenta]i afirma]ia „Nu este sigur îns\ c\ locuitorii ora[elor medievale apusene,
înghesuite [i destul de murdare, unde via]a era scump\ [i agitat\, tr\iau cu adev\rat mai bine decât locuitorii marilor sate ce se numeau ora[e în spa]iul
românesc”. Folosi]i [i alte surse de documentare.
6. În sursa 1, sunt prezentate câteva caracteristici ale breslei. De ce crede]i c\
alegerea staro[tilor este anual\ [i de ce este o responsabilitate colegial\? Argumenta]i-v\ r\spunsul.
7. ~n descrierea Bucure[tiului Alphonse Royer face afirma]ia ,,în ora[ele extracarpatice nu exist\ planuri urbanistice”. Documenta]i-v\ [i g\si]i descrieri ale
unor ora[e franceze din aceea[i perioad\ (1830). Formula]i explica]ii pentru
impactul, mai debrab\ negativ, pe care îl are Bucure[tiul asupra c\l\torului
apusean. În ce context Bucure[tiul va deveni „micul Paris”?

Bucure[tiul în 1717
(gravur\ de epoc\)

Istoria altfel
Cluj
(în limba maghiar\ Kolosvar,
în limba german\ Klausenburg)
z Ora[ul actual se afl\ pe locul coloniei
romane Napoca. Colonizat de sa[i
(1178–1180) în jurul m\n\stirii [i cet\]ii
fondate, Clujul se dezvolt\ repede, mai
ales în secolul al XV-lea. Dietele Transilvaniei î[i aveau aici sediul.

Bucure[ti: Punte peste Dâmbovi]a
(Auguste Raffet, 1837)

Oamenii, societatea [i lumea ideilor
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Viziuni despre modernizare în Europa
secolelor XIX-XX.
Curente [i politici culturale, identit\]i
na]ionale [i identitate european\
Europa veacului al XIX-lea [i modernizarea

Turnul Eiffel (construit în anii 1887–1889)



Cronologie
Introducerea votului universal
z 1848: Fran]a
z 1849: Danemarca
z 1864: Grecia
z 1871: Germania
z 1889: Spania
z 1893: Belgia
z 1905: Norvegia
z 1909: Portugalia
z 1917/1918: România
z 1918: Marea Britanie

1. Despre sufragiu
În mod tradi]ional, distingem dou\
concep]ii cu privire la sufragiu. Pe de o
parte, aceea potrivit c\reia dreptul de vot
este unul natural, inerent cet\]eniei, este
concep]ia democratic\. Pe de alt\ parte,
aceea a sufragiului-func]ie, dup\ care
dreptul de vot nu este decât o func]ie, un
fel de serviciu public, cu care na]iunea decide s\ investeasc\ anumite categorii de
cet\]eni, introducând astfel distinc]ia între
]ara legal\ [i ]ara real\, concep]ie în mod
natural conform\ cu idealul liberal.
René Remond, Introduction à
l’histoire de notre temps. Le XIXe siècle
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Societatea european\ a cunoscut în secolul al XIX-lea transform\ri
fundamentale în domeniile cultural, economic, politic [i social prin compara]ie
cu Vechiul Regim. Aceste transform\ri poart\ generic numele de modernizare.
Procesul moderniz\rii s-a manifestat în via]a cultural\ [i social\ a europenilor
prin extinderea instruc]iei [colare, în consecin]\ prin alfabetizare, prin crearea
unei culturi omogene, care s\ fie liantul societ\]ii de mas\ ce î[i f\cuse apari]ia
în urma exploziei demografice [i a urbaniz\rii. Explozia demografic\,
urbanizarea [i societatea de mas\ au fost expresia în plan social a moderniz\rii
economice [i politice europene din veacul al XIX-lea, care s-a manifestat prin
revolu]ia industrial\, respectiv prin afirmarea ideologiei liberale ori a ideii
democratice.

Conservatorismul [i liberalismul:
dou\ viziuni despre modernizare
N\scut ca o critic\ a violen]ei Revolu]iei Franceze, a ra]ionalismului ei
exacerbat care inventa o societate artificial\, conservatorismul secolului al XIX-lea
a fost o ideologie a modera]iei, ce nu ignora experien]a timpurilor trecute [i
tradi]ia politic\ ori cultural\. Din aceast\ perspectiv\, conservatorii sus]ineau c\
modernizarea societ\]ii nu se putea realiza prin schimbarea brusc\, necontrolat\ a institu]iilor existente, validate în timp, ci printr-un reformism lent,
progresiv, care s\ fie ini]iat [i condus de autorit\]ile politice legitime. A[adar,
din punctul de vedere al conservatorismului politic, progresul (no]iune inseparabil\ de cea a moderniz\rii), nu era un proces infinit, continuu, ci unul
gradual [i atent contextualizat.
În veacul al XIX-lea, concurentul ideologic principal al conservatorismului în
lupta politic\ a fost liberalismul. Liberalii promovau proiectul politic al unei
societ\]i în care primau libertatea individual\ [i ra]ionalitatea ac]iunii umane,
crezând sincer c\ modernizarea era un proces neîntrerupt, ce-[i avea izvorul în
progresul continuu, între]inut de competi]ia dintre oameni. Din punct de
vedere politic, cet\]enii participau la conducerea statului prin reprezentan]ii lor
ale[i în parlament. Votul era cenzitar, întrucât liberalii se ar\tau reticen]i fa]\ de
sufragiul universal, idee central\ a mi[c\rii democratice de la mijlocul secolului
al XIX-lea. Treptat, pân\ c\tre 1918, regimurile liberale europene au acceptat
[i ideea democratic\ a sufragiului universal. Modelul politic liberal se mai definea
[i prin separa]ia puterilor în stat sau prin neinterven]ia statului în mecanismele
de func]ionare ale pie]ei libere.
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Revolu]ia industrial\
Revolu]ia industrial\, ap\rut\ în Anglia sfâr[itului de veac al XVIII-lea, s-a
generalizat în Europa Occidental\ pe parcursul secolului urm\tor. Inventarea
ma[inilor cu aburi, folosirea lor în industria textil\, în minerit [i în transporturi
au avut drept consecin]\ o cre[tere f\r\ precedent a productivit\]ii muncii.
Produc]ia ob]inut\ în fabricile [i uzinele europene a luat drumul pie]ei, care,
reglat\ de mecanismul liber al cererii [i al ofertei, punea în circula]ie produse
din ce în ce mai ieftine pentru o popula]ie din ce în ce mai numeroas\.
Dup\ 1880, lumea a trecut prin „a doua revolu]ie industrial\“. Înlocuirea în
industria siderurgic\ a fierului cu o]elul, descoperirea [i generalizarea unor noi
surse de energie (electricitatea, petrolul, gazele naturale etc.), care se impuneau treptat în fa]a celei clasice, c\rbunele, au constituit dou\ dintre cele mai
importante elemente ale acesteia. Era perioada în care suprema]ia economic\
a Angliei lua sfâr[it, locul ei fiind ocupat în spa]iul european de Germania, iar
în competi]ia mondial\ de Statele Unite ale Americii.

Urbanizarea [i lumea ora[elor
Activit\]ile industriale, comerciale [i de credit erau în veacul al XIX-lea în
mare m\sur\ urbane. Num\rul angaja]ilor în aceste domenii a crescut sensibil,
ini]ial prin migra]ia popula]iei rurale c\tre ora[, unde se câ[tiga mai bine [i erau
mai multe oportunit\]i. Ulterior, popula]ia urban\ a cunoscut o cre[tere spectaculoas\ ca urmare a revolu]iei demografice, determinat\ în mare m\sur\ de
îmbun\t\]irea condi]iilor de via]\ [i de progresele din medicin\. Dac\ în prima
parte a secolului al XIX-lea, oamenii de curând veni]i în ora[e se stabileau în
cartiere periferice, insalubre [i acceptau salarii mici, în cea de-a doua jum\tate a
veacului, statele moderne s-au preocupat de îmbun\t\]irea condi]iilor de via]\ ale
popula]iei urbane: apar serviciile publice, ora[ele se sistematizeaz\, iar re]eaua
sanitar\ [i înv\]\mântul primar obligatoriu devin constante ale vie]ii cotidiene.
Aceast\ popula]ie urban\, cu o cultur\ omogen\, nutrit\ din lectura foiletoanelor la mod\ din periodicele populare de mare tiraj ale timpului, dobândea
o nou\ identitate. Ea nu mai apar]inea unei lumi ierarhizate, închise, tradi]ionale, ci uneia egalitare, deschise, moderne. Se transformase într-o a[a-numit\
societate de mas\, în interiorul c\reia diferen]ele dintre diversele categorii
sociale care o compuneau erau minime, atât din punctul de vedere al condi]iilor de trai, cât [i din cel al instruc]iei [colare. Totodat\, în Europa celei de-a
doua p\r]i a veacului al XIX-lea a ap\rut [i clasa mijlocie, o categorie care avea
câ[tiguri financiare însemnate [i o cultur\ consistent\. Atent\ la modul de via]\
al elitelor burgheze ori aristocratice, clasa mijlocie î[i conturase un mod de via]\
care includea investi]ia în locuin]e mai aspectuoase, o anumit\ mod\ în
vestimenta]ie sau frecventarea anumitor produc]ii culturale.

Curentele [tiin]ifice [i culturale
Încrederea necondi]ionat\ în progresul continuu, idee preluat\ de la enciclopedi[tii francezi ai secolului al XVIII-lea, a dus la un optimism excesiv al oamenilor de [tiin]\, care [i-au închipuit c\ pot explica totul în mod ra]ional. Pozitivismul, c\ci astfel se numea aceast\ concep]ie ce a dominat Europa pân\

Rocket – locomotiva inventatã de
George Stephenson (desen din 1896)
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Inven]ii [i inventatori europeni
1769: ma[ina cu aburi (James Watt)
1829: locomotiva (George Stephenson)
1866: dinamul (Ernst von Siemens)
1885: automobilul cu motor cu explozie
(Daimler [i Benz)
1895: cinematograful (fra]ii Lumière); telegraful f\r\ fir (Guglielmo Marconi)

2. Regatul Unit constituie exemplul unei
urbaniz\ri timpurii [i accelerate. La mijlocul secolului al XIX-lea, popula]ia urban\
[i popula]ia rural\ se afl\ în echilibru – [i
aceasta cu trei sferturi de secol înaintea
Fran]ei; înc\ din anii 1880, trei britanici
din patru locuiesc la ora[. (...) Din 1800
pân\ în 1913, num\rul ora[elor europene
cu peste 100 000 de locuitori spore[te de
la 22 la 184. Peste jum\tate sunt ora[e
britanice [i germane.
Jean Carpentier, François Lebrun
(coord.), Istoria Europei
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Podul de la Cernavoda (jud. Constanþa),
proiectat [i construit de Anghel Saligny;
a fost inaugurat în anul 1895

c\tre sfâr[itul veacului al XIX-lea, s-a manifestat în biologie prin evolu]ionismul
lui Charles Darwin sau în [tiin]ele sociale prin sociologia lui Auguste Comte.
Numai c\ încrederea în ra]iunea atotputernic\ a omului a fost aspru amendat\
de fizicianul Albert Einstein, care dezv\luie lumii teoria relativit\]ii (1905), sau
de psihologul Sigmund Freud (1916), care sus]ine c\ indivizii nu sunt condu[i
în ac]iunile lor de ra]iune, ci de instincte.
{i în arta secolului al XIX-lea s-au reg\sit aceste tensiuni. Dac\ romantismul
a însemnat exteriorizarea sentimentelor, a emo]iilor, realismul a c\utat s\
descrie cu aten]ie [i r\ceal\ societatea acelor vremuri. C\tre sfâr[itul veacului,
dar mai ales în secolul urm\tor, cultura [i arta modern\ au dep\[it grani]ele
impuse de realism, c\utând s\ dea glas impresiilor abstracte ale arti[tilor, ca
reflex al ira]ionalit\]ii umane. Astfel, au ap\rut, spre exemplu, impresionismul
sau cubismul în artele plastice ori simbolismul în literatur\. Societatea de mas\,
n\scut\ în amurgul veacului al XIX-lea, nu aprecia îns\ cultura modern\, ea
fiind atras\ de spectacole de variet\]i, de cinematograf, de reviste ilustrate etc.,
adic\ de a[a-numita cultur\ de mas\ urban\.

Modernizarea în Europa central\ [i r\s\ritean\:
identit\]ile na]ionale



Cronologie

Ob]inerea independen]ei
de c\tre statele din sud-estul Europei
pân\ în 1914
z
z
z
z
z
z

1830: Grecia
1878: Muntenegru
1878: România
1878: Serbia
1908: Bulgaria
1912/1914: Albania

3. Despre modernitate în cultura politic\
româneasc\ a veacului al XIX-lea
Modernitatea nu este tr\it\ ca o
cultur\ a experien]ei, fondat\ pe dinamica economiei [i pe previziunea social\,
ci ca o cultur\ a discursului în care prezentul este a[ezat pe valorile istoriei [i
este supus iradierii modelului democratic
european.
Daniel Barbu,
{apte teme de politic\ româneasc\
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În Europa central\ [i r\s\ritean\, alfabetizarea, industrializarea [i
urbanizarea au avut un ritm foarte lent. Existent înc\ din Vechiul Regim,
decalajul tehnologic sau de civiliza]ie fa]\ de Europa occidental\ s-a p\strat [i
adâncit în prima parte a secolului al XIX-lea. Con[tientizarea decalajului de
c\tre elita intelectual\ sau politic\ din centrul [i sud-estul b\trânului continent
a pus în circula]ie ideea c\ Occidentul este modelul ce trebuia urmat (imitat)
pentru ca Europa oriental\ s\ se modernizeze. Astfel, î[i vor face apari]ia în
cultura politic\ a zonei ideile moderne liberale, care au constituit esen]a codului
libert\]ilor civile. Îns\ tot pe aceast\ cale, a prins contur [i ideea diferen]ei, a
identit\]ii na]ionale, cu atât mai mult cu cât majoritatea popoarelor din Europa
central\ [i r\s\ritean\ nu aveau un stat propriu [i se g\seau în componen]a
imperiilor austriac (Austro-Ungaria dup\ 1867), german, otoman sau rus.
Imediat ce elitele elene, române[ti, sârbe, bulgare sau poloneze au fondat
propriile state, [i-au construit [i promovat, prin ample politici educa]ionale ori
de propagand\, identitatea lor na]ional\. Cât prive[te ac]iunea de modernizare
cultural\, economic\, politic\ sau social\, aceasta c\dea tot în sarcina statului.
În linii mari, partidele politice din aceste ]\ri, de[i apropiate între ele prin
ideologia na]ional\, pe care o adoptaser\ f\r\ echivoc, se deosebeau cu privire
la felul în care vedeau modernizarea. Partidele de orientare liberal\ sau de
stânga credeau c\ imita]ia modelului occidental ducea inevitabil la modernizarea rapid\ a societ\]ii [i la sincronizarea cu civiliza]ia Europei vestice. Partidele conservatoare ori de dreapta sus]ineau un ritm mai lent al moderniz\rii
pentru a nu bulversa întocmirile func]ionale, tradi]ionale, precum [i pentru o mai
mare aten]ie în adecvarea formelor occidentale împrumutate la fondul autohton.

Democra]ia [i totalitarismul
Primul R\zboi Mondial a pus cap\t definitiv încrederii europenilor în ra]ionalitatea ac]iunilor fiin]ei umane. Mai mult, civiliza]ia b\trânului continent era
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pus\ în cauz\ de unii gânditori europeni, care, precum Oswald Spengler, vorbeau despre un declin al Occidentului. În aceast\ atmosfer\, marcat\ [i de trauma
Marii Conflagra]ii, modernizarea [i-a continuat totu[i drumul în formula consacrat\ în veacul al XIX-lea: progres tehnologic [i dezvoltare industrial\ în economie,
urbanizare accentuat\, instruc]ie [colar\ tot mai accesibil\, emancipare intelectual\ [i americanizare în plan social, respectiv democra]ie liberal\ în spa]iul politic.
Numai c\ au existat reac]ii violente la adresa acestui model, favorizate fie
de modernizarea incomplet\ a unor componente ale societ\]ilor respective ori
de imaturitatea civic\ a societ\]ii de mas\, fie de dezam\girea provocat\ de
întocmirile politice interne sau interna]ionale care au urmat Primului R\zboi
Mondial. Aceste reac]ii, materializate prin instituirea regimurilor totalitare interbelice (comunist, fascist, nazist etc.) sau a celor autoritare (Polonia, Portugalia,
România etc.), vizau în fapt sistemul democra]iei liberale, c\ruia i se repro[a
fragmentarea puterii [i discontinuitatea în urm\rirea unui proiect politic.

Identitatea european\
În anii 1920, Richard Coudenhove-Kalergi punea în circula]ie ideea
PanEuropei, un organism care ar fi reunit ]\rile b\trânului continent, ini]ial într-o
uniune vamal\, apoi într-un sistem politic confederal parlamentar. Asemenea
lui Kalergi, r\spunzând aser]iunilor pesimiste ale celor care vorbeau despre
declinul civiliza]iei continentale, Carlo Sforza st\ruia asupra unor State Unite ale
Europei (precum alt\dat\ Victor Hugo), iar Aristide Briand ini]ia pactul ce i-a
purtat numele în diploma]ia vremii. Toate acestea aminteau de mai vechile
proiecte europene datorate ducelui de Sully (secolul al XVII-lea) ori lui SaintSimon (1814). De-abia dup\ cel de-al Doilea R\zboi Mondial, planurile de
uniune continental\ prind contur prin înfiin]area, în 1957, a Comunit\]ii Economice Europene, transformat\, 35 de ani mai târziu, în Uniunea European\.
Ini]ial, acest proiect a fost unul economic, ulterior, [i-a g\sit voca]ia cultural\,
asumându-[i diversitatea identit\]ilor na]ionale, dar înc\ î[i mai caut\ dimensiunea politic\. Din 2007 România este parte a Uniunii Europene, împ\rt\[ind
valorile ce au marcat civiliza]ia b\trânului continent [i i-au dat identitate, valori
care au traversat timpurile pornind din Antichitatea elin\, roman\ [i cre[tin\.

Exerci]ii
1. Prezenta]i contextul economic [i social în care se constituie curentele ideologice
conservatorism [i liberalism. Completa]i r\spunsul vostru cu informa]iile din
sursa 2.
2. Alc\tui]i dou\ grupe [i discuta]i despre modul în care conservatorismul [i
liberalismul se raporteaz\ la ideea de progres. Realiza]i o diagram\ a concluziilor.
3. Evalua]i rolul de reper pe care îl are votul universal pentru organizarea democratic\. Pentru r\spuns folosi]i [i sursa 1.
4. Preciza]i condi]iile în care se constituie [i se afirm\ noile curente [tiin]ifice [i
culturale ale secolului al XIX-lea. Utiliza]i [i informa]iile ob]inute din alte surse
precum orele de educa]ie artistic\, mass-media etc.
5. Crede]i c\ ideile lui Victor Hugo despre Statele Unite ale Europei se reg\sesc în
formul\rile Tratatului de la Roma? Argumenta]i-v\ r\spunsul.

Parlamentul European (Strasbourg, Fran]a)
4. Statele Unite ale Europei
Ceea ce se întâmpl\ în Serbia demonstreaz\ necesitatea înf\ptuirii Statelor
Unite ale Europei. (...) Republica Europei,
Federa]ia continental\, alt\ realitate
politic\ în afara ei nu exist\. Ra]ionamentele o impun, ca [i evenimentele. Asupra
acestei realit\]i, care este o necesitate, to]i
filosofii sunt de acord (...). Ceea ce atrocit\]ile din Serbia a[az\ în afara oric\rei
îndoieli e faptul c\ Europa are nevoie de o
na]ionalitate european\, un guvern unic,
un imens arbitraj fratern, democra]ia în
pace cu ea îns\[i, toate na]iunile surori
avându-[i cetate [i capital\ Parisul, adic\
libertatea avându-[i capital\ lumina.
Victor Hugo, Pour la Serbie,
29 august 1876
5. Ac]iunea Comunit\]ii presupune, în
condi]iile [i conform ritmurilor stabilite de
prezentul Tratat: desfiin]area între statele
membre a taxelor vamale (...); fixarea unui
tarif vamal comun [i a unei politici comerciale comune fa]\ de ter]e pie]e; abolirea,
între statele membre, a obstacolelor în
calea liberei concuren]e; stabilirea unei
politici comune în domeniul agriculturii;
stabilirea unei politici comune în domeniul
transporturilor (...); integrarea legisla]iilor
na]ionale, în m\sura necesar\ func]ion\rii
Pie]ei Comune; crearea unui fond social
european (...); instituirea unei B\nci Europene de Investi]ii.
Tratatul de la Roma, 25 martie 1957
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Politicile culturale [i românii din afara
grani]elor. Diversitatea etnic\,
confesional\ [i solu]iile politice
în România modern\
Românii din afara grani]elor

Port popular s\sesc din Transilvania
1. Acropola românismului
La grani]ele actuale, suntem o ]ar\
f\r\ viitor. Spre a ne împlini aci rolul european, ne trebuie bastionul ce domin\
aceast\ pozi]iune. De aceea, a]intim c\tre
cetatea natural\ a Ardealului, c\tre Acropola
românismului. Aici e centrul, aici inima românismului. Aici, într-un palat fermecat,
zidit ca în pove[ti, în vreuna din pe[terile
Carpa]ilor, s-a ad\postit con[tiin]a de neam.
Din ace[ti mun]i ]â[nesc izvoarele râurilor
noastre ce car\, spre [esul dun\rean, în
undele lor, suspinurile fra]ilor. De aci,
{incai [i Petru Maior ne-au trimis m\rturiile obâr[iei noastre latine. De aci au roit
dasc\lii neamului spre a trezi con[tiin]a
na]ional\ în vremurile de uitare de sine.
N. Filipescu, Pentru România Mare.
Cuvânt\ri din r\zboi, 1914–1916

Dicþionar
Memorandum – document politic elaborat
de frunta[ii mi[c\rii na]ionale din Transilvania
la împlinirea a 100 de ani de la publicarea
Supplex Libellus Valachorum.
Dualism – forma de organizare politic\ a
Imperiului Habsburgic dup\ înfrângerea în
fa]a Prusiei (1866); Franz Iosif este împ\rat
al Austriei [i rege al Ungariei.
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Statul român a acordat aten]ie chestiunilor legate de soarta românilor din
afara grani]elor datorit\ faptului c\ întreaga intelectualitate [i toate clasele
politice, indiferent de orientarea doctrinar\, sus]ineau realizarea României Mari,
adic\ a statului na]ional român în forma sa maxim\. Aceasta a f\cut ca aspectul
na]ional s\ fie prevalent fa]\ de latura liberal\ a sistemului politic construit pe
baza Constitu]iei de la 1866. Statul român modern, na]ional [i liberal, dorea s\-i
aduc\ în cuprinsul s\u pe to]i românii, indiferent c\ ace[tia se aflau în Transilvania, Basarabia sau în alte regiuni. Realit\]ile politice ale epocii f\ceau îns\ ca
procesul unific\rii s\ nu fie deloc lesnicios, cu atât mai mult cu cât na]ionalismele din centrul [i sud-estul Europei erau divergente, iar statele na]ionale, fiecare
în]eles în forma sa maxim\, nu se puteau realiza decât unul împotriva celorlalte.
Sprijinul cel mai consistent a fost acordat românilor din Transilvania. De[i
majoritari în aceast\ provincie, drepturile lor politice nu le erau recunoscute, în
ciuda argumentelor istorice [i demografice. Dup\ realizarea dualismului austro-ungar în 1867, când partea r\s\ritean\ a Imperiului Habsburgic a fost l\sat\ sub
autoritatea guvernului de la Budapesta, problema se agraveaz\ datorit\ politicii
de maghiarizare for]at\. Aceast\ politic\ i-a afectat nu doar pe români, ci pe
toate na]ionalit\]ile tr\itoare aici, precum sârbi, croa]i [i chiar germani. Statul
român nu i-a putut sprijini în mod deschis pe românii ardeleni, deoarece
ac]iunea ar fi putut fi interpretat\ ca amestec în treburile interne ale unei alte
]\ri, dar a f\cut-o neoficial, prin subven]ii mascate acordate [colilor [i
asocia]iilor culturale române[ti. În plus, mul]i intelectuali transilv\neni refugia]i
la Bucure[ti au fost angaja]i, fie în diverse institu]ii ale statului (la Ministerul
Cultelor [i Instruc]iunii Publice, de exemplu), fie în pres\, pentru a participa la
propaganda [i ac]iunea în favoarea idealului na]ional. În general, rela]iile
bilaterale româno-austro-ungare nu au avut de suferit datorit\ chestiunii
românilor transilv\neni; România [i Austro-Ungaria f\ceau totu[i parte din
Tripla Alian]\. Au existat îns\ [i momente tensionate, cum a fost cel generat de
Memorandumul pe care liderii Partidului Na]ional Român din Transilvania l-au
adresat împ\ratului Franz Iosif în 1892, prin care cereau recunoa[terea na]iunii
române ca na]iune politic\ cu drepturi depline în cadrul imperiului.
Aten]ia deosebit\ pe care guvernele de la Bucucre[ti, liberale sau
conservatoare, au acordat-o Transilvaniei se explic\ datorit\ locului pe care
aceast\ provincie îl ocupa în mentalul colectiv românesc. Ea era v\zut\ ca locul
na[terii poporului român, creuzetul în care se pl\m\dise fiin]a na]ional\.
Discursurile oamenilor politici [i ale celor de cultur\, ale istoricilor, geografilor,
etnologilor, convergeau spre aceast\ perspectiv\, iar prin intermediul [colii [i al
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2. Serbarea de la Putna, iunie 1871

Grupul conduc\torilor miºcãrii memorandiste,
condamna]i în procesul de la Cluj (1894)

presei p\trundeau la nivelul oamenilor obi[nui]i. Transilvania era valorizat\ în
primul rând din punct de vedere ideologic [i apoi cultural, economic sau politic.
Nu acela[i lucru se poate spune despre Basarabia. De[i era [i ea o provincie
româneasc\ pierdut\ în urma r\zboiului ruso-turc din 1806–1812, cu o popula]ie
majoritar format\ din români, nu se bucura de aceea[i aten]ie, dimpotriv\. Din
punct de vedere ideologic, Basarabia nu reprezenta un subiect de interes.
Datorit\ politicii de dezna]ionalizare promovat\ de autorit\]ile ]ariste, nu a
existat o elit\, pân\ târziu spre sfâr[itul secolului al XIX-lea, care s\ preia conducerea luptei na]ionale, a[a cum se întâmpla în Transilvania.
În plus, Rusia reprezenta pentru guvernul de la Bucure[ti principala
amenin]are extern\ [i de aceea orice ini]iativ\ privitoare la Basarabia nici nu
putea fi luat\ în considerare. Cu excep]ia câtorva intelectuali români refugia]i la
Bucure[ti, dintre care se deta[eaz\ categoric Constantin Stere, nu exist\ voci care
s\ vorbeasc\ despre Basarabia [i românii basarabeni.
În acela[i timp îns\, statul român a acordat sprijin românilor (aromânilor) de
la sud de Dun\re, în special celor din Thessalia, Macedonia, Epir, din regiunea
Silistrei, acolo unde comunit\]ile erau mai numeroase [i mai bine precizate.
Aceste grupuri f\cuser\ parte din marea arie a popula]iilor romanice de la nord
[i sud de Dun\re, arie rupt\ de invazia masiv\ a slavilor. Autorit\]ile otomane
nu au recunoscut decât târziu, în 1905, existen]a acestei na]ionalit\]i în cadrul
Imperiului Otoman.
Gestul politic al Constantinopolului a determinat o serie de persecu]ii [i
violen]e grave asupra aromânilor din partea bulgarilor [i grecilor, care nu
vedeau cu ochi buni apari]ia acestui „concurent” pe terenul luptei na]ionale. De
altfel, dup\ Primul R\zboi Mondial, România a fost singurul stat balcanic care
a recunoscut existen]a pe teritoriul s\u a minorit\]ilor na]ionale. Sprijinul
acordat de statul român a luat forma finan]\rii [colilor [i bisericilor române[ti
din Balcani [i preg\tirii în ]ar\ a înv\]\torilor [i preo]ilor români.

Se înfiin]ase, dup\ multe fr\mânt\ri,
Societatea Academic\ România Jun\ [i
noi, ferici]ii ei întemeietori, a[teptam cu
vie ner\bdare sâmbetele când ne întruneam ca s\ petrecem câteva ceasuri
împreun\, lucru pentru to]i pl\cut [i
pentru cei mai mul]i totodat\ [i folositor,
c\ci ne adunaser\m din toate ]\rile în care
soarta i-a risipit pe români [i numai pu]ini
dintre noi [tiam bine, ba unii abia aici
aveau s\ înve]e române[te.
Eminescu era unul dintre cei mai zelo[i
membri ai societ\]ii [i secretarul ei.
În apelul pe care în ajunul serb\rii de la
Putna l-am adresat publicului român se
spunea: „Nu junimea român\ academic\
a produs ideea serb\rii, ea purcede din
con[tiin]a na]ional\ român\. Na]iunea român\ voie[te cultur\ [i cultura ei trebuie
s\ fie una, omogen\ la Prut [i la Some[,
omogen\ în sânul Carpa]ilor c\run]i [i pe
malurile Dun\rii b\trâne.
Ioan Slavici, Amintiri
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februarie 1867: acordul austro-ungar cu
privire la crearea Imperiului Austro-Ungar
z mai 1867: Transilvania este încorporat\
Ungariei
z mai 1868: Pronunciamentul de la Blaj
revendic\ autonomia Transilvaniei
z 1869: organizarea Partidului Na]ional al
Românilor din Banat [i Ungaria
z 1871: organizarea la Viena a Societ\]ii
„România Jun\”
z august 1871: studen]ii români de la
Viena organizeaz\, condu[i de Eminescu
[i Slavici, s\rb\toarea româneasc\ de la
M\n\stirea Putna
z decembrie 1890: este fondat\ la
Bucure[ti „Liga pentru unitatea cultural\ a
tuturor românilor”
z 1892: Memorandumul românilor din
Transilvania c\tre împ\ratul Franz Iosif,
prin care se cere ca na]iunea român\ s\
fie recunoscut\ ca na]iune politic\
z
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Diversitate etnic\ ºi confesionalã
în statul român modern

Templul Coral din Bucure[ti,
construit în 1866
3. Reforma emancipatrice a avut în
curând efectele sale salutare: afar\ de
]iganii l\ie[i, care înc\ tr\iesc în parte sub
[atr\, [i afar\ de ursari, care fac înc\ meseria
de a domestici fiarele s\lbatice, dar totu[i
se dau lucrului p\mântului, mai to]i ast\zi
din celelalte clase de ]igani s-au contopit
în masa na]iunii [i ei nu se mai cunosc
decât prin fa]a lor smolit\ [i asiatic\ [i prin
vivacitatea imagina]iunii lor. Almintrelea,
noi îi g\sim în toate clasele societ\]ii noastre.
Mihail Kog\lniceanu,
Dezrobirea ]iganilor, 1891

Exerci]ii
1. Prezenta]i factorii politici interni [i externi
care au influen]at politica româneasc\
cu privire la românii de dincolo de grani]e.
2. Alc\tui]i un eseu în care s\ argumenta]i
politica statului român fa]\ de minorit\]i.
3. Considera]i c\ aceast\ politic\ a avut
caren]e? Motiva]i în scris, într-un eseu
de o pagin\.
4. Analiza]i sursa 3 [i, folosind cuno[tin]ele
anterioare, formula]i-v\ punctul de vedere
în leg\tur\ cu afirma]ia f\cut\ de Mihail
Kog\lniceanu.
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Popula]ia evreiasc\ a reprezentat pân\ la Primul R\zboi Mondial cea mai
important\ minoritate na]ional\ de pe teritoriul României. Evreii au început s\
se a[eze în mas\, în Moldova mai ales, dup\ 1834, refugiindu-se din Rusia [i
Gali]ia, unde erau supu[i la violen]e [i abuzuri. Constitu]ia de la 1866 nu le-a
acordat calitatea de cet\]ean, condi]ionat\ de apartenen]a la religia cre[tin\.
Tratatul de pace de la Berlin (1878) a încercat s\ impun\ modificarea acestui
sistem, îns\ guvernul român a acceptat doar împ\mântenirea individual\ în
urma unei proceduri complicate [i îndelungate. Evreii care au luptat în R\zboiul
de Independen]\ au primit cet\]enia român\ imediat. În 1916, existau 230 000
de evrei, 2,9% din totalul popula]iei, îns\ pu]ini se bucurau de drepturi politice.
Evreii au avut o contribu]ie important\ la dezvoltarea economic\ [i cultural\
a statului român. Ei au reprezentat o parte însemnat\ a clasei de mijloc. De asemenea, se remarc\ o serie de intelectuali evrei, precum medicul Iacob Felix,
lingvistul [i etnologul Moses Gaster, bancherul Manoah Hillel, care [i-a donat
întreaga avere Academiei Române, matematicianul David Emanuel [i mul]i al]ii.
Antisemitismul s-a manifestat [i în societatea româneasc\, mai ales în unele
ziare. În timpul r\scoalei din 1907, ei au fost considera]i principalii vinova]i de
soarta grea a ]\ranilor [i întreaga r\spundere le-a fost pus\ în seam\.
O alt\ minoritate important\ a fost aceea a romilor (]iganilor). Documentele medievale îi men]ioneaz\ ca robi ai domniei, m\n\stirilor [i boierilor [i nu
ca oameni liberi. Proprietarii aveau drepturi totale asupra lor, mai pu]in pe acela
de a-i ucide. Eliberarea din robie s-a petrecut între 1843 [i 1856, printr-o serie
de legi promovate de domnii regulamentari [i de Mihail Kog\lniceanu. Dup\
apari]ia statului modern, ei devin cet\]eni datorit\ faptului c\ erau ortodoc[i,
dar în practic\ sunt net marginaliza]i. În perioada interbelic\, au ap\rut dou\
organiza]ii ale romilor: Asocia]ia General\ a }iganilor din România, condus\ de
arhimandritul Calinic Popp-{erboianu, [i Uniunea General\ a Romilor din
România, condus\ de G. L\z\reanu-L\zuric\. În timpul celui de-al Doilea R\zboi
Mondial, au fost deporta]i în Transnistria în jur de 25 000 de romi, dintre care
mul]i au murit din cauza lipsei mijloacelor de subzisten]\.
Îi putem aminti pe armeni [i pe greci, pe care îi reg\sim mai ales în comer]
[i finan]e, sau pe italieni, lucr\tori în piatr\ sau în industria prelucr\rii lemnului.
4. {tim deja c\ romanii i-au adus (pe evrei) cu coloniile lor, c\ dup\ d\râmarea
Templului risipindu-se, au pornit în lumea mare, urm\rind cursurile fluviilor [i c\
s-au stabilit desigur [i pe ]\rmul român al Dun\rii, dar cu timpul au trebuit s\
creasc\ num\rul lor nu numai prin na[teri, ci [i prin imigra]iuni continue. }\rile
vecine, locuite în num\r mare de evrei, au sporit mereu contingentul lor aici. Când
se va stabili cu precizie traiul ce au dus evreii în Bizan], în Rusia, în Lituania, Polonia
[i Ungaria, vom avea [i datele mai însemnate ale imigra]iunii lor. Este sigur c\ orice
desl\n]uire a unei furii trec\toare sau permanente, în vreo ]ar\ vecin\ sau
apropiat\, a trebuit s\ provoace o îndreptare a unui num\r de evrei spre Principatele
Române, pe când n-aveau înc\ o via]\ de sine st\t\toare, cu atât mai mult apoi, când
putur\ g\si condi]ii mai favorabile de prosperare.
Moses Schwarzfeld (1857–1943), folclorist, istoric, publicist,
Excursiuni critice asupra istoriei evreilor din România
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Minorit\]i na]ionale în
România secolului al XX-lea
Minorit\]ile din România în perioada interbelic\
Constituirea României Mari în 1918 a reprezentat un moment de r\scruce
în rela]iile dintre statul român [i minorit\]ile etnice [i confesionale de pe
teritoriul acestuia. Regatul României dinaintea Primului R\zboi Mondial, cu o
suprafa]\ de 137 903 km², avea o popula]ie de 7 771 341 locuitori, în timp ce
România Mare din 1919 avea 295 049 km² [i o popula]ie de circa 14 670 000
de locuitori. Recens\mântul din 1930 indica o popula]ie sensibil mai
numeroas\ – de 18 057 028 locuitori. Sporirea teritoriului [i a popula]iei
României dup\ 1918 a însemnat îns\ [i sporirea diversit\]ii etnice, culturale [i
religioase de pe teritoriul statului român. „Vechiul Regat” de dinainte de 1914
avea o popula]ie mult mai omogen\ din punct de vedere etnic [i religios –
majoritatea covâr[itoare a locuitorilor erau români [i ortodoc[i, minorit\]ile –
între care cea mai numeroas\ era popula]ia evreiasc\ – însumând circa 8%.
Dup\ Primul R\zboi Mondial îns\, România Mare a inclus între frontierele sale
o important\ comunitate maghiar\, care a devenit cea mai numeroas\. Lor li
s-au ad\ugat un num\r considerabil de germani (Transilvania, Banat [i
Bucovina), ucraineni (Bucovina [i Basarabia), ru[i (Basarabia) [i noi comunit\]i
evreie[ti, r\spândite în toate teritoriile unite cu România. Potrivit recens\mântului din 1930, românii reprezentau 71,9% din popula]ia ]\rii, maghiarii
7,9%, germanii 4,1%, evreii 4%, ucrainenii 3,3%. Între un sfert [i o treime
dintre cet\]enii ]\rii erau de origine etnic\ neromâneasc\, iar 2 376 000 de
locuitori declarau, cu ocazia aceluia[i recens\mânt, c\ nu [tiu române[te.
Diversitatea sporise [i pe plan religios – al\turi de ortodoc[ii majoritari
existând acum pe teritoriul statului român comunit\]i religioase importante
formate din greco-catolici, calvini, romano-catolici, luterani. Diviziunile etnice [i
cele religioase se suprapuneau doar în unele cazuri: germanii erau luterani [i
romano-catolici, ungurii erau în majoritate calvini. Greco-catolicii erau îns\, în
imensa lor majoritate, români transilv\neni, dintre ei ridicându-se oameni politici importan]i în România interbelic\ precum cei doi prim-mini[tri Iuliu Maniu
[i Alexandru Vaida-Voevod.
Rela]ia dintre statul român [i minorit\]ile na]ionale dup\ 1918 se încadreaz\ într-o realitate mai vast\ care prive[te [i alte state din Europa central\ [i
de r\s\rit. Ceea ce s-a numit în perioada interbelic\ „problema minorit\]ilor”
este rezultatul direct al destr\m\rii Austro-Ungariei, al pr\bu[irii Imperiului
]arist [i al pierderilor teritoriale suferite de Germania prin Tratatul de la Versailles.
Cehoslovacia ad\postea o important\ minoritate german\, dar [i o minoritate
maghiar\ [i una ucrainean\. Polonia avea pe teritoriul s\u importante comunit\]i germane, ucrainene [i bieloruse. Ca [i România, Iugoslavia are o minoritate
maghiar\, e drept, nu a[a numeroas\. Dup\ 1918, unele dintre aceste
comunit\]i etnice, ca germanii din Polonia [i Cehoslovacia sau maghiarii din
România, Iugoslavia [i Cehoslovacia, au suportat greu trecerea de la statutul lor

Biserica greac\ din Gala]i

Covasna interbelic\
1. III. În leg\tur\ cu aceasta, ca principii fundamentale la alc\tuirea noului
stat român, Adunarea Na]ional\ proclam\
urm\toarele:
1. Deplin\ libertate na]ional\ pentru
toate popoarele conlocuitoare. Fiecare
popor se va instrui, administra [i judeca în
limba sa proprie, prin indivizi din sânul s\u
[i fiecare popor va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare [i la guvernarea ]\rii în propor]ie cu num\rul indivizilor ce-l alc\tuiesc.
2. Egal\ îndrept\]ire [i deplin\ libertate autonom\ confesional\ pentru toate
confesiunile din stat.
VI. (...) Adunarea Na]ional\ salut\ cu
iubire [i entuziasm libertatea na]iunilor
subjugate pân\ acum în monarhia austroungar\, anume na]iunile: cehoslovac\, austro-german\, iugoslav\, polon\ [i rutean\,
[i hot\re[te ca acest salut al s\u s\ se
aduc\ la cuno[tin]a tuturor acelor na]iuni.
Rezolu]ia Marii Adun\ri Na]ionale de
la Alba-Iulia, 1 decembrie 1918

Oamenii, societatea [i lumea ideilor

51

Capitolul 2

T\t\roaice în Dobrogea interbelic\

Istoria altfel
Ora[ul Timi[oara a avut, între anii
1884 [i 1914, ca primar pe Karol Telbis,
care era bulgar.
z Grigore Trancu, armean, a fost `ntre
anii 1930 [i 1931 primar al ora[ului Gala]i.
În timpul Primului R\zboi Mondial, a fost
ofi]er [i decorat cu ordinele „Coroana
României” [i „Steaua României”
z

2. Istoricul Carol Iancu despre problema
minorit\]ilor în România interbelic\
Problema minorit\]ilor (...) a fost mai
degrab\ un handicap pentru România
Mare, datorit\, în acela[i timp, unei politici deliberate [i nu întotdeauna clarv\z\toare a diverselor guverne — îndeosebi
liberale — dar [i datorit\ realit\]ii geografice [i conjuncturii interna]ionale: cre[terea pericolelor, înt\rirea iredentismului
maghiar din Transilvania, ofensiva (propagandistic\) a celui de-al Treilea Reich asupra românilor de origine german\, propaganda comunist\, mai ales în Basarabia
etc.
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de membre ale unei na]iuni dominante la cel de minorit\]i în cadrul noilor
state. Circa 200 000 de maghiari, majoritatea func]ionari [i profesori înso]i]i de
familiile lor, au p\r\sit Transilvania dup\ Primul R\zboi Mondial, plecând în
Ungaria. În perioada interbelic\, state ca Germania, Uniunea Sovietic\ [i
Ungaria, care doreau revizuirea frontierelor stabilite dup\ Primul R\zboi Mondial, au utilizat problema minorit\]ilor na]ionale, dar [i pe unii membri ai acestor
minorit\]i, ca instrumente de subminare a Poloniei, Cehoslovaciei, României [i
Iugoslaviei, în scopul anex\rii unor teritorii ale acestor ]\ri. Din dorin]a de a
anexa Basarabia, a c\rei apartenen]\ la România nu a recunoscut-o niciodat\,
Uniunea Sovietic\ a propagat chiar ideea existen]ei în aceast\ provincie a unui
„popor moldovenesc”, diferit de cel român [i vorbind o limb\ „moldoveneasc\”.
A[a-zisul „popor moldovenesc” devenea, astfel, o minoritate inventat\ de Uniunea
Sovietic\, pe care aceasta trebuia s\ o „elibereze” de sub „ocupa]ia
româneasc\”.
În România interbelic\, rela]iile dintre statul român [i majoritatea româneasc\, pe de o parte, [i minorit\]ile na]ionale, pe de alt\ parte, nu au fost
lipsite de tensiuni [i, uneori, chiar de conflicte. De[i membrii tuturor grupurilor
etnice minoritare au dobândit cet\]enia român\, o bun\ parte a clasei politice
[i a etnicilor români continuau s\ îi considere pe cet\]enii de origine neromân\
drept „str\ini”. Minorit\]ile se bucurau de dreptul de avea reprezentare politic\ –
astfel au ap\rut Partidul Maghiar, Partidul German din România sau Partidul
Evreiesc, care au participat la alegeri [i au trimis deputa]i în Parlament. Minorit\]ile beneficiau, de asemenea, de dreptul de a se instrui în limba proprie, îns\
pe terenul înv\]\mântului statul român a practicat, mai ales în anii 1920, o
politic\ centralizatoare [i unificatoare, care l-a adus uneori în conflict deschis cu
reprezentan]ii diferitelor comunit\]i etnice.
Expresia cea mai vizibil\ a exclusivismului etnic în România interbelic\ l-a
reprezentat antisemitismul. Dup\ 1918, România a acordat cet\]enie locuitorilor de origine evreiasc\. Acest lucru nu a împiedicat persisten]a [i chiar
amplificarea antisemitismului politic în perioada interbelic\. {i-au f\cut apari]ia
noi partide politice, cu un mesaj esen]ialmente antisemit, precum Liga Ap\r\rii
Na]ional-Cre[tine (LANC, fondat\ în 1923) sau Legiunea Arhanghelului Mihail
(1927). Mai ales în anii 1920, dar [i în deceniul urm\tor, s-au înregistrat numeroase violen]e împotriva evreilor, în care a fost antrenat\ [i o parte a
tineretului universitar, în special la Cluj, Ia[i, Chi[in\u [i Oradea. Aceste violen]e
au fost aspru condamnate de numero[i profesori ai universit\]ilor române[ti,
printre care istoricul Nicolae Iorga, profesorul Cantacuzino de la Facultatea de
Drept din Bucure[ti, Traian Bratu de la Universitatea din Ia[i, Constantin I.
Parhon [i Constantin Bacaloglu de la Facultatea de Medicin\ din Ia[i etc.
Instaurarea regimului nazist al lui Adolf Hitler în Germania, în 1933, a dus
la oficializarea antisemitismului în aceast\ ]ar\ [i la înmul]irea persecu]iilor la
adresa evreilor germani; în contextul afirm\rii Germaniei ca o putere în
ascensiune, exemplul politicii sale antisemite a încurajat amplificarea
antisemitismului [i în alte ]\ri, printre care [i România. La începutul anului
1938, efemerul guvern condus de Octavian Goga a reintrodus oficial o politic\
antisemit\ de stat, desfiin]ând mai multe ziare redactate sau conduse de ziari[ti
evrei (Adev\rul, Diminea]a, Lupta) [i procedând la o masiv\ revizuire a calit\]ii
de cet\]ean român în cazul evreilor. Din ianuarie 1938 pân\ în septembrie

Capitolul 2
1939, a fost retras\ cet\]enia român\ unui num\r de 225 000 de persoane,
reprezentând aproape o treime din num\rul evreilor tr\itori în România. Politica
antisemit\ a fost continuat\ [i dup\ ce regele Carol al II-lea a demis guvernul
Goga, instaurând un regim personal autoritar la 10 februarie 1938.

România [i Holocaustul
Apogeul antisemitismului de stat a fost atins în România între 6 septembrie
1940 [i 23 august 1944, adic\ în perioada în care ]ara a fost condus\ de
generalul (ulterior mare[alul) Ion Antonescu. Prin decrete-legi s-a trecut la
a[a-zisa „românizare” — de fapt trecerea în proprietatea statului — a propriet\]ilor
de]inute de evrei în mediul rural [i la ora[e, iar împotriva evreilor au fost luate
m\suri discriminatorii [i umilitoare: concedierea sistematic\ a numero[i angaja]i
evrei, interzicerea efectu\rii serviciului militar — înlocuit cu munca obligatorie —,
excluderea actorilor evrei din teatre, a jurnali[tilor evrei din redac]iile ziarelor, a
avoca]ilor evrei din barou, a medicilor evrei din Colegiul Medicilor. To]i profesorii,
to]i elevii [i studen]ii evrei au fost exclu[i din înv\]\mântul de stat.
Aspectul cel mai tragic al antisemitismului de stat sub guvernarea
Antonescu l-au reprezentat îns\ pogromurile, deport\rile [i exterminarea în
mas\ a unei p\r]i a popula]iei evreie[ti de pe teritoriul românesc. Pogromul
dezl\n]uit de legionari cu ocazia rebeliunii din 21–23 ianuarie contra generalului
Ion Antonescu a dus la uciderea a 120 de evrei [i la devastarea a numeroase
sinagogi, locuin]e [i magazine din Bucure[ti. Câteva luni mai târziu, în urma
pogromului de la Ia[i din 28–30 iunie, militarii români [i germani, jandarmii [i
fo[tii legionari au ucis un num\r greu de precizat — între 4 000 [i 12 000 — de
evrei. O parte dintre ace[tia au murit de sete în dou\ trenuri de marf\ —
devenite „trenuri ale mor]ii” — unde au fost înghesui]i, în condi]ii de neimaginat, circa 4 500 de oameni. Nimeni nu a fost condamnat atunci pentru
acest masacru în mas\.
Între timp, la 22 iunie 1941, începuse Opera]iunea „Barbarossa” — atacarea
Uniunii Sovietice de c\tre Germania nazist\ [i alia]ii ei. Armata român\, împreun\ cu cea german\, a p\truns în teritoriile r\pite României de sovietici cu un
an în urm\ — Basarabia [i Bucovina de nord. Sub pretextul c\ popula]ia evreiasc\ din aceste teritorii întâmpinase favorabil trupele sovietice în iunie 1940,
Ion Antonescu i-a rezervat acesteia o soart\ distinct\ [i atroce. Numero[i evrei
basarabeni au fost uci[i în cursul eliber\rii acestei provincii de sub ocupa]ia
sovietic\, iar în toamna anului 1941 autorit\]ile române au început deportarea
dincolo de Nistru, în Transnistria, a majorit\]ii evreilor — peste 120 000 — care
supravie]uiser\ masacrelor în Bucovina de nord [i Basarabia.
Închi[i în lag\re de concentrare, prad\ foamei [i epidemiilor, cei mai mul]i
dintre ace[tia — aproape 90 000 — au murit pân\ la sfâr[itul anului 1943.
Autorit\]ile militare române care administrau Transnistria s-au f\cut vinovate [i
de moartea unui mare num\r de evrei ucraineni. În urma unui atentat cu
bomb\ asupra cl\dirii comandamentului militar român din ora[ul Odessa — care
a provocat, la 23 octombrie 1941, moartea a 128 de militari [i civili români —
represaliile ordonate de Ion Antonescu au dus la uciderea unui num\r greu de
evaluat (între 25 000 [i 40 000) de evrei afla]i în ora[. De masacrul de la Odessa
a fost, de altfel, acuzat direct Ion Antonescu atunci când s-a judecat procesul
acestuia în 1946.

Unul dintre cele dou\
„trenuri ale mor]ii” care au plecat din
Ia[i la 29 iunie 1941

3. Din amintirile Gertrudei Reicher,
din Dorna Cândrenilor (jud. Suceava),
deportat\ în 1941, la vârsta de 13 ani,
în Transnistria
Transnistria a însemnat foame, frig,
p\duchi, boli [i moarte. Din cauza mizeriei
în care se tr\ia, a ap\rut tifosul exantematic. Tat\l meu a contractat aceast\
boal\. Timp de 14 zile, având febr\ foarte
mare, a delirat, dar a supravie]uit. O m\tu[\ de-a mea, care s-a molipsit, a
decedat. Eu am fost bolnav\ de febr\ tifoid\. A fost mizerie mult\, a murit foarte
mult\ lume. În fiecare diminea]\, vedeai
c\ru]e pline cu oameni (mor]i) pe care îi
duceau spre cimitir sau gropi comune, nu
[tiu — oameni goi, c\rora le atârnau o
mân\, un picior, din c\ru]\. (...) O imagine
de neuitat este aceea a c\ru]elor cu
cadavre scheletice pe care le vedeam zilnic
trecând pe strad\, pe lâng\ noi, spre
gropile comune.
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4. Numai guvernul are dreptul de a lua m\surile necesare
Dezordinile întâmplate acum câteva zile la Ia[i au pus armata [i autorit\]ile
într-o lumin\ cu totul nefavorabil\. Cu ocazia evacu\rii Basarabiei, a fost pentru
armat\ o adev\rat\ ru[ine c\ s-a l\sat insultat\ [i atacat\ de evrei [i de comuni[ti,
f\r\ a reac]iona. Ru[inea este îns\ mai mare când solda]i izola]i, din proprie
ini]iativ\ [i de multe ori numai în scopul de a jefui sau maltrata, atac\ popula]ia
evreiasc\ [i omoar\ la întâmplare, astfel cum a fost cazul la Ia[i. Nevoia de a sc\pa
de aceast\ plag\ a românismului este de nediscutat, dar numai guvernul are dreptul de a lua m\surile necesare. Aceste m\suri se afl\ în curs de executare [i ele vor
fi continuate dup\ normele ce voi hot\rî.
Ordinul nr. 255 al generalului Ion Antonescu, 4 iulie 1941

Una dintre numeroasele familii
de evrei din Ardealul de nord
deportate în lag\rele naziste
5. Locuitorii din Dolj solicit\ scutirea
fierarului Ilie Dinc\ de deportarea `n
Transnistria (1942)
Cu profund respect [i cu capul plecat,
venim `naintea Domniei Voastre [i facem
urm\toarea plângere:
Suntem muncitori manuali de p\mânt,
agricultori, c\r\u[i, chirigii de nisip [i piatr\ ce transport\m din prundul râului Jiu
`n ora[ul Craiova, la diferite construc]ii [i la
regimentele din Garnizoana Craiova. Din
tat\ `n fiu, vehiculele noastre, cum [i uneltele agricole au fost [i sunt reparate [i
construite din nou de dl Ilie Dinc\, din
Craiova, Str. Calea Dun\rei nr. 36, de profesiune ferar (...).
Cum acest fierar cu familie compus\
din so]ie [i doi copii este de o bun\ reputa]ie `n societate, om cu bune purt\ri, se
bucur\ de o mare onorabilitate recunoscut\ fa]\ de noi, nu are la activul s\u nici
cea mai mic\ pedeaps\, nu are cazier judiciar ca s\ fi fost vreodat\ pedepsit (...)
V\ rug\m s\ binevoi]i a aproba ca s\
nu fie trimis `n Transnistria sau teritoriile
ruse[ti ca f\când parte din români, c\ci de
mic copil [i pân\ ast\zi a fost numai cet\]ean al municipiului Craiova, unde `[i pl\te[te cu cinste [i drag d\rile impuse de
stat, jude] [i comun\.
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În prim\vara anului 1944, evreii din nord-estul Transilvaniei, anexat de c\tre
Ungaria, cu sprijinul lui Hitler, la 30 august 1940, au fost deporta]i de c\tre
trupele germane cu ajutorul autorit\]ilor maghiare. Între 140 000 [i 150 000 de
evrei din Ardealul de Nord au luat astfel drumul lag\relor de exterminare
naziste, unde majoritatea au fost uci[i.
Împotriva tuturor acestor crime s-au ridicat, în România acelor ani, pu]ine
proteste, de[i au existat numeroase gesturi de solidaritate t\cut\. Unii oameni
politici, între care Iuliu Maniu, au cerut în mai multe rânduri lui Ion Antonescu
s\ pun\ cap\t deport\rii evreilor în Transnistria. Al]i români, ale c\ror nume
sunt, înc\ [i azi, prea pu]in cunoscute, s-au opus activ persecut\rii [i uciderii
evreilor, au salvat evrei de la moarte. Traian Popovici, primar al ora[ului Cern\u]i
dup\ alungarea trupelor sovietice, a protestat contra deport\rii evreilor din ora[
în Transnistria [i a reu[it s\ salveze de la deportare 19 000 dintre ace[tia. Regina
Elena, mama regelui Mihai, a intervenit personal pe lâng\ Ion Antonescu,
contribuind la salvarea a mii de evrei care urmau s\ fie sau fuseser\ deja
deporta]i în Transnistria. Colonelul de jandarmi Sabin Motora, aflat în
Transnistria, a retrimis în România 700 de evrei interna]i în lag\r, salvându-i,
astfel, de la moarte. Tot în Transnistria a salvat vie]ile unor evrei [i preotul
ortodox Petre Gheorghe. Viorica Agarici, pre[edinta Crucii Ro[ii din ora[ul
Roman, a reu[it s\ distribuie hran\ evreilor transporta]i cu unul dintre „trenurile
mor]ii” dup\ pogromul de la Ia[i. Cu ocazia aceluia[i pogrom, mai mul]i
locuitori ai ora[ului Ia[i, printre care directorul Morii „Dacia”, Grigore Porfir, sau
farmacistul Dimitrie Beceanu — veteran din Primul R\zboi Mondial —, au salvat
de la moarte zeci de evrei. Conform unor m\rturii, câ]iva ie[eni i-au ap\rat chiar
pe concet\]enii lor evrei cu pre]ul vie]ii.

Statul [i minorit\]ile din România postbelic\
R\sturnarea, la 23 august 1944, a regimului condus de Ion Antonescu a dus
[i la abolirea legisla]iei antisemite din România. Situa]ia minorit\]ilor na]ionale
[i raporturile dintre majoritatea româneasc\ [i aceste minorit\]i p\reau destinate s\ se amelioreze. Dac\ persecutarea evreilor a încetat, în schimb,
minoritatea care a avut de suferit, înc\ de la începutul anului 1945, a fost cea
german\. Acuzat\ în bloc de c\tre for]ele de ocupa]ie sovietice de a fi
colaborat cu Germania nazist\, comunitatea sa[ilor a fost, în parte, deportat\
în Uniunea Sovietic\, în lag\re de munc\. 70 000–80 000 de sa[i transilv\neni,
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b\rba]i [i femei, au fost astfel du[i cu for]a în Siberia, din ordinul lui Stalin, de
unde o bun\ parte nu s-au mai întors niciodat\.
Regimul comunist, instaurat oficial în România la 30 decembrie 1947, a
ac]ionat de o manier\ nivelatoare, ostil\ diversit\]ii, asupra întregii societ\]i
române[ti, prin încadrare ideologic\, prin represiune [i control politic. Minorit\]ile au fost profund afectate de aceast\ politic\. Dupã modelul sovietic, unele
minorit\]i religioase, considerate periculoase prin leg\turile lor în afara
României — îndeosebi catolicii [i greco-catolicii —, au fost ]inta persecu]iilor.
Biserica Greco-Catolic\, de pild\, care num\ra peste 1,4 milioane de credincio[i
înainte de r\zboi, a fost chiar desfiin]at\ oficial în 1948 [i o parte dintre slujitorii
ei arunca]i în închisori, unde mai mul]i episcopi [i preo]i greco-catolici au murit.
Regimul comunist a pretins c\ aduce rezolvarea definitiv\ a problemei minorit\]ilor na]ionale [i a raporturilor dintre acestea [i majoritatea româneas\. Unul
dintre primele sale efecte a fost îns\ accelerarea emigr\rii evreilor din România
c\tre Israel [i alte ]\ri din afara sferei de influen]\ sovietic\. Aproape 150 000
de evrei au p\r\sit România între 1945 [i 1951, cei mai mul]i dintre ace[tia
plecând dup\ 1947. Din 1952, guvernul comunist român a limitat drastic
emigrarea evreilor, care a fost apoi din nou permis\ în anii 1960. Ast\zi mai
tr\iesc în România câteva mii de evrei cet\]eni români, ultimii descenden]i dintr-o
comunitate ce num\ra, în anii 1930, circa 750 000 de oameni.
O alt\ comunitate etnic\ aproape complet disp\rut\ în anii comunismului a
fost cea a germanilor. Deja împu]inat\ de deport\rile din 1945 în Uniunea
Sovietic\, comunitatea german\ a sc\zut drastic în vremea regimului
Ceau[escu, mai ales din cauza emigr\rii în Republica Federal\ Germania. Dup\
stabilirea rela]iilor diplomatice dintre România [i RFG, în 1967, germanii din
România au plecat în num\r tot mai mare – în anii 1970 [i 1980 circa 14 000
anual – c\tre Germania de Vest. Regimul Ceau[escu a v\zut în aceast\
emigrare masiv\ o ocazie de a-[i procura devize occidentale [i a ob]inut ca
guvernul RFG s\-i pl\teasc\, în secret, câte o tax\ pentru fiecare etnic german care
p\r\sea România. Ceau[escu s-a dedat astfel unui ru[inos comer] cu oameni, cu
dreptul lor la libertatea de a tr\i acolo unde doresc.
Situa]ia minorit\]ii maghiare a fost diferit\ de cea a minorit\]ii evreie[ti [i a
celei germane. Aceasta nu a emigrat, r\mânând, conform recens\mintelor, cea
mai numeroas\ comunitate etnic\, dup\ cea român\. Regimul comunist a
proclamat în repetate rânduri c\ vechile adversit\]i dintre români [i maghiari
sunt lichidate în „noua orânduire”. Dup\ modelul a[a-ziselor „republici autonome” sovietice, a fost creat\, în 1952, Regiunea autonom\ maghiar\,
populat\ în propor]ie de trei sferturi de etnici unguri. Aceasta a fost desfiin]at\
în 1968, atunci când România a revenit la împ\r]irea administrativ\ în jude]e.
În ciuda preten]iilor conducerii comuniste a României de a-i fi „înfr\]it” pe
români [i pe unguri, unele resentimente [i prejudec\]i reciproce s-au perpetuat
de o manier\ subteran\. Evenimentele de la Târgu Mure[ din martie 1990 au
reprezentat punctul culminant al acestor evolu]ii, ceea ce a expus România
unor riscuri majore. Interven]ia ferm\ a societ\]ii civile a reu[it s\ impun\ o
solu]ie politic\, astfel c\ minorit\]ile au fost integrate în actul guvern\rii, ceea
ce a contribuit la dezvoltarea unui sentiment de încredere [i la modificarea în
sens pozitiv a imaginii României pe plan interna]ional.

Secui în costume populare
6. Nun]iul papal (ambasadorul Vaticanului)
la Bucure[ti despre metodele folosite
de Securitate pentru a-i sili pe preo]ii
greco-catolici români s\ accepte „revenirea”
la Biserica Ortodox\ (octombrie 1948)
În multe cazuri, preo]ii au fost adu[i
cu for]a la sediile Securit\]ii de stat, intimida]i, amenin]a]i cu închisoarea, cu
separarea de familiile lor, cu deportarea [i
chiar cu moartea. Cei care au rezistat actelor
ini]iale de violen]\ au fost arunca]i în celule subterane, trata]i mizerabil, supu[i unor
interogatorii epuizante [i elibera]i numai
când, doborâ]i de tratamentul inuman al
temnicerilor, au consim]it s\ semneze.

Exerci]ii
1. Alc\tui]i o list\ a minorit\]ilor na]ionale
din România înainte [i dup\ Marea Unire.
Compara]i cele dou\ liste [i discuta]i în
grupe deosebirile ap\rute.
2. Caracteriza]i atitudinea regimurilor totalitare din România fa]\ de minorit\]i. Ce
asem\n\ri [i ce deosebiri constata]i?
3. Cerceta]i, pe baza altor surse documentare, care sunt minorit\]ile na]ionale din
România zilelor noastre.
4. Alc\tui]i planul unei dezbateri cu tema:
Românii de ast\zi [i „ceilal]i” în contexte
informale (în via]a de fiecare zi).
Oamenii, societatea [i lumea ideilor
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Secolul al XX-lea între democra]ie
[i totalitarism. Ideologii [i practici
politice în România [i în Europa
„Democra]ia a trecut ultima [i cea mai grea dintre probe [i triumf\ acum în
întreaga lume”, declara, la sfâr[itul Primului R\zboi Mondial, omul politic italian
Giovanni Giolitti, unul dintre principalii reprezentan]i ai liberalismului în Italia. Giolitti
se în[ela, deoarece pe ruinele Imperiului }arist ap\ruse deja, în octombrie 1917,
primul regim totalitar al secolului al XX-lea – cel sovietic –, iar în deceniile urm\toare
regimuri totalitare, fasciste sau comuniste, se vor instaura în numeroase ]\ri din
Europa, Asia [i America Latin\. Partidele [i regimurile totalitare au fost principalii
adversari ai drepturilor omului [i democra]iei între 1917 [i 1989, iar înfruntarea
dintre democra]ie [i totalitarism este una dintre principalele caracteristici ale
secolului al XX-lea.

Ideologii [i practici totalitare

Benito Mussolini ºi Adolf Hitler (1934)
1. Partidele fasciste s-au adresat tuturor
grupurilor popula]iei, f\r\ deosebire
social\. Ele [i-au câ[tigat coeziunea prin
personalitatea conduc\torului, despre care
se spunea c\ are însu[iri supraomene[ti [i
pentru care exista o venera]ie aproape
religioas\. Ceremoniile rituale, un amestec
de ceremonie religioas\ [i militar\, caracterizau întrunirile lor. În schimb, con]inuturile politice ale discursurilor erau mai
curând incomplete. Se vorbea despre
onoare, unitate, dreptate, puritate [i despre dimensiunea na]ional\ (...). Faptul cel
mai izbitor era dispozi]ia pentru violen]\,
pentru teroare împotriva tuturor persoanelor [i grupurilor situate în afara comunit\]ii na]ionale.
Armin Heinen, Legiunea Arhanghelului
Mihail. O contribu]ie la problema
fascismului interna]ional

Dicþionar
Totalitarism – form\ de organizare [i func]ionare a societ\]ii `n care statul controleaz\
toate aspectele vie]ii sociale [i individuale.
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Cele dou\ r\zboaie mondiale au stat la originea apari]iei [i prolifer\rii mi[c\rilor [i regimurilor totalitare. Dup\ 1918, au ap\rut mi[c\ri politice fasciste
mai întâi în ]\rile învinse în Primul R\zboi Mondial: Germania (1919), Ungaria
sau Bulgaria (1923), ori nemul]umite, ca Italia (1919), de beneficiile teritoriale
[i politice ob]inute în urma conflictului. Partide cu caracter fascist au ap\rut [i
în România (1927), Spania, Portugalia, Belgia, Marea Britanie, Fran]a. Toate
aceste mi[c\ri afi[au un na]ionalism agresiv, erau profund antiliberale, iar multe
dintre ele – Partidul Na]ional-Socialist (NSDAP) în Germania, Partidul Ap\r\rii
Rasei în Ungaria, Legiunea Arhanghelului Mihail în România – erau antisemite.
Partidele fasciste întrebuin]au în mod obi[nuit violen]a în spa]iul public, iar
unele aveau [i o component\ paramilitar\. Violen]ele de strad\ [i asasinatul
politic au fost practicate de toate mi[c\rile fasciste.
În unele ]\ri, partidele fasciste au ajuns la putere între cele dou\ r\zboaie
mondiale (Italia 1922, Germania 1933), iar în altele, precum Slovacia, România
sau Ungaria, acestea au fost aduse la putere în ajunul sau în timpul celui de-al
Doilea R\zboi Mondial, cu sprijinul direct al Germaniei lui Hitler.
Dup\ cucerirea puterii în Rusia de c\tre bol[evici în 1917, au ap\rut numeroase
partide comuniste pe toate continentele, îns\ pân\ în 1945 doar în dou\ ]\ri —
Uniunea Sovietic\ [i Mongolia — au existat regimuri comuniste. Spre deosebire
partidele fasciste, partidele comuniste din perioada interbelic\ formau o organiza]ie politic\ bine integrat\ – Interna]ionala Comunist\ – coordonat\ din capitala sovietic\. A[a se explic\ faptul c\ partidele comuniste au jucat în ]\rile lor
rolul de instrumente de subversiune politic\ [i de spionaj ale Uniunii Sovietice.
Dac\ principalele regimuri fasciste – cel italian [i cel german – au fost
învinse în al Doilea R\zboi Mondial [i s-au pr\bu[it, victoria ob]inut\ cu acest
prilej de Uniunea Sovietic\ [i ocuparea de c\tre armatele acesteia a celei mai
mari p\r]i a Europei centrale [i de r\s\rit au dus la instalarea, între 1944 [i
1948, prin lovituri de for]\ [i prin fraudarea alegerilor, a unor regimuri comuniste în Bulgaria, Cehoslovacia, Polonia, România, Ungaria [i în estul Germaniei.
Dup\ 1944, comuni[tii au luat puterea, cu sprijinul direct sau indirect al Uniunii
Sovietice, [i în alte ]\ri: Iugoslavia, Albania, China, Coreea de Nord, Vietnam, Cuba.
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Cu toate c\ practicile politice ale fasci[tilor [i comuni[tilor erau asem\n\toare, anticomunismul a fost una dintre caracteristicile esen]iale ale partidelor fasciste. Pe de alt\ parte, în sângeroasa confruntare a R\zboiului Civil din
Spania (1936–1939) [i mai ales dup\ e[ecul alian]ei dintre URSS [i Germania
hitlerist\ din 1939–1941, partidele comuniste au reu[it s\ confi[te tema luptei
antifasciste. De fapt, atât regimurile fasciste, cât [i cele comuniste au fost
adversare declarate ale democra]iei [i pluralismului, ale drepturilor [i libert\]ilor
politice individuale. Toate regimurile totalitare au suprimat aceste drepturi [i
libert\]i, au lichidat orice form\ de opozi]ie, instituind domina]ia partidului
unic, au practicat cultul liderului suprem (Mussolini, Hitler, Stalin, Mao Ze-Dong,
Nicolae Ceau[escu), au terorizat, închis [i exterminat adversarii politici, reali sau
poten]iali. Atât regimurile comuniste, cât [i cele fasciste au creat sau perfec]ionat instrumente de represiune, de manipulare [i control al societ\]ii –
poli]ie politic\ (Ceka / NKVD / KGB în Uniunea Sovietic\, Gestapo în Germania
nazist\, Securitatea în România comunist\), propagand\ de stat, organiza]ii
oficiale de mas\ pentru înregimentarea [i îndoctrinarea politic\ a copiilor,
tinerilor, femeilor, muncitorilor [i intelectualilor.
În fata acestor evolu]ii, statele cu regim democratic au avut o atitudine care
a fluctuat în timp. Dup\ preluarea puterii de c\tre bol[evici în Rusia, o serie de
state occidentale (Fran]a, Anglia, Statele Unite ale Americii, Japonia) au intervenit direct, prin trimiterea de trupe, sau indirect, prin sus]inerea opozi]iei armate,
împotriva noului regim de la Moscova. Implicarea în r\zboiul civil din Rusia era
justificat\ de diferen]ele ideologice, de încercarea de „export al revolu]iei” (promovat de Tro]ki) – fapt demonstrat de atacul asupra Poloniei [i apari]ia unor
„republici ale sfaturilor” (bol[evice) în Ungaria [i Germania –, dar [i de resentimentele fa]\ de ie[irea din r\zboi din 1917. Aceasta explic\ de ce anticomunismul manifestat de regimurile totalitare a contribuit la încercarea Angliei [i
Fran]ei de a ajunge la o în]elegere cu Germania [i Italia (politica de conciliatorism).
Un al doilea factor este legat de nemul]umirea Statelor Unite ale Americii fa]\
de unele prevederi ale Tratatului de la Versailles. Absen]a acestora din jocul
diplomatic european a contribuit la dezvoltarea regimurilor totalitare.
Aceasta nu înseamn\ c\ nu au existat eforturi constante de limitare a
influen]ei regimurilor totalitare. O serie de tratate [i alian]e interna]ionale, cum
ar fi Mica În]elegere [i Antanta Balcanic\ sau Pactul Briand-Kellogg, au avut ca
scop izolarea militar\ [i diplomatic\ a unor state revizioniste (în primul rând
Germania, dar [i Ungaria [i Bulgaria). Un alt instrument al statelor democratice
a fost Liga Na]iunilor, care se dorea a fi un for de dezbateri pentru eliminarea
r\zboiul ca instrument al rela]iilor interna]ionale. Cu toate acestea, Liga
Na]iunilor nu avea mijloace de a-[i impune punctul de vedere sau de a face
respectate „recomand\rile” adun\rii – este cazul e[ecului embargourilor
impuse Italiei sau recomandarea de neinterven]ie în R\zboiul Civil din Spania
dintre republicani [i trupele generalului Franco.

Statele democratice [i politica de st\vilire
a comunismului
Dup\ al Doilea R\zboi Mondial, de[i fuseser\ aliate cu Uniunea Sovietic\
împotriva regimurilor fasciste, democra]iile occidentale au sfâr[it prin a în]elege
pericolul pe care îl reprezenta totalitarismul comunist pentru libertatea [i

I.V. Stalin (afiº de propagand\,
1 mai 1952)



Cronologie

1922: Mar[ul asupra Romei organizat
de Benito Mussolini
z 1926: Legea asupra corpora]iilor (Italia)
z 1933: Hitler devine cancelar al Reich-ului
z 1934: Noaptea cu]itelor lungi (Germania)
z 1936: Începutul marilor procese în URSS
z 1936–1939: R\zboiul Civil din Spania
z

2. Dictatura proletariatului, dup\ bol[evici, nu este o stare, cu un regim recunoscut de constitu]ie, nu este dictatura
majorit\]ii, ci a minorit\]ii, [i nici a acestei
minorit\]i în întregime, ca clas\, ci a unui
partid, adic\ a unui fragment din aceast\
clas\; dictatura de partid duce îns\ la
aceea a unei grupe din mijlocul partidului
pentru a termina cu dictatura unora ori
unuia din acest grup.
În acest mod, dictatura proletariatului
a[a cum este în]eleas\ de bol[evici, reprezint\ o minoritate a minorit\]ii care dicteaz\ majorit\]ii [i care duce în mod fatal
prin oligarhia câtorva la cezarismul unuia.
Dimitrie Gusti, Comunism, socialism,
anarhism, sindicalism [i bol[evism, 1920
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Ridicarea Zidului Berlinului
(decembrie 1961)
3. Z\pada s-a topit, iar oamenii au început s\ se umfle: era edemul malnutri]iei,
edemul foamei (...). Aveau fe]ele buh\ite,
picioarele îngro[ate, bur]ile pline de ap\.
Urinau f\r\ încetare (...). [i ce nu f\ceau
ca s\ poat\ mânca? Prindeau [oareci,
[obolani, vipere, vr\bii, furnici, râme.
M\cinau oase ca s\ ob]in\ f\in\. Fierbeau
piele t\b\cit\, t\lpile înc\l]\mintei, tot
felul de alte piei puturoase. Fierbeau pân\
[i lipici. Iar când iarba a ajuns mai înalt\,
au început s\ scoat\ r\d\cinile din
p\mânt, s\ fiarb\ frunze [i muguri (...).
Scriitorul rus Vasili Grossman despre
foametea din Ucraina în anii 1932–1933
4. (...) În domeniul politicii interne,
for]ele democratice, în frunte cu muncitorimea, au sarcina de a da ]\rii o nou\
Constitu]ie cu adev\rat democratic\,
Constitu]ia Republicii Populare Române.
O reform\ administrativ\ democratic\,
va trebui s\ înlocuiasc\ formele învechite
ale administra]iei locale, prin organele
locale ale puterii populare — consiliile
populare, alese de masa poporului, având
largi atribu]iuni în conducerea treburilor
ob[te[ti [i permi]ând s\ se atrag\ la opera
de guvernare masele polpulare.
Rezolu]ia Congresului Partidului
Muncitoresc Român, 21–23 februarie 1948
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reconstruc]ia democratic\ a Europei. Cu toate c\ nu au putut s\ împiedice instaurarea de c\tre sovietici a regimurilor comuniste în Europa de Est, Statele Unite
ale Americii au ini]iat, în 1947, politica de containment (st\vilire) a expansiunii
comunismului în Europa de Vest [i în restul lumii. Aceast\ politic\, conceput\
de diplomatul american George F. Kennan [i ini]iat\ de pre[edintele Harry
Truman, a reprezentat prima reac]ie a „lumii libere” în fa]a totalitarismului
comunist. Unul dintre primele rezultate ale acestei politici a fost lansarea de
c\tre SUA Planului Marshall de ajutorare economic\ a ]\rilor europene ruinate
de r\zboi. Numai ]\rile din vestul Europei au putut beneficia de Planul Marshall,
deoarece URSS a interzis ]\rilor pe care le ocupa militar s\ accepte ajutorul
economic american.
Un alt rezultat al politicii de containment l-a reprezentat crearea, la 4 aprilie
1949, a unei alian]e militare defensive – Organiza]ia Tratatului Atlanticului de
Nord (NATO) – menit s\ riposteze oric\rui atac al URSS asupra Europei de Vest.
Tot pe plan militar, r\zboaiele purtate de Statele Unite ale Americii [i alia]ii lor
în Coreea (1950–1953) [i în Vietnam (1961–1975) au reprezentat ac]iuni
semnificative de st\vilire a expansiunii comuniste, chiar dac\ numai r\zboiul din
Coreea a fost încununat de succes.

Divizarea Europei
Instaurarea comunismului în jum\tatea r\s\ritean\ a Europei a dus la o
divizare f\r\ precedent a continentului nostru – politic\, economic\ [i cultural\.
Frontierele apusene ale Ungariei, Cehoslovaciei [i Republicii Democrate Germane, care alc\tuiau limita c\tre vest a sistemului comunist, au fost puternic
militarizate, devenind o barier\ continu\ de mii de kilometri de sârm\ ghimpat\,
pres\rat\ cu posturi de observa]ie [i menit\ s\ împiedice fuga în Germania de
Vest sau în Austria a cet\]enilor statelor comuniste. Un element aparte al
acestei frontiere – care a devenit [i un simbol al diviz\rii Europei – l-a
reprezentat Zidul Berlinului. Acesta a fost ridicat în august 1961 de c\tre autorit\]ile comuniste din Germania de Est, la presiunea Uniunii Sovietice, pentru a
împiedica fuga în Berlinul Occidental – care nu f\cea parte din Republica
Democrat\ German\ – a cet\]enilor est-germani. În ajunul ridic\rii acestui „zid
al ru[inii”, pân\ la 12 500 de cet\]eni est-germani se refugiau s\pt\mânal în
Berlinul Occidental – enclav\ capitalist\ [i democratic\ pe teritoriul RDG.
Erodarea sistemului comunist s-a petrecut treptat, începând din 1953.
Puternice mi[c\ri antisovietice, în\bu[ite în cele din urm\, au avut loc în mai
multe ]\ri comuniste: Republica Democrat\ German\ (1953), Polonia (1956) [i
Ungaria (1956). În aceast\ din urm\ ]ar\, revolu]ia anticomunist\ a fost
în\bu[it\ în sânge de trupele sovietice. În România, principala form\ de
rezisten]\ anticomunist\ a fost rezisten]a din mun]i, la care au participat ]\rani,
fo[ti ofi]eri, studen]i [i chiar elevi; aceste mi[c\ri de rezisten]\ armat\ au fost
lichidate oficial abia în 1961. În 1968, mi[carea de reformare a sistemului
comunist, ini]iat\ în Cehoslovacia, a fost în\bu[it\ de armata sovietic\ [i de
trupe din Polonia, Germania de Est, Ungaria [i Bulgaria. România, de[i stat
comunist, nu a participat la aceast\ interven]ie militar\.

Capitolul 2
Falimentul sistemului comunist
Anii 1970–1989 au scos în eviden]\ falimentul economic al sistemului
comunist, incapabil s\ satisfac\ nevoile de baz\ ale popula]iei, precum [i s\
renun]e la reprimarea oric\rei forme de contestare politic\. Prin contrast,
succesele economice ale lumii occidentale [i for]a de atrac]ie a libert\]ilor
cet\]ene[ti [i a democra]iei din Europa de Vest [i Statele Unite ale Americii au
compromis regimurile comuniste în ochii propriilor cet\]eni. Acest lucru a favorizat apari]ia unor mi[c\ri de disiden]\ în ]\ri ca Polonia [i Cehoslovacia – unde
opozan]ii regimurilor comuniste [i militan]ii pentru drepturile omului, ca Adam
Michnik, Bronislaw Geremek (Polonia) [i Vaclav
¡ Havel (Cehoslovacia), au fost
supu[i persecu]iilor politice de c\tre autorit\]i, devenind simboluri interna]ionale ale rezisten]ei anticomuniste.
Aventura militar\ a URSS în Afghanistan (1979–1988), unde trupele Moscovei
n-au putut învinge rezisten]a mujahedinilor, sprijini]i de SUA, precum [i revolta
muncitorilor polonezi [i crearea sindicatului liber Solidaritatea (1980), condus
de Lech Walesa, au marcat începutul sfâr[itului sistemului comunist. Tentativele
de reformare a comunismului întreprinse în URSS de c\tre Mihail Gorbaciov nu
au f\cut decât s\ accelereze descompunerea regimurilor comuniste din Europa,
iar unii reprezentan]i ai elitelor comuniste au devenit con[tien]i de caracterul inevitabil al acestei descompuneri. Teama pe care represiunea comunist\ [i URSS
o insuflaser\ timp de zeci de ani cet\]enilor din statele Europei de Est a început
s\ se risipeasc\. În unele ]\ri, ca Polonia [i Ungaria, a început în 1989 un proces
de negociere între for]ele de opozi]ie recent recunoscute [i partidele comuniste
aflate la putere pentru introducerea pluralismului politic [i tranzi]ia spre
democra]ie. În altele, precum Cehoslovacia [i Germania de Est, înl\turarea liderilor
comuni[ti opu[i oric\rei reforme s-a petrecut în urma unor mari manifesta]ii de
strad\, care au avut loc în toamna anului 1989. Singura ]ar\ în care sfâr[itul regimului comunist, în decembrie 1989, a dus la v\rsare de sânge a fost România.
C\derea regimurilor comuniste din Europa de Est în cursul anului 1989 a prefigurat
chiar sfâr[itul URSS. Incapabil\ s\ se mai opun\ revendic\rilor democratice [i
na]ionale ale popoarelor pe care le inclusese cu for]a între grani]ele sale,
Uniunea Sovietic\, devenit\ o fic]iune politic\, s-a dizolvat oficial în decembrie 1991,
iar Mihail Gorbaciov a demisionat din toate func]iile pe care le de]inea.

Exerci]ii
1. Nota]i, cu ajutorul unui dic]ionar de politologie, defini]ia regimului politic totalitar. Apoi, identifica]i caracteristicile în practica politic\ a comunismului, fascismului [i nazismului. Folosi]i [i sursele 1 [i 3.
2. Analiza]i sursele 2 [i 4. Compara]i modul în care este caracterizat\ dictatura
proletariatului. Formula]i punctul vostru de vedere [i compara]i-l cu al colegilor.
3. Compara]i ini]iativele regimului comunist din URSS înainte [i dup\ al Doilea
R\zboi Mondial. Crede]i c\ ipoteza diplomatului american (sursa 5) era corect\?
4. Prezenta]i modul în care statele democratice au aplicat politica de st\vilire a
expansiunii comunismului dup\ al Doilea R\zboi Mondial. Care a fost reac]ia
Uniunii Sovietice?
5. Stabili]i cum se manifest\ erodarea sistemului comunist în anii 1970–1989.
6. Alc\tui]i planul unui proiect cu titlul ,,Evolu]ii post 1989 ale statelor foste comuniste”.

C\derea Zidului Berlinului
(noiembrie 1989)
5. Diplomatul american George F. Kennan
despre Uniunea Sovietic\
Avem de-a face cu o for]\ politic\ ce
crede cu fanatism c\ nu poate coexista în
mod permanent cu Statele Unite [i c\ este
de dorit [i necesar s\ fie sfâ[iat\ armonia
intern\ a societ\]ii noastre, s\ fie distrus
modul nostru de via]\ tradi]ional, s\ fie
sf\râmat\ autoritatea noastr\ interna]ional\, pentru ca s\ fie asigurat\ puterea
sovietic\. Aceast\ for]\ politic\ controleaz\ în întregime energiile unuia dintre
cele mai mari popoare [i resursele unui
teritoriu na]ional dintre cele mai bogate,
fiind împins\ înainte de curentul adânc [i
puternic al na]ionalismului rusesc. (...)
Puterea sovietic\, spre deosebire de
Germania lui Hitler, nu este îns\ nici schematic\, nici aventurist\. (...) Insensibil\ la
logica ra]iunii, este, totu[i, foarte sensibil\
la logica for]ei. De aceea, se poate retrage
cu u[urin]\ – [i de obicei o face – atunci
când întâlne[te o puternic\ rezisten]\,
într-un punct sau altul. Prin urmare, dac\
un adversar (al Uniunii Sovietice) are destul\ putere [i îi demonstreaz\ (acesteia) c\
este gata s\ o întrebuin]eze, atunci va
avea rareori ocazia s\ o [i foloseasc\.
Telegrama cea lung\, 22 februarie 1946
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*Construc]ia democra]iei
[i ideologia totalitar\ în România.
Oameni, fapte [i idei

Dosarele istoriei

Corneliu Zelea Codreanu
la o reuniune legionar\
1. „C\pitanul” Corneliu Zelea Codreanu
despre pozi]ia Legiunii Arhanghelului
Mihail în problemele politicii externe a
României, 30 noiembrie 1937
Domnul (Iuliu) Maniu, afirmând punctul de vedere al partidului s\u (PN}) în
politica extern\, a spus în esen]\:
„Suntem al\turi de marile democra]ii ale
Occidentului, suntem al\turi de Mica În]elegere [i de În]elegerea Balcanic\” [i-[i
arat\ marele s\u ata[ament fa]\ de
Societatea Na]iunilor.
Cu profund respect pentru domnul
Maniu, îmi permit s\ afirm c\ p\rerile
mele sunt exact contrarii. Eu sunt contra
marilor democra]ii ale Occidentului, eu
sunt contra Micii În]elegeri, eu sunt contra
în]elegerii Balcanice [i n-am niciun ata[ament pentru Societatea Na]iunilor, în care
nu cred. Eu sunt pentru o politic\ extern\
a României al\turea de Roma [i Berlin.
(...) În 48 de ore dup\ biruin]a Mi[c\rii
Legionare, România va avea o alian]\ cu
Roma [i Berlinul (...).
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Conflictul dintre democra]ie [i totalitarism s-a manifestat [i în România.
Acesta a început în perioada interbelic\ – mai precis în anii 1920 –, perioad\
în care, în urma reformelor adoptate dup\ Primul R\zboi Mondial, participarea
popula]iei la via]a politic\ a sporit [i pluralismul politic s-a dezvoltat sim]itor.
Legiunea Arhanghelului Mihail – mi[care fascist\ – [i Partidul Comunist –
fondat în 1921 [i supus Interna]ionalei Comuniste – au fost principalele for]e
antidemocratice din România între cele dou\ r\zboaie mondiale. Ambele
mi[c\ri totalitare au c\utat s\ profite de sl\biciunile democra]iei române[ti din
acea perioad\, de fragilitatea mentalit\]ilor [i institu]iilor democratice, pentru
a submina autoritatea statului.
Legiunea Arhanghelului Mihail, înfiin]at\ în 1927 de c\tre Corneliu Zelea
Codreanu – care s-a proclamat C\pitan al mi[c\rii, dup\ modelul Ducelui
Mussolini în Italia [i al Führerului în Germania —, a practicat violen]a fa]\ de
minoritatea evreiasc\, fa]\ de adversarii politici [i de autorit\]i, mergând pân\
la asasinat. Printre cei uci[i de legionari s-a aflat [i prim-ministrul Ion G. Duca,
în decembrie 1933. Comuni[tii, mult mai pu]in numero[i decât legionarii [i sili]i,
din 1924, s\ ac]ioneze în clandestinitate, au fost instrumentul Uniunii Sovietice,
care urm\rea dezmembrarea teritoriului României [i transformarea acesteia
într-o republic\ socialist\.
Favorizat\ de victoria Germaniei naziste în prima faz\ a celui de-al Doilea
R\zboi Mondial, Legiunea Arhanghelului Mihail a fost adus\ la putere, cu
sprijinul Berlinului, la 6 septembrie 1940. Silit\ s\ împart\ puterea cu un militar,
generalul Ion Antonescu, Legiunea a reu[it totu[i s\ imprime statului un
caracter totalitar, declarând România „stat na]ional-legionar”, impunându-se ca
partid unic [i creând o poli]ie politic\ – poli]ia legionar\ –, vinovat\ de
numeroase persecu]ii, abuzuri [i asasinate. Printre sutele de oameni uci[i de
legionari în perioada cât au fost la putere s-au aflat mul]i oameni politici [i
intelectuali, printre care economistul Virgil Madgearu [i istoricul Nicolae Iorga.
„Divor]ul” dintre Antonescu [i Legiune s-a consumat la 21–23 ianuarie 1941,
când o tentativ\ a legionarilor de a-l r\sturna pe general a fost zdrobit\ de
armata român\. Antonescu a instaurat apoi un regim care nu avea un caracter
propriu-zis totalitar, fiind o dictatur\ militar\, na]ionalist\ [i antisemit\, care nu
f\cea apel la sprijinul vreunui partid politic.
Regimul comunist a fost singurul regim totalitar deplin constituit pe care l-a
cunoscut România. Instaurarea totalitarismului comunist a zdrobit speran]ele
majorit\]ii românilor într-o democratizare a ]\rii dup\ al Doilea R\zboi Mondial.
Calea c\tre instaurarea comunismului în România a fost deschis\ de câteva acte
profund antidemocratice: impunerea de c\tre Uniunea Sovietic\ a guvernului
procomunist condus de Petru Groza la 6 martie 1945, falsificarea alegerilor
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parlamentare din 19 noiembrie 1946 în beneficiul comuni[tilor [i al alia]ilor
acestora, lichidarea oric\rei opozi]ii politice în cursul anului 1947. Monarhia
constitu]ional\ era o piedic\ important\ în calea ac]iunilor antidemocratice ale
comuni[tilor, care îl oblig\ pe regele Mihai s\ abdice la 30 decembrie 1947.
Atunci s-a proclamat Republica Popular\ Român\, instaurându-se oficial
regimul comunist, care a durat pân\ la 22 decembrie 1989.
Partidul Comunist Român a fost pân\ la începutul anilor 1960 unul dintre
cei mai fideli imitatori [i alia]i ai Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. A pus
cap\t libert\]ilor fundamentale [i respect\rii drepturilor omului, înl\turând
orice form\ de pluralism politic. A na]ionalizat industria, b\ncile [i comer]ul,
dar [i casele unor familii nu odat\ modeste; a desfiin]at proprietatea privat\ în
agricultur\ [i a impus colectivizarea terenurilor agricole. A dirijat industrializarea for]at\, care imita industrializarea Uniunii Sovietice în anii 1930, [i a copiat institu]iile [i practicile de represiune politic\ sovietice. Se poate vorbi de un
gulag (sistem concentra]ionar) românesc, a[a cum s-a vorbit de gulagul sovietic.
De[i, dup\ 1960, s-a îndep\rtat într-o oarecare m\sur\ de Uniunea Sovietic\, mai ales în privin]a politicii externe, [i a atenuat represiunea politic\, PCR
a r\mas unul dintre cele mai conservatoare [i nereformate partide comuniste
din Estul Europei. În perioada când în fruntea sa s-a aflat Nicolae Ceau[escu
(1965–1989), PCR a adoptat o ideologie na]ionalist\ agresiv\ [i a impus cultul
conduc\torului s\u [i al so]iei acestuia, Elena Ceau[escu.
Pr\bu[irea regimului comunist [i executarea so]ilor Ceau[escu în decembrie
1989 a însemnat sfâr[itul totalitarismului. Înc\ de la 22 decembrie 1989 au fost
recunoscute libert\]ile cet\]ene[ti fundamentale – libertatea de exprimare [i de
asociere, temeiurile pluralismului politic [i condi]ii de baz\ pentru reconstituirea
unei vie]i politice democratice. Reconstruc]ia democra]iei în România, început\
atunci, nu însemna îns\ doar proclamarea public\ a valorilor democratice dup\
peste patru decenii de comunism. A însemnat un proces dificil, care sub unele
aspecte continu\ [i ast\zi. Noua democra]ie român\ de dup\ 1989 s-a consolidat
înfruntând mentalit\]ile [i comportamentele autoritare, intolerante, colectiviste
[i populiste, pe care o bun\ parte din societatea româneasc\ le-a mo[tenit de
la regimul totalitar comunist.

Exerci]ii
1. Prezenta]i ac]iunile întreprinse de legionari dup\ ce au ajuns la conducerea ]\rii.
Pentru r\spuns, referi]i-v\ [i la romanul Delirul de Marin Preda.
2. Împreun\ cu un coleg, scrie]i o list\ a operelor literare cunoscute de voi care au
prezentat aceast\ perioad\. Propune]i o dezbatere într-o or\ de literatur\.
3. Explica]i orintarea politic\ extern\ a Mi[c\rii Legionare a[a cum rezult\ din sursa 1.
A devenit realitate proiectul realiz\rii unei alian]e a României cu Italia [i Germania?
4. Stabili]i modul în care Partidul Comunist Român a pus cap\t libert\]ilor fundametale ale românilor. Ave]i `n aten]ie [i sursa 2.
5. Realiza]i un sondaj printre cei care au tr\it în România comunist\. Cere]i-le s\
v\ prezinte modul în care ei au resim]it înc\lcarea drepturilor fundamentale ale
omului.

60 de ani de la crearea PCR
(afiº de propagandã: apar simbolurile
des folosite de comuniºti – secera ºi
ciocanul – care sugereazã înfrãþirea
oamenilor muncii de la oraºe ºi sate).

2. Instrumentele Securit\]ii
Tovar\[i, fiecare meseria[, fiecare doctor, oricine are o unealt\ [i se îngrije[te de
ea. Dac\ frizerul are brici, dac\ dulgherul
are strung, eu spun c\ unealta noastr\
sunt informatorii. Trebuie s\ [tim care
sunt sarcinile noastre [i cu cine avem de-a
face. A[a cum muncitorul are grij\ de
uneltele lui, a[a trebuie s\ avem [i noi
grij\ de informatori. Dac\ frizerul are ca
unealt\ briciul, noi avem oameni, [i înc\
oameni vii! Asta înseamn\ c\ trebuie s\
avem grij\ de ei, s\ le d\m instruc]iuni, s\
le ar\t\m linia partidului (...).
Gheorghe Pintilie
(Pantelei Bodnarenko),
primul [ef al Securit\]ii
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Constitu]iile din România
Constitu]ia din 1866

Prima pagin\ a Constitu]iei din 1866
1. Constitu]iunea de la 1866
Titlul I. Despre teritoriul român
Art. 1. Principatele Unite Române
constituie un singur stat indivizibil, sub
denumirea de România.
Art. 2. Teritoriul României este nealienabil. (…)
Titlul II. Despre drepturile românilor
Art. 9. Românul din orice stat, f\r\
privire c\tre locul nascerei sale, dovedind
lep\darea sa de protec]iunea strein\, poate
dobândi de îndat\ exercitarea drepturilor
politice prin un vot al Corpurilor legiuitoare.
Art. 13. Libertatea individual\ este garantat\. Nimeni nu poate fi urm\rit decât
în cazuri prev\zute de legi [i dup\ formele
prev\zute de ea. (…)
Titlul III. Despre puterile statului
Art. 82. Puterile constitu]ionale ale
domnului sunt ereditare, `n linie coborâtoare direct\ [i legitim\ a m\riei sale principelui Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen,
din b\rbat `n b\rbat prin ordinul de primogenitur\ [i cu exclusiunea perpetu\ a
femeilor [i coborâtorilor lor.
Art. 93. Domnul nume[te [i revoc\ pe
mini[trii s\i. El sanc]ioneaz\ [i promulg\
legile. El poate refuza sanc]iunea sa. El
are dreptul de amnistie în materie politic\.
El nume[te sau confirm\ în toate
func]iunile publice. El este capul armatei.
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Problema realiz\rii unei Constitu]ii, nerezolvat\ în timpul domniei lui Cuza,
avea s\ constituie o necesitate urgent\ dup\ lovitura de stat de la 11 februarie
1866. Se dorea ca noua lege fundamental\ s\ creeze un cadru institu]ional solid
[i s\ inaugureze un regim politic de monarhie constitu]ional\, bazat pe principiile fundamentale ale liberalismului. Noua Constitu]ie a fost adoptat\ destul de
repede, datorit\ pericolelor externe care impuneau g\sirea unei solu]ii de compromis în pofida diferen]elor de opinii dintre grup\rile liberale [i cele conservatoare.
La baza Constitu]iei din 1866 s-a aflat textul actului fundamental din Belgia,
întrucât aceasta era o ]ar\ de dimensiuni comparabile cu ale României, se afla,
de asemenea, sub influen]a modelului francez, dar, mai ales, avea constitu]ia
cea mai democratic\ de la acea dat\. Textul rezultat din dezbaterile Adun\rii
Constituante a fost o prelucrare a Constitu]iei belgiene, care ]inea seama îns\
[i de tradi]ia actelor fundamentale care func]ionaser\ în spa]iul românesc în
prima jum\tate a secolului al XIX-lea.
Principii de baz\. Constitu]ia avea la baz\ cele trei principii esen]iale ale
ideologiei liberale: separarea puterilor; guvernarea reprezentativ\; suveranitatea na]iunii. Principiul separ\rii puterilor în stat a fost afirmat cu claritate,
f\cut efectiv prin modul în care a fost structurat sistemul institu]ional [i respectat în practica politic\ a vremii.
Definirea statutului extern al ]\rii a dat dovad\ de îndr\zneal\, întrucât, de[i
oficial România înc\ era provincie a Imperiului Otoman, nu se f\cea nicio
referire special\ la acest aspect juridic interna]ional, de dependen]\ fa]\ de
Poart\. Se preciza c\ la conducerea ]\rii trebuie s\ se afle un domn str\in dintr-o
dinastie domnitoare în Europa, ai c\rui urma[i vor mo[teni tronul pe linie
masculin\, începând cu primul n\scut.
În articolele 2 [i 3 se vorbea despre inviolabilitatea teritoriului statului, care
nu putea fi modificat decât în virtutea unei legi. Din punct de vedere administrativ, principalele unit\]i în care era împ\r]it teritoriul ]\rii erau jude]ele,
pl\[ile [i comunele.
Puterea executiv\. Constitu]ia prevedea ca puterea executiv\ s\ fie împ\r]it\ între domn [i mini[tri. Domnul îl desemna pe primul ministru, care î[i alegea apoi cabinetul, pe care îl supunea aprob\rii principelui. Guvernul avea ca
principale atribu]ii elaborarea proiectelor de legi, care erau trimise spre discu]ie
în Parlament [i gestionarea treburilor curente.
Puterea legislativ\ era împ\r]it\ între domn [i Adunarea compus\ din
Camera Deputa]ilor [i Senat. Ini]iativa legislativ\ apar]inea domnului [i Adun\rii
legislative, care puteau elabora proiecte de legi. Dup\ ce erau aprobate în
Parlament, proiectele de legi erau promulgate de domn; acesta putea refuza
promulgarea [i retrimite spre discutare proiectul respectiv.
Domnul putea dizolva Parlamentul, cu condi]ia s\ organizeze alegeri într-un
interval de maximum o lun\. De asemenea, domnul avea drept de veto, dar nu
absolut, întrucât trebuia s\ ]in\ seama de p\rerea deputa]ilor [i senatorilor [i
nu putea respinge definitiv un proiect de lege.

Capitolul 2
Membrii Adun\rii aveau dreptul de a interpela guvernul, care era obligat s\
r\spund\ prin mini[trii s\i. Senatorii [i deputa]ii puteau cere desf\[urarea unor
anchete asupra activit\]ii ministeriale.
Puterea judec\toreasc\. Constitu]ia prevedea mai multe niveluri ale instan]elor de judecat\, de la cele ordinare pân\ la instan]a suprem\, Înalta Curte de
Justi]ie [i Casa]ie. Hot\rârile judec\tore[ti se pronun]au în numele domnului,
singurul în m\sur\ s\ pronun]e gra]ierile, mai pu]in în cazul mini[trilor condamna]i, pe care nici el nu-i putea absolvi de vin\. Judec\torii erau inamovibili.
Drepturile [i libert\]ile cet\]ene[ti. Constitu]ia prevedea dreptul la liber\
asociere, libertatea persoanei [i inviolabilitatea domiciliului. Proprietatea privat\
era declarat\ sacr\ [i garantat\ de lege, libertatea con[tiin]ei, a cuvântului [i a
presei erau, de asemenea, garantate etc. Se prevedea dreptul la educa]ie,
înv\]\mântul primar fiind obligatoriu [i gratuit. Prin aceste prevederi [i principiile esen]iale care au stat la baza ei, Constitu]ia de la 1866 poate s\ fie
considerat\ pe drept una dintre cele mai liberale ale epocii.
Actul fundamental de la 1866 organiza România ca pe o monarhie constitu]ional\, guvernat\ în conformitate cu principiile liberale. Aceasta a stat la
baza institu]iilor care au oferit cadrul exerci]iului politic prin care s-a ajuns la
maturizarea clasei politice române[ti [i la evolu]ia întregii societ\]i.
Constitu]ia a fost modificat\ în 1884, ca urmare a schimb\rii sistemului de
vot, prin reducerea num\rului colegiilor electorale. Modific\ri fuseser\ impuse
[i în urma R\zboiului de Independen]\, a tratatelor de la San Stefano [i Berlin
[i a proclam\rii României ca regat.

Constitu]ia din 1923
La 19 iulie 1917, în împrejur\rile excep]ionale ale Primului R\zboi Mondial,
s-a realizat o revizuire a Constitu]iei, care era îns\ incomplet\. Pe de alt\ parte,
dup\ unirea cu Vechiul Regat a provinciilor române[ti Basarabia, Bucovina [i
Transilvania, se punea problema unei noi constitu]ii, pentru a reflecta noile condi]ii politice, economico-sociale, etnice [i institu]ionale. Devenise mai complex\
[i problema minorit\]ilor na]ionale, ap\ruser\ confesiuni care anterior nu erau
foarte importante din punct de vedere numeric în Vechiul Regat (greco-catolic\, protestant\, catolic\), iar prin tratatele de pace România era obligat\, ca
[i în 1878, s\ le garanteze drepturile.
Constitu]ia adoptat\ la 27 martie 1923 men]ine principiile generale ale
Constitu]iei din 1866 [i reproduce în cea mai mare parte textul acesteia; forma
publicat\ la 29 martie 1923 reprezint\ o adaptare a vechiului act fundamental
la noua situa]ie politic\, economic\ [i social\.

Nout\]i
}inând seama de realitatea politic\ la care se ajunsese în urma actelor de
unire cu ]ara a celorlalte provincii române[ti, dar [i ca o m\sur\ de prevedere
îndreptat\ împotriva posibilelor tendin]e separatiste, noua constitu]ie precizeaz\ clar caracterul statului: „Art.1. Regatul României este un stat na]ional,
unitar [i indivizibil”.
Întrucât prin legi organice se trecuse la exproprierea unei p\r]i a marilor
mo[ii, în vederea realiz\rii reformei agrare, în noua Constitu]ie dreptul de

Palatul Parlamentului din Bucure[ti,
construit la `nceputul anilor 1900

2. Constitu]ia din 1923
Titlul III. Despre puterile statului
Art. 33. Toate puterile statului eman\
de la na]iune, care nu le poate exercita
decât prin delega]ie [i dup\ principiile [i
regulile a[ezate în Constitu]ia de fa]\.
Art. 34. Puterea legislativ\ se exercit\
colectiv de c\tre rege [i Reprezentan]a
Na]ional\.
Reprezentan]a Na]ional\ se împarte în
dou\ adun\ri: Senatul [i Adunarea Deputa]ilor.
Orice lege cere învoirea tuturor celor
trei ramuri ale puterii legiuitoare.
Nicio lege nu poate fi supus\ sanc]iunii
regale decât dup\ ce se va fi discutat [i
votat liber de majoritatea ambelor adun\ri.
Art. 35. Ini]iativa legilor este dat\ fiec\reia dintre cele trei ramuri ale puterii
legislative. (…)
Art. 39. Puterea executiv\ este încredin]at\ regelui, care o exercit\ în modul
reglementat prin Constitu]ie.
Art. 40. Puterea judec\toreasc\ se
exercit\ de organele ei. Hot\rârile lor se
pronun]\ în virtutea legii [i se execut\ în
numele regelui.
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Carol al II-lea (dreapta) [i Ernest
Urd\reanu (între 1938–1940 ministru al
Casei Regale), la Londra, `n 1938

3. Constitu]ia din 1938
Titlul III. Despre puterile statului
Art. 45. Regele convoac\ adun\rile
legiuitoare cel pu]in o dat\ pe an, deschizând sesiunea prin mesaj, la care
adun\rile prezint\ r\spunsul lor.
Regele pronun]\ închiderea sesiunii.
El are dreptul de a dizolva ambele
adun\ri, deodat\ sau numai una din ele.
Actul de dizolvare trebuie s\ con]in\ convocarea aleg\torilor [i a noilor adun\ri.
Regele poate amâna adun\rile. Ele se
întrunesc de plin drept la împlinirea unui
an de la data amân\rii, dac\ între timp nu
au mai fost convocate. (…)
El face regulamentele necesare pentru
executarea legilor, f\r\ s\ poat\ modifica
legile [i scuti pe cineva de executarea lor.
El poate, în timpul când adun\rile
legiuitoare sunt dizolvate [i în intervalul
dintre sesiuni, s\ fac\ în orice privin]\
decrete cu putere de lege, care urmeaz\ a
fi supuse adun\rilor spre ratificare la cea
mai apropiat\ sesiune a lor.
El este Capul o[tirii.
El are dreptul de a declara r\zboiul [i
de a încheia pacea.
El confer\ gradele militare în conformitate cu legea.
El confer\ decora]iile române.
Monitorul Oficial
nr. 48/27 martie 1938
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proprietate nu mai este un drept absolut, ca în 1866, ci este nuan]at prin referirea la utilitatea social\. Astfel, bog\]iile subsolului sunt declarate proprietate
de stat (art. 19), iar c\ile de comunica]ie, apele navigabile [i flotabile [i spa]iul
atmosferic sunt incluse, la rândul lor, în domeniul public (art. 20). Apari]ia [i
dezvoltarea industriei, ca [i exemplele tulbur\rilor sociale din ultimii ani impun
interven]ia statului în rela]iile dintre patroni [i muncitori, prin precizarea c\ to]i
factorii produc]iei se bucur\ de o egal\ ocrotire [i prin prevederea asigur\rii
sociale a muncitorilor în caz de accidente (art. 21).
Textul legifera desfiin]area sistemului electoral cenzitar, la care se renun]ase
deja prin introducerea votului universal pentru b\rba]ii de peste 21 ani.
Drepturile cet\]ene[ti în general, ca [i drepturile minorit\]ilor erau definite
în conformitate cu noile tendin]e interna]ionale, iar cele din urm\ [i în func]ie
de tratatele de pace de la Paris. Astfel, în articolele 5, 7, 10 (8), 26 (28), 27
(29), apare precizarea, impus\ prin tratatele de pace: „f\r\ deosebire de origine
etnic\, de limb\ [i de religie”. Se preciza egalitatea între sexe, f\r\ îns\ a se da
dreptul de vot femeilor, cu precizarea c\ drepturile acestora vor fi reglementate
prin legi speciale. Se garanteaz\ libertatea presei, dar [i responsabilitatea
patronilor de publica]ii [i a jurnali[tilor.
Se precizeaz\ c\ Biserica Ortodox\ este biserica dominant\ în stat, dar se
acord\ un statut aparte Bisericii Greco-Catolice, privilegiat\ în raport cu alte
culte (art. 22).
În ceea ce prive[te raporturile dintre puterile statului [i func]ionarea principalelor institu]ii, revizuirile nu sunt de substan]\. Se men]ine separarea puterilor
în stat, se define[te mai bine guvernul ca organism, se precizeaz\ limitele
legislaturilor [i ale mandatelor senatorilor etc.
O noutate ar fi introducerea unui Consiliu Legislativ, care trebuia s\ avizeze
legile, dar al c\rui organism era consultativ, nu deliberativ.
În concluzie, prin aceast\ revizuire, Constitu]ia României, p\streaz\ intact
spiritul liberal al Constitu]iei din 1 iulie 1866, printr-o form\ superioar\ din punct
de vedere al tehnicii legislative [i, într-un limbaj modernizat [i specializat, adapteaz\ vechile texte la situa]ia politic\, economic\ [i social\ din România Mare.

Constitu]ia din 1938
În urma crizei ap\rute în urma alegerilor din 1937, în care niciun partid nu
reu[ise s\-[i asigure majoritatea, [i în condi]iile în care regele Carol al II-lea
dorea s\ instituie un regim de guvernare personal\, la 20 februarie 1938, o
nou\ Constitu]ie este „înf\]i[at\” poporului de c\tre rege printr-o proclama]ie.
„Învoirea” poporului a fost exprimat\ printr-un plebiscit, în care votul s-a f\cut
prin declara]ie verbal\, consemnat\ pe liste separate cu cei ce votau pentru [i
cei ce votau contra. Noua Constitu]ie a fost promulgat\ de Carol al II-lea prin
Decretul regal nr. 1045 din 27 februarie 1938, iar la o lun\ dup\ aceea, regele
avea s\ suprime [i partidele politice. Noua Constitu]ie reprezenta un abuz, nu
mai emana de la na]iune, ci de la puterea executiv\ [i nu fusese adoptat\
potrivit procedurilor de revizuire a actului fundamental.
Principiile noii Constitu]ii încetaser\ de a mai fi liberale, a[a cum se observ\
din Titlul II, care, tratând drepturile omului, vorbe[te mai întâi „Despre datoriile
românilor”, [i de-abia apoi „Despre drepturile românilor”.
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Prin Constitu]ia din 1938 era desfiin]at\ separarea puterilor în stat [i se producea o concentrare a puterii în mâinile regelui, care devenea capul statului.
Puterea legislativ\ se exercita de c\tre rege prin Reprezentan]a Na]ional\, iar
puterea executiv\ este încredin]at\ tot regelui, care o exercita prin guvernul
s\u. Regele de]inea ini]iativa legislativ\, Parlamentul fiind mult limitat în acest
domeniu. De asemenea, putea convoca, închide, dizolva ambele adun\ri sau
numai una [i le putea amâna lucr\rile. Parlamentul, chiar redus la un rol oarecum decorativ, era controlat [i prin numirea de c\tre rege a unui mare num\r
de senatori. În fapt, exerci]iul puterilor constitu]ionale trecea în mâinile regelui.
România devenea o monarhie autoritar\, în care regele nu numai c\ domnea,
dar [i guverna.

Constitu]ia din 1948
Dup\ cel de-al Doilea R\zboi Mondial, în condi]iile ocup\rii ]\rii de c\tre
sovietici, a cuceririi puterii politice de c\tre comuni[ti [i a înl\tur\rii monarhiei,
s-a pus problema adopt\rii unei noi Constitu]ii. În martie 1948, dup\ autodizolvarea fostului parlament, au fost organizate alegeri pentru noul organ reprezentativ, numit de acum înainte Marea Adunare Na]ional\. Noua Constitu]ie
era adoptat\ în unanimitate la 13 aprilie 1948. Se consfin]ea noua titulatur\ a
statului, de Republica Popular\ Român\, [i se preciza caracterul s\u de „stat
popular, unitar, independent [i suveran”, care „a luat fiin]\ prin lupta dus\ de popor,
în frunte cu clasa muncitoare, împotriva fascismului, reac]iunii [i imperialismului”.
Aparent, legea fundamental\ consfin]ea principii democratice, precum
suveranitatea poporului, votul universal: „întreaga putere de stat eman\ de la
popor [i apar]ine poporului”, care „î[i exercit\ puterea prin organe reprezentative, alese prin vot universal, egal, direct [i secret”.
De asemenea, statua egalitatea în fa]a legii pentru to]i cet\]enii Republicii
Populare Române, f\r\ deosebire de sex, na]ionalitate, ras\, religie sau grad de
cultur\. Ace[tia puteau fi ale[i (la 23 de ani) [i puteau alege (participau la vot
de la 18 ani) toate organele statului.
Printre drepturile cet\]ene[ti afirmate în Constitu]ie se aflau dreptul la
munc\, la odihn\, la înv\]\tur\. Se stipula c\ femeia avea drepturi egale cu b\rbatul, minorit\]ile na]ionale se bucurau de toate drepturile; s\n\tatea public\
era organizat\ de stat, se afirma protec]ia de c\tre stat a familiei. Teoretic, prin
Constitu]ie erau afirmate libertatea con[tiin]ei [i libertatea religioas\; libertatea
individual\ a cet\]eanului; libertatea presei, a cuvântului, a întrunirilor, mitingurilor, cortegiilor [i manifesta]iilor. Practic îns\, toate afirma]iile aparent democratice nu erau acoperite de garantarea acestor drepturi, care au fost, în marea
lor majoritate, înc\lcate sistematic în timpul regimului comunist.
Constitu]ia din 1948 nu mai prevedea principiul separ\rii puterilor în stat,
întrucât Marea Adunare Na]ional\ (MAN) devenea „organul suprem al puterii
de stat a Republicii Populare Române”, deci legislativul [i executivul se confundau. Prerogativele MAN erau: alegerea Prezidiului Marii Adun\ri Na]ionale;
formarea guvernului Republicii Populare Române; modificarea Constitu]iei; stabilirea num\rului, atribu]iilor [i denumirilor ministerelor [i desfiin]area, contopirea sau redenumirea celor existente; votarea bugetului, fixarea impozitelor [i
a modului de percepere a lor; deciderea consult\rii poporului prin referendum;
acordarea amnistiei.

Dosarele istoriei

Demonstra]ie în sprijinul adopt\rii noii
constitu]ii a Republicii Populare Române
(martie 1948)

4. Constitu]ia din 1952

Capitol introductiv
Republica Popular\ Român\ este un stat
al oamenilor muncii de la ora[e [i sate. (…)
F\urirea [i înt\rirea statului de democra]ie popular\, prietenia [i alian]a cu marea
Uniune Sovietic\, sprijinul [i ajutorul ei
dezinteresat [i fr\]esc asigur\ independen]a, suveranitatea de stat, dezvoltarea [i
înflorirea Republicii Populare Române. (…)
Politica extern\ a Republicii Populare
Române este o politic\ de ap\rare a p\cii,
de prietenie [i alian]\ cu Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste [i cu ]\rile de democra]ie popular\, o politic\ de pace [i prietenie cu toate popoarele iubitoare de pace.
Minorit\]ile na]ionale din Republica
Popular\ Român\ se bucur\ de deplin\
egalitate în drepturi cu poporul român.
Prezenta Constitu]ie a Republicii Populare Române consacr\ rezultatele ob]inute
pân\ acum de oamenii muncii, în frunte
cu clasa muncitoare, în opera de construire a societ\]ii socialiste în ]ara noastr\.
Politica statului de democra]ie popular\
este îndreptat\ spre lichidarea exploat\rii
omului de c\tre om [i construirea socialismului.
Buletinul Oficial nr. 1/27 septembrie 1952
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Nicolae Ceauºescu,
primul preºedinte al RSR

5. Constitu]ia din anul 1965
Art. 1. România este republic\ socialist\. Republica Socialist\ România este
stat al oamenilor muncii de la ora[e [i
sate, suveran, independent [i unitar.
Teritoriul este inalienabil [i indivizibil.
Art. 2. Întreaga putere în Republica
Socialist\ România apar]ine poporului, liber
[i st\pân pe soarta sa.
Art. 3. În Republica Socialist\ România,
for]a politic\ conduc\toare a întregii
societ\]i este Partidul Comunist Român.

6. Constitu]ia Republicii Socialiste
România din anul 1975
Art. 71. Pre[edintele Republicii Socialiste România este [eful statului [i reprezint\ puterea de stat în rela]iile interne [i
interna]ionale ale Republicii Socialiste
România.
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Primul pre[edinte al Prezidiului MAN a fost profesorul Constantin I. Parhon,
care oficial era [eful statului român. Prezidiul convoca Marea Adunare Na]ional\ în sesiuni ordinare [i extraordinare; emitea decrete; interpreta legile votate
de MAN; exercita dreptul de gra]iere [i comuta pedepsele; conferea decora]iile
[i medaliile Republicii Populare Române; reprezenta Republica Popular\ Român\
în rela]iile interna]ionale; acredita [i rechema, la propunerea guvernului, pe
reprezentan]ii diplomatici ai Republicii Populare Române; în intervalul dintre
sesiunile Marii Adun\ri Na]ionale, numea [i revoca mini[tri la propunerea pre[edintelui Consiliului de Mini[tri; stabilea gradele militare, rangurile diplomatice, la propunerea guvernului; în caz de agresiune, declara stare de necesitate (în
intervalul dintre sesiunile MAN); ratifica sau denun]a tratatele interna]ionale.
Puterea executiv\ (în fapt, singura putere real\ în stat) apar]inea Consiliului
de Mini[tri, compus din pre[edintele Consiliului de Mini[tri, din unul sau mai
mul]i vicepre[edin]i [i din mini[tri.
Organele locale ale puterii de stat erau consiliile populare locale.
Puterea judec\toreasc\ era reprezentat\ de instan]ele de judecat\ [i de
Curtea Suprem\, dar independen]a justi]iei era practic desfiin]at\ prin interven]ia factorului politic.
De[i Constitu]ia sus]inea garantarea propriet\]ii private „agonisit\ prin
munc\ [i economisire”, aceasta anun]a [i m\surile de cooperativizare, care
aveau s\ fie puse în practic\ mai târziu.
Legea fundamental\ din 1948 nu prevedea în mod expres c\ rolul
conduc\tor revenea Partidului Muncitoresc Român, dar organele de stat erau
subordonate acestuia. În 1952, în condi]iile unor epur\ri în rândurile partidului,
a fost promulgat\ [i o nou\ constitu]ie, care nu aducea îns\ modific\ri esen]iale celei din 1948.

Constitu]ia din 1965
În condi]iile în care începuse procesul de destalinizare [i venise la conducerea
partidului unic Nicolae Ceau[escu, odat\ cu schimbarea denumirii ]\rii în
Republica Socialist\ România, la 21 august 1965, a fost adoptat\ o nou\
Constitu]ie. Aceasta prevedea în mod explicit c\ for]a conduc\toare a întregii
societ\]i este Partidul Comunist Român [i c\ scopul tuturor „oamenilor muncii”
(nu se vorbea prea mult de na]iune) este construirea societ\]ii socialiste [i
asigurarea condi]iilor pentru trecerea la comunism.
Constitu]ia din 1965 nu aducea modific\ri importante ale atribu]iilor Marii
Adun\ri Na]ionale, care reprezenta în continuare „organul suprem al puterii de
stat, unicul organ legiuitor al Republicii Socialiste România” (art. 42).
Guvernul î[i p\stra numele de Consiliu de Mini[tri [i era definit ca organul
suprem al administra]iei de stat.
Tribunalele [i procuratura r\mâneau subordonate factorului politic,
reprezentat de Partidul Comunist.
Constitu]ia consfin]ea caracterul socialist ([i cooperatist) al propriet\]ii [i al
economiei. Statul era proprietarul bog\]iilor de orice natur\ ale subsolului,
minele, terenurile din fondul funciar de stat, p\durile, apele, izvoarele de
energie natural\; fabricile [i uzinele, întreprinderile agricole de stat, sta]iunile
pentru mecanizarea agriculturii; c\ile de comunica]ie, mijloacele de transport,
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telecomunica]iile de stat; fondul de cl\diri [i locuin]e; baza material\ a
institu]iilor social-culturale de stat.
Prima modificare important\ a Constitu]iei din 1965 dateaz\ din februarie
1968, când a avut loc reorganizarea administrativ\ a teritoriului. Se revenea la
jude]e ca forme de administrare local\, în locul regiunilor [i raioanelor de
inspira]ie sovietic\, se introducea calitatea de municipii pentru ora[ele mari.
Pe m\sur\ ce puterea personal\ a lui Nicolae Ceau[escu cre[tea, a devenit
necesar\ [i consfin]irea acestui proces prin modific\ri institu]ionale. Dup\ ce a
devenit secretar general al PCR, ales de Congresul partidului, f\r\ a mai depinde
de Comitetul Central, urm\torul pas pe calea consolid\rii sale a fost înfiin]area
func]iei de pre[edinte, la 28 martie 1974, prin modificarea Constitu]iei din 1965.
Prerogativele pre[edintelui, ales de MAN, erau foarte largi: prezida Consiliul
de Stat; reprezenta puterea de stat în rela]iile interne [i interna]ionale; era
comandantul suprem al for]elor armate [i pre[edintele Consiliului Ap\r\rii RSR;
prezida [edin]ele Consiliului de Mini[tri, atunci când era necesar; stabilea m\surile de importan]\ deosebit\ ce priveau interesele supreme ale ]\rii, care urmau
s\ fie supuse, de c\tre Marea Adunare Na]ional\, spre consultare poporului,
prin referendum; numea [i revoca, la propunerea prim-ministrului, viceprimmini[trii, mini[trii [i pre[edin]ii altor organe centrale ale administra]iei de stat;
numea [i revoca pre[edintele [i membrii Tribunalului Suprem; conferea decora]ii;
încheia tratate interna]ionale în numele Republicii Socialiste România; stabilea
rangurile misiunilor diplomatice; proclama starea de necesitate în caz de
urgen]\; emitea decrete preziden]iale [i decizii.

Constitu]ia din 1991
Dup\ c\derea regimului comunist, în decembrie 1989, România a revenit la
tradi]iile democratice dinaintea celui de-al Doilea R\zboi Mondial, în contextul
marcat de evenimente care avuseser\ loc pe plan mondial în ultimele decenii.
Schimbarea politic\ major\ a societ\]ii române[ti a fost oglindit\ în Constitu]ia
aprobat\ prin referendum în decembrie 1991 [i modificat\ apoi în anul 2003.
Palatul Parlamentului din Bucure[ti

7. Statul român
Art. 1. Statul român este stat na]ional,
suveran [i independent, unitar [i indivizibil. Forma de guvern\mânt este republica (...) Statul se organizeaz\ potrivit principiului separa]iei [i echilibrului puterilor —
legislativ\, executiv\ [i judec\toreasc\ — `n
cadrul democra]iei constitu]ionale.
Constitu]ia României, 2003
8. Teritoriul României
Art. 3. Teritoriul României este inalienabil.
Frontierele ]\rii sunt consfin]ite prin lege
organic\, cu respectarea principiilor [i a
celorlalte norme admise ale dreptului interna]ional. Teritoriul este organizat, sub
aspect administrativ, `n comune, ora[e [i
jude]e. ~n condi]iile legii, unele ora[e sunt
declarate municipii.
Constitu]ia României, 2003

Exerci]ii
1. Descrie]i contextul politic în care au fost
elaborate constitu]iile din România. Pentru
redactarea r\spunsului, v\ recomand\m
s\ recurge]i la o ax\ cronologic\.
2. Formula]i [i comenta]i deosebirile dintre
constitu]iile alc\tuite în timpul regimurilor democratice, respectiv în timpul
celor totalitare.
3. Care sunt valorile pe care le sus]in constitu]iile democratice? Dar cele pe care
afirm\ c\ le ap\r\ constitu]iile comuniste?
4. Descoperi]i [i evalua]i elementele de
continuitate din constitu]iile democratice.
5. Analiza]i dou\ dintre constitu]iile prezentate [i compara]i principiile pe care
se bazeaz\ acestea.
6. Alege]i una dintre institu]iile statului [i
analiza]i modul în care evolueaz\ potrivit
prevederilor constitu]iilor.
7. Ce realit\]i au impus organizarea
referendumului pentru introducerea
unor modific\ri ale Constitu]iei din anul
1991? Sta]i de vorb\ cu rude sau prieteni în leg\tur\ cu r\spunsul dat în timpul
acestui referendum. Dac\ a]i fi avut
drept de vot, cum a]i fi r\spuns?
Oamenii, societatea [i lumea ideilor
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STUDIU DE CAZ
*Institu]ii [i drepturi cet\]ene[ti
înscrise în Constituþia de la 1866
Constitu]ia de la 1866 a consacrat drepturile fundamentale ale cet\]eanului,
care decurgeau din aplicarea principiilor care au stat la baza acesteia: suveranitatea na]iunii, guvernarea reprezentativ\ [i separarea puterilor în stat. Puterea
total\ era de]inut\ de na]iunea român\, în ansamblul ei, [i nu de o persoan\
(principe, rege etc.) sau de un grup restrâns de indivizi. Aceast\ putere era
exercitat\ de c\tre na]iune, prin intermediul reprezentan]ilor ei, ale[i prin vot
secret de corpul electoral al cet\]enilor pe o perioad\ delimitat\.
Principalele institu]ii, independente una fa]\ de celelalte, aveau ca obiectiv,
pe de-o parte, punerea în practic\ [i garantarea drepturilor cet\]ene[ti, iar pe
de alt\ parte, urm\rirea intereselor statului [i controlul modului în care cet\]enii
se achitau de obliga]iile ce le reveneau, precum plata impozitelor, efectuarea
serviciului militar, respectarea legilor etc.

Puterea executiv\
Castelul Pele[, inaugurat în anul 1883

Constitu]iunea de la 1866
Titlul II. Despre drepturile românilor
Art. 5. Românii se bucur\ de libertatea
con[tiin]ei, de libertatea înv\]\mântului, de
libertatea presei, de libertatea întrunirilor.
Art. 7. Însu[irea de român se dobânde[te, se conserv\ [i se pierde potrivit
regulilor statornicite prin legile civile.
Numai streinii de rituri cre[tine pot
dobândi împ\mântenirea.
Art. 10. Nu exist\ în stat nicio deosebire de clas\. To]i românii sunt egali în
fa]a legii [i datori a contribui f\r\ osebire
la d\rile [i sarcinile publice.
Art. 13. Libertatea individual\ este
garantat\.
Art. 15. Domiciliul este neviolabil.
Art. 19. Proprietatea de orice natur\,
precum [i toate crean]ele asupra statului
sunt sacre [i neviolabile. Nimeni nu poate
fi expropriat decât pentru cauz\ de
utilitate public\ legalmente constatat\ [i
dup\ o dreapt\ [i prealabil\ desp\gubire.
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Puterea executiv\ era împ\r]it\ între domnitor [i mini[trii care formau
guvernul. Domnul desemna persoana primului ministru, care î[i alegea
cabinetul, apoi îl supunea aprob\rii regelui, acesta putând respinge unul sau
mai mul]i din cei desemna]i pentru a ocupa un fotoliu ministerial. Persoana
domnului era inviolabil\, iar acesta nu putea fi tras la r\spundere pentru actele
sale, iar în privin]a legilor, mini[trii erau obliga]i s\ le contrasemneze [i prin
aceasta s\ devin\ responsabili fa]\ de textul respectiv. Principalele atribu]ii ale
guvernului erau elaborarea proiectelor de legi, care erau trimise spre discu]ie în
Parlament, [i gestionarea treburillor curente ale ]\rii. Membrii familiei domnitoare nu puteau fi mini[tri. Un ministru nu putea fi absolvit de r\spunderea în
fa]a legii nici m\car printr-un ordin verbal sau scris al domnului, care nu avea
dreptul de a-l gra]ia sau de a-i mic[ora pedeapsa pronun]at\ de Curtea de
Casa]ie, singura instan]\ care avea posibilitatea s\-l judece. Mini[trii puteau fi
trimi[i în judecat\ numai de Parlament, cu cel pu]in dou\ treimi din voturile
celor prezen]i, [i de domn.

Puterea legislativ\
Puterea legislativ\ era de]inut\ de domnitor [i de Parlament (Adunarea
Legislativ\), compus din Camera Deputa]ilor [i Senat. Domnul [i Adunarea
Legislativ\ aveau dreptul de ini]iativ\ parlamentar\, adic\ puteau elabora
proiecte de legi, dar în epoc\ se cunosc pu]ine cazuri de acest fel. Proiectele
legislative erau analizate mai întâi în comitetele delega]ilor, un fel de comisii
specializate, [i apoi discutate în plen, articol cu articol. Membrii Adun\rii,
deputa]i [i senatori, nu puteau fi tra[i la r\spundere pentru declara]iile politice
[i nu puteau fi ancheta]i decât cu acordul a dou\ treimi din totalul membrilor
Adun\rii. Proiectele de legi, dup\ ce erau aprobate în Parlament, trebuiau
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promulgate de domn, care putea refuza [i retrimite spre discutare proiectul
respectiv. Domnul avea dreptul de a dizolva Parlamentul, dar era obligat s\
organizeze alegeri într-un interval de maximum o lun\. Totodat\, domnul avea
drept de veto suspensiv [i nu absolut, adic\ era obligat s\ ]in\ cont de p\rerea
deputa]ilor [i senatorilor [i nu putea respinge definitiv un proiect de lege.
O sesiune parlamentar\ începea în noiembrie [i dura pân\ la s\rb\toarea
Pa[telui, îns\ putea fi continuat\ printr-o sesiune extraordinar\, convocat\ de
domn printr-un decret, dac\ se considera necesar. Numai Senatul discuta legile
privitoare la buget [i armat\, iar deputa]ii [i senatorii erau grupa]i în colegii,
patru pân\ în 1884 [i trei dup\ acea dat\, în func]ie de venitul anual al celor
cu drept de vot. Votul cenzitar func]iona, de altfel, în întreaga Europ\, nu
numai la noi. Parlamentarii aveau dreptul de a interpela guvernul, care era
obligat s\ r\spund\ prin mini[trii s\i, [i, de asemenea, de a cere desf\[urarea
unor anchete asupra activit\]ii ministeriale. Votul era secret [i se f\cea cu bile
albe [i negre. Trebuie subliniat faptul c\, de[i guvernul a avut întotdeauna o
majoritate confortabil\, Parlamentul nu a fost o simpl\ ma[in\ de vot. Proiectele
de lege erau amendate, modificate [i uneori chiar respinse. Cu toate limitele
sale, Parlamentul a fost o important\ [coal\ politic\ necesar\ maturiz\rii clasei
politice române[ti.

Puterea judec\toreasc\
Puterea judec\toreasc\ era apanajul instan]elor de judecat\, de la cele
ordinare pân\ la instan]a suprem\, Înalta Curte de Justi]ie [i Casa]ie. Orice
hot\râre judec\toreasc\ era dat\ în numele regelui, singurul în m\sur\ s\
pronun]e gra]ierile, mai pu]in în cazul mini[trilor condamna]i, a[a cum am v\zut.
Judec\torii erau inamovibili, iar delictele de pres\ erau judecate de tribunalele
cu jura]i. Jurispruden]a se baza pe codurile moderne adoptate înc\ din timpul
domniei lui Al.I. Cuza.

Concluzii
Dou\ observa]ii se cuvin a fi subliniate. În primul rând, principiul separ\rii
puterilor reiese clar din modul în care a fost structurat sistemul institu]ional [i
trebuie s\ spunem c\ a fost respectat în epoc\. În al doilea rând, institu]ia
monarhic\, reprezentat\ de domn, apoi de rege dup\ proclamarea regatului în
1881, era deasupra celorlalte, iar cheia sistemului se afla în mâna suveranului.
Este adev\rat, puterea domnului nu este una total\, absolut\, ci este îngr\dit\
de puterea celorlalte institu]ii ale statului, dar, în ultim\ instan]\, primus inter
pares este regele, care de]ine controlul deciziei politice.
Un alt capitol fundamental al Constitu]iei era reprezentat de drepturile [i
libert\]ile cet\]enilor. Erau înscrise dreptul la liber\ asociere al persoanei, inviolabilitatea domiciliului, libertatea cuvântului [i a presei, proprietatea privat\ era
declarat\ sacr\ [i garantat\ de lege etc. Exproprierea era acceptat\ doar în caz
de interes general [i nu putea fi pus\ în practic\ decât în virtutea unei legi.
Al\turi de principiile deja amintite, aceste referiri au determinat considerarea
Constitu]iei de la 1866 drept una dintre cele mai liberale ale epocii.

Principele Carol de Hohenzollern



Cronologie

11 februarie 1866: detronarea lui
Al.I. Cuza în urma unei lovituri de stat
z 20 aprilie 1866: alegerea, în urma unui
plebiscit, ca principe domnitor al României, a lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen
z 10 mai 1866: proclamarea lui Carol ca
domnitor; ziua de 10 mai devine s\rb\toare na]ional\
z 1 iulie 1866: promulgarea Constitu]iei [i
Legii electorale
z octombrie-noiembrie: primele alegeri
organizate pe baza noii Constitu]ii
z

Exerci]ii
1. Prezenta]i contextul istoric în care a fost
alc\tuit\ Constitu]ia din anul 1866.
Crede]i c\ acesta ar fi permis formul\ri
mai radicale în privin]a drepturilor cet\]ene[ti (spre exemplu dreptul de vot universal)? Argumenta]i r\spunsul dat.
2. Numi]i institu]iile care, conform Constitu]iei din anul 1866, aplic\ principiul
suveranit\]ii na]iunii.
3. Folosi]i un text al Constitu]iei din anul
1991. Observa]i [i comenta]i modific\rile care au intervenit în privin]a drepturilor cet\]ene[ti.
4. Evalua]i schimb\rile pe care le implic\
asupra comportamentului unui om existen]a unor drepturi cet\]ene[ti mai
numeroase [i mai variate.
Oamenii, societatea [i lumea ideilor
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Procesul integr\rii europene continu\ s\ ridice,
al\turi de entuziasme, [i nelini[ti legate de structuri
tradi]ionale culturale, economice [i politice.
Problema fundamental\ a identit\]ii este modul în
care cet\]eanul î[i asum\ rela]ia cu structurile na]ionale [i
cele europene.

Integrarea european\
Identit\]i na]ionale
[i identitatea european\
1. Grete Tartler, Un referendum zilnic, 2000
Aparent e îns\ destul loc deocamdat\ în Uniunea
European\ pentru diferite na]ionalit\]i, cu diferite voin]e,
suficient loc pentru ca integrarea s\ se produc\ de la nivelul
dorit. Chiar dac\, în curând, noi na]ionalit\]i din est vor intra
în aren\. Crearea unei identit\]i europene dup\ modelul
identit\]ilor na]ionale nu e neap\rat necesar\. Iar dac\
popula]iile nu „simt” înc\, într-o mai mare m\sur\, sensul
integr\rii, acest lucru înseamn\ c\ deocamdat\ UE se bazeaz\ prea mult pe o elit\ care nu transmite suficient
informa]ia. Nu toat\ lumea a aflat c\ UE înseamn\ altceva
decât globalizarea. C\, dimpotriv\, reprezint\ un forum
unde poate fi exprimat\, ca într-un zilnic referendum, propria convingere, aceea care d\ lumii energie, for]\ motrice
[i credibilitate.

2. Lucian Boia, Dou\ secole de mitologie na]ional\, 2002
Ritmul construc]iei (Uniunii Europene) îi poate dezam\gi
pe entuzia[ti, dar nu confirm\ nici previziunile sceptice. Încetul cu încetul, Uniunea European\ progreseaz\ (...). Pasul cu
adev\rat decisiv a fost abandonarea monedelor na]ionale în
favoarea monedei unice europene, euro (...). Drapelul [i
moneda sunt cele dou\ simboluri ale oric\rei na]iuni
moderne. Germania f\r\ marc\, Fran]a f\r\ franc nu mai
sunt întru totul Germania, Fran]a. Se declan[eaz\ astfel o
evolu]ie, care poate fi ireversibil\, spre dep\[irea faptului
na]ional.
În ansamblu, predomin\ conceptul unei Europe de state,
în care na]iunile urmeaz\ s\-[i continue o existen]\ diminuat\, dar totu[i efectiv\.
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3. Percep]ii ale realit\]ilor interne [i interna]ionale
Cât\ încredere ave]i dumneavoastr\ în...
Foarte
pu]in\ %

Nu prea
mult\ %

Destul de Foarte
mult\ % mult\ %

Biseric\

3

11

37

48

Guvern

24

53

18

2

Parlament

31

51

13

1

Partide politice

42

43

7

0

Organiza]ii
neguvernamentale

19

30

19

2

Uniunea European\

11

25

38

8

NATO

12

25

35

7

Barometru de opinie public\ 2004.
Funda]ia pentru o Societate Deschis\.

4. Tratatul de la Maastricht, 1992
Preambul (... Belgia, Danemarca, Grecia, Spania, Fran]a,
Irlanda, Italia, Luxemburg, Olanda, Austria, Portugalia, Finlanda,
Suedia, Anglia [i Irlanda de Nord). Hot\râ]i s\ parcurg\ o
nou\ etap\ în procesul de integrare european\ angajat prin
crearea comunit\]ii europene, reamintind importan]a istoric\ a sfâr[itului divizãrii continentului european [i necesitatea
stabilirii unor baze solide pentru arhitectura Europei viitoare,
confirmând ata[amentul la principiile de libertate, democra]ie [i respectarea drepturilor omului [i la libert\]ile fundamentale ale statului de drept, dorind s\ înt\reasc\
solidaritatea între popoare în respectul istoriei, culturii [i
tradi]iilor lor (...) au decis s\ instituie o Uniune European\.

Cet\]enia european\
5. Agenda EU/RO
 Defini]ii:
y cet\]enia este un ansamblu de drepturi [i de responsabilit\]i;
y cet\]enia desemneaz\ un statut, deoarece prin calitatea
de cet\]ean prime[ti un set de drepturi [i libert\]i garantate de stat;
y cet\]enia este un rol pentru c\ drepturile [i responsabilit\]ile trebuie puse în practic\; statutul trebuie asumat [i
exercitat, prin participarea la via]a comunit\]ii [i a na]iunii;
y cet\]enia este leg\tura politic\ [i juridic\ pemanent\ dintre o persoan\ fizic\ [i un stat, exprimat\ printr-un ansamblu de drepturi [i îndatoriri fa]\ de acel stat.
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 Drepturi [i îndatoriri cet\]ene[ti
Drepturile [i libert\]ile cet\]ene[ti într-un stat democratic:
drepturi politice (dreptul de vot), drepturi economice (dreptul
la munc\), drepturi sociale [i culturale (dreptul la libera
circula]ie). Îndatoririle cet\]ene[ti: fidelitatea fa]\ de ]ar\,
respectarea Constitu]iei, ap\rarea ]\rii, plata taxelor [i a
impozitelor, buna credin]\ în exercitarea drepturilor.
Consiliul Europei a propus spre semnare ]\rilor membre
Conven]ia european\ a drepturilor omului înc\ din anul
1950. Prin acest document ]\rile membre se angajeaz\ s\
garanteze drepturile [i libert\]ile individuale.
Art. 14. Oricine se poate prevala de toate drepturile proclamate în prezenta Conven]ie f\r\ nici o deosebire de sex,
culoarea pielii, limb\, religie, opinie politic\ sau orice alt\ opinie,
de origine na]ional\ sau social\, de apartenen]\ la o minoritate
na]ional\, de avere, de na[tere sau orice alt\ situa]ie.
 Cet\]enie activ\
Cet\]enia activ\ [i responsabil\ este conceptul integrator al
educa]iei [i form\rii cet\]enilor. Sistemele educative au misiunea de a asigura „alfabetizarea” civic\ prin oferirea de oportunit\]i pentru dobândirea cuno[tin]elor, a capacit\]ilor [i valorilor
necesare traiului într-o societate democratic\, integr\rii socioprofesionale [i preg\tirii pentru înv\]are pe durata întregii vie]i.
 Cet\]enie multipl\
Cet\]enia a fost asociat\ cu identitatea na]ional\, statutul legal al unui cet\]ean fiind întotdeauna legat de un stat
na]ional. Mai târziu, mobilitatea indivizilor [i evolu]ia societ\]ii au condus la conceptul de „cet\]enie multipl\”
permi]ând persoanelor s\ fie simultan cet\]eni ai mai multor
]\ri. De asemenea se vorbe[te despre cet\]enia transna]ional\ — de exemplu cet\]enia european\.
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 Cet\]enie european\
Orice persoan\, având na]ionalitatea unui stat membru al
Uniunii Europene, este, în acela[i timp, [i cet\]ean al Uniunii.
Ideea introducerii unei cet\]enii europene sau unionale a
fost pus\ în discu]ie în anii 1960. Ulterior, în 1974, în cadrul întrunirii la nivel înalt de la Paris, [efii de stat [i de guvern ai statelor membre ale Comunit\]ii Europene au propus elaborarea
unei liste de drepturi pentru cet\]enii europeni. Reuniunea
[efilor de stat [i de guvern de la Fontainebleau, din 1984, a subliniat c\ trebuie dezvoltat sentimentul de apartene]\ la comunitate. La 7 februarie 1992 este semnat Tratatul de la Maastricht.
Acesta cuprinde un capitol intitulat „Cet\]enia Uniunii” cu
scopul consolid\rii rela]iilor existente între Uniunea European\
[i cet\]enii statelor membre. Cet\]enia Uniunii Europene vine
în completarea cet\]eniei na]ionale (...) f\când posibil\ exercitarea unora dintre drepturile cet\]eanului Uniunii pe teritoriul statului membru în care locuie[te [i nu numai în ]ara din
care provine, a[a cum se întâmpla înainte. A[adar, este mai
întâi necesar ca o persoan\ s\ aib\ cet\]enia unui stat membru pentru a putea beneficia de cet\]enia Uniunii Europene.

Exerci]ii
1. Analiza]i sursele 1, 2 [i 3 [i formula]i atitudinea autorilor
referitoare la raportul dintre identitatea na]ional\ [i identitatea european\.
2. Privi]i cu aten]ie câteva bancnote de 5, 10 sau 50 de euro
sau câteva monede. Descrie]i simbolurile folosite. Care
dintre ele sunt legate de identit\]i na]ionale [i care de
identitatea european\?
3. Alc\tui]i trei grupe [i folosi]i întreb\rile din sursa 4 pentru
un sondaj pe care s\ îl realiza]i printre cei apropia]i vou\
(rude, prieteni, colegi). Analiza]i r\spunsurile primite [i
compara]i-le cu cele din sondaj. Explica]i asem\n\rile [i
deosebirile pe care le constata]i.
4. În ce împrejur\ri a]i auzit discutându-se, în afara [colii,
despre modul în care aderarea României la Uniunea European\ va influen]a identitatea na]ional\? Care erau p\rerile formulate? Care este p\rerea voastr\?
5. Folosind mass-media, alc\tui]i un dosar cu informa]ii
despre modul în care au gândit sau reac]ionat persoane
din alte ]\ri europene fa]\ de proiectul Uniunii Europene.
Compara]i atitudinile lor cu cele ale românilor.
6. Comenta]i, într-un eseu, afirma]iile din sursa 3. Folosi]i
cuno[tin]ele anterioare, precum [i informa]iile referitoare
la cet\]enia european\.
Oameni, societatea [i lumea ideilor
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EVALUARE
Bacalaureat
Varianta 87. Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
„Partidul Comunist s-a identificat fidel cu interesele
sovietice, urmând aproape f\r\ excep]ie o strident\ politic\
antiromâneasc\. (...) Partidul a r\mas mereu un partid
marginal, al c\rui principal obiectiv a fost dezmembrarea
statului creat în 1918 [i nu interesul poporului român.
Astfel, în 1923, Partidul Comunist [i-a însu[it teza (Interna]ionalei Comuniste) în problema na]ional\ [i a dreptului la
autodeterminare (...), (prin care) România era declarat\ un
stat multina]ional, o crea]ie artificial\ a imperialismului
apusean. Linia antina]ional\ a comuni[tilor a fost folosit\ de
guvernul (României) pentru scoaterea partidului în afara
legii (1924)”.
Vlad Georgescu, Istoria românilor.
De la origini pân\ în zilele noastre
z

z Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:
1. Preciza]i, pe baza textului, un obiectiv al Partidului
Comunist.
2. Men]iona]i, pe baza textului, o consecin]\ a politicii
promovate de Partidul Comunist, pentru situa]ia acestuia.
3. Men]iona]i, pe baza textului, atitudinea Partidului
Comunist în raport cu Uniunea Sovietic\.
4. Men]iona]i o alt\ caracteristic\ a sistemului partidelor
politice din România interbelic\.
5. Prezenta]i un document cu rol de lege fundamental\
adoptat în România în perioada interbelic\.
6. Prezenta]i un fapt istoric desf\[urat în procesul constituirii
statului na]ional unitar român, în anul 1918.

Varianta 98. Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
,,Art. 30. Regele este Capul statului.
Art. 31. Puterea legislativ\ este exercitat\ de rege prin
Reprezenta]iunea Na]ional\. Regele sanc]ioneaz\ [i
promulg\ legile.
Art. 32. Puterea executiv\ este încredin]at\ regelui, care
o exercit\ prin Guvernul s\u.
Art. 45. Regele convoac\ Adun\rile Legiuitoare.
Art. 46. Regele nume[te [i revoc\ mini[trii s\i. El poate,
în timpul când Adun\rile Legiuitoare sunt dizolvate [i în
intervalul dintre sesiuni, s\ fac\ în orice privin]\ decrete cu

România rupându-[i c\tu[ele pe Câmpia Libert\]ii
(tablou de C.D. Rosenthal).

putere de lege, care urmeaz\ a fi supuse aprob\rilor spre
ratificare la cea mai apropiat\ sesiune a lor”.
Constitu]ia din 27 februarie 1938
z Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:
1. Preciza]i, pe baza textului dat, dou\ atribu]ii ale regelui
pe plan legislativ.
2. Men]iona]i, pe baza textului dat, o atribu]ie a regelui în
planul puterii executive.
3. Numi]i regele român în timpul c\ruia a fost adoptat\
Constitu]ia din anul 1938.
4. Prezenta]i un aspect specific regimului monarhiei
autoritare, în afara celor precizate în text.
5. Prezenta]i un fapt istoric desf\[urat în România, în anul
1940.

z
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Varianta 88. Subiectul al III-lea (22 de puncte)
z Redacta]i, în aproximativ o pagin\, un text cu caracter
istoric, în care s\ integra]i urm\torii termeni referitori la
istoria românilor: epoca medieval\, secolul al XIV-lea,
vasalitate, suzeranitate, lume rural\, stat, târg, statut
interna]ional, independen]\.
Not\. Se puncteaz\ [i utilizarea limbajului istoric adecvat,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
[i încadrarea textului în limita de spa]iu precizat\.

EVALUARE
Varianta 1. Subiectul al IV-lea (30 de puncte)

Varianta 34. Subiectul al IV-lea (30 puncte)

z Elabora]i, în aproximativ dou\ pagini, un eseu despre
situa]ia României, în prima jum\tate a secolului al XX-lea,
având în vedere:
a. men]ionarea unui eveniment politico-militar la care a
participat România în 1916–1917 [i numirea unei personalit\]i implicate în evenimentul respectiv;
b. prezentarea unui fapt istoric, din anul 1918, la care au
participat românii din Basarabia, din Bucovina sau din
Transilvania, în vederea unirii cu România;
c. men]ionarea a dou\ m\suri care au vizat unificarea
politic\ [i administrativ\ în perioada 1919–1928;
d. prezentarea unei caracteristici a regimului politic din
perioada 1938–1940;
e. men]ionarea unei consecin]e a pierderilor teritoriale din
anul 1940.
Not\. Se puncteaz\ [i utilizarea limbajului istoric adecvat,
structurarea prezent\rii, eviden]ierea rela]iei cauz\-efect,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
[i încadrarea în limita de spa]iu precizat\.
z Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:

Via]a cultural\ a minorit\]ilor na]ionale în anii 1918–1925
s-a derulat între tradi]ionalism [i modernitate. {colile române[ti, de toate gradele, erau frecventate [i de minorit\]ile
na]ionale. În acela[i timp, func]ionau [coli cu limba de predare
a minorit\]ilor na]ionale. Num\rul [colilor confesionale ale
minorit\]ilor a crescut sensibil dup\ 1918, dup\ cum se poate
constata [i în tabelul de mai jos:
Categoria
de [coli

Anul 1918

Anul 1925

catolice reformate luterane catolice reformate luterane
Primare

367

362

258

Licee

13

9

Civile

25

3

Comerciale

1

–

425

684

268

9

17

11

11

5

48

19

8

4

4

3

–

z Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:

1. Men]iona]i evenimentul în urma c\ruia în România tr\iesc
minorit\]i na]ionale.
2. Preciza]i, pe baza textului, o caracteristic\ a vie]ii culturale
din anii 1918–1925 a minorit\]ilor na]ionale din România.
3. Preciza]i, pe baza tabelului, un alt drept al minorit\]ilor
na]ionale din România, în afara celui la educa]ie.
4. Prezenta]i documentul care se refer\ la drepturile minorit\]ilor na]ionale din România unit\.

z Elabora]i, în aproximativ dou\ pagini, un eseu despre
evolu]ia sistemului constitu]ional în România, între anii 1866
[i 1938, având în vedere:
a. men]ionarea a dou\ motive pentru care a fost adoptat\
Constitu]ia din anul 1866;
b. prezentarea a câte unui motiv al adopt\rii Constitu]iei din
anul 1923 [i a Constitu]iei din anul 1938;
c. precizarea a dou\ principii comune înscrise în cele trei
constitu]ii ale României adoptate în perioada 1866–1938;
d. men]ionarea a dou\ deosebiri dintre prevederile oric\ror
dou\ constitu]ii ale României adoptate în perioada
1866–1938.
Not\. Se puncteaz\ [i utilizarea limbajului istoric adecvat,
structurarea prezent\rii, eviden]ierea rela]iei cauz\-efect,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
[i încadrarea eseului în limita de spa]iu precizat\.

Preg\tire
Citi]i cu aten]ie textele de mai jos:
A. „Art. 3. Siguran]a personal\, adec\ nimeni s\ nu
poat\ fi pedepsit decât pe temeiul legilor [i în urmarea unei
hot\râri judec\tore[ti.
Art. 8. Reforma [coalelor pe o temelie larg\ [i na]ional\,
spre r\spândirea lumin\rilor în tot poporul”.
Peti]iunea-proclama]ie a boierilor moldoveni,
27 martie 1848
B. „Art. 7. Na]iunea român\ cere libertatea de a vorbi,
de a scrie [i de a tip\ri f\r\ nici o censur\, prin urmare
pretinde libertatea tiparului.
Art. 8. Na]iunea român\ cere asigurarea libert\]ii personale, nimenea s\ nu se poat\ prinde sub vreun pretext politic”.
Peti]iunea na]ional\, 4 mai 1848
z

z Pornind de la textele date, r\spunde]i urm\toarelor
cerin]e:
1. Preciza]i, pe baza textelor date, dou\ drepturi sau libert\]i
cet\]ene[ti.
2. Men]iona]i, pe baza textelor date, contextul în care sunt
formulate aceste cereri.
3. Numi]i un document prin care aceste cereri devin realit\]i
confirmate.
4. Prezenta]i un aspect specific regimului totalitar, referindu-v\
la drepturile [i libert\]ile cet\]ene[ti.

Oamenii, societatea [i lumea ideilor
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STATUL {I POLITICA
Autonomii locale [i institu]ii centrale
în spa]iul românesc (secolele IX-XVIII)
Întemeierea statelor medievale române[ti

Cetatea bizantinã de la Enisala
(jud. Tulcea, secolele X-XI)
1. Discursul lui Menumorut
în fa]a solilor lui Arpad
Spune]i-i lui Arpad, ducele Ungariei,
st\pânul vostru, datori îi suntem ca un
prieten unui prieten, în toate care îi sunt
necesare, fiindc\ este om str\in [i de multe
duce lips\. Teritoriul îns\ pe care l-a cerut
bun\voin]ei noastre nu i-l vom ceda niciodat\, cât vom tr\i. Ne-a p\rut r\u c\
ducele Salanus (conduc\tor al bulgarilor
din dreapta Tisei) i-a cedat un foarte mare
teritoriu, fie din dragoste, dup\ cum se
spune, fie de fric\, ceea ce se neag\. Noi
îns\, nici din dragoste, nici de fric\, nu-i
ced\m din p\mânt, chiar [i cât cuprinde
un pumn, de[i a zis c\ este dreptul lui. {i
vor-bele lui nu ne tulbur\ inima, de[i ne-a
ar\tat c\ descinde din neamul regelui
Attila, care se numea biciul lui Dumnezeu,
[i chiar dac\ pe calea violen]ei a r\pit
acest teritoriu de la str\mo[ul meu, dar
acum îns\, gra]ie st\pânului meu, împ\ratul din Constantinopol, nimeni nu poate
s\ mi-l smulg\ din mâinile mele.
Cronica lui Anonymus
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Primele forma]iuni politice
Apari]ia primelor forma]iuni politice române[ti se plaseaz\ în cadrul unor
evolu]ii interne care au f\cut posibil\ cristalizarea structurilor statale, dar [i al
unui context interna]ional favorabil. În centrul [i r\s\ritul Europei, ultimele
invazii se prelungesc pân\ în secolul al XIII-lea, iar marile puteri din zon\,
Imperiul Bizantin, Regatul Ungariei (dup\ anul 1000) [i Regatul Poloniei, î[i
împart sferele de influen]\, iar uneori încearc\ s\-[i impun\ st\pânirea propriu-zis\
asupra spa]iului românesc.
Vreme de câteva sute de ani, dup\ retragerea aurelian\, sursele istorice nu
au pomenit în spa]iul carpato-dun\rean decât diferite popula]ii migratoare,
întrucât acestea erau singurele care aveau o organizare politic\ [i mai ales militar\, pe care documentele o g\seau demn\ de consemnat. La vremea respectiv\, cei care consemnau în scris evenimentele politice (inclusiv militare) sau
istorice nu se refereau, în general, la aspectele etnice ale popula]iilor men]ionate. Chiar atunci când apare ca atare termenul de na]iune, acesta desemneaz\
acea parte din popula]ia unei structuri politice calificat\ s\ participe la via]a
politic\ a respectivei structuri (indiferent de aspectele etnice ale popula]iei
majoritare sau ale conduc\torilor). Na]iunea în sens etnic nu apare mai
devreme de secolul al XIX-lea. Era a[adar normal, din perspectiva epocilor
respective, ca popula]iile romanizate [i mai apoi românii din spa]iul carpatodun\reano-pontic s\ nu apar\ în documentele scrise decât în m\sura în care fie
intr\ în rela]ie cu actori recunoscu]i ai scenei politice a vremii, fie ajung s\-[i
constituie propriile structuri politice.

Forma]iuni politice în Transilvania
Din secolul al IX-lea îns\, în contextul în care ungurii a[eza]i în Pannonia
încep s\-[i manifeste interesul pentru Transilvania, sursele men]ioneaz\ forma]iuni politice ale popula]iei române[ti de la nord de Dun\re.
Astfel, Cronica notarului anonim (Anonymus) al regelui Ungariei Bela al III-lea,
scris\ probabil prin secolul al XII-lea, dar oglindind evenimente de la sfâr[itul
secolului al IX-lea, relateaz\ conflictele care i-au opus pe ungurii în expansiune
spre r\s\rit unor forma]iuni politice de dincolo de Tisa. Aceste forma]iuni, de
tipul cnezatelor sau voievodatelor, forme de organizare influen]ate de cele ale
slavilor, dar devenite specifice popula]iei române[ti, erau situate în Biharea
(condus\ de Menumorut), în Banat, cu centrul probabil la Cuvin (Glad) [i în
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2. Despre Glad
XLIV. (…) (Arpad) a hot\rât s\ trimit\
o armat\ împotriva ducelui Glad, care
avea st\pânirea de la râul Mure[ pân\ la
fort\rea]a Horom, din neamul c\ruia, dup\
mult timp, a descins Ohtum (Ahtum), pe care
l-a ucis Sunad. (…) {i în acest r\zboi au
murit doi duci ai cumanilor [i trei cneji ai
bulgarilor [i însu[i Glad, ducele lor, s-a salvat
luând-o la fug\, dar toat\ armata lui s-a
topit ca ceara de fl\c\rile focului [i a fost distrus\ de ascu]i[ul s\biilor. (…) V\zând aceasta,
Glad, ducele acestora, a trimis soli la ei
pentru a cere pace [i le-a dat castrul de
bun\voie, împreun\ cu diferite daruri. (…)
Cronica lui Nestor
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inima Transilvaniei, având drept centru posibil D\bâca (Gelu). Gelu este sigurul
dintre ace[ti conduc\tori locali numit de Anonymus blach, adic\ român, în
condi]iile în care popula]ia din zon\ era departe de a fi omogen\ din punct de
vedere etnic. Realitatea personajelor [i întâmpl\rilor pomenite de Anonymus a
început s\ fie contestat\ de unii istorici maghiari [i austrieci începând din secolele
XVIII–XIX, în contextul în care românii din Transilvania cereau drepturi politice [i
na]ionale. Chiar dac\ exist\ o doz\ de fabula]ie în povestea notarului anonim,
deoarece nu rareori istoricii medievali sim]eau nevoia s\-[i înfrumuse]eze pove[tile cu elemente dramatice, este dincolo de îndoial\ faptul c\ în perioada în
care a scris Anonymus exista con[tiin]a unei anteriorit\]i a românilor în Transilvania
[i a unor forma]iuni politice în stare s\ opun\ rezisten]\ ungurilor. O confirmare
indirect\ a acestor realit\]i o aduce Cronica lui Nestor, din secolul al XII-lea, care
p\stra amintirea faptului c\, la trecerea lor prin Carpa]ii P\duro[i, spre Panonia,
ungurii i-au g\sit acolo pe români [i pe slavi.
Din secolul al X-lea dateaz\ men]iunile unor forma]iuni politice în Dobrogea, reintrat\ în sfera de domina]ie bizantin\. Chiar dac\ nu putem spune
nimic sigur despre etnia unor conduc\tori precum jupan Dimitrie, consemnat
într-o inscrip]ie de la Mircea Vod\, sau despre jupan Gheorghe, men]ionat în
complexul de la Basarabi, probabil c\ forma]iunile politice pe care le conduceau
îi includeau [i pe români. Tot în Dobrogea, în secolul al XI-lea, în condi]iile
apari]iei unor noi valuri de migratori, precum pecenegii, uzii, cumanii, Ana
Comnena îi pomene[te pe Tatos, Seslav [i Satza, de origine probabil peceneg\,
[efi ai unor forma]iuni politice din care îns\ puteau face parte [i români.

Prezen]a cuman\ pe teritoriul românesc a fost important\, întrucât
ace[tia constituie în zon\, pentru câteva
genera]ii, un factor politic [i militar
influent, iar colaborarea lor cu românii
de la nord, dar [i de la sud de Dun\re
a avut de spus un cuvânt în procesul
constituirii statelor medievale române[ti.
z Colaborarea dintre cumani [i români avea s\ ias\ cu putere în eviden]\ în timpul r\scoalei antibizantine a vlahilor [i bulgarilor de la sud
de Dun\re (1185–1186), condus\ de
fra]ii Petru [i Asan. Lupta împotriva
împ\ratului Isaac al II-lea Angelos a
fost urmat\ de constituirea ]aratului
vlaho-bulgar (numit în istoriografie [i
al doilea ]arat bulgar). Romanitatea
conduc\torilor noii forma]iuni politice
de la sud de Dun\re este consemnat\
cu claritate în coresponden]a purtat\
de Ioni]\ Caloian (fratele mai mic al
lui Petru [i Asan) cu papa Inocen]iu
al III-lea, de la care încerca s\ ob]in\
recunoa[terea titlului de ]ar. Din nevoi
militare [i politice, ]aratul vlaho-bulgar
se orienteaz\ spre o consolidare a
leg\turilor cu popula]ia cuman\ de la
nord de Dun\re (a c\rei st\pânire îi
cuprindea [i pe români).
z
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Maturizarea forma]iunilor politice

Voievodul Gyula se predã
regelui Ungariei
(miniatur\ de epoc\)

3. Despre Gelu
Tuhutum, tat\l lui Horca, cum era el
om priceput, dup\ ce a început s\ afle de
la locuitori despre bun\t\]ile }\rii Ultrasilvane, unde st\pânirea o ]inea un oarecare
blach Gelu, a început s\ ofteze, dac\ n-ar fi
posibil, prin gra]ia ducelui Arpad, domnul
s\u, s\ ob]in\ }ara Ultrasilvan\, pentru
sine [i urma[ii s\i. (…) Locuitorii acelui p\mânt sunt cei mai s\rmani oameni din
toat\ lumea, fiind blachi [i slavi, fiindc\ nu
au alte arme, nici arcuri [i s\ge]i, [i ducele
lor, Gelu, este cel mai pu]in tenace [i nu
are în jurul s\u osta[i buni [i nu
îndr\zne[te s\ se împotriveasc\ vitejiei
ungurilor, c\ci are multe de îndurat de la
cumani [i pecenegi.
XXVI. (…) Tuhutum s-a preg\tit cu
osta[ii s\i [i, dup\ ce [i-a l\sat tovar\[ii s\i
acolo, a plecat peste p\duri, c\tre r\s\rit,
contra lui Gelu, ducele blachilor. Iar Gelu,
ducele ultrasilvan, aflând despre venirea
lui, [i-a strâns armata [i, foarte repede, a
pornit c\lare în calea lui, pentru a-l opri la
por]ile Meze[ului, dar Tuhutum, traversând
p\durea într-o zi, a sosit la râul Alma[.
Atunci ambele armate au ajuns fa]\ în
fa]\, între ele g\sindu-se numai râul. Ducele
Gelu, cu arca[ii s\i, voia s\-i opreasc\ acolo.
Cronica lui Anonymus
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Secolele XI–XII au fost caracterizate de o tendin]\ general\ de extindere
teritorial\ [i de amplificare a func]iilor forma]iunilor existente în spa]iul românesc, mai ales în interiorul arcului carpatic. E posibil ca în aceast\ zon\ procesul
de constituire [i de maturizare a forma]iunilor politice s\ fi fost impulsionat [i
accelerat de confruntarea cu tendin]ele expansioniste ale regatului maghiar.
Acestea s-au materializat în cucerirea treptat\ a Transilvaniei, pe parcursul a
câtorva sute de ani, între secolul al IX [i secolul al XI-lea.
În Transilvania, regalitatea maghiar\ î[i impunea autoritatea prin
intermediul nobililor unguri, de]in\tori de fiefuri, în virtutea rela]iilor vasalice
care îi legau de regele Ungariei. Parte din aceste fiefuri, care se bucurau, la
rândul lor, de o important\ autonomie fa]\ de regalitatea magiar\, se
constituiser\ pe structurile vechilor forma]iuni politice premaghiare, pe care le
cuceriser\. Astfel, pe la 1003, regele maghiar {tefan I îl înfrânge cu greu pe
Gyula, st\pânitor al fostei ]\ri a lui Gelu, care avea centrul la Alba-Iulia
(B\lgrad). În Banat, în regiunile st\pânite alt\dat\ de Glad, domnea Ahtum, cu
centrul la Morisena, unde întemeiase [i o m\n\stire ortodox\. Rezisten]a din
partea aristocra]iei maghiare, dornice s\-[i p\streze autonomia dobândit\, dar
[i a elementului românesc i-a determinat pe regii maghiari s\ colonizeze alte
neamuri, precum secuii, de origine turcic\, stabili]i în sud-estul Transilvaniei,
sa[ii (a[eza]i în zonele unde aveau s\ întemeieze Sibiul, Bra[ovul, Sighi[oara,
Bistri]a etc.), cavalerii teutoni (care primesc în 1211 }ara Bârsei, în schimbul
c\reia trebuiau s\ apere frontierele r\s\ritene ale regatului [i s\ fac\ [i
prozelitism catolic în rândul popula]iei române[ti sau turanice).
Înt\rirea autorit\]ii regale maghiare asupra Transilvaniei a fost marcat\ de
tendin]a general\ de reducere a autonomiilor locale în favoarea unor institu]ii
centrale, chiar dac\ procesul nu a fost nici rapid, nici întotdeauna reu[it. Astfel,
regii maghiari impun institu]ii inspirate de modelul occidental, dintre care
comitatele, tocmai pentru c\ ofereau o baz\ legal\ de manifestare a
autonomiei locale, au fost acceptate. Dar încercarea de a organiza Transilvania
într-un principat (ceea ce, de altfel, [i ilustra perceperea ei ca o entitate aparte
în cadrul regatului), în 1111, a e[uat. În 1176 se revenea la institu]ia voievodatului, de îndelungat\ tradi]ie. Dac\ zonele centrale ale Transilvaniei sunt
cuprinse în structura institu]iilor regalit\]i maghiare, în regiunile m\rgina[e
supravie]uiesc autonomiile române[ti, sub forma ]\rilor Bârsei, Amla[ului,
F\g\ra[ului, Maramure[ului, cu importante func]ii de ap\rare a grani]elor. În
schimbul serviciilor lor militare [i a fidelit\]ii fa]\ de regatul maghiar, acesta le
recuno[tea autonomia. Tocmai din astfel de autonomii române[ti tradi]ia vrea
s\ fi pornit ini]iativa întemeierii statelor române[ti extracarpatice Moldova [i
}ara Româneasc\.

Formarea statelor medievale
În secolul al XIII-lea, în vreme ce Transilvania î[i continua existen]a în cadrul
regatului maghiar, se contureaz\ din ce în ce mai clar forma]iunile politice ale
românilor din exteriorul arcului carpatic. Astfel, în 1234, o bul\ papal\ men]iona existen]a unor elemente de ierarhie bisericeasc\ ortodox\, ceea ce implica
[i o organizare politic\.

Capitolul 3
În secolul al XIII-lea, întreg spa]iul românesc avea s\ fie marcat de marea
invazie t\tar\ din 1241, care a distrus [i a dezorganizat totul, în pofida unor
încerc\ri de rezisten]\ locale, ce demonstreaz\ c\ existau deja elemente de
organizare politic\. Românii încercaser\, împreun\ cu secuii, s\ apere trec\torile
transilv\nene, iar în exteriorul Carpa]ilor t\tarii se confrunt\ cu un a[a-numit
Mi[elau, probabil Seneslau, care apare mai târziu în documente.
Marea invazie t\tar\ a pulverizat cnezatele [i voievodatele române[ti
preexistente, dar a dezorganizat [i regatul ungar, care, în ultima perioad\, î[i
extinsese domina]ia [i asupra spa]iului extracarpatic. Astfel, presiunea
maghiar\ asupra spa]iului românesc scade [i sunt create condi]ii favorabile
afirm\rii politice la sud [i la r\s\rit de Carpa]i. Domina]ia mongol\ instituit\ în
zon\ a permis, pe de o parte, cristalizarea unor institu]ii r\mase apoi caracteristice statelor medievale române[ti (birurile, scutirile, organizarea sistemului
de po[t\ etc.), iar pe de alta, a f\cut apel, în guvernare, la reprezentan]i din
rândul popula]iei române[ti. Ace[tia, spre sfâr[itul secolului, în condi]iile diminu\rii puterii mongolilor, au profitat de situa]ia dobândit\, în scopul definirii unor
autonomii române[ti care au stat la baza viitoarelor state medievale.
Dup\ trecerea primului [oc al invaziei, regalitatea maghiar\ încearc\ s\
recâ[tige terenul pierdut la sud de Carpa]i, aducându-i, în 1247, în }ara Severinului, pe cavalerii ioani]i. Diploma de privilegii care le este acordat\ permite
surprinderea tipurilor de forma]iuni teritoriale care existau în zon\. În primul
rând, se contura }ara Severinului (Banatul), crea]ie a regalit\]ii maghiare în
vederea asigur\rii controlului asupra zonei. Apoi, existau voievodatele lui
Litovoi, în }ara Ha]egului [i nordul Olteniei, [i al lui Seneslau, în nord-vestul
Munteniei. În al treilea rând, în câmpia oltean\ fiin]au cnezatele lui Ioan [i Farca[.
Diploma ofer\ [i informa]ii asupra stratific\rii sociale, care este întotdeauna
legat\ de apari]ia statului, consemnând diferen]ele dintre ]\rani [i mai-marii
p\mântului (rustici, în opozi]ie cu majores terrae, sugereaz\ deja existen]a
unor categorii privilegiate). De asemenea, aceste forma]iuni statale, aflate sub
autoritatea, m\car nominal\, a regelui maghiar, aveau propriile for]e militare,
întrucât se specifica obliga]ia lor de a da ajutor armat ioani]ilor.
De la sfâr[itul secolului al XIII-lea, se poate urm\ri felul în care, pe mai multe
etape, se desf\[oar\ procesul desprinderii forma]iunilor române[ti de sub autoritatea maghiar\ [i al constituirii statelor medievale române[ti. Trebuie s\
vedem aceste forma]iuni integrate în sistemul feudo-vasalic de tip apusean, pe
care regalitatea maghiar\ încerca s\-l instituie, astfel încât încerc\rile lor de
autonomizare se încadreaz\ în procesul, mai amplu, de f\râmi]are politic\ [i de
dec\dere a autorit\]ii centrale prin care trecea în epoc\ Ungaria medieval\.

}ara Româneasc\
În 1277, încercarea voievodului Litovoi (cel de la 1247 sau un urma[ cu
acela[i nume) de a înl\tura suzeranitatea maghiar\ duce la moartea acestuia [i
la capturarea fratelui s\u, B\rbat. Acesta se r\scump\r\, spun documentele,
„cu o sum\ nu mic\ de bani”, ceea ce ilustreaz\ for]a economic\ pe care o
avea forma]iunea politic\ oltean\. Teritoriile recucerite de regele maghiar
r\mân totu[i, în virtutea sistemului feudo-vasalic, în st\pânirea voievodului, cu
condi]ia ca acesta s\-i recunoasc\ suzeranitatea.

Biserica ortodox\ din Densu[, jude]ul
Hunedoara (secolul al XIII-lea)

4. Diploma cavalerilor ioani]i (1247)
(...) Îi d\m [i îi d\ruim lui (preceptorul
ospitalierilor) [i, prin dânsul, numitei case,
întreaga }ar\ a Severinului, împreun\ cu
mun]ii ce ]in de ea [i cu toate celelalte ce
atârn\ de ea, precum [i cu cnezatele lui
Ioan [i Farca[, pân\ la râul Olt, afar\ de
p\mântul cnezatului voievodului Litovoi,
pe care îl l\s\m românilor a[a cum l-au
st\pânit ace[tia [i pân\ acum. (...) {i mai
îng\duim ca jum\tate din toate veniturile
[i foloasele ce se vor strânge pe seama
regelui de la românii care locuiesc în }ara
Litua – în afar\ de }ara Ha]egului cu cele
ce ]in de dânsa – s\ le culeag\ sus-zisa
cas\. Mai voim ca sus-zi[ii români s\ ajute
pe sus-zi[ii fra]i cu mijloacele lor ost\[e[ti
(...). Pe lâng\ aceasta, am d\ruit amintitului preceptor [i prin dânsul casei
ospitalierilor toat\ Cumania, de la râul Olt
[i mun]ii Transilvaniei, sub acelea[i îndatoriri ce sunt ar\tate mai sus cu privire la
}ara Severinului.
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Înfrângerea armatei regale maghiare
de c\tre oastea lui Basarab
(Cronica pictat\ de la Viena)
5. Despre români
(…) Dup\ cum am aflat, în episcopatul
cumanilor sunt ni[te oameni care se
numesc valahi, care, de[i dup\ nume se
socot cre[tini, îmbr\]i[ând diferite rituri [i
obiceiuri într-o singur\ credin]\, s\vâr[esc
fapte care sunt potrivnice acestui nume.
C\ci, nesocotind biserica roman\, primesc
toate tainele biserice[ti nu de la venerabilul nostru frate (…), episcopul cumanilor, care e diecezan al acelui ]inut, ci de la
ni[te pseudoepiscopi care ]in ritul grecilor,
iar unii, atât unguri, cât [i teutoni, împreun\ cu al]i drept-credincio[i din regatul
Ungariei, trec la ei ca s\ locuiasc\ acolo [i
astfel, alc\tuind un singur popor cu
pomeni]ii vlahi, nesocotindu-l pe acesta,
primesc sus-numitele taine spre marea
indignare a drept-credincio[ilor [i spre o
mare abatere a credin]ei cre[tine.
Bula papal\ din 1234 (dat\ de papa
Grigore al IX-lea c\tre viitorul rege Bela
al IV-lea (1235-1270)
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Înl\turarea total\ a suzeranit\]ii maghiare asupra teritoriului de la sud de
Carpa]i are loc la cump\na secolelor XIII-XIV. Tradi]ia p\strat\ de cronicile muntene vorbe[te de un „desc\lecat” al lui Negru Vod\, pornit cu ai s\i din }ara
F\g\ra[ului pe la 1290. Sâmburele real al tradi]ie se leag\ de desfiin]area, de
c\tre regalitatea maghiar\, a autonomiei }\rii F\g\ra[ului la 1291, ceea ce i-a
putut determina pe unii dintre frunta[ii românilor de acolo s\ treac\ la sud de
Carpa]i. Ora[ul Câmpulung, unde s-ar fi a[ezat Negru Vod\, poart\ [i el
amprenta elementului transilvan, prin coloni[tii sa[i care îl locuiesc, [i devine
prima capital\ a }\rii Române[ti [i necropol\ domneasc\. De asemenea, realitatea unui desc\lecat de la nord de Carpa]i pare a fi sugerat\ chiar de numele
de Basarab, de origine cuman\, consemnat în documente în }ara Ha]egului.
Mai clar este documentat\ istoric întemeierea }\rii Române[ti prin unirea
teritoriilor oltene ale voievodatului lui Litovoi cu cele ale voievodatului arge[ean
al lui Seneslau sub domnia lui Basarab, pe la 1300. Afirmarea independen]ei
fa]\ de regatul maghiar se f\cea în contextul colabor\rii românilor cu t\tarii,
bulgarii [i sârbii. Factorul de putere reprezentat de regatul maghiar nu putea fi
îns\ ignorat [i, în 1324, Basarab se recuno[tea vasal al regelui Carol Robert de
Anjou, care, la rândul s\u, îi recuno[tea domnia asupra unei ]\ri sud-carpatice
unificate (Terra Transalpina). La scurt\ vreme îns\, regele maghiar considera c\
Basarab [i-a nesocotit obliga]iile vasalice [i în 1330 era declan[at\ o campanie
împotriva }\rii Române[ti, condus\ chiar de Carol Robert de Anjou. Pentru a
evita distrugerile r\zboiului, Basarab se ofer\ se restituie regelui Banatul
Severinului [i s\-i pl\teasc\ 7 000 de m\rci de argint, echivalând cu 74 kg aur.
Suma este un indiciu al for]ei economice de]inute de voievodatul muntean,
care poate fi legat\ [i de controlul segmentului final al drumului comercial care
lega Europa Central\ [i Marea Neagr\ prin intermediul gurilor Dun\rii. Carol
Robert refuz\ oferta, armata maghiar\ aparent victorioas\ se întoarce spre
Transilvania, dar într-o trec\toare, nelocalizat\ cu exactitate, dar intrat\ în istorie
sub numele Posada, pe care i l-a dat Iorga, românii îi surprind [i îi masacreaz\
pe unguri, al c\ror rege scap\ cu greu. Victoria de la 1330 consfin]ea independen]a }\rii Române[ti [i demonstra for]a noului stat.
Ulterior, raporturile cu Ungaria au fost reluate în contextul necesit\]ii de a
duce o lupt\ comun\ pentru eliminarea t\tarilor din regiune. Acesta este contextul în care Basarab cucere[te sudul Moldovei actuale, ceea ce explic\ numele
de Basarabia extins apoi asupra întregului teritoriu dintre Prut [i Nistru. Regele
ungar interpreta îns\ jur\mântul de vasalitate prestat de domnul }\rii
Române[ti ca o recunoa[tere a faptului c\ acesta ar fi de]inut întreaga ]ar\
(inclusiv teritoriile nou cucerite de Basarab) ca feud\, de la el.
În contextul unor astfel de preten]ii maghiare, urma[ul lui Basarab, Nicolae
Alexandru, î[i ia în 1359 titlul de „singur st\pânitor” (samodîrje], autocrat) [i
creeaz\ mitropolia }\rii Române[ti, dependent\ de Constantinopol. Erau
m\suri care respingeau, în acela[i timp, [i preten]iile politice, [i încerc\rile de
catolicizare, v\zute ca un mijloc de mai bun\ integrare a voievodatului muntean
în sfera de influen]\ [i chiar de domina]ie direct\ maghiar\.
Dup\ noi confrunt\ri, Vladislav Vlaicu (1364–1377) se recunoa[te din nou
vasal al regelui Ungariei, de la care prime[te ca feude Severinul [i F\g\ra[ul,
inaugurând astfel o îndelungat\ tradi]ie de st\pânire muntean\ asupra acestor
regiuni integrate regatului maghiar.
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Moldova
Din secolul al XIII-lea, teritoriul Moldovei se afla sub domina]ia t\tarilor, care
î[i stabiliser\ un centru politic la gurile Dun\rii. Pe aici trecea [i importantul
drum comercial care lega zone din Europa Central\ (Polonia) cu Marea Neagr\,
ceea ce a favorizat în mare m\sur\ unificarea economic\ a acestui spa]iu.
Evolu]ia spre cristalizarea unor forma]iuni politice în aceast\ zon\ este
ilustrat\ de un document din 1332 al cancelariei papale; acesta vorbea despre
„puternicii acelor locuri” care confiscaser\ bunurile episcopiei Cumaniei. Unirea
acestor forma]iuni a fost favorizat\ de lupta regalit\]ii maghiare pentru
înl\turarea domina]iei t\tare [i de succesele lui Basarab.
Ini]iativa regelui maghiar de a ap\ra hotarele r\s\ritene ale Ungariei a
condus la crearea unei m\rci de ap\rare în nordul Moldovei, condus\ de
voievodul Drago[ din Maramure[, la 1347. Tradi]ia istoric\ a p\strat amintirea
particip\rii românilor de peste Carpa]i la întemeiere în legenda „desc\lecatului”. În realitate, dependen]a lui Drago[ fa]\ de coroana maghiar\ [i nemul]umirile românilor maramure[eni fa]\ de politica regelui maghiar de desfiin]are
a autonomiei Maramure[ului au condus la o prim\ încercare, nereu[it\, de
înl\turare a domina]iei ungare, sub conducerea altui voievod din Maramure[,
Bogdan. În 1364–1365, în acela[i timp cu conflictele care aveau loc între
Muntenia [i Ungaria, suzeranitatea maghiar\ este înl\turat\ [i statul moldovean se constituie ca entitate de sine st\t\toare.
Pân\ la sfâr[itul secolului al XIV-lea, Moldova se extinde spre sud, înglobând
gurile Dun\rii, astfel încât Roman I (1392–1394) se putea intitula „domn din
munte pân\ la mare”. Extinderea teritorial\ a fost întov\r\[it\ [i de o necesar\
centralizare a institu]iilor statului [i o clarificare religioas\, în vremea lui Petru I
(1377–1392); dup\ ezit\ri între Roma [i Constantinopol, domnia opteaz\
pentru ortodoxie, punând astfel bazele întemeierii Mitropoliei de la Suceava.
Pentru a contracara preten]iile maghiare, în 1387, Petru I depune jur\mânt
de vasalitate regelui Poloniei, Vladislav I Iagello, inaugurând astfel principala
direc]ie de politic\ extern\ a Moldovei pentru viitoarea perioad\.

Dobrogea
În secolul al XIV-lea se constituia [i la sud de Dun\re un stat independent,
al c\rui nucleu a fost reprezentat de }ara Cavarnei, cu centrul la Caliacra, condus\ de Balica (1346–1354).
Ulterior, în urma particip\rii la un r\zboi civil în Imperiul Bizantin, Dobrotici
(1354–1386) a primit titlul de „despot”, care era acordat rudelor sau alia]ilor
Imperiului [i care îl plasa, cel pu]in formal, în cadrul ierarhiei imperiale. Urma[ul
s\u, Ivanco (1386–1391), se desprinde din sfera st\pânirii bizantine [i bate
moned\ proprie, pentru a-[i marca independen]a.
În condi]iile apropierii Imperiului Otoman de linia Dun\rii, Dobrogea, al
c\rei conduc\tor disp\rea în luptele cu turcii, risca s\ fie transformat\ în
pa[alâc. Acesta este momentul în care domnitorul }\rii Române[ti, Mircea cel
B\trân (1386–1418) intervine [i o ia în st\pânire. Dobrogea avea s\ r\mân\ în
componen]a statului muntean pân\ în 1417 sau 1420, când este cucerit\ de
turci [i r\mâne sub st\pânire otoman\ pân\ la 1878.

Biserica în\l]at\ de Drago[ la Putna,
jude]ul Suceava (secolul al XIV-lea)
6. Un neam scitic (pecenegii), pr\dat zi de
zi de sarma]i (cumani), p\r\sindu-[i s\la[ele, a coborât la Dun\re. Cum aveau
nevoie s\ se în]eleag\ cu cei care locuiesc
la Dun\re, c\zând de acord asupra acestui
lucru, au intrat în tratative cu conduc\torii
lor, cu Tatos, numit [i Chalis, [i cu Sestlav
[i cu Satza – c\ci trebuie s\ amintesc [i
numele celor mai de seam\ dintre dân[ii
(...), unul ]inând în st\pânirea sa Dristra,
ceilal]i Vicina [i celelalte.
Ana Comnena, Alexiada

Dicþionar
Cumani – popor asiatic mongol, aflat în
secolul al IX-lea între fluviile Ural [i Volga,
de unde a înaintat treptat pân\ în teritoriul
cuprins între fluviul Don [i Carpa]i; au
st\pânit aceste teritorii, sub numele de
Cumania, pân\ dup\ mijlocul secolului al
XIII-lea.
Fief – în dreptul feudal, domeniu de]inut
de un vasal care recunoa[te suzeranitatea
seniorului care i-l încredin]ase în schimbul
unor slujbe (consilium et auxilium, sfat [i
ajutor militar).
Vasal – în dreptul feudal, persoan\ care
recunoa[te suzeranitatea unui senior de la
care prime[te în concesiune un teritoriu,
fief, în schimbul anumitor servicii.
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Dicþionar
Ioani]i (cavaleri) – ordin c\lug\resc militar
al Sfântului Ioan de Ierusalim, întemeiat în
secolul al XI-lea pentru a oferi asisten]\
pelerinilor care mergeau la Locurile Sfinte.
Marc\ – provincie de grani]\ cu rol militar
în cadrul regatelor occidentale.
Suzeranitate – în dreptul feudal, calitate,
putere a suzeranului (seniorul de care
depindeau vasalii); teritoriu asupra c\ruia
se exercit\ puterea suzeranului.
Teutoni (cavaleri) – ordin religios [i militar
creat de crucia]ii germani în 1198, cu
recrutare din rândul nobilimii germane;
atinge apogeul în secolul al XIV-lea;
decade datorit\ Reformei în secolul al
XVI-lea [i este suprimat de Napoleon în
1809.
Turanic (popula]ie) – popula]ii turcice din
Asia Central\.

Istoria altfel
În cronicile maghiare medievale se
spune c\, în urma a[ez\rii secuilor în regiunile r\s\ritene ale Transilvaniei, ace[tia ar fi preluat de la români scrierea
(cel mai probabil fiind vorba de sistemul
însemn\rilor pe r\boj).

z

Transilvania fusese organizat\ ca un voievodat, ceea ce sugereaz\ c\ î[i
men]inea o anumit\ individualitate politico-administrativ\ în cadrul regatului
maghiar. Conducerea sa se baza pe colaborarea „st\rilor” sau „na]iunilor”
privilegiate: nobilimea (în special maghiar\), patriciatul (or\[enii boga]i – în
special sa[i) [i frunta[ii secuilor.
Frunta[ii românilor au f\cut ini]ial parte dintre st\rile privilegiate, dar, din
secolul al XIV-lea, ei sunt exclu[i treptat din rândul acestora. În 1366, în contextul afirm\rii independen]ei românilor la sud [i est de Carpa]i, ca [i al op]iunii
statelor extracarpatice pentru ortodoxie, regele Ludovic I condi]ioneaz\ calitatea
de nobil de apartenen]a la catolicism. În acest fel, nobilii români care doresc s\-[i
p\streze statutul accept\ catolicismul [i treptat se maghiarizeaz\, iar cei care
r\mân credincio[i propriei confesiuni religioase î[i pierd statutul privilegiat [i
decad în rândul ]\ranilor.
Românii î[i p\streaz\, m\car pentru o vreme, o autonomie relativ\ [i o
organizare proprie, sub conducerea cnezilor [i voievozilor în unele zone
m\rgina[e ale Transilvaniei, precum }ara Ha]egului, }ara F\g\ra[ului, a Maramure[ului [i în districtele române[ti ca }ara Zarandului sau Banat. În timp îns\,
în contextul ac]iunii de centralizare politic\ [i de restaurare a autorit\]ii regale
maghiare, aceste autonomii sunt tot mai restrânse.
În concluzie, în vreme ce la sud [i la r\s\rit de Carpa]i românii î[i consolidau
independen]a, în Transilvania se producea evolu]ia invers\, aceasta fiind tot
mai profund integrat\ în structurile regatului ungar. Aceast\ evolu]ie
divergent\ este una din principalele cauze pentru care, în condi]iile în care în
perioada medieval\, în Europa, se constata o tendin]\ destul de r\spândit\ de
unificare teritorial\ a popula]iilor de acela[i neam, în spa]iul românesc se men]ine diviziunea politic\. Pe de alt\ parte, constituirea statelor medievale
române[ti extracarpatice a creat cadrul propice unei dezvolt\ri economice [i
culturale care a permis, al\turi de lupta împotriva expansiunii otomane,
conservarea identit\]ii poporului român.

Structuri institu]ionale
Transilvania

Fortifica]iile cet\]ii Câlnic
(jud. Alba, secolul al XIII-lea)
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Integrat\ politic regatului maghiar, Transilvania cunoa[te o organizare
institu]ional\ de tip occidental, care presupune, la nivel local, institu]ii de tipul
comitatelor [i scaunelor s\se[ti [i secuie[ti. În comitate existau adun\ri ale
st\rilor privilegiate, adun\ri ale nobilimii, iar la nivelul voievodatului se adunau
congrega]ii generale ale nobilimii. Acestea discutau [i rezolvau în principal
probleme judiciare. Voievodul era reprezentantul regalit\]ii, dar simpla
men]inere a func]iei sugereaz\, dac\ nu autonomia Transilvaniei în cadrul
regatului, m\car con[tiin]a unei individualit\]i distincte a acesteia.
Dup\ înfrângerea armatei maghiare în fa]a turcilor la Mohacs (1526) [i
pr\bu[irea regatului ungar în 1541, Transilvania se organizeaz\ ca un principat
autonom sub suzeranitate otoman\. Institu]ia voievodului dispare treptat, iar
congrega]iile nobiliare se transform\ în adunare a privilegia]ilor (Dieta), care
avea între atribu]ii alegerea principelui. Se men]ineau autonomiile s\se[ti [i
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secuie[ti. În ceea ce-i prive[te pe români, ace[tia nu mai f\ceau parte din 1437
din sistemul na]iunilor privilegiate (în sensul na]iunii medievale, ca parte a
corpului politic). Feudalizarea accentuat\ a societ\]ii ardelene în cadrul
regatului maghiar dusese la maghiarizarea (înso]it\ de catolicizarea) treptat\ a
nobilimii române[ti, astfel încât românii particip\ din ce în ce mai rar la
congrega]iile generale, sfâr[ind prin a fi înl\tura]i complet din via]a politic\ a
]\rii. Corolarul religios al acestei excluderi politice l-a reprezentat nerecunoa[terea ortodoxiei între religiile oficial acceptate în voievodat [i ulterior în
principat.
Dup\ instalarea st\pânirii habsburgice în Transilvania, la sfâr[itul secolului
al XVII-lea, organizarea politico-administrativ\ a principatului este, în linii mari,
men]inut\. Împ\ratul prelua [i titlul de principe, iar conducerea propriu-zis\ a
Transilvaniei nu mai era asigurat\ de Diet\, ale c\rei atribu]ii au fost restrânse,
ci de un „guberniu”, condus de un guvernator militar. Cancelaria aulic\ de la
Viena coordona conducerea principatului.
Din punct de vedere religios, secolul al XVIII-lea aduce un element nou, [i
anume Unirea cu Roma, acceptat\ de o parte a românilor transilv\neni în
schimbul promisiunilor de a li se conferi drepturi similare cu ale celorlalte
na]iuni. Promisiunile din Diploma leopoldin\ (1701), care îi num\ra pe uni]i
între privilegia]i, din punct de vedere politic, indiferent de statutul lor social
(inclusiv ]\ranii), nu au fost niciodat\ onorate, dar contactele mai sus]inute cu
Apusul, devenite posibile pentru unii dintre preo]ii uni]i, trimi[i la studii la
Roma, au contribuit la redefinirea identit\]ii române[ti în jurul originii latine [i
la înt\rirea ideii na]ionale române prin intermediul mi[c\rii Supplex-ului [i al
{colii Ardelene.

}ara Româneasc\ [i Moldova
Dup\ constituirea ca state în secolul al XIV-lea, în cele dou\ ]\ri extracarpatice se constat\ un lent proces de cristalizare institu]ional\. Principala
institu]ie era domnia, asumat\ de un „mare voievod [i domn”, „de sine
st\t\tor”, proprietar, de drept, al întregului teritoriu al ]\rii [i c\ruia to]i locuitorii îi datorau ascultare în calitate de supu[i. Domnul avea atribu]ii militare, ca
[ef al o[tirii, administrative – numind dreg\torii [i, ajutat de sfatul boieresc [i
de cancelaria domneasc\, luând deciziile necesare conducerii ]\rii, judiciare –
fiind instan]\ suprem\ de judecat\. De asemenea, domnul era ap\r\tor al
bisericii [i colabora din punct de vedere religios cu ierarhia ecleziastic\.
Mitropoliile celor dou\ ]\ri extracarpatice au avut un rol important în consolidarea autorit\]ii domne[ti [i a structurilor statale, în general. În primele secole
de dup\ întemeiere, fiscalitatea era relativ redus\, veniturile domniei provenind
nu atât din impozite (biruri), cât din beneficiile aduse de drumurile comerciale
care str\b\teau spa]iul românesc. Tendin]a general\, în secolele XV–XVI, era de
înt\rire a autorit\]ii domnului în raport cu marea boierime [i alte posibile centre
de putere (cum au fost ora[ele).
Sfatul domnesc avea rolul de a-l consilia pe domn [i era la început compus
din marii boieri, în calitatea acestora de mari proprietari de p\mânturi, iar apoi,
pe m\sura cristaliz\rii institu]ionale, din boierii cu dreg\torii precizate. Se
constat\ în acest caz o evolu]ie similar\ celei din Occident, unde la început din

Clo[ca [i Horea, conduc\torii
r\scula]ilor de la 1784

7. Puterea domnitorului
Dreptul de a declara r\zboi, de a încheia pace, de a face vreo alian]\, de a
trimite soli la domnii vecini pentru treburile ]\rii a fost refuzat domnilor Moldovei.
Din contr\, li s-a l\sat libertatea întreag\ [i
mai toat\ puterea pe care o avusese mai
înainte de a face legi, de a pedepsi pe
locuitori, de a face boieri ori de a le lua
boieria, de a pune d\ri, ba chiar de a face
episcopi [i alte lucruri de acest fel.
Puterea domnului se întinde nu numai
peste boierii [i cet\]enii Moldovei, dar [i
peste negustorii turci [i peste al]i oameni
de orice condi]ie, cât\ vreme se afl\ în
teritoriul lui. Via]a [i moartea acestora le
are în mâinile lui. Dac\ a pedepsit pe un
acuzat cu moartea, cu b\taia, cu exilul ori
cu confiscarea averilor, m\car [i pe nedrept
[i tiranic, cei interesa]i pot s\-l roage [i s\-i
scrie c\r]i de iertare, dar nimeni nu poate
s\-l contrazic\ sau înc\ [i mai pu]in s\-i
stea împotriv\ la ceea ce domnul a hot\rât. Dimpotriv\, dac\ va fi vrut s\ pue în
libertate pe cineva condamnat la moarte
de toat\ ]ara, nimeni nu poate s\ se opue
voin]ei lui sau s\-l duc\ la pedeaps\ cu
for]a, dac\ este ap\rat de domn.
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei
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Domnul Alexandru Moruzi îl prime[te pe
ambasadorul britanic la Curtea Nou\
din Bucure[ti (19 iulie 1794)

Domnitorul fanariot Nicolae Mavrogheni
obi[nuia s\ se plimbe prin Bucure[ti,
într-o tr\sur\ tras\ de cerbi
(1789, gravur\ dup\ un desen
de Paulus Petritsch)

Istoria altfel
Alexandru Ipsilanti a fost domn al
}\rii Române[ti (1774–1782, 1796–1797)
[i al Moldovei (1786–1788). S-a preocupat de dezvoltarea înv\]\mântului,
reorganizând Academia Româneasc\
de la Sfântul Sava.
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consiliul regal f\ceau parte persoane importante din anturajul regal [i doar în
timp atribu]iile acestora au fost precizate. De asemenea, boierii care alc\tuiau
sfatul se vor transforma treptat, în limbajul documentelor vremii, din boieri ai
domniei mele, în boieri ai ]\rii, marcând astfel procesul de cristalizare a
institu]iilor domniei ca stat.
Adun\rile st\rilor privilegiate nu au cunoscut îns\ aceea[i evolu]ie din
Occident, unde din secolul al XIV-lea au devenit parteneri ai puterii centrale în
procesul de luare a deciziilor. Acestea nu au fost convocate cu regularitate, fiind
rar consultate în probleme fiscale sau administrative. Au avut uneori rolul de a
sanc]iona alegerea unui domn, anumite m\suri de politic\ extern\ (legate în
general de cuantumul obliga]iilor b\ne[ti fa]\ de Înalta Poart\) sau de
reorganizare general\ a societ\]ii (reformele lui Constantin Mavrocordat, la
jum\tatea secolului al XVIII-lea).
Dup\ stabilirea domina]iei otomane, apar schimb\ri [i în structura
institu]ional\ a statelor extracarpatice. Domnul, ini]ial ales de boieri [i
confirmat de Poarta otoman\, începe, din secolul al XVI-lea [i mai ales din
veacul urm\tor, s\ fie de fapt numit de turci. Din secolul al XVIII-lea, dispare [i
domnia p\mântean\, în intervalul 1711/1716–1821 domnii fiind ale[i de Poart\
dintre grecii din Fanar. Domnii fanario]i sunt integra]i în ierarhia administrativ\
otoman\, domnia într-unul din Principatele Române urmând func]iei de mare
dragoman al Por]ii (interpret-traduc\tor al limbilor str\ine, inaccesibile din
motive religioase otomanilor, implicat astfel în rela]iile politico-diplomatice ale
Por]ii cu marile puteri). Domnii principatelor erau asimila]i unui pa[\ cu dou\
tuiuri (cozi de cal, în num\r de 1, 2 sau 3, care marcau rangul generalilor-pa[ale
turci), responsabili numai în fa]a sultanului. În afara garan]iilor de fidelitate, pe
care Înalta Poart\ le lua în considerare la numirea domnilor, aceasta era
condi]ionat\ sau m\car influen]at\ de plata unor sume de bani considerabile.
Acelea[i sume importante se pl\teau [i pentru confirmarea sau prelungirea
domniilor. Dup\ aprecieri generale, mai bine de jum\tate din veniturile principatelor erau preluate uneori de Poart\ numai pentru prelungirea domniilor.
Principala func]ie a statului devine cea fiscal\. Concuren]a pentru ocuparea
tronului, ca [i sporirea continu\ a obliga]iilor fa]\ de Poart\, în condi]iile în care
comer]ul interna]ional nu mai aducea beneficiile anterioare, Marea Neagr\
devenind un lac turcesc, au condus la o cre[tere excesiv\ a fiscalit\]ii. Veniturile
mai mari ale domniei nu au putut fi îns\ folosite pentru constituirea unui aparat
de stat modern, a[a cum s-a întâmplat în Occident în perioada modern\,
întrucât acestea erau orientate spre Istanbul. O anumit\ similitudine cu evolu]ia
occidental\ se constat\ în secolul al XVIII-lea, când fanario]ii, în c\utare disperat\ de venituri, încearc\ o ra]ionalizare a structurilor sociale [i o eficientizare
a aparatului administrativ, atât la nivel local, cât [i la nivel central. Printr-o
seam\ de reforme, ei încearc\ s\ reglementeze cuantumul [i modalit\]ile de
plat\ ale contribu]iilor c\tre domnie, s\ stabilizeze masa de contribuabili
(mereu predispus\ la str\mut\ri din pricina instabilit\]ii fiscale), s\ defineasc\
principalele categorii sociale [i raporturile dintre ele sau dintre acestea [i
domnie, s\ asigure o anumit\ stabilitate social\ (unele m\suri în favoarea reglement\rii raporturilor între ]\rani [i proprietari, limitarea abuzurilor administrativ-fiscale sau judec\tore[ti, preocup\ri pentru aprovizionarea ora[elor
cu alimentele necesare popula]iei, m\suri protec]ioniste pentru a favoriza
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produc]ia local\ de vinuri [i rachiuri [i a impulsiona dezvoltarea me[te[ugurilor,
acordarea de mici ajutoare sc\p\ta]ilor, orfanilor [i invalizilor, care nu-[i puteau
câ[tiga existen]a muncind etc.).
Pe fondul nevoii permanente de bani a domnilor fanario]i, s-a generalizat
sistemul venalit\]ii (al vânz\rii, chiar în sistem de licita]ie) dreg\toriilor. În
m\sura în care de]inerea unei dreg\torii în aparatul domnesc echivala cu
înnobilarea (intrarea în rândul boierilor), venalitatea func]iilor a favorizat
ascensiunea social\ a oamenilor care acumulaser\ un anumit capital, b\nesc
sau funciar, dar care prin na[tere nu apar]ineau boierimii.
Domnii fanario]i reformeaz\ sau înfiin]eaz\ o seam\ de institu]ii în spa]iul
social, edilitar sau al înv\]\mântului. Unele dintre vechile institu]ii ale ]\rii intr\
îns\ într-un proces de dezagregare, foarte evident în cazul o[tirii. Dispari]ia
o[tirii e legat\ în principal de dispari]ia func]iei externe a principatelor, care
erau considerate de Poarta Otoman\ [i de celelalte puteri europene drept
teritorii autonome în cadrul Imperiului Otoman.
De[i, din punctul de vedere al m\surilor pe care le-au ini]iat, domnii fanario]i
se aseam\n\ despo]ilor lumina]i din restul Europei, acestea nu au avut întotdeauna rezultatele scontate, iar contemporanii lor [i-au tr\it adesea propriul
timp istoric drept o perioad\ traumatizant\. Durata scurt\ a domniilor (în
medie 2,5–3 ani), cele [ase r\zboaie între marile puteri în care au fost implicate
principatele în timpul fanario]ilor (cu toate implica]iile lor, teatru de opera]ii
militare, ocupa]ii militare, pierderi teritoriale etc.), epidemiile de cium\ [i
perioadele de foamete, care adesea înso]esc r\zboaiele, fiscalitatea excesiv\,
conflictele latente sau f\]i[e dintre marea boierime local\ [i domnitorii greci, au
f\cut ca domniile acestora s\ fie percepute într-o manier\ negativ\ în raport cu
epocile istorice anterioare.

8. Despre domnitor
1. Domnitorul trebuie s\ imite pre cât cu putiin]\ sfânta natur\ [i s\ fie c\tre
to]i comp\timitor, ner\zbun\tor, r\bd\tor, blând, nep\rtinitor, necoruptibil, s\ nu
dea crez\mânt lesne [i f\r\ cercetare calomniilor (...).
7. Domnitorul în statul s\u are putere deplin\ [i discre]ionar\.
8. Domnitorul trebuie s\ opreasc\ pe cei puternici de a v\t\ma pe cei mici [i
pe cei ce ap\r\ pe ace[tia.
9. Domnitorul trebuie s\ opreasc\ faptele ilegale [i violente, precum [i
vânz\rile silnice sau care se fac de favoare, asemenea [i câ[tigurile cele nedrepte
[i daunele.
10. Domnitorul trebuie s\ îngrijeasc\ pentru pacea general\ [i s\ cerceteze
despre ho]i [i f\c\tori de rele pentru ca s\-i pedepseasc\ dup\ cuviin]\. (...)
12. Când cineva va merita pedeaps\ [i osând\, domnitorul pe acela s\-l
pedepseasc\, iar lucrurile lui s\ nu i le ia, ci s\ i le lase la urma[ii [i la mo[tenitorii
s\i.
13. Domnitorul mai înainte de toate trebuie s\-[i p\streze mâinile curate c\tre
Dumnezeu [i c\tre lege, adic\ s\ fie pios [i drept [i s\ nu aib\ osebite
considera]iuni pentru nimine. (...)”.
Mihail Fotino, Manual de legiuiri, 1765 (}ara Româneasc\)

Domni]a Elena (fiica domnitorului
Mihai {u]u), `n costum oriental

Exerci]ii
1. Formula]i contextul în care sunt consemnate informa]ii despre autonomiile
locale din spa]iul intracarpatic.
2. Explica]i provenien]a surselor istorice
referitoare la Dobrogea [i interesul
pentru acest spa]iu.
3. Evalua]i importan]a factorilor interni [i
externi în constituirea autonomiilor locale
în spa]iul românesc în secolele IX–XII.
4. Analiza]i sursele 1, 2 [i 3 [i prezenta]i:
a. cauzele interesului regatului maghiar
pentru regiunea „de dincolo de p\duri”;
b. mijloacele, diplomatice [i militare folosite de cei trei conduc\tori locali în conflictul cu regatul maghiar;
c. rezultatul final al acestor confrunt\ri;
d. compara]i cele constatate de voi cu
relatarea f\cut\ de Cronica lui Nestor
despre acelea[i evenimente. Sunt deosebiri? Dac\ da, de ce crede]i c\ exist\?
5. Alege]i una dintre institu]iile medievale
române[ti [i urm\ri]i-i evolu]ia pân\ `n
secolul al XVIII-lea. Folosi]i [i sursele 7 [i 8,
precum [i ilustra]iile.
Statul [i politica
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Statul român modern:
de la proiect politic la realizarea
României Mari (secolele XVIII-XX)

Tudor Vladimirescu
(tablou de Th. Aman)
1. Proclama]ia de la Pade[
(ianuarie-februarie 1821)
(...) Fra]ilor l\cuitori ai }\rii Rumâne[ti,
veri de ce neam ve]i fi! (...)
Veichilul lui Dumnez\u, prea puternicul nostru împ\rat, voe[te ca noi, ca
ni[te credincio[i ai lui, s\ tr\im bine. Dar
nu ne las\ r\ul ce ni-l pun peste cap c\peteniile noastre!
(...) S\ s\ aleag\ din c\peteniile noastre cei care pot s\ fie buni. Aceia sunt ai
no[tri [i cu noi dinpreun\ vor lucra binele,
ca s\ le fie [i lor bine, precum ne sunt
f\g\dui]i (...).
{i iar s\ [ti]i ca nimenea dintre noi nu
este slobod (...), ca s\ s\ ating\ m\car de
un gr\un]i, de binele sau de casa vreunui
negu]\tor, oro[an sau ]\ran sau de al
vreunui l\cuitor, decât numai binele [i averile cele r\u agonisite ale tiranilor boieri s\
s\ j\rtfeasc\: îns\ al c\rora nu vor urma
noa\ – precum sunt f\g\dui]i – numai al
acelora s\ s\ ia pentru folosul de ob[te!
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Statul român modern, înainte de a deveni o realitate institu]ional\, a fost
imaginat ca proiect politic de genera]ii întregi de gânditori sau de practicieni ai
politicii. Acest proiect a început s\ se contureze în secolul al XVIII-lea, devenind
din ce în ce mai complex pe m\sur\ ce diferite aspecte ale sale treceau din
planul ideilor în cel al realiz\rilor efective.
Proiectul politic al statului român modern s-a raportat întotdeauna, pe de o
parte, la realit\]ile autohtone, pe de alt\ parte, la raportul de for]e dintre marile
puteri ale timpului. Formulat ini]ial ca alternativ\ la regimul fanariot, a avut o
important\ conota]ie na]ional\.
Contestarea domniilor fanariote s-a f\cut pe calea pamfletelor [i a memoriilor politice. Momentele de vârf ale produc]iei [i r\spândirii acestora se înregistreaz\ în anii 1769–1774 (interna]ionalizarea problemei orientale, prin
asumarea de c\tre Rusia a rolului de protectoare a cre[tinilor din Imperiul Otoman) [i 1821–1831. Reformele preconizate vizau, în primul rând, reorganizarea
administrativ\ [i refacerea poten]ialului distrus al ]\rii, prin desfiin]area venalit\]ii slujbelor, instituirea unui sistem modern de retribuire a dreg\torilor [i
introducerea responsabilit\]ii lor, sistem fiscal ra]ional [i eficient, liberalizarea
comer]ului, sprijinirea dezvolt\rii me[te[ugurilor [i a manufacturilor, dezvoltarea înv\]\mântului, ap\rarea propriet\]ii, egalitatea tuturor cet\]enilor în fa]a
legii, libertatea cuvântului, a tiparului, a dreptului de asociere [i de deplasare în
afara grani]elor.
În ceea ce prive[te forma de guvern\mânt, majoritatea covâr[itoare a autorilor opteaz\ pentru un regim monarhic în varianta sa româneasc\, respectiv
domnia. Ca tipuri de regim monarhic, se propun absolutismul, cu varianta
despotismului luminat sau domnia m\rginit\. Teoria domniei constitu]ionale se
bucur\ de o larg\ popularitate în ambele Principate. Întreaga construc]ie politic\ pe care o propuneau autorii memoriilor [i programelor politice era una de tip
reformist, în care opera de rea[ezare a societ\]ii trebuia înf\ptuit\ de cârmuire.
Chiar domnii fanario]i au promovat numeroase m\suri novatoare. Cu
excep]ia caracterului na]ional al domniei [i a problemelor legate de raporturile
politice cu Înalta Poart\, multe dintre reformele propuse de boierime au fost
ini]iate sau încercate de domnii fanario]i, dar instabilitatea domniilor (determinat\
în principal de cauze externe) a f\cut ca acestea s\ cad\ repede în desuetudine.

Tudor Vladimirescu [i domniile p\mântene
În ultimul deceniu al epocii fanariote, lumea cre[tin\ sud-est european\
intra într-un proces de radicalizare politic\. O societate secret\, Eteria, avea ca
scop eliberarea grecilor, cu sprijinul Rusiei, pe fondul unei r\scoale generale a
cre[tinilor din Balcani. Mi[carea stabilise leg\turi [i cu boierii români, inclusiv cu
aceia de la vârful ierarhiei politice.
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La cump\na anilor 1820–1821, trei mari boieri munteni gândesc organizarea
unei r\scoale pentru ob]inerea vechilor privilegii ale ]\rii, alegându-l comandant
militar pe Tudor Vladimirescu, mic boier cunoscut pentru rela]iile cu Eteria [i
pentru sentimentele sale antifanariote [i antiturce[ti. În ianuarie 1821, Tudor
a fost învestit cu conducerea militar\ a r\scoalei; la rândul s\u, a semnat o
conven]ie militar\ cu eteri[tii, cu scopul îndep\rt\rii domina]iei otomane. Dup\
moartea, în condi]ii suspecte, a ultimului domn fanariot al }\rii Române[ti,
Tudor a guvernat ]ara timp de câteva luni. Între timp îns\, din ra]iuni diplomatice, Rusia a dezavuat public Eteria [i tulbur\rile pricinuite de aceasta în
Principate. Pozi]ia Rusiei [i iminen]a interven]iei militare otomane l-au determinat pe Tudor s\ încerce o apropiere de Poart\, prin incriminarea exclusiv a
fanario]ilor. Dac\ din perspectiva româneasc\ aceast\ pozi]ie putea fi convenabil\, din pespectiva antiotoman\ a Eteriei, a fost asimilat\ tr\d\rii. La sfâr[itul lui mai 1821, Tudor a fost judecat, condamnat [i executat de eteri[ti.
Documentele mi[c\rii conduse de Tudor Vladimirescu sunt alc\tuite dintr-o
seam\ de proclama]ii [i din Cererile norodului românesc, combina]ie de program
politic [i act cu valoare constitu]ional\, atât timp cât domnul, la instalare, ar fi
trebuit s\ jure pe acest document. Acestea demonstreaz\ caracterul
preponderent politic al revoltei armate a lui Tudor Vladimirescu. Pe m\sura
contur\rii tot mai clare a pericolului interven]iei militare otomane, programul
social se estompeaz\ tot mai mult. Cererile norodului românesc con]in o serie
nesistematizat\ [i adesea vag\ de proiecte de reform\, dintre care multe se
reg\sesc [i în scrierile boierilor reformatori. Nu mai cere nici m\car îndep\rtarea
imediat\ a fanario]ilor, ci doar limitarea abuzurilor acestora.
Interven]ia militar\ otoman\ a pus cap\t mi[c\rii lui Tudor Vladimirescu.
Elita politic\ româneasc\ a recuperat îns\, prin redactarea unui num\r impresionant de memorii [i proiecte de reform\, întregul ]el declarat (antifanariot) al
acesteia. În septembrie 1822, Poarta a acceptat restaurarea domniilor p\mântene, numindu-i pe Grigore al IV-lea Dimitrie Ghica în }ara Româneasc\ [i pe
Ioni]\ Sandu Sturdza în Moldova.
Revenirea la domniile p\mântene poate fi interpretat\ ca o schimbare de
regim politic, în m\sura în care institu]ia domniei devine na]ional\ (p\mântean\). Structura organiz\rii de stat (institu]iile) nu s-a modificat pân\ la adoptarea
Regulamentelor organice (1831–1832). În deceniile 3 [i 4 ale secolului al XIX-lea,
boierimea reformatoare a redactat zeci de proiecte, vizând modernizarea
organiz\rii interne [i, în primul rând, redactarea unor legi fundamentale.
Nevoia de reoganizare intern\ era recunoscut\ [i în principalele acte interna]ionale referitoare la Principate. Tratatul de la Adrianopol (1829) consacra
individualitatea politic\ a }\rilor Române, instituia oficial protectoratul rusesc
asupra acestora [i prevedea reorganizarea administrativ\ intern\ în temeiul
unor noi regulement\ri, viitoarele Regulamente Organice.



Cronologie

1711/1716–1821: domniile fanariote în
}ara Româneasc\ [i Moldova
z 1821: mi[carea condus\ de Tudor
Vladimirescu în }ara Româneasc\
z 1821–1822: ocupa]ie militar\ turceasc\
z 1822–1828: Grigore al IV-lea Dimitrie
Ghica (}ara Româneasc\) Ioni]\ Sandu
Sturdza (Moldova)
z 1828–1834: ocupa]ie militar\ rus\
z 1831–1832: introducerea Regulamentelor organice
z 1834–1842: Alexandru Ghica (}ara
Româneasc\)
z 1842–1848: Gheorghe Bibescu (}ara
Româneasc\)
z 1834–1849: Mihail Sturdza (Moldova)
z iunie-septembrie 1848: guvern revolu]ionar/locotenen]\ domneasc\ (}ara
Româneasc\)
z 1849: Conven]ia de la Balta-Liman
z 1849–1856: Barbu {tirbei (}ara Româneasc\) Grigore Alexandru Ghica
(Moldova); ocupa]ii militare succesive
(ruse, austriece, otomane)
z

Regulamentele organice [i domniile regulamentare
Regulamentele organice au intrat în vigoare în decembrie 1831 în }ara
Româneasc\ [i în ianuarie 1832 în Moldova. Din punct de vedere al con]inutului, cuprindeau, pe lâng\ reguli pentru organizarea puterilor statului, norme
de drept administrativ sau financiar sau chiar dispozi]ii de drept civil, deoarece

Gheorghe Bibescu, domnitorul
}\rii Române[ti (1842–1848)
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Conduc\torii revolu]iei din 1848 din }ara
Româneascã (gravur\ contemporan\)
2. Proclama]ia de la Islaz (iunie 1848)
În numele poporului român, (...)
Respect c\tre proprietate, respect c\tre
persoane. (...)
Pe scurt, poporul român recapitulând
decret\:
1. Independen]a sa administrativ\ [i
legislativ\ (...) [i neamestec al niciunei
puteri din afar\ în cele din întru ale sale.
2. Egalitatea drepturilor politice (...).
5. Domn responsabil, ales pe 5 ani [i
c\utat în toate st\rile so]iet\]ii. (...)
8. Libertatea absolut\ a tiparului. (...)
11. Gvardie na]ional\ (...).
3. Hot\rârile Adun\rii ad-hoc
din Moldova (1857)
(...) Cele mai mari, mai generale [i mai
na]ionale dorin]e ale na]iei sunt:
1. Respectarea drepturilor Principatelor
[i îndeosebi a autonomiei lor (...).
2. Unirea principatelor într-un singur
stat sub numele de România.
3. Prin] str\in cu mo[tenirea tronului (...).
4. Neutralitatea p\mântului Principatelor.
5. Puterea legiuitoare încredin]at\ unei
ob[te[ti Adun\ri, în care s\ fie reprezentate toate interesele na]iei.
Toate acestea sub garan]ia colectiv\ a
puterilor care au subscris tratatul de la Paris.
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r\spundeau în primul rând nevoii de a pune cap\t abuzurilor din toate
domeniile. Regulamentele organice au schi]at separarea puterilor în stat [i pot
fi considerate „actul de na[tere al parlamentarismului în România”, fiind
primele legiuiri care instituie adun\ri formate pe baz\ de sufragiu, care, prin
participare la activitatea legislativ\, limitau puterea [efului statului.
Domnul, ales pe via]\, este organul central al întregii structuri statale. El
singur are drept de ini]iativ\ legislativ\, nume[te mini[tri, poate refuza publicarea
legilor votate în adunare, f\r\ a fi obligat s\ prezinte motiva]ii, are dreptul de
a dizolva adun\rile. Adun\rile ob[te[ti dezb\teau [i adoptau proiectele de lege
trimise de domn, dar legile intrau în vigoare numai dup\ sanc]ionarea lor de
c\tre domn. Sfatul domnesc este înlocuit cu Sfatul administrativ, alc\tuit din
mini[tri, [efi ai departamentelor nou-înfiin]ate. Erau reorganizate justi]ia [i
administra]ia [i se ini]iau o serie de m\suri importante în domeniile edilitar,
penitenciar, al pensiilor [i ajutoarelor sociale, al instruc]iei publice.
În 1834, au fost numi]i (nu ale[i, a[a cum prevedeau Regulamentele),
Alexandru Ghica în Muntenia [i Mihail Sturdza în Moldova. Acuzat de proast\
gestiune [i de lips\ de autoritate, Alexandru Ghica a fost destituit [i înlocuit cu
Gheorghe Bibescu, singurul domn ales în conformitate cu prevederile Regulamentului organic. Aceste trei domnii poart\ denumirea de regulamentare.
De[i au aplicat programe reformatoare la nivel institu]ional [i de cre[tere a
gradului de civiliza]ie, domnii regulamentari au fost vehement contesta]i în
epoc\ [i s-au confruntat cu opozi]ia cvasipermanent\ a clasei politice.

Anul 1848
Revolu]iile de la 1848 din }\rile Române se înscriu în valul de mi[c\ri
revolu]ionare care a cuprins Europa în prim\vara anului respectiv, de la Paris
pân\ în centrul [i r\s\ritul continentului. În Moldova [i }ara Româneasc\, revolu]ia de la 1848 a fost în primul rând opera intelectualilor „pa[opti[ti”. Ei erau
un grup deosebit de omogen, apar]ineau în general mijlocului clasei boiere[ti,
beneficiaser\ de posibilit\]i similare de a studia în marea lor majoritate în
str\in\tate [i se distingeau de înainta[ii lor prin cunoa[terea direct\ a Europei
Occidentale, al c\rei model politic [i cultural îl doreau aplicat [i }\rilor Române.
O alt\ caracteristic\ a intelectualit\]ii române[ti de la 1848 este adeziunea
total\ la ideea modern\ de na]iune [i ata[amentul necondi]ionat fa]\ de
]elurile na]ionale (independen]\ sau autonomie politic\).
Evenimentele revolu]ionare au izbucnit în Moldova în martie 1848. Mi[carea de la Ia[i a fost una legalist\, utilizând practica înaint\rii sau public\rii de
memorii [i programe. Primul dintre acestea, Peti]ia-proclama]ie, cerea domnului adoptarea unor m\suri în general moderate: st\vilirea corup]iei, siguran]a
personal\, responsabilitate ministerial\, îmbun\t\]irea soartei ]\ranilor, desfiin]area cenzurii, alegeri pentru adunare f\r\ imixtiuni ale cârmuirii, înfiin]area
unei g\rzi cet\]ene[ti. Dispus ini]ial s\ accepte mare parte din cererile peti]ionarilor, domnul r\spunde ulterior dur presiunii revolu]ionarilor, care îl somau s\
accepte integral documentul. Cei mai mul]i revolu]ionari au fost aresta]i,
surghiuni]i la mo[ii sau trimi[i în exil, de unde au continuat calea legalist\ a
memoriilor [i programelor de reform\.
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În }ara Româneasc\ a func]ionat o putere revolu]ionar\ efectiv\ din iunie
pân\ în septembrie 1848, sub forma unui guvern revolu]ionar, denumit
locotenen]\ domneasc\, pentru a nu exacerba suspiciunile Por]ii. Documentul
fundamental al revolu]iei muntene a fost Proclama]ia de la Islaz (iunie 1848),
denumit\ de contemporani Constitu]ie, rol pe care de altminteri l-a [i îndeplinit.
Proclama]ia de la Islaz con]ine o serie de prevederi referitoare la drepturile
omului [i cet\]eanului [i la organizarea mecanismului de stat, ale c\rui organe
centrale erau domnul [i o Adunare general\. Formul\rile privind raportul dintre
puterile statului nu sunt suficient de clare. Este îns\ formulat clar principiul
suveranit\]ii poporului; aceasta se exercita prin reprezentarea tuturor st\rilor
sociale în cadrul Adun\rii generale unicamerale, la care se raportau [i alegerea
[i responsabilitatea domnului.

Unirea Principatelor Române.
Domnia lui Alexandru Ioan Cuza
În 1849, dup\ interven]ia militar\ otoman\ care a pus cap\t evenimentelor
revolu]ionare din }ara Româneasc\, Rusia [i Turcia semneaz\ Conven]ia de la
Balta-Liman. Potrivit acesteia, regimul politic regulamentar a fost reintrodus,
dar a suferit câteva modific\ri, în sensul accentu\rii tutelei politice a puterilor
suzerane ori protectoare, dar [i al sporirii autorit\]ii domnului. Domnul nu mai
era ales, ci numit de ]ar [i de sultan; durata domniei era fixat\ la [apte ani;
Adun\rile erau dizolvate [i înlocuite cu divanuri alc\tuite exclusiv din mari boieri
numi]i de domn.
Domnii numi]i în temeiul Conven]iei de la Balta-Liman, Grigore Alexandru
Ghica în Moldova [i Barbu {tirbei în }ara Româneasc\, au domnit pân\ în
1856. Adep]i ai unui reformism etatist de tip iluminist, ambii au avut merite
incontestabile în modernizarea societ\]ii [i a statului român. În Moldova,
Grigore Alexandru Ghica a permis reîntoarcerea exila]ilor revolu]ionari [i
organizarea mi[c\rii unioniste, spre deosebire de omologul s\u muntean, care,
f\r\ a fi v\dit antiunionist, a preferat s\ evite orice tip de agita]ie politic\.
Mi[carea unionist\ a fost deosebit de activ\ [i în exterior. Interesul marilor
puteri pentru stabilizarea raporturilor de for]e în zon\ s-a întâlnit astfel cu propaganda exilului românesc. Tratatul de la Paris (1856) a reafirmat autonomia
Principatelor [i le-a trecut sub garan]ia colectiv\ a celor [apte mari puteri; a prev\zut revizuirea Regulamentelor organice [i convocarea unor Adun\ri ad-hoc,
prin care românii s\ fie consulta]i asupra viitoarei organiz\ri a ]\rilor lor. Acestea
urmau s\ fie alc\tuite din reprezentan]i ai clerului, ai marii [i micii propriet\]i,
ai or\[enilor [i cl\ca[ilor. Adun\rile rezultau în urma unor alegeri, la care clerul,
marea proprietate [i or\[enii votau direct, iar mica proprietate [i ]\ranii indirect,
prin delega]i. Pentru prima oar\ în }\rile Române prevederile electorale se întemeiau pe avere, nu pe originea social\, iar adun\rile care se constituiau în temeiul lor aveau un anume grad de reprezentativitate. Adun\rile ad-hoc erau organe
consultative, abilitate s\ exprime doar „dorin]e”. Dup\ exprimarea acestora,
adun\rile s-au dizolvat, iar marile puteri au luat act de ele prin Conven]ia de la
Paris, care a servit drept constitu]ie Principatelor pân\ în 1864.
Conven]ia de la Paris men]inea suzeranitatea Por]ii otomane, sub garan]ia
colectiv\ a puterilor semnatare ale Tratatului de la Paris. Principatele Unite

Alexandru Ioan Cuza, 1859–1866
(tablou de Carol Popp de Szathmary)



Cronologie

1853–1856: R\zboiul Crimeii
1856–1859: guvernarea Principatelor
prin c\im\c\mie (locotenen]\ domneasc\ în perioada în care tronul era vacant)
z 1856: Congresul de pace de la Paris
z 1857: lucr\rile [i rezolu]iile Adun\rilor
ad-hoc
z 1858: Conven]ia de la Paris
z ianuarie 1859: dubla alegere a lui
Alexandru Ioan Cuza, la Ia[i [i la
Bucure[ti
z 1859–1866: domnia lui Alexandru Ioan
Cuza
z 1864: Statutul dezvolt\tor al Conven]iei
de la Paris
z 1866–1914: domnia lui Carol I
z 1877–1878: proclamarea [i câ[tigarea
independen]ei statului român
z 1881: proclamarea regatului
z 1914–1927: domnia lui Ferdinand I
z 1918: unirea Basarabiei, Bucovinei [i a
Transilvaniei cu România
z
z
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Carol I [i regina Elisabeta cu familia
[i suita (29 septembrie 1906)
4. Proclamarea regatului,
10/22 mai 1881
Serbarea de ast\zi consacr\ o epoc\
de cincisprezece ani, plin\ de lupte grele,
de fapte mari. Sub puternicul scut al
Constitu]iunii, România a crescut, s-a dezvoltat, s-a înt\rit. St\ruin]a na]iunii, vitejia
armatei [i credin]a pe care a avut-o în
b\rb\]ia poporului au împlinit dorin]ele
noastre cele mai arzânde prin proclamarea regatului, care este garan]ia cea
mai sigur\ pentru viitor. Primesc dar cu
mândrie, ca simbol al independen]ei [i al
t\riei României, acest\ coroan\ t\iat\
dintr-un tun stropit cu sângele vitejilor
no[tri, sfin]it\ de biseric\.

Dicþionar
Locotenen]\ domneasc\ – organ politico-administrativ care ]ine locul domnitorului [i
exercit\ atribu]iile acestuia.
Plebiscit – consultare direct\ [i liber\ a
cet\]enilor, care se pronun]\ prin da sau nu
asupra unei decizii de importan]\ deosebit\.
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Moldova [i Valahia urmau s\ aib\ fiecare câte un domnitor, ales pe via]\ de
Adunarea electiv\ din fiecare principat. Domnii reprezentau puterea executiv\
[i niciun act al lor nu avea valoare dac\ nu era contrasemnat de ministrul de
resort. Puterea legislativ\ se exercita colectiv de cãtre domn, adunare [i
Comisia Central\ de la Foc[ani. Adun\rile func]ionau ca un parlament
unicameral, care dezb\tea [i adopta legile, f\r\ a avea îns\ ini]iativ\ legislativ\,
[i alegea domnitorul. Guvernele erau alc\tuite din mini[tri numi]i de domnitori,
responsabili în fa]a acestora [i a Adun\rilor elective. În afara institu]iilor
separate existau [i dou\ institu]ii comune: Comisia Central\ de la Foc[ani [i
Înalta Curte de Justi]ie [i Casa]ie. Conven]ia de la Paris garanta libertatea
individual\, proprietatea [i egalitatea depturilor politice pentru to]i moldovenii
[i valahii de orice rit cre[tin. Aceasta era completat\ de un act electoral, care
stabilea sistemul de alegeri pentru cele dou\ adun\ri; aleg\torii se împ\r]eau,
în func]ie de venit (vot cenzitar), în aleg\tori direc]i [i aleg\tori indirec]i (votau
prin intermediul unor delega]i).
Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza (5 [i 24 ianuarie 1859) deschidea
una dintre perioadele cele mai dense în înnoiri din istoria modern\ româneasc\.
Domnia sa poate fi împ\r]it\ în trei mari etape: z perioada consolid\rii unirii
(1859–1861), caracterizat\ prin eforturi diplomatice pentru recunoa[terea
interna]ional\ a unirii [i prin eforturi interne în vederea unific\rii legislative [i a
celei administrative z perioada reformelor realizate pe cale constitu]ional\
(1862–1864) [i z regimul guvern\rii autoritare (1864–1866).
În 1864, în contextul divergen]elor de opinie dintre guvernul Kog\lniceanu,
sus]inut de domn [i adunare, Cuza a dizolvat adunarea [i a supus aprob\rii prin
plebiscit un nou act cu valoare constitu]ional\, Statutul dezvolt\tor al
Conven]iei de la Paris, înso]it de o nou\ lege electoral\. Acesta sporea
drepturile puterii executive, limitându-le pe cele ale legislativului. Domnul singur
avea ini]iativ\ legisltiv\. Adunarea devenea bicameral\, prin înfiin]area Senatului,
camer\ legislativ\ superioar\, format\ din membri de drept [i membri numi]i
de domn. Adunarea electiv\ se alegea în continuare prin vot cenzitar, dar noua
Lege electoral\ reducea mult censul, sporind astfel num\rul aleg\torilor.
Perioada 1864–1866 este una dintre cele mai active [i mai reprezentative din
punct de vedere al legilor adopate: Legea rural\, Legea instruc]iunii publice, Legea
organiz\rii judec\tore[ti, Codul civil [i de procedur\ civil\, Codul penal [i de
procedur\ penal\.
Guvernarea autoritar\ a lui Cuza a f\cut ca opozi]ia intern\ la adresa sa s\
cuprind\ toate for]ele spectrului politic, iar marile puteri s\ îl priveasc\ cu neîncredere. Opozi]ia, materializat\ în a[a-numita monstruoas\ coali]ie, s-a coagulat
în jurul ideii înlocuirii lui Cuza cu un prin] str\in, care ar fi permis consolidarea
situa]iei Principatelor în exterior [i curmarea regimului domniei personale în
interior. În februarie 1866, în urma unui complot, Cuza a fost silit s\ abdice.

Regatul României. Carol I [i Ferdinand
Op]iunea clasei politice pentru aducerea pe tronul Principatelor Unite a unui
principe str\in dintr-o familie domnitoare a Europei s-a oprit, dup\ unele
taton\ri, asupra lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen. A fost validat\ în ]ar\
printr-un plebiscit, iar în exterior prin recunoa[terea de c\tre marile puteri, în a
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doua parte a anului 1866 [i în 1867. Domnia lui Carol a debutat prin adoptarea
Constitu]iei din 1866, care a institu]ionalizat regimul parlamentar modern [i
care va r\mâne în vigoare pân\ în 1923 (a fost revizuit\ de dou\ ori de-a lungul
timpului: în 1879 [i 1884). Adoptarea noii constitu]ii a impulsionat [i procesul
de constituire a partidelor politice, Partidul Liberal (1875), respectiv Partidul
Conservator (1880), care vor alterna la guvernare. Dup\ câ]iva ani de frecvente
schimb\ri guvernamentale, regimul se stabilizeaz\, situa]ie la care a contribuit
esen]ial [i Carol I prin atitudinea sa politic\ echilibrat\.
Domnia lui Carol I r\mâne o perioad\ fundamental\ a istoriei statului român
modern. Acesta [i-a proclamat independen]a în 1877, a câ[tigat-o pe câmpul
de lupt\ în 1878 [i ulterior a reu[it s\ fie recunoscut\ [i de marile puteri. Ca
urmare a modific\rii statutului interna]ional al ]\rii, a fost proclamat regatul în
1881. În plan intern, au fost adoptate, din ini]iativa celor dou\ partide care s-au
succedat la guvernare, legi de maxim\ importan]\ pentru modernizarea ]\rii:
responsabilitatea ministerial\, organizarea comunelor, organizarea înv\]\mântului, organizarea armatei, înfiin]area B\ncii Na]ionale, legi pentru dezvoltarea
industriei na]ionale, legi privind învoielile agricole, minele sau organizarea
clerului. S-au adus modific\ri în sistemul electoral (în continuare cenzitar), în
sensul cre[terii num\rului persoanelor cu drept de vot.
La moartea lui Carol I, tronul va reveni, în absen]a urma[ilor direc]i, nepotului s\u de frate, Ferdinand (1914–1927). De numele s\u se leag\ participarea
României la Primul R\zboi Mondial, care pentru români va c\p\ta caracterul
unui r\zboi de întregire a neamului. În prim\vara, respectiv toamna anului 1918,
Sfatul }\rii de la Chi[in\u [i Consiliul Na]ional Român din Bucovina hot\rau
unirea acestor provincii cu România. La 1 decembrie avea loc la Alba-Iulia Marea
Adunare Na]ional\, care aproba în unanimitate rezolu]ia Consiliului Na]ional
Român Central de unire a Transilvaniei cu România. Modificarea grani]elor statului român, consfin]it\ [i prin tratatele de pace semnate la sfâr[itul r\zboiului,
a primit [i consacrarea constitu]ional\ prin adoptarea unei noi legi fundamentale în 1923.
De asemenea, domnia lui Ferdinand I este marcat\ [i de adoptarea a dou\
reforme care vor modifica substan]ial caracteristicile scenei politice autohtone:
reforma agrar\ [i votul universal.

Regele Ferdinand [i regina Maria.
~n timpul domniei lor (1914–1927),
a fost `nf\ptuit\ Marea Unire


z
z

Exerci]ii
1. Formula]i contextul intern [i interna]ional în care au fost alc\tuite proiectele
politice din secolul al XVIII-lea. Analiza]i leg\turile pe care le constata]i.
2. Grupa]i în dou\ echipe, compara]i obiectivele proiectelor alc\tuite în secolele al
XVIII-lea [i al XIX-lea. Motiva]i deosebirile care apar.
3. Prezenta]i modul în care proiectele din secolul al XIX-lea devin baz\ pentru
ac]iunile politice din acest timp. Pentru r\spunsul vostru, folosi]i [i sursele
1, 2, 3, 4.
4. Studia]i momentele 1848 [i 1859 [i formula]i valorile pe care le sus]in acestea.
Sunt acelea[i sau sunt diferite?
5. Evalua]i importan]a anului 1881 pentru consolidarea statului român.
6. Pe baza sursei 4, numi]i institu]iile implicate în acest eveniment.

z

z

z

z

Cronologie
Marea Unire

9 aprilie 1918: Sfatul }\rii hot\r\[te
unirea Basarabiei cu România
28 noiembrie 1918: Congresul General
al Bucovinei voteaz\ unirea cu România
1 decembrie 1918: Adunarea Na]ional\
de la Alba-Iulia hot\r\[te unirea
Transilvaniei cu România
29 decembrie 1919: Parlamentul României voteaz\ legile de ratificare a unirii
Basarabiei, Bucovinei [i Transilvaniei cu
România
15 octombrie 1922: are loc încoronarea
regelui Ferdinand [i a reginei Maria la
Alba-Iulia
1923: este adoptat\ Constitu]ia care
consfin]e[te unirea
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STUDIU DE CAZ
*De la „partida na]ional\”
la sistemul politic pluripartidist
în România secolelor XIX-XX

Grup de revoluþionari români pa[opti[ti
(acuarel\ de Costache Petrescu)



Cronologie
Succesiunea la guvernare

1866–1871: guverne de coali]ie conduse
de Lasc\r Catargiu, Ion Ghica, {tefan [i
Nicolae Golescu, Manolache Costache
Epureanu [i al]ii
z 1871–1876: guvern conservator condus
de Lasc\r Catargiu
z 1876–1888: lunga guvernare liberal\ a
lui Ion C. Br\tianu
z 1888–1895: ministere: Theodor Rosetti,
general George Manu, Lasc\r Catargiu
z 1895–1899: guverne liberale: Dimitrie
A. Sturdza [i Petre S. Aurelian
z 1899–1901: guverne conservatoare:
George Gr. Cantacuzino [i Petre P. Carp
z 1901–1904: guvern liberal: Dimitrie
A. Sturdza
z 1904–1907: guvern conservator: George
Gr. Cantacuzino
z 1907–1910: guverne liberale: Dimitrie
A. Sturdza [i Ion I.C. Br\tianu
z 1910–1914: guverne conservatoare:
Petre P. Carp [i Titu Maiorescu
z din ianuarie 1914: guvern liberal condus
de Ion I.C. Br\tianu
z
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În prima jum\tate a secolului al XIX-lea, o parte a marii boierimi cu vederi
liberale s-a grupat în a[a-numita partid\ na]ional\ cu scopul de a ob]ine o
liberalizare a regimului politic, încercare care îns\ a e[uat. În timpul domniei lui
Al.I. Cuza nu au existat partide politice, ci grup\ri mai mult sau mai pu]in
organizate.
Dup\ detronarea lui Cuza [i aducerea în ]ar\ a principelui Carol de
Hohenzollern-Sigmaringen [i dup\ votarea Constitu]iei, speran]a era mare în
sensul organiz\rii unui regim politic care s\ garanteze libert\]ile [i drepturile
cet\]enilor, precum [i func]ionarea sistemului institu]ional. Cea mai important\
prioritate era legat\ de desemnarea unui guvern care s\ ofere stabilitate [i s\
fie capabil s\ se concentreze asupra gestion\rii treburilor curente, dar [i s\
desf\[oare acea activitate diplomatic\ necesar\ recunoa[terii depline a noului
principe. Lucrul acesta era îngreunat de absen]a unor partide politice închegate
care s\-[i dispute întâietatea în func]ie de o doctrin\ [i de un program politic.
Chiar dac\ gruparea liberalilor radicali era mai omogen\ decât a celor cu alte
vederi, lipsa unor partide politice moderne, cu structuri, membri, conducere,
program, a îngreunat alc\tuirea unui guvern de lung\ durat\.
În general, guvernele care s-au aflat la putere pân\ în 1871 au fost unele
de coali]ie, în care au încercat s\ coabiteze reprezentan]i ai tuturor grup\rilor
politice, f\r\ a avea îns\ rezultate notabile. Diferen]ele de vederi politice, lipsa
unor sus]ineri parlamentare solide, neîncrederea dintre liberalii radicali [i
conservatori, la care se adaug\ situa]ia intern\ [i interna]ional\ complicat\, au
determinat o periculoas\ instabilitate guvernamental\, unele guverne
nereu[ind s\ reziste decât câteva luni. De exemplu, primul guvern instalat la
conducere dup\ venirea în ]ar\ a noului principe (mai–iulie 1866) a fost format
din Lasc\r Catargiu – premier [i de]in\tor al portofoliului Internelor, Petre
Mavrogheni – Afaceri Str\ine, Ion C. Br\tianu – Finan]e, Ion C. Cantacuzino –
Justi]ie, C.A. Rosetti – Culte [i Instruc]iune Public\, generalul Ioan Gr. Ghica –
R\zboi [i D.A. Sturdza – Lucr\ri Publice. Pân\ în martie 1871, au fost nu mai
pu]in de nou\ guverne, într-o adev\rat\ perioad\ de încerc\ri politice [i
experimente, care au avut [i o consecin]\ pozitiv\, aceea c\ oamenii politici au
în]eles c\, în absen]a unei adev\rate culturi politice, electoratul nu poate vota
în cuno[tin]\ de cauz\, iar Parlamentul rezultat nu poate oferi guvernului o
majoritate lini[titoare care s\ voteze legile. Desele tensiuni dintre guvern [i
adunare se încheiau adesea cu demisia primului sau cu dizolvarea celui de-al
doilea. Tensiunile politice au fost agravate [i de problemele economice, ca, de
exemplu, criza financiar\ din primii ani sau izbucnirea, în 1870, a scandalului
legat de afacerea Strousberg, precum [i de chestiunile interna]ionale, cum au
fost presiunile Imperiului Otoman sau R\zboiul Franco-Prusac din 1870.

STUDIU DE CAZ
În martie 1871, este îns\rcinat cu formarea guvernului Lasc\r Catargiu,
vechi boier moldovean, viitorul pre[edinte al Partidului Conservator, care a avut
în primul rând misiunea de a stabiliza situa]ia politic\ dup\ evenimentele
organizate de liberalii radicali, care preconizau chiar înl\turarea dinastiei. Cu
toate eforturile liberalilor, în noul Parlament conservatorii de]in controlul absolut, ceea ce le va permite s\-[i impun\ programul de guvernare. Ministrul de
finan]e Petre Mavrogheni a reu[it, prin m\surile luate, s\ redreseze situa]ia
financiar\ [i s\ ob]in\ un spor al veniturilor statului de la 70 la 90 de milioane
de lei. Numeroase alte ini]iative administrative, în domeniul agrar, militar, al
administra]iei centrale [i locale, construc]ia c\ilor ferate au dovedit c\ guvernul
condus de Catargiu a avut calit\]i organizatorice.
Lupta politic\, dincolo de retorica folosit\ [i chiar de excesele care, uneori,
poate prea des, se f\ceau sim]ite, intra tot mai mult într-o perioad\ de
normalitate. Organizarea partidelor politice a contribuit f\r\ doar [i poate la
aceasta.

Apari]ia Partidului Na]ional Liberal
Coagularea rândurilor liberale s-a f\cut [i datorit\ faptului c\ puterea era
de]inut\ de adversarii politici, iar apropierea alegerilor în 1875 impunea o mai
bun\ organizare. În ciuda aparen]elor, liberalii nu erau o for]\ omogen\, un
monolit, chiar dac\ diferen]ele [i divergen]ele dintre diferitele grup\ri nu erau
atât de pronun]ate ca în cazul conservatorilor. Cei mai vizibili erau liberalii radicali din jurul lui C.A Rosetti [i Ion C. Br\tianu, exista un grup moderat în care
se afirmau Ion Ghica [i Mihail Kog\lniceanu, dar [i unul mai „conservator”, în
rândurile c\ruia îl g\sim [i pe Basarab-Brâncoveanu, cel mai mare proprietar de
p\mânt din România epocii. Din punct de vedere al originii sociale, mul]i provin
din familii boiere[ti, de rangul întâi, Gole[tii, de exemplu, doi [i trei, Br\tienii
sau Rosetti, dar sc\p\tate, s\r\cite, f\r\ propriet\]i funciare însemnate. În plus,
noile elemente burgheze î[i g\sesc mult mai u[or locul în rândurile liberalilor
decât în alte partide, deoarece simt c\ vor ocupa func]iile în sistemul birocratic
f\r\ de care un stat modern nu poate func]iona.
Bazele partidului sunt puse sub forma unei coali]ii parlamentare îndreptate
împotriva guvernului condus de Lasc\r Catargiu. În iunie 1875, în casa
englezului Stephen Bartlett Lakeman, cunoscut sub numele otoman de Mazar
Pa[a, din timpul serviciului în armata turc\, se semneaz\ „Programa deputa]ilor
opozi]iei”, care este publicat\ în ziarul „Românul”. Documentul, mai degrab\
un rechizitoriu la adresa guvernului decât un program, avea un caracter destul
de general [i se referea la: respectarea intereselor României pe plan extern,
respectarea legilor, organizarea unei anchete [i judec\]i împotriva abuzurilor,
sc\derea impozitelor, autonomia profesorilor, preo]ilor [i magistra]ilor,
descentralizarea administrativ\. Printre cei 61 de membri fondatori se afl\ cei
ce se afirmaser\ înc\ de la 1848, dar [i oameni noi, precum D.A. Sturdza,
Nicolae Fleva, Eugen St\tescu [i al]ii. Conducerea partidului era împ\r]it\ între
C.A. Rosetti [i Ion C. Br\tianu, neg\sindu-[i loc alte personalit\]i, cum ar fi
Mihail Kog\lniceanu, poreclit „omul de la 2 mai”, c\ruia nu i se iertase faptul
de a fi acceptat rolul ingrat pe care i-l destinase Cuza cu prilejul loviturii de stat.

Ion I.C. Br\tianu,
pre[edintele PNL (1864–1927), [i-a `nceput
cariera politic\ mai `ntâi ca deputat, apoi
ca ministru al lucr\rilor publice

1. Discursul deputatului liberal
N. Xenopol în Adunarea Deputa]ilor,
9 decembrie 1897
Ast\zi, cu to]ii avem convingerea c\
b\rba]ii de frunte ai conservatorilor sunt
însufle]i]i, ca [i noi, de dorin]a de a-[i
vedea ]ara [i neamul prosperând [i
înflorind. Diferim în mijloace, dar nu în
scop. E un progres v\dit acesta.(...)
Se na[te acum întrebarea: dar dac\
este astfel, în ce ne deosebim, noi, liberalii, de conservatori, c\ci deosebire exist\,
radical\, profund\.
Aceast\ deosebire, restrângându-se, s-a
precizat [i mai mult. Deosebirile nereale,
dar numeroase, bazate pe cuvinte, au disp\rut; deosebirile au devenit mai pu]ine,
dar restrângându-se, au devenit mai
serioase [i mai reale. Cel pu]in este de
datoria noastr\ s\ le preciz\m pentru ca
s\ [tie fiecare dintre noi ce suntem, ce ne
desparte [i unde mergem. S-a înl\turat tot
ce era factice, tot ce era produsul ciocnirei
unor patimi violente [i s-a men]inut tot ce
era real [i permanent.
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Partidul Conservator

Titu Maiorescu, preºedintele Partidului
Conservator între anii 1913 ºi 1914

2. Programul Partidului Conservator (1880)
Suntem conservatori [i acest cuvânt
luat în în]elesul lui adev\rat cuprinde
întreg programul nostru.
Conservator vrea s\ zic\:
În afar\, o politic\ modest\ [i chiar
respectuoas\ c\tre toate puterile, dar
demn\ [i st\ruitoare, care exclude orice
vederi ambi]ioase, orice visuri aventuroase
[i ne scute[te de umilin]e; o politic\ onest\
[i consecuent\, care s\ ne concilieze
bun\voin]a [i s\ inspire încrederea.
În\untru, cuvântul Conservator însemneaz\:
În fa]a abstrac]iunilor umanitare, ce profeseaz\ partidul liberal, ideea dezvolt\rii
istorice a individualit\]ii noastre na]ionale,
ideea na]ionalit\]ii române[ti.
În contra aspira]iunilor de a trece
dincolo de institu]iunile pe cari [i le-a dat
]ara, consolidarea acestor institu]iuni [i
punerea lor în aplicare, a[a încât to]i s\ se
poat\ bucura de dânsele! (...)

92

Statul [i politica

Regele Carol I spunea în Memoriile sale c\ organizarea Partidului Conservator în 1880 echilibra sistemul politic românesc [i oferea o alternativ\ fa]\ de
suprema]ia Partidului Na]ional Liberal. Ca [i adversarii lor politici, conservatorii
se grupeaz\ într-o perioad\ în care se aflau în opozi]ie, dup\ cucerirea
independen]ei [i proclamarea regatului în 1881, ambele evenimente patronate
de liberali. Chiar dac\ cei mai mul]i dintre liderii conservatori, Lasc\r Catargiu,
Petre P. Carp, fra]ii Alexandru, Ion [i Iacob Lahovary etc., provin din vechi familii
boiere[ti [i sunt lega]i de marea proprietate funciar\, precum George Gr.
Cantacuzino, g\sim [i oameni noi care s-au afirmat prin propriile mijloace [i
datorit\ calit\]ilor personale, f\r\ a avea avantajul originii [i al averii mo[tenite,
a[a cum a fost cazul lui Titu Maiorescu [i al lui Tache Ionescu.
Istoria Partidului Conservator este una a diziden]elor, a certurilor [i împ\c\rilor într-o serie care de multe ori a consumat energiile celor implica]i. Orgoliile
[i vanit\]ile personale ale liderilor, simpatiile [i antipatiile treceau de multe ori
înaintea intereselor [i priorit\]ilor politice. Cel care a avut meritul de a fi
împ\cat divergen]ele [i a fi adunat diferitele grup\ri conservatoare sub o singur\ conducere a fost Manolache Costache Epureanu, care punea în februarie
1880 bazele primului Club conservator. Adoptarea unui program [i a statutelor
anun]a organizarea partidului dup\ un model urmat [i de liberali nu cu mult
timp înainte. Exista o structur\ piramidal\, organiza]ii în ]ar\, practic în orice
localitate în care exista o filial\ liberal\, [i un club central la Bucure[ti condus
de un comitet cu func]ie executiv\, din care f\ceau parte: M.C. Epureanu –
pre[edinte, Petre Mavrogheni, I.Em. Florescu, Th. Rosetti – vicepre[edin]i, Al.
{tirbei, Al. Lahovary, Titu Maiorescu, Menelas Ghermani, Gr. P\ucescu [i al]i
câ]iva membri. Trebuie spus îns\ c\ programul propus nu con]inea solu]ii
concrete, ci mai degrab\ enun]a unele principii generale, multe asem\n\toare
cu cele con]inute în programul liberal.
Conservatorii au împ\r]it cu liberalii conducerea ]\rii, [i unii [i al]ii fiind
adep]ii egalit\]ii în fa]a legilor, a respect\rii drepturilor [i libert\]ilor cet\]eanului, a principiului separ\rii puterilor în stat. Principala deosebire fa]\ de
liberali a constat în viziunea asupra ritmului moderniz\rii, o modernizare care
trebuia s\ aib\ un ritm organic, treptat, pas cu pas, în vreme ce liberalii considerau c\ societatea româneasc\ nu mai are timpul necesar [i ca urmare se
impune arderea etapelor.



Cronologie

Pre[edin]ii Partidului Conservator:
z 1880: Manolache Costache
Epureanu
z 1880–1899: Lasc\r Catargiu
z 1899–1907: George Grigore
Cantacuzino
z 1907–1913: Petre P. Carp
z 1913–1914: Titu Maiorescu

Pre[edin]ii Partidului Na]ional Liberal:
z 1875–1884: C.A. Rosetti [i
Ion C. Br\tianu
z 1884–1891: Ion C. Br\tianu
z 1891–1892: Dumitru C. Br\tianu
z 1892–1909: Dimitrie A. Sturdza
z 1909–1927: Ion I.C. Br\tianu
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Între pluripartidism [i regimurile partidului unic
în România secolului al XX-lea
Pluripartidismul din România interbelic\
Sfâr[itul Primului R\zboi Mondial aduce în România mai multe reforme
importante, printre care [i cea electoral\. Aflat la Ia[i, unde se refugiase
împreun\ cu guvernul dup\ ocuparea Bucure[tiului de c\tre trupele germane,
în decembrie 1916, regele Ferdinand a semnat Decretul-lege privind reforma
electoral\. Votul „universal, egal, direct, secret [i obligatoriu” intr\ în vigoare la
14 noiembrie 1918 [i marcheaz\ sfâr[itul regimului electoral cenzitar, care, cu
toate schimb\rile suferite pe parcurs, data înc\ din vremea domniei lui
Alexandru Ioan Cuza. Cu modific\rile introduse prin Legea electoral\ din 1926,
noul regim al alegerilor, inaugurat la sfâr[itul anului 1918, a r\mas în vigoare
pân\ la lovitura de stat a regelui Carol al II-lea din februarie 1938. Aveau astfel
drept de vot to]i cet\]enii români de sex masculin care împliniser\ vârsta
majoratului, adic\ 21 de ani, cu excep]ia militarilor [i a func]ionarilor publici.
Femeile nu au primit îns\ drept de vot. Unele ]\ri, ca Suedia, Marea Britanie,
Cehoslovacia, Austria, Olanda, Luxemburg, Irlanda, au recunoscut dreptul
femeilor la vot înc\ de la sfâr[itul Primului R\zboi Mondial sau la scurt timp
dup\ aceea. Îns\ România intr\ în categoria ]\rilor europene care nu au
acordat drept de vot femeilor decât dup\ al Doilea R\zboi Mondial, al\turi de
Fran]a, Italia, Bulgaria, Iugoslavia, Grecia.
Chiar [i în aceste condi]ii [i în ciuda importantelor pierderi umane provocate
de r\zboiul mondial, înlocuirea votului cenzitar cu cel universal a sporit sim]itor
num\rul românilor cu drept de vot – ceea ce a reprezentat, în sine, o
democratizare a vie]ii politice. Dac\ în 1911, în condi]iile votului cenzitar, existau în România doar 101 339 de aleg\tori direc]i [i circa 1 milion de aleg\tori
indirec]i, în 1920, pe ansamblul României Mari erau înregistra]i circa 3 milioane
de aleg\tori, to]i cu drept de vot direct, pentru ca în 1937 num\rul aleg\torilor
s\ fie de 4,6 milioane.
Una dintre consecin]ele introducerii votului universal a fost dispari]ia de pe
scena politic\ a conservatorilor, incapabili, în noile condi]ii, s\-[i atrag\ sprijinul
popular. Mai important\ a fost îns\ diversificarea aceleia[i scene politice prin
sporirea num\rului de partide, care reflectau îns\[i diversitatea sporit\ a societ\]ii române[ti interbelice. Al\turi de Partidul Na]ional Liberal, condus de Ion
I.C. Br\tianu, [i-au f\cut apari]ia Partidul }\r\nesc, Partidul Poporului, Liga Ap\r\rii
Na]ional-Cre[tine (LANC), precum [i alte partide mai mici, printre care [i Partidul
Comunist, fondat în 1921. În acela[i timp, Partidul Na]ional Român din Transilvania, care fusese înainte de 1919 reprezentantul politic al românilor ardeleni
din Austro-Ungaria, a devenit unul dintre partidele importante al României Mari.
Sub conducerea lui Iuliu Maniu, acesta va fuziona în 1926 cu Partidul }\r\nesc,
condus de Ion Mihalache, dând astfel na[tere Partidului Na]ional }\r\nesc.
Între 1918 [i 1938 putem vorbi de un sistem politic pluripartidist în România
[i de o democra]ie parlamentar\ matur\, a c\rei eficien]\ a fost îns\ limitat\
de mai mul]i factori: z domina]ia partidelor mari (PNL [i PN}) z vicierea prin fraud\

Iuliu Maniu [i Ion Mihalache, fondatorii
Partidului Na]ional }\r\nesc (1926)
3. Introducerea votului universal, egal,
direct [i obligatoriu
Ferdinand I,
Prin gra]ia lui Dumnezeu [i voin]a
na]ional\, Rege al României.
La to]i de fa]\ [i viitori, s\n\tate.
Pentru aplicarea art. 57 [i 67 din
Constitu]ie
Am decretat [i decret\m:
Art. 1. To]i cet\]enii români majori vor
alege, prin vot ob[tesc obligator, egal,
direct [i secret [i pe baza reprezent\rii
propor]ionale, un num\r de deputa]i
propor]ional cu popula]ia.
Art. 4. To]i cet\]enii români de la
vârsta de 40 de ani împlini]i vor alege pe
circumscrip]iile electorale stabilite la art. 2
prin vot obligator, egal, direct [i secret,
câte un senator la fiecare num\r de
70 000 locuitori. (...)
Legea electoral\,
Ia[i, 14 noiembrie 1918
1. Analiza]i contextul în care regele
Ferdinand a decretat aceast\ lege.
2. Motiva]i de ce documentul este emis la
Ia[i [i nu la Bucure[ti.
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[i violen]\ a rezultatelor alegerilor z tendin]ele autoritare manifestate de regele
Carol al II-lea între 1930 [i 1938 z slaba cultur\ politic\ democratic\ a societ\]ii
române[ti z exaltarea regimurilor totalitare de c\tre admiratorii români ai
dictatorilor Mussolini, Hitler ori Stalin, în special fasci[ti [i comuni[ti. Încercarea de a limita influen]a acestora a dus la interzicerea activit\]ii unor partide
extremiste [i totalitare, considerate, pe bun\ dreptate, periculoase pentru
siguran]a na]ional\, precum Partidul Comunist (scos în afara legii în 1924) [i
Legiunea Arhanghelului Mihail (interzis\ în 1933). În timp ce comuni[tii au
continuat s\ ac]ioneze atât în ilegalitate, cât [i sub paravanul unor mici grup\ri politice de stânga, Legiunea s-a reînfiin]at în 1935, sub numele Partidul
Totul Pentru }ar\.

De la regimurile partidului unic
la democra]ie (1938–1990)
Regele Mihai I [i Ion Antonescu
particip\ la o parad\ militar\
4. Proiect de statut al
Partidului Socialist-Comunist, 1921
(Este proiect pentru c\ a fost întocmit
anterior congresului care ar fi trebuit nu
numai s\-l dezbat\, ci [i s\-l adopte oficial;
Congresul general al Partidului Socialist
din 8 mai 1921 nu a mai avut posibilitatea
s\-l voteze datorit\ întreruperii lucr\rilor în
urma arest\rii delega]ilor.)
Art. 1. Partidul Socialist-Comunist din
România urm\re[te organizarea proletariatului pe terenul luptei de clas\ [i al solidarit\]ii interna]ionale a muncitorilor, pentru
cucerirea puterii politice [i aplicarea
dictaturii proletariatului prin regimul
politic al sfaturilor în vederea socializ\rii
mijloacelor de produc]iune, adic\ transformarea societ\]ii capitaliste, bazat\ pe
exploatarea muncii, într-o societate socialist\ în care munca este organizat\ dup\
un plan general cu sfor]\rile tuturor.
Art. 2. Partidul Socialist-Comunist din
România este o sec]ie a Interna]ionalei
Comuniste de la Moscova.
Art. 3. Membru al partidului este orice
persoan\ de la 20 de ani în sus, indiferent
de ras\ [i sex, care recunoa[te principiile,
programul [i mijloacele de lupt\ ale
partidului [i care e hot\rât\ s\ lucreze
pentru ele din toate puterile sale.
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Lovitura de stat dat\ de regele Carol al II-lea la 10 februarie 1938 a dus la
instaurarea unui regim autoritar care a durat pân\ la 6 septembrie 1940. Noul
regim a pus cap\t sistemului democratic, a interzis activitatea tuturor partidelor
politice [i a creat un partid unic, complet subordonat monarhului : Frontul Rena[terii Na]ionale, transformat în iunie 1940 în Partidul Na]iunii. De[i regimul carlist
nu era unul propriu-zis totalitar, precum regimurile fasciste din Italia [i Germania
acelei epoci, era totu[i prima dat\ în istorie când românii se aflau sub domina]ia unui partid unic. Carol nu a ac]ionat violent împotriva membrilor fostelor
partide democratice, dar a dat o puternic\ lovitur\ legionarilor din fostul partid
Totul Pentru }ar\, în care vedea principala amenin]are la adresa regimului s\u [i a
României. Mul]i dintre ace[tia au fost închi[i în lag\re [i închisori, iar între 200 [i
300 de membri au fost executa]i, în frunte cu „c\pitanul” Corneliu Zelea Codreanu.
Regimul partidului unic se va repeta între 6 septembrie 1940 [i 23 ianuarie
1941, când, dup\ abdicarea regelui Carol al II-lea, Legiunea Arhanghelului Mihail,
reconstituit\, s-a aflat la putere cu sprijinul direct al Germaniei naziste. În acest
r\stimp, România a fost oficial numit\ „stat na]ional-legionar”, iar Legiunea,
care-[i asuma deschis caracterul totalitar, a fost singura mi[care politic\ autorizat\. De-a lungul acestor câteva luni, legionarii au fost îns\ nevoi]i s\ împart\
puterea cu generalul Ion Antonescu, care a sfâr[it prin a-i înl\tura de la
conducerea ]\rii dup\ ce ace[tia s-au ridicat împotriva lui, organizând o
„rebeliune”, în\bu[it\ de armat\.
R\mas singur conduc\tor al statului român, Ion Antonescu a guvernat ]ara
din ianuarie 1941 pân\ la 23 august 1944 f\r\ sprijinul vreunui partid politic,
activitatea partidelor fiind interzis\. Regimul instaurat de Antonescu a fost unul
de dictatur\ militar\.
Sistemul politic multipartidist a fost reinstaurat în România la 23 august
1944, când regele Mihai I a luat ini]iativa r\sturn\rii dictaturii [i trecerii
României din tab\ra Germaniei naziste în cea a Na]iunilor Unite care luptau
contra lui Hitler. Vechile partide interbelice – PN}, PNL, PSD – au reap\rut pe
scena politic\, iar Partidul Comunist a redevenit legal dup\ dou\zeci de
ani. Noua perioad\ de pluralism politic a fost îns\ scurt\ [i turbulent\. Cu sprijinul Uniunii Sovietice, Partidul Comunist Român – partid politic totalitar – a
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dobândit un rol tot mai important în conducerea ]\rii [i a subminat func]ionarea multipartidismului prin înc\lcarea ordinii constitu]ionale, exercitarea
intimid\rii [i a violen]elor repetate la adresa adversarilor politici [i prin fraudarea
alegerilor din noiembrie 1946. În cursul anului 1947, PCR, având deja toate
pârghiile puterii, a pus cap\t în mod abuziv activit\]ii principalelor partide
democratice – PNL [i PN}, iar în 1948 i-a absorbit pe social-democra]i, lichidând
astfel ultimele r\m\[i]e de pluralism politic.
Din 1948 pân\ la 22 decembrie 1989, România a traversat cea mai lung\
perioad\ în care s-a aflat sub domina]ia unui partid unic, Partidul Comunist –
adversar declarat [i brutal al oric\rui pluralism [i al oric\rei contest\ri politice.
Comuni[tii români au r\mas ostili pân\ la sfâr[it atât ideii de reformare a
partidului lor, cât [i posibilit\]ii de a accepta fie [i o limitat\ diversitate politic\
sau cultural\ în interiorul societ\]ii pe care o st\pâneau [i pe care doreau s\ o
controleze în întregime.
Regimul pluripartidist a fost reinstaurat în România imediat dup\ pr\bu[irea
regimului comunist, la 22 decembrie 1989, eveniment care a dus [i la dispari]ia
Partidului Comunist [i a ultimului s\u conduc\tor, Nicolae Ceau[escu.

Bucure[ti, decembrie 1989

Exerci]ii
1. Analiza]i dou\ situa]ii în care se manifest\ tensiuni politice provocate de absen]a
unor partide politice închegate.
2. Alc\tui]i dou\ grupe. Fiecare grup\ va realiza fi[a constituirii unuia dintre
partidele politice formate la sfâr[itul secolului al XIX-lea, pe baza urm\torului
plan: a. data organiz\rii; b. personalit\]i; c. categoriile sociale reprezentate;
d. oferta politic\.
3. Pe baza acestor fi[e, organiza]i o dezbatere cu tema: „Solu]ia politic\ oferit\ de
partidul nostru este cea mai potrivit\ pentru România din acest moment”.
Folosi]i în demersul vostru [i sursele 1 [i 2.
4. Formula]i schimb\rile politice provocate în România de introducerea votului
universal. Completa]i-v\ r\spunsurile cu informa]iile din sursa 3.
5. Prezenta]i evenimentele care influen]eaz\ sistemul politic pluripartidist în
România, dup\ anul 1918.
6. Alege]i una dintre prioadele prezentate în lec]ie. Imagina]i-v\ c\ tr\i]i în acea
perioad\. Pentru care dintre ofertele politice v-a]i da votul? Argumenta]i
alegerea f\cut\.
7. Citi]i cu aten]ie sursa 4 [i folosind cuno[tin]ele anterioare:
a. Identifica]i trei principii ale ideologiei comuniste.
b. Evalua]i semnifica]ia faptului c\ acest partid este „o sec]ie a Interna]ionalei
Comuniste de la Moscova”.
c. Cum crede]i c\ a fost primit\ aceast\ ofert\ politic\ de c\tre românii viza]i
(orice persoan\ de la 20 de ani în sus, indiferent de ras\ [i sex, care recunoa[te
principiile, programul [i mijloacele de lupt\ ale partidului [i care e hot\rât\ s\
lucreze pentru ele din toate puterile sale)? Compara]i r\spunsul vostru cu
statisticile referitoare la realit\]ile politice române[ti în perioada interbelic\ pe care
le pute]i g\si `n alte surse de informare.

5. Cererile revolu]ionarilor
în decembrie 1989
1. Abandonarea rolului conduc\tor al
unui partid [i statornicirea unui sistem
democratic pluralist de guvern\mânt.
2. Organizarea de alegeri libere.
Comunicatul c\tre ]ar\ al Frontului
Salv\rii Na]ionale, 22 decembrie 1989

6. Partidele politice
Art. 8. Pluralismul în societatea româneasc\ este o condi]ie [i o garan]ie a
democra]iei constitu]ionale.
Partidele politice se constituie [i î[i
desf\[oar\ activitatea `n condi]iile legii.
Ele contribuie la definirea [i la exprimarea voin]ei politice a cet\]enilor, respectând suveranitatea na]ional\, integritatea
teritorial\, ordinea de drept [i principiile
democra]iei.
Constitu]ia României, 1991
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Redefinirea rolurilor statului de la
Primul R\zboi Mondial la Planul
Schuman. Situa]ia României

1. Defini]ia statului
z Institu]ie politic\ ce `[i exercit\ autoritatea suveran\ asupra unui teritoriu [i a
unei popula]ii, fiind, `n acela[i timp, persoan\ de drept interna]ional.
z Statul este mai pu]in definit [i mai
mult calificat: statul de drept, statul bun\st\rii etc. Max Weber consider\ statul o
institu]ie care revendic\ monopolul violen]ei fizice legitime `n cadrul unui teritoriu
determinat (...). ~n concep]ia lui Antonio
Gramsci, statul cuprinde societatea civil\
[i societatea public\, iar rolul s\u este
de a asigura colaborarea necesar\ `ntre
acestea.
Dic]ionar politic. Institu]iile
democra]iei [i cultura civic\

În toat\ perioada cuprins\ între sfâr[itul secolului al XIX-lea [i sfâr[itul celui
de-al Doilea R\zboi Mondial, se poate observa o cre[tere treptat\ a rolului
statului în diferitele societ\]i europene. Acest fenomen are mai multe cauze.
Este vorba, în primul rând, despre transform\rile prin care trec aceste societ\]i
în urma industrializ\rii [i urbaniz\rii, a schimb\rii raportului numeric dintre
popula]ia urban\ [i cea rural\, a apari]iei unei numeroase popula]ii
muncitore[ti, concentrat\ în ora[e [i tot mai politizat\. La acestea se adaug\
cre[terea tensiunilor în rela]iile dintre state [i prima curs\ a înarm\rilor din
istorie, care a avut loc între 1890 [i 1914, favorizând izbucnirea Primului R\zboi
Mondial. În sfâr[it, dup\ prima conflagra]ie mondial\, avea s\ apar\ un nou tip
de stat în Rusia, Italia [i Germania – statul totalitar –, ale c\rui preten]ii [i
mijloace de control asupra societ\]ii nu aveau precedent în istorie.
Rolul statului modern în raport cu societatea a crescut pe m\sur\ ce acesta
[i-a asumat func]ii noi sau le-a extins pe cele vechi. Sc\derea spectaculoas\ a
analfabetismului în Europa de Vest la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul
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UNGARIA
1921

ROMÂNIA
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Marea

Proclamarea republicii
`n secolul al XX-lea

1917: Rusia
1918: Germania; Austria
1922: Turcia
1941: Iugoslavia
1946: Albania; Bulgaria
1947: România
1949: Italia
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secolului al XX-lea, prin extinderea înv\]\mântului primar obligatoriu,
transformarea armatelor na]ionale, prin generalizarea serviciului militar
obligatoriu [i modernizarea armamentului, modernizarea [i extinderea
politicilor sanitare, începutul politicilor familiale [i apari]ia timid\ a primelor
elemente de protec]ie social\ sunt câteva dintre efectele sporirii rolului statului
într-o parte a ]\rilor europene pân\ la izbucnirea Primului R\zboi Mondial.
Cre[terea cheltuielilor guvernamentale [i sporirea personalului angajat în
sectorul public a fost continu\ în majoritatea ]\rilor europene între 1890 [i
1950, dup\ cum, chiar ]inând seama de costurile provocate de înarmare [i de
r\zboaiele mondiale, se observ\ c\, în cazul unor ]\ri ca Fran]a, Marea Britanie,
Germania sau Suedia, propor]ia cheltuielilor pentru servicii sociale a sporit
constant în cadrul bugetelor na]ionale.
În Europa interbelic\, domeniul politicilor sociale a fost cel în care ac]iunea
statului a fost cea mai inovatoare. Dup\ 1918, primul stat care a garantat prin
Constitu]ie o serie de drepturi sociale a fost Germania, care ini]iase înc\ din anii
1880 un sistem de asigur\ri sociale – o premier\ între ]\rile europene. Marea
criz\ economic\ din anii 1929–1933 a sporit cererea de interven]ie a statului
în economie [i în asigurarea protec]iei sociale. În anii 1930, state democratice
precum Suedia [i Fran]a au introdus aloca]iile de stat pentru familii [i au pus
bazele unei legisla]ii cu caracter social, care avea s\ fie dezvoltat\ dup\ 1945.
Ceea ce se va numi „statul bun\st\rii” (welfare state) nu-[i va face îns\ apari]ia
în Europa decât dup\ al Doilea R\zboi Mondial, de[i unele dintre elementele
sale dateaz\, în special în Scandinavia, Fran]a, Olanda, înc\ dinaintea marii
conflagra]ii. Tradi]ia liberal\, care limita interven]ia statului în economie, în
via]a social\ [i în cea a familiei, a întârziat, în schimb, în Marea Britanie, adoptarea unor m\suri de protec]ie social\ introduse în alte ]\ri în perioada interbelic\. Au existat îns\ [i excep]ii notabile – statul britanic a dus, de exemplu,
în anii 1930 una dintre cele mai ample politici de construire de locuin]e pentru
cet\]enii cu venituri modeste [i a centralizat sistemul asigur\rilor de [omaj [i de
s\n\tate.
În România, statul a ini]iat o politic\ de protec]ie social\ înc\ de la sfâr[itul
secolului al XIX-lea, în special în privin]a asigur\rilor sociale pentru muncitori.
În perioada interbelic\, statul român s-a implicat mai activ în organizarea
serviciilor de asisten]\ social\ [i a pus bazele profesionaliz\rii acestora. În 1920,
a fost înfiin]at Ministerul Muncii, S\n\t\]ii [i Ocrotirii Sociale, iar ca urmare a
form\rii României Mari, o lege a reglementat unificarea asigur\rilor sociale pe
întreg teritoriul ]\rii. În 1929, s-a înfiin]at {coala de Asisten]\ Social\
„Principesa Ileana”, menit\ s\ preg\teasc\ personal calificat în munca de
asisten]\ social\. Cu toate acestea, de-a lungul întregii perioade interbelice,
marea majoritate a institu]iilor [i asocia]iilor dedicate asisten]ei sociale din
România au avut un caracter privat, num\rul institu]iilor de stat din acest
domeniu r\mânând modest.
Regimurile politice totalitare – Uniunea Sovietic\, Italia fascist\ [i Germania
nazist\ – au adus o profund\ [i violent\ schimbare în raporturile dintre stat [i
societ\]ile respective. Statele totalitare au proclamat [i impus prin violen]\,
represiune [i team\, dar [i printr-o continu\ propagand\, domina]ia [i controlul
statului asupra cet\]enilor. Baza acestei domina]ii era dispre]ul pentru
drepturile [i libert\]ile individuale [i proclamarea unui ideal colectivist –

Lucr\tori agricoli în România interbelic\
2. Legea pentru organizarea Ministerului
Muncii [i Ocrotirii Sociale,
30 aprilie 1920
a. Ministerul Muncii [i Ocrotirii Sociale
(...) are ca scop preg\tirea, aplicarea [i
supravegherea aplic\rii tuturor legilor [i
regulamentelor privitoare la asigur\ri sociale [i mutualitatea liber\; ocrotirea [i
organizarea muncii, coopera]ia or\[eneasc\;
asisten]a social\, precum [i a oric\ror legi
[i regulamente de prevedere [i ocrotire
social\ care `i vor fi date `n atribu]iune.
b. Acest minister cuprinde:
1. Casa central\ a asigur\rilor sociale;
2. Direc]ia general\ a muncii;
3. Direc]ia coopera]iei or\[ene[ti;
4. Muzeul social;
5. Direc]ia general\ a asisten]ei sociale.
3. Programul Partidului Na]ional-Socialist
al Muncitorilor din Germania, 1920
(...) 3. Cerem p\mânturi [i teritorii
(colonii) ca s\ ne hr\nim poporul [i s\
oferim ad\post excedentului nostru de
popula]ie.
7. Cerem ca datoria fundamental\ a
statului s\ fie asigurarea condi]iilor de trai
pentru cet\]enii s\i. Dac\ se va dovedi
imposibil\ hr\nirea întregii popula]ii, noncet\]enii trebuie deporta]i din Reich.
15. Cerem m\rirea repetat\ a asigur\rilor sociale pentru vârstnici.
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4. Od\ lui Stalin la aniversarea
a 60 de ani, 1939
Niciodat\ câmpurile noastre fertile nu
au dat o asemenea recolt\,
Niciodat\ satele noastre nu au cunoscut o asemenea fericire.
Niciodat\ via]a nu a fost la fel de bun\
[i în\l]\toare,
Niciodat\ pân\ în prezent iarba nu a
fost atât de verde.
5. Robert Schuman, unul dintre fondatorii Uniunii Europene, ar\ta, în anii 1950,
c\: ,,deasupra na]ionalismelor învechite va
trebui pe viitor s\ stea sentimentul solidarit\]ii na]iunilor. Meritul na]ionalismului
a fost întemeierea unei tradi]ii [i a unei
structuri interne solide în cadrul statului.
Pe aceast\ funda]ie veche va trebui
ridicat\ o nou\ construc]ie. Suprastatul va
fi a[ezat pe fundamentul na]ional. Astfel,
trecutul glorios nu va fi negat, dar energiile na]ionale vor rena[te prin folosirea lor
comun\ în slujba solidarit\]ii suprastatale.
Hagen Schulze,
Stat [i na]iune în istoria european\

Construirea barajului Hoover în
perioada „New Deal” a asigurat locuri
de munc\ pentru [omerii americani
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domina]ia unei clase sociale (proletariatul în cazul Uniunii Sovietice) – sau
„regenerarea” [i „m\re]ia” comunit\]ii na]ionale (în cazul fascismului italian [i
al nazismului).
În numele idealurilor colectiviste, statele totalitare au adoptat politici
sanitare [i de cre[tere a natalit\]ii, c\rora le-au dat [i o puternic\ not\
propagandistic\. Statele totalitare au limitat libertatea femeilor, au intervenit în
via]a de familie, în petrecerea timpului liber, în educa]ia copiilor, aceasta din
urm\ fiind transformat\ într-un instrument de propagand\ [i înregimentare
politic\ a tinerei genera]ii. În cazul Uniunii Sovietice, care mo[tenise un grad
foarte ridicat de analfabetism, acesta a fost comb\tut, ducându-se, totodat\, o
politic\ de rusificare, prin [coal\, a numeroaselor comunit\]i etnice neruse[ti
de pe uria[ul ei teritoriu.
Toate statele totalitare au intervenit din plin în economie – impunându-[i, în
grade diferite, controlul asupra acesteia. Uniunea Sovietic\, prin natura
ideologiei ei – care condamna proprietatea privat\ în numele unei a[a-zise
„propriet\]i socialiste” –, a mers cel mai departe în exercitarea controlului statului asupra economiei. Aici, spre deosebire de Germania nazist\ [i de Italia
fascist\, statul a confiscat nu doar locuin]ele particularilor, ci a devenit, prin
for]\, proprietarul unic al mijloacelor de produc]ie – p\mânturi arabile, mine [i
exploat\ri petroliere, ateliere, uzine, porturi [i nave. Aceasta i-a permis s\
industrializeze for]at Uniunea Sovietic\, de-a lungul anilor 1930, cu pre]ul unor
enorme eforturi [i suferin]e umane.
Cel mai tragic aspect al atotputerniciei regimurilor totalitare asupra
societ\]ilor pe care le dominau este reprezentat de controlul [i represiunea
poli]ieneasc\ cotidian\, de încurajarea sistematic\ a suspiciunii [i dela]iunii
printre cet\]eni, de arest\rile, deport\rile [i exterminarea în mas\ a milioane de
oameni, a c\ror existen]\ [i demnitate individual\ nu valorau nimic în ochii
statului totalitar-colectivist.
Dar anumite forme de interven]ionism au existat [i în alte state. Criza
economic\ mondial\ (1929–1933), cu efectele sale în primul rând sociale [i
economice, a f\cut ca guvernele din unele state s\ intervin\ pe pia]\. În Marea
Britanie, au avut loc campanii de promovare a produselor autohtone,
afirmându-se c\ achizi]ia acestora este un semn de patriotism. În Statele Unite
ale Americii, afectate cel mai mult de criz\, solu]ia aleas\ de F.D. Roosevelt,
„New Deal”, avea în vedere dou\ aspecte: pe de o parte, ini]ierea de ample
ac]iuni de dezvoltare a infrastructurii (autostr\zi [i sisteme energetice bazate
pe hidrocentrale), ceea ce asigura locuri de munc\ pentru milioanele de [omeri;
pe de alt\ parte, sus]inerea companiilor private prin comenzi de stat. Aceste
ac]iuni se subrdonau teoriei neoliberale promovate de J. Maynard Keynes, care
c\p\tase o anumit\ notorietate datorit\ viziunii sale critice despre prevederile
economice ale Tratatului de la Versailles. Trebuie notat îns\ c\ aceste ac]iuni
erau circumscrise regulilor economiei de pia]\ [i men]inerii drepturilor cet\]ene[ti.
Dup\ 1945, statele europene din vecin\tatea Uniunii Sovietice, ocupate
militar de c\tre aceasta – Polonia, România, Ungaria, Cehoslovacia, Bulgaria,
precum [i zona de ocupa]ie sovietic\ din Germania –, au fost transformate în
state totalitare, prin impunerea la putere a partidelor comuniste din aceste ]\ri,
sprijinite de trupele sovietice.

Capitolul 3
Evolu]iile politice interne spre regimuri totalitare au fost dublate [i de o
politic\ extern\ marcat\ de apari]ia clivajului dintre statele comuniste [i cele
democratice. Regimurile din aceste state numite „de democra]ie popular\” au
creat un mecanism ideologic prin care statul, care prelua sarcina conducerii
vie]ii colective [i individuale, reprezenta valoarea suprem\. Ceea ce era bine
pentru autoritatea de stat era bun [i pentru cet\]enii s\i, indiferent de opiniile
lor. Cei ce se opuneau regimului – deci statului – erau du[manii na]iunii, interni [i
sau externi. Acest mecanism ideologic crea alibiul necesar pentru sacrificiile materiale [i umane pe care le impuneau regimurile comuniste propriilor lor cet\]eni.
În Europa de Vest, situat\ în afara spa]iului dominat de sovietici,
reinstaurarea democra]iei în ]\rile aflate pân\ în 1944-1945 sub ocupa]ia
Germaniei naziste a marcat începutul unei noi duble evolu]ii a rolului statului.
Pe de o parte, ]\rile vest-europene au început s\ construiasc\ modelul de stat
numit „stat al bun\st\rii”, caracterizat printr-o implicare sporit\ în protec]ia [i
serviciile sociale, în dezvoltarea economic\ [i în corectarea unor decalaje
sociale [i economice produse de economia de pia]\. Pe de alt\ parte, unele ]\ri
au în]eles c\ stingerea vechilor rivalit\]i, asigurarea p\cii dintre statele europene [i a prosperit\]ii economice f\ceau necesar\ dep\[irea unora dintre
limit\rile impuse de cadrul statului na]ional.
Aceasta a fost posibil\ [i datorit\ sus]inerii financiare din partea Statelor Unite
ale Americii, Planul Marshall reprezentând punctul de plecare al reconstruc]iei.
Totodat\, acesta a constituit [i o form\ de ini]iere a dialogului între statele vest-europene, separate de experien]a traumatizant\ a celui de-al Doilea R\zboi Mondial.

Robert Schuman, pre[edintele
Parlamentului European (1958–1960)

Planul Schuman
La 9 mai 1950, ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman,
anun]a un plan de integrare economic\ prin care extrac]ia c\rbunelui [i
industria o]elului din Fran]a [i Germania de Vest erau reunite sub o autoritate
unic\, iar acestei comunit\]i franco-germane a c\rbunelui [i o]elului puteau s\
i se al\ture [i alte state. În 1951, a luat, astfel, na[tere, Comunitatea European\
a C\rbunelui [i O]elului, alc\tuit\ din Fran]a, Germania, Italia, Belgia, Olanda [i
Luxemburg. Limitele stricte dintre statele na]ionale europene au început s\ fie
dep\[ite pe terenul economic. Cele [ase state cuprinse în aceast\ structur\
economic\ suprana]ional\ au pus, la 25 martie 1957, bazele Comunit\]ii
Economice Europene (CEE), prin semnarea Tratatului de la Roma. În 1993, CEE
a adoptat oficial numele de „Uniunea European\”, num\rând, la acea dat\, 12
membri. Ast\zi, num\rul acestora este de 27.
Aceasta nu înseamn\ c\ problemele integr\rii europene s-au încheiat. În
ciuda unor progrese remarcabile legate de circula]ia bunurilor, a serviciilor [i
(poate cel mai important) a persoanelor, exist\ înc\ re]ineri cu privire la
raportul dintre statele na]ionale [i structurile paneuropene. Recenta respingere
a proiectului de constitu]ie european\ de c\tre dou\ state demonstreaz\
caracterul de proces al fenomenului de integrare. Dincolo de a fi un simplu
eveniment, cu date precise de început [i sfâr[it, integrarea european\ este mai
degrab\ un proces continuu care afecteaz\ deopotriv\ noile state care au
accedat la statutul de membre ale Uniunii, cât [i statele care au ini]iat Uniunea
sau fac parte de mult\ vreme din aceasta.

Exerci]ii
1. Numi]i factorii care au influen]at, de la
sfâr[itul secolului al XIX-lea, rolul statului
în societ\]ile europene.
2. Identifica]i [i clasifica]i, în func]ie de
criteriul intern/extern, rolurile statului
modern. Folosi]i [i sursa 1.
3. Compara]i, pe baza textului lec]iei precum [i pe baza cuno[tin]elor dobândite
din alte surse — alte discipline, mass-media — rolurile statului democratic cu cele
ale statului totalitar.
4. Folosind cuno[tin]ele anterioare dobândite la orele de istorie, prezenta]i trei
momente pe care le considera]i cruciale
în evolu]ia statului român modern.
5. Alc\tui]i planul unui proiect cu titlul
„Planul Schuman, evolu]ia din 1950
pân\ în 2007”.
6. Organiza]i o dezbatere cu tema: „Rolul
statului înainte [i dup\ aderarea României
la Uniunea European\.”
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România postbelic\.
Stalinism, na]ional-comunism
[i disiden]\ anticomunist\
Tranzi]ia spre comunism.
Impunerea modelului sovietic

Dosarele istoriei

Intrarea trupelor sovietice în Bucure[ti
(30 august 1944)

1. }ara noastr\ este bântuit\ ast\zi de
cea mai grea urgie care s-a ab\tut asupra
ei. Teroarea, minciuna [i falsul încearc\ s\
culce la p\mânt orice lic\rire de libertate,
orice îndemn spre mai bine. Demnitatea [i
mândria na]ional\ sunt îngenuncheate.
La 6 martie, o mân\ de oameni pe care
]ara nu i-a v\zut la munc\ au confiscat
puterea. De atunci încoace au batjocorit
toate institu]iile ]\rii (...) Cet\]enii care nu
au acceptat robia au fost persecuta]i.
Temni]ele, tortura, persecu]iile, înscen\rile
cele mai infame, arest\rile, asasinatele,
atacurile brutale [i cu totul neprovocate
au fost sporite [i aplicate cu o cruzime de
neegalat. (...)
Acuz\m guvernul c\ s-a f\cut vinovat
de crima de falsificare a voin]ei na]ionale.
Îl acuz\m c\, prin politica lui nefast\, a
provocat, pe lâng\ umilirea cet\]enilor,
haosul economic [i înfometarea maselor
populare. Dar con[tiin]a na]ional\ a vibrat
puternic, din colib\ pân\ în palat.
Declara]ia lui Iuliu Maniu
dup\ alegerile din 1946
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Ini]ial, actul de la 23 august 1944, prin care România a ie[it din r\zboiul
împotriva Na]iunilor Unite, a reprezentat o speran]\ în perspectiva reinstaur\rii
vechiului regim democratic interbelic. Din p\cate îns\, urmarea imediat\ a
evenimentelor a constituit-o ocuparea României de c\tre trupele Armatei Ro[ii.
Principalii artizani ai arest\rii mare[alului Ion Antonescu, în frunte cu regele
Mihai [i generalul Constantin S\n\tescu, mare[alul Palatului, nu aveau cum s\
ia în calcul o asemenea consecin]\, cu atât mai mult cu cât doi dintre liderii
comuni[ti, Lucre]iu P\tr\[canu [i Emil Bodn\ra[, au fost la curent cu
desf\[urarea ac]iunii.
Sistematic [i organizat, beneficiind de sprijinul tacit, dar total, al Moscovei,
PCR avea s\ demareze, în toamna anului 1944, lupta pentru acapararea structurilor de putere ale ]\rii. Dac\ în primul guvern, format în seara zilei de 23
august 1944 [i condus de generalul Constantin S\n\tescu, era un singur
comunist (Lucre]iu P\tr\[canu), în cel de-al doilea guvern S\n\tescu, Frontul
Na]ional Democrat (o alian]\ de mici partide de stânga aflate sub controlul
total al comuni[tilor) de]inea mai multe portofolii, printre care [i cel de vicepre[edinte al Consiliului de Mini[tri (Petru Groza). La 6 decembrie 1944, era instaurat un nou guvern, prezidat de generalul Nicolae R\descu, în fapt o ultim\
încercare, nereu[it\, de stavil\ împotriva t\v\lugului sovietic. {i în acest guvern,
comuni[tii [i alia]ii lor erau bine reprezenta]i; mai mult chiar, de]ineau unele
ministere-cheie (ministerele justi]iei, muncii, educa]iei na]ionale, comunica]iilor)
[i vicepre[edin]ia Consiliului de Mini[tri.
PCR a trecut la îndeplinirea planului de preluare a puterii politice. De acum
înainte, au fost urm\rite ca obiective imediate crearea unor puternice tensiuni
între popula]ie [i administra]ia local\ (tensiuni legate de apropiata reform\
funciar\), înl\turarea prin for]\ a unor prefec]i [i primari considera]i reac]ionari,
organizarea unor „greve spontane” de c\tre sindicatele comuniste (ceferi[ti,
tipografi), totul fiind dublat de o furibund\ campanie de pres\ îndreptat\
împotriva a tot ce reprezenta trecutul interbelic. În urma interven]iei directe a
comisarului sovietic Andrei Vî[inski la regele Mihai, în fapt, un adev\rat act de
for]\ în rela]iile interna]ionale, s-a ob]inut [i rezultatul urm\rit: instaurarea la 6
martie 1945 a unui guvern procomunist, condus de Petru Groza. Practic, din
acest moment drumul comuniz\rii României era deschis.
Cu ajutorul ministrului justi]iei, Lucre]iu P\tr\[canu, a fost elaborat\ o nou\
legisla]ie, în mare parte de inspira]ie sovietic\, pentru a epura din via]a public\
pe to]i cei ce se opuneau acapar\rii puterii de c\tre PCR. Aceast\ legisla]ie,
ap\rut\ înc\ din toamna anului 1944, a facilitat înl\turarea din via]a public\ a
elitei intelectuale [i a fost dublat\ abil de o agresiv\ campanie de demascare în
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pres\ a „elementelor reac]ionare”. Este adev\rat c\ PCR s-a folosit de un
amplu curent de opinie, existent [i în Occident, privind înl\turarea tuturor
celor care, sub diferite forme, colaboraser\ cu regimurile politice de dreapta.
Locul acestora a fost ocupat ini]ial de oameni de cultur\ cu vederi de stânga
(nu neap\rat comuniste), dispu[i la diferite compromisuri cu puterea nou
instalat\.
Programul PCR de comunizare a ]\rii a avut de înfruntat în plan politic dou\
mari obstacole: monarhia [i partidele politice.
În contextul nerecunoa[terii guvernului Petru Groza de c\tre SUA [i Marea
Britanie [i luând act de numeroasele înc\lc\ri ale prevederilor constitu]ionale,
regele Mihai intr\, în august 1945, în „greva regal\”. El refuz\ s\ mai semneze
actele emise de guvern, în speran]a c\ va determina astfel înl\turarea acestuia.
Iluzorie speran]\, deoarece Moscova sus]inea guvernul Petru Groza [i PCR.
Refuzul regelui Mihai nu a avut astfel consecin]e majore, deoarece regimul
instaurat a pus în vigoare, f\r\ semn\tura regelui, actele legislative emise.
Singura consecin]\ concret\ a grevei regale a fost condi]ionarea, de c\tre SUA
[i Marea Britanie, a includerii în cabinet, pân\ la desf\[urarea alegerilor, a doi
mini[tri din partea opozi]iei. Au fost, a[adar, desemna]i doi mini[tri secretari de
stat: Emil Ha]ieganu (PN}) [i Mihail Romniceanu (PNL), a c\ror influen]\ în
guvern era îns\ neînsemnat\.
Urm\torul obiectiv l-a reprezentat eliminarea total\ de pe e[ichierul politic
a vechiului sistem multipartinic. Debutul acestei ac]iuni a fost marcat de
fraudarea alegerilor de la 19 noiembrie 1946, câ[tigate de Blocul Partidelor
Democratice (BPD), alian]\ condus\ de PCR.
Dominând de o manier\ categoric\ legislativul [i controlând celelalte dou\
puteri în stat, puterea executiv\ [i judec\toreasc\, comuni[tii au trecut la
eliminarea PN}, PNL [i PSD. Aceast\ ac]iune s-a desf\[urat pe mai multe planuri: interzicerea sistematic\ a organelor de pres\ ]\r\niste [i liberale pe diferite
perioade, campanii agresive în oficioasele comuniste Scânteia [i România liber\
împotriva vechilor lideri politici (nu îns\ [i împotriva regelui Mihai), arestarea pe
termen scurt (pentru început) a unor membri PN} [i PNL, declan[area unor
incidente violente la diverse manifesta]ii. Tot acest climat de teroare nu avea
decât un singur scop: introducerea cât mai curând a sistemului unipartinic,
similar celui din URSS. În acest context, a fost organizat\, în iulie 1947, diversiunea de la T\m\d\u, care a constituit pretextul interzicerii PN}. Încercarea
e[uat\ de a p\r\si ]ara a unor lideri ai PN}, în scopul inform\rii Occidentului
despre adev\rata stare de lucruri din ]ar\, a fost urmat\ de arestarea întregii
conduceri a partidului. Cum era [i de a[teptat în condi]iile date, finalul s-a
dovedit a fi tragic pentru ]\r\ni[ti. Unul dintre f\uritorii României Mari, Iuliu
Maniu, a fost condamnat la închisoare pe via]\ [i [i-a g\sit sfâr[itul în penitenciarul de la Sighet, în 1953, iar Ion Mihalache a primit tot pedeapsa cu
închisoare pe via]\ [i a murit, în 1963, în pu[c\ria de la Râmnicul S\rat.
În fa]a furiei comuniste, PNL-Br\tianu [i-a suspendat activitatea în august
1947. Câteva luni mai târziu, ultimul bastion al legalit\]ii interbelice, monarhia,
era înl\turat – regele Mihai a fost obligat sa abdice la 30 decembrie 1947 [i
apoi s\ p\r\seasc\ România. Chiar în seara înl\tur\rii for]ate a regelui a fost
dat\ publicit\]ii Legea nr. 363, prin care era abolit\ monarhia [i se proclama
Republica Popular\ Român\.
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Petru Groza (al doilea din stânga),
conduc\torul primul guvern dominat
de comuni[ti (1945)
Conform datelor oficiale, în alegerile
din noiembrie 1946, BPD a avut 69,81%
din voturi (347 mandate), PN} 12,88% din
voturi (33 mandate), PNL 378% (3 mandate). În realitate, PCR [i guvernul Groza au
realizat o inversare a rezultatelor scrutinului.



Cronologie
Tranzi]ia spre comunism

23 august 1944: lovitura de stat de la
Bucure[ti; mare[alul Ion Antonescu este
arestat
z 30 august 1944: intrarea trupelor
sovietice in Bucure[ti
z 6 martie 1945: Moscova impune guvernul Petru Groza
z 23 august 1945: începutul „grevei regale”
z 19 noiembrie 1946: falsificarea alegerilor de c\tre PCR
z 29 iulie 1947: dizolvarea PN}
z 30 decembrie 1947: abdicarea regelui
Mihai; este proclamat\ Republica
Popular\ Român\
z 3 februarie 1948: PCR î[i schimb\ denumirea în PMR (Partidul Muncitoresc
Român) în urma congresului de unificare cu PSD
z
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Congresul de absorb]ie a PSD de c\tre PCR, desf\[urat în februarie1948, nu
a reprezentat decât un simplu exerci]iu de imagine [i a confirmat ac]iunile
comuniste de introducere a modelului sovietic.

Transformarea societ\]ii.
Noile realit\]i social-economice

Dosarele istoriei

Gheorghe Gheorghiu-Dej
(în centru) [i Ana Pauker (dreapta)
la Congresul Frontului Plugarilor (1945)

Istoria altfel
z Prin Legea nr. 119 din 11 iunie 1948 au

fost na]ionalizate principalele mijloace
de produc]ie. Practic, de acum înainte,
proprietatea privat\ în industrie era
trecut\ în administrarea statului, care
schi]a, prin intermediul planurilor unice
[i al Comisiei de Stat pentru Planificare,
obiectivele de realizat.
z Linia economic\ impus\ for]at de
Moscova, cu sprijinul guvernului Groza,
s-a bazat pe o intens\ propagand\,
dublat\ de popularizarea modelelor
sovietice.
z Stahanovismul [i munca pe [antierele
na]ionale ale tineretului (Bumbe[ti-Livezeni, Salva-Vi[eu etc.) urmau s\ constituie un exemplu pentru popula]ie în
vederea cre[terii productivit\]ii muncii.
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Politica de industrializare
Impunerea modelului sovietic în economie s-a bazat pe câteva componente
importante: înlocuirea propriet\]ii private cu proprietatea de stat prin
na]ionalizarea mijloacelor de produc]ie, colectivizarea agriculturii [i etatizarea
bancar\, centralizarea economic\ [i planificarea cincinal\.
Un prim pas în transformarea economiei l-a reprezentat acordul cu URSS
semnat la 8 mai 1945, prin care se înfiin]au sovromurile. Întreprinderi mixte
româno-sovietice, acestea erau în realitate forme mascate de spoliere a ]\rii,
func]ionând exclusiv in favoarea Moscovei. Prin Legea din 11 iunie 1948 privind
na]ionalizarea principalelor mijloace de produc]ie, au fost confiscate, într-o
prim\ etap\, peste 1 000 de întreprinderi industriale [i miniere, cu capital românesc sau str\in.
Odat\ cu r\cirea treptat\ a rela]iilor româno-sovietice, dup\ 1958, accentuat\ de încercarea Moscovei de impunere a Planului Valev, în 1964, prin care
România era menit\ s\ fie doar o furnizoare de produse agrare pentru ]\rile
CAER, industrializarea devenea o necesitate organic\ a regimului, fapt ce avea
s\ aib\ consecin]e dramatice dup\ 1980.
Investi]iile au început s\ fie orientate precump\nitor spre industria grea,
infrastructur\ [i petrochimie. Nevoia de fonduri pentru aceste investi]ii a fost
dublat\ îns\ de ra]ionaliz\ri drastice ale consumului popula]iei, astfel încât
asist\m lent, dar sigur, la conturarea unui decalaj evident, în ceea ce prive[te
nivelul de trai, între România [i alte state comuniste. Împrumuturile financiare
contractate la diferite organisme interna]ionale au fost rambursate cu mari
eforturi, mai ales datorit\ ambi]iei regimului na]ional-comunist al lui Nicolae
Ceau[escu de a le finaliza în scurt timp. De[i România anun]ase, ca pe o mare
victorie, încheierea pl\]ii datoriei externe în martie1989, criza la toate nivelurile
se acutiza tot mai rapid, iar regimul se g\sea într-o izolare diplomatic\, chiar în
cadrul blocului comunist.
Colectivizarea [i lumea satului
La 23 martie 1945, guvernul Petru Groza legifera noua reform\ agrar\, prin
care erau expropriate 1 468 946 ha (a noua parte din suprafa]a agricol\ a ]\rii),
cu care erau împropriet\rite 917 777 familii de ]\rani. Fo[tii proprietari î[i puteau
p\stra, deocamdat\, doar 50 ha de teren. Aceast\ m\sur\, cu care erau de acord
toate partidele, a urm\rit un scop mai curând politic decât economic: înl\turarea marilor proprietari de p\mânt, încercându-se astfel o atragere a ]\r\nimii
de partea comuni[tilor.
Plenara CC al PMR din 3-5 martie 1949 a decis transformarea socialist\ a
agriculturii, altfel spus, lichidarea complet\ a micii propriet\]i rurale. În
rezolu]ia acestei plenare se afirma: „politica noastr\ fa]\ de ]\r\nime trebuie
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s\ fie clar\: ne sprijinim pe ]\r\nimea s\rac\, strângem alian]a cu ]\r\nimea
mijloca[\ [i ducem o lupt\ neîntrerupt\ împotriva chiaburimii”. Acum au luat
na[tere, dup\ modelul sovietic al colhozurilor, gospod\riile agricole de stat
(GAS), cooperativele agricole de produc]ie (CAP), precum [i „întov\r\[irile”, ca
form\ intermediar\, între cele dou\ forme de proprietate. Cu toat\ campania
de amenin]\ri, intimid\ri [i abuzuri comise pentru a convinge micii proprietari
rurali s\-[i cedeze p\mânturile, rezisten]a ]\r\nimii la colectivizare a fost mare.
Pentru realizarea colectiviz\rii, dup\ anul 1953, autorit\]ile comuniste au f\cut
apel la organele de represiune, justi]ie, administra]ie [i la un uria[ aparat de
propagand\, în scopul convingerii ]\ranilor de „binefacerile” sistemului comunist
în agricultur\, metodele dure alternând cu diferite promisiuni. Aceast\ politic\,
de brutalitate [i concesii temporare, a fost dublat\ de o continu\ presiune
fiscal\, în privin]a pl\]ii cotelor, din ce în ce mai mari, [i de m\suri punitive.
La 27 aprilie 1962, Gheorghiu-Dej anun]a oficial încheierea procesului de
colectivizare a agriculturii, 3 201 000 de familii din mediul rural fiind încadrate în
structuri colectiviste, ceea ce reprezenta circa 96% din suprafa]a agricol\ a ]\rii.

Dosarele istoriei

Înscrierea în gospod\ria
agricol\ colectiv\ (1949)

Lupta pentru putere
Imediat dup\ preluarea puterii, asist\m la o acerb\ lupt\ pentru controlul
absolut, purtat\ de Gheorghiu-Dej, în afara oric\rei reguli democratice.
Prima victim\, în 1946, a constituit-o fostul conduc\tor comunist din anii
celui de-al Doilea R\zboi Mondial, {tefan Fori[. A urmat fostul ministru de justi]ie, Lucre]iu P\tr\[canu. Ideolog comunist [colit în Occident, acesta putea deveni
oricând un contracandidat pentru Dej, fapt ce nu i-a fost iertat niciodat\.
Arestat din 1948, a fost ]inut în izolare [i anchetat dur pentru a recunoa[te
acuza]ii fanteziste vizând tr\darea sa. Dup\ moartea lui Stalin, Gheorghiu-Dej
decide suprimarea lui Lucre]iu P\tr\[canu, executat în 1954, cu atât mai mult
cu cât noul lider sovietic, Nikita Hru[ciov, ini]iase un plan de destalinizare
par]ial\, vizând, pentru început, debarcarea vechilor conduc\tori din ]\rile
satelizate Moscovei.
În 1952, cu sprijinul lui Stalin, Gheorghiu-Dej îi înl\turase pe Ana Pauker,
Vasile Luca [i Teoharie Georgescu, în fapt o grupare format\ la vârful PCR,
dup\ 1944, care se afla în rivalitate cu liderul atotputernic.
O altã etap\ a luptei pentru putere s-a desf\[urat în 1957, când au fost
îndep\rta]i doi dintre apropia]ii lui Dej, Miron Constantinescu [i Iosif Chi[inevschi.
Demn de remarcat este faptul c\ aceste elimin\ri, soldate cu arest\ri [i execu]ii
(Lucre]iu P\tr\[canu) sau condamn\ri pe via]\ (Vasile Luca), au fost urmate de
altele, mult mai numeroase, la toate nivelurile vie]ii de partid.
Decesul lui Gheorghiu-Dej (1965), revenirea partidului la vechea denumire de
PCR [i numirea ca secretar general a lui Nicolae Ceau[escu (cu ocazia Congresului
al IX-lea al PCR) nu au oprit ac]iunile de epurare. Astfel, noul lider de la
Bucure[ti i-a înlocuit treptat pe vechii apropia]i ai predecesorului cu noii s\i
fideli (Ilie Verde], Paul Niculescu-Mizil, {tefan Andrei, Dumitru Popescu etc.).
În aprilie 1968, cu prilejul unei plenare a CC al PCR, noul lider de la Bucure[ti,
Nicolae Ceau[escu, aducea grave acuza]ii lui Gheorghiu-Dej, privind implicarea
sa în cazurile {tefan Fori[ [i Lucre]iu P\tr\[canu, precum [i în crimele s\vâr[ite
de Securitate în timpul s\u. Aceast\ ac]iune f\cea parte dintr-o vendet\
politic\, menit\ s\ duc\ la eliminarea lui Alexandru Dr\ghici (fost ministru de

2. Sarcini actuale în munca de la ]ar\. (...)
Organiza]iile de partid de la ]ar\ au sarcina de a conduce lupta pentru îngr\direa
chiaburimii, lupta pentru înt\rirea [i dezvoltarea sectorului socialist în agricultur\... În
acela[i timp, organiza]iile de partid au
sarcina de a educa pe ]\ranii muncitori în
spiritul luptei de clas\ [i al vigilen]ei
neobosite împotriva chiaburimii, demascând
neîncetat chipul hidos al chiaburului, viclenia [i atitudinea lui de du[man de moarte
al intereselor ]\r\nimii muncitoare (...).
Scânteia, 25 martie1949
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Noile realit\]i social-economice

martie 1945: Legea agrar\
11 iunie 1948: Legea privind na]ionalizarea principalelor mijloace de
produc]ie
z 23 mai 1949: înfiin]area Consiliului Economic [i de Ajutor Reciproc (CAER)
z 1962: încheierea procesului de colectivizare a agriculturii
z aprilie 1964: URSS propune Planul Valev;
Declara]ia din aprilie a conducerii PMR
z
z
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interne), b\nuit c\ vrea s\-i ia locul, [i a unor cadre din conducerea Ministerului
de Interne. În ciuda acestui exerci]iu de imagine public\ realizat de Nicolae
Ceau[escu, sistemul comunist [i-a protejat vechile cadre, astfel încât cei înlocui]i
[i pensiona]i au beneficiat de toate favorurile regimului (pensie de demnitar,
case de protocol, aprovizionare de la magazinele speciale de partid).

Represiune [i disiden]\ anticomunist\

În fosta închisoare
din Sighetul Marmaþiei (jud. Maramureº)
a fost organizat Memorialul Victimelor
Comunismului

Victimele Securit\]ii
Conform unor statistici ale Securit\]ii,
realizate în 1967, în anii 1945 [i 1964 au
fost arestate peste 100 000 de persoane,
îns\ multe nu au fost judecate niciodat\
(dintr-o anchet\ a Ministerului de Interne
din 1954, afl\m c\ din peste 22 000 de
de]inu]i, numai pentru 1 600 de cazuri
procuratura emisese mandate de arestare).
Cifra pare mult mic[orat\ fa]\ de realitate, întrucât afl\m, dintr-un alt raport al
Securit\]ii, c\ doar în perioada 1951–1952
au fost aresta]i 34 738 de ]\rani, care s-au
opus în diferite forme procesului de
colectivizare.
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Prin Decretul din 30 august 1948 era organizat\ Direc]ia General\ a
Securit\]ii Poporului, în cadrul c\reia erau plasa]i în func]ii-cheie vechii agen]i
de la Moscova Gheorghe Pintilie, Pantelei Bodnarenko, Alexandru Nicolski [i
Vladimir Mazuru.
Din rândul „du[manilor poporului”, anihila]i fizic de c\tre organele de
represiune comuniste, au f\cut parte membri marcan]i ai partidelor istorice
interbelice (Iuliu Maniu, Ion Mihalache, C.I.C. Br\tianu, Gheorghe I. Br\tianu,
Constantin Argetoianu etc.), oameni de cultur\ (Anton Golopen]ia, Mircea
Vulc\nescu), slujitori ai bisericii (monseniorul Vladimir Ghica) [i mul]i al]ii.
Majoritatea celor care au avut o func]ie public\, în orice domeniu, pân\ în
1945, au cunoscut teroarea sistemului comunist al penitenciarelor [i coloniilor
de munc\. Se poate vorbi, a[adar, de existen]a, pân\ în 1964, a unui adev\rat
gulag în România. Este cazul închisorilor de la Sighet, Gherla, Gala]i, Râmnicul
S\rat, Aiud [i Pite[ti, al [antierelor de la Canalul Dun\re-Marea Neagr\, precum
[i al coloniilor de munc\ for]at\ de la Cavnic, Baia Sprie, Periprava [i Salcia.
O alt\ caracteristic\ a represiunii comuniste a reprezentat-o fenomenul
deport\rilor. Începute în 1951, pe fondul acutiz\rii conflictului dintre Stalin [i
Tito, deport\rile din Banat în zonele aride din B\r\gan au însemnat distrugerea
a numeroase c\mine, familii [i destine. Ini]ial, deportarea în B\r\gan a vizat
aproximativ 40 000 de persoane, care nu erau pe placul noului regim. Deporta]ilor li s-a permis s\-[i ia doar bunurile pe care le puteau duce singuri, restul
avutului lor fiind cump\rat de comisii special constituite, care pl\teau mult mai
pu]in.
O pagin\ nescris\ înc\ a rezisten]ei anticomuniste în România o reprezint\
lupta armat\ din mun]i. Organizarea primelor nuclee de lupt\ anticomunist\ s-a
realizat în a doua parte a anului 1945, devenind din ce în ce mai vizibile odat\
cu cre[terea influen]ei PCR. Cele mai importante grupuri de rezisten]\ armat\
au fost Haiducii Muscelului, Sumanele Negre, Mi[carea Na]ional\ de Rezisten]\,
Haiducii lui Avram Iancu, Graiul Sângelui etc. În zona Muscelului (grupurile
conduse de fra]ii Arn\u]oiu [i de colonelul Gheorghe Arsenescu) [i în zona
Mun]ilor F\g\ra[ (grupul condus de Ion Gavril\-Ogoranu), au avut loc puternice
ciocniri cu trupele de Securitate. Dep\[ite numeric [i f\r\ prea multe provizii [i
muni]ii, aceste grupuri au fost decimate de c\tre puterea comunist\.
În 1964, dup\ Declara]ia din aprilie, Gheorghiu-Dej se decide s\ pun\ cap\t
calvarului de]inu]ilor politici din penitenciarele române[ti. Prin decretele nr. 176
[i nr. 411 au fost elibera]i ultimii 10 410 de]inu]i politici, îns\ pân\ la libertatea
total\, în cadrul limitelor permise de sistemul comunist, unii au avut de trecut mai
multe etape, cum ar fi domiciliul obligatoriu, lipsa unui loc adecvat de munc\, verific\rile periodice, dar [i încerc\rile de [antaj din partea organelor de Securitate.
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Comunismul na]ional al lui Nicolae Ceau[escu se raporteaz\ la cu totul alte
coordonate decât cel al lui Gheorghiu-Dej. În fapt, nu s-au schimbat decât
mijloacele, scopul urm\rit r\mânând acela[i: men]inerea sistemului comunist la
putere [i implicit a noului secretar general al PCR.
Fenomenul disiden]ei în perioada Ceau[escu, f\r\ s\ fie prea cunoscut sau
recunoscut, acoper\ mai multe etape.
Anul 1977 a reprezentat pentru regim primele opozi]ii majore, venite din
interiorul ]ãrii. În prima parte a anului, scriitorul Paul Goma, fost de]inut politic,
ini]iaz\ o mi[care de solidaritate cu mi[carea din Cehoslovacia Charta 77, lucru
ce stârne[te reac]ia dur\ a autorit\]ilor. În august 1977, autorit\]ile comuniste
sunt puse în fa]a revoltei minerilor din Valea Jiului. Peste 10 000 de mineri de
la mina Lupeni întrerup lucrul pentru o s\pt\mân\, cerând condi]ii decente de
via]\ [i munc\. Minerii nu reiau lucrul decât în urma sosirii lui Nicolae
Ceau[escu în zon\ [i a promisiunilor acestuia privind rezolvarea revendic\rilor.
La scurt timp însã, Securitatea trece la arestarea principalilor lideri ai mi[c\rii.
La 15 noiembrie 1987, asist\m la cea mai cunoscut\ ac]iune de protest din
timpul lui Nicolae Ceau[escu. A început ca o manifesta]ie a muncitorilor de la
Uzina „Steagul Ro[u” din Bra[ov, privind îmbun\t\]irea condi]iilor de via]\; mii
de persoane au traversat ora[ul, scandând lozinci anticomuniste [i devastând
sediul jude]ean al PCR. Numero[i participan]i au fost aresta]i [i judeca]i.
Disiden]a împotriva lui Nicolae Ceau[escu s-a manifestat [i în rândul fo[tilor
demnitari comuni[ti, cu toate c\ aceasta nu reprezint\ o caracteristic\ a
sistemului. Repro[urile pe care le-a adus, în cadrul Congresului al XII-lea al PCR,
Constantin Pârvulescu, ca [i „Scrisoarea celor [ase” (semnat\ de Corneliu
M\nescu, Silviu Brucan, Alexandru Bârl\deanu, Gheorghe Apostol, Grigore
R\ceanu [i Constantin Pârvulescu) nu reprezint\ altceva decât încerc\ri ale
veteranilor ilegali[ti de a critica evolu]ia nefast\ a politicii lui Ceau[escu [i
nicidecum o critic\ real\ a sistemului.

Exerci]ii
1. Analiza]i etapele acapar\rii puterii politice de c\tre Partidul Comunist Român.
Pentru r\spuns, folosi]i [i sursa 1 precum [i ilustra]iile de la paginile 100–101.
2. Prezenta]i în scris (maximum 100 de cuvinte) modul în care PCR a înl\turat
obstacolele politice – monarhia [i partidele politice.
3. Explica]i din ce cauze [i cu ce consecin]e s-a declan[at lupta pentru putere între
liderii PCR.
4. Caracteriza]i modul în care s-a manifestat represiunea comunist\.
5. „Fenomenul Pite[ti” este un experiment al securit\]ii pentru reeducarea de]inu]ilor. Alc\tui]i planul unui proiect cu acest titlu.
6. Alc\tui]i trei grupe; fiecare grup\ va studia modul în care o categorie din societatea româneasc\ s-a implicat în disiden]a anticomunist\. Prezenta]i concluziile
voastre sub forma unor postere.
7. Care sunt categoriile sociale care s-au implicat în disiden]a anticomunist\ [i care
erau motiva]iile lor?
8. Numi]i valorile pentru care luptau disiden]ii anticomuni[ti. Crede]i c\ sunt valori
importante [i pentru noi, cet\]eni ai unui stat democratic? Argumenta]i-v\
r\spunsul [i compara]i-l cu cel al colegilor.

Dosarele istoriei

Nicolae Ceau[escu într-o vizitã de lucru
(18 noiembrie 1987)
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Represiune [i disiden]\ anticomunist\

30 august 1948: se înfiin]eaz\ Direc]ia
General\ a Securit\]ii Poporului
z 1951: au loc primele deport\ri în B\r\gan
z aprilie 1954: execu]ia lui Lucre]iu
P\tr\[canu
z 1958: retragerea trupelor sovietice din
România
z 19 martie 1965: moare Gheorghe
Gheorghiu-Dej
z iulie 1965: PMR revine la denumirea ini]ial\ de PCR
z aprilie 1968: Plenara CC al PCR care
hot\r\[te reabilitarea victimelor terorii
staliniste din timpul lui Gheorghiu-Dej
z 21 august 1968: condamnarea interven]iei sovietice în Cehoslovacia de c\tre
Nicolae Ceau[escu
z 26 martie 1974: Nicolae Ceau[escu
devine primul pre[edinte al României
z 15 noiembrie 1987: manifesta]ia muncitorilor de la Uzina „Steagul Ro[u” din Bra[ov
z 16 decembrie 1989: începutul revolu]iei
la Timi[oara
z 21 decembrie 1989: începutul revolu]iei
la Bucure[ti
z
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Construc]ia democra]iei
postdecembriste

Statuia lui Lenin este coborât\
de pe soclu (Bucure[ti, 1990)
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Construc]ia democra]iei
postdecembriste

22 decembrie1989: fuga [i arestarea lui
Nicolae Ceau[escu. Constituirea FSN
z 25 decembrie 1989: execu]ia so]ilor
Ceau[escu
z 26 decembrie 1989: numirea unui guvern provizoriu condus de Petre Roman
z 31 decembrie 1989: Decretul de func]ionare a partidelor politice
z 11 martie 1990: Proclama]ia de la
Timi[oara
z 13-15 iunie 1990: evenimentele din
Pia]a Universit\]ii
z 20 mai 1990: primele alegeri libere sunt
câ[tigate de FSN [i Ion Iliescu
z 8 decembrie 1991: referendum pentru
noua Constitu]ie
z 11 octombrie 1992: alegerile sunt câ[tigate de Ion Iliescu [i PDSR
z 17 noiembrie 1996: noile alegeri sunt
câ[tigate de Emil Constantinescu [i CDR
z noiembrie 2000: alegeri câ[tigate de
PSD [i Ion Iliescu
z noiembrie 2004: alegerile sunt câ[tigate
de Alian]a D.A. [i de Traian B\sescu
z
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Dup\ revolu]ia din 1989, una dintre primele m\suri luate de noua putere
constituit\ a reprezentat-o legalizarea pluripartidismului, fapt consfin]it prin
Decretul-lege nr. 8 din 31 decembrie 1989, referitor la func]ionarea partidelor
politice. Acest lucru a permis atât reapari]ia vechilor grup\ri politice interbelice
(PN} devenit rapid PN}-CD, PNL [i PSD), cât [i apari]ia unor noi structuri politice
(FSN, PUNR etc.).
În primele luni ale anului 1990, pân\ la organizarea primelor alegeri libere
(20 mai 1990, câ[tigate de Ion Iliescu [i FSN), e[ichierul politic românesc s-a
polarizat treptat, fiind marcat de numeroase confrunt\ri publice între partidele
istorice [i FSN. De asemenea, am fost martori la scene violente, punctate de
repetatele sosiri ale minerilor din Valea Jiului la Bucure[ti, manifest\ri
incompatibile cu func]ionarea oric\rui stat de drept. Asist\m astfel la atacarea
sediilor PN}-CD [i PNL, distrugerea sediului guvernului (februarie 1990, septembrie 1991) [i mai ales la mineriada din 13-15 iunie 1990, care punea punct,
într-un mod extrem de dur, manifesta]iei din Pia]a Universit\]ii.
Unul din momentele postdecembriste în jurul c\ruia s-au iscat ample discu]ii
l-a reprezentat „Proclama]ia de la Timi[oara”, din 11 martie 1990. Ap\rut\ pe
fondul nemul]umirilor din momentele imediate ale r\sturn\rii regimului Nicolae
Ceau[escu, Proclama]ia a formulat, în termeni f\r\ de echivoc, a[tept\rile
moral-politice ale intelectualit\]ii din Timi[oara, a[tept\ri care de altfel se
reg\seau în toate mediile din ]ar\
Redescoperirea rolului societ\]ii civile, chiar dac\ fragmentat\ [i ineficient\,
într-o ]ar\ ie[it\ din comunism, s-a realizat mult mai dificil decât în alte state
vecine [i într-un timp mult mai îndelungat. Apari]ia unor organiza]ii nonguvernamentale, care militau pentru modernizarea societ\]ii [i pentru drepturile
omului (Liga pentru Ap\rarea Drepturilor Omului, Grupul pentru Dialog Social,
Societatea Timi[oara etc.), a f\cut ca în primii ani postdecembri[ti s\ asist\m la
numeroase neîn]elegeri [i fric]iuni între acestea [i institu]iile statului, pe fondul
lipsei exerci]iului democratic.
Comparativ cu alte ]\ri est [i central europene, în România tranzi]ia de la
comunism la democra]ie a fost caracterizat\ în principal prin lipsa unei rupturi
decisive cu trecutul, în ciuda celei mai violente schimb\ri de regim. Clivajul între
vechiul regim comunist [i cel democratic, în curs de instalare, a fost mult mai
mic, comparativ cu ]\rile membre ale grupului de la Vi[egrad, de exemplu
(Ungaria, Polonia, Cehia [i Slovacia).
Unul dintre momentele fundamentale ale existen]ei oric\rui stat de drept îl
reprezint\ adoptarea legii fundamentale. La 21 noiembrie 1991, Parlamentul
României adopta Constitu]ia, iar la 8 decembrie avea loc consultarea na]ional\
privind acceptarea sa de c\tre popula]ie. Constitu]ia era votat\ de c\tre 77,3%
dintre cet\]enii prezen]i la referendum, astfel încât, de acum înainte, pe baza
acestui act, se trecea la elaborarea unei întregi legisla]ii vizând fundamentarea
institu]iilor statului de drept.
Programele de guvernare realizate pe baza Constitu]iei de cabinetele
conduse de Theodor Stolojan [i Nicolae V\c\roiu nu s-au materializat în totalitate.

Capitolul 3
Reformarea institu]ional\ [i economic\, privatizarea, constituirea unei economii
de pia]\ viabile [i retrocedarea bunurilor abuziv confiscate de regimul comunist, au constituit mai curând precepte teoretice decât obiective cu aplicabilitate practic\ [i imediat\.
Desigur, au existat [i semnale clare, chiar dac\ pu]ine, privind instaurarea
elementelor constitutive ale statului de drept. Unul dintre acestea l-a reprezentat, neîndoielnic, alternan]a la guvernare din noiembrie 1996. Conven]ia
Democrat\ din România (CDR) câ[tig\ alegerile parlamentare desf\[urate
atunci, iar candidatul acestei alian]e, Emil Constantinescu, este ales pre[edinte. Aceast\ schimbare la vârf a constituit începutul unor modific\ri legislative majore pe plan intern, dar mai ales o important\ reorientare în politica
extern\. Dac\ în planul rela]iilor interna]ionale orientarea României spre
integrarea euroatlantic\ s-a realizat de o manier\ irevocabil\, pe plan intern
am asistat la un e[ec par]ial al ac]iunilor reformiste, nefinalizate de niciunul
dintre cei trei premieri care s-au succedat la guvernare (Victor Ciorbea, Radu
Vasile [i Mugur Is\rescu).
Alegerile din anul 2000 au consfin]it, pe de o parte, ie[irea de pe scena
politic\ a PN}-CD, considerat principalul r\spunz\tor pentru ineficien]a economic\, reformele neterminate [i pentru corup]ia din acei ani, iar pe de alt\
parte, revenirea în for]\ a (PSD) PDSR [i a lui Ion Iliescu, pe fondul unei deplas\ri
spre stânga a electoratului.
În ceea ce prive[te politica extern\, guvernele postdecembriste au ob]inut
succese notabile prin admiterea în NATO (martie 2004) [i integrarea în Uniunea
European\ (ianuarie 2007).
În decembrie 2004, asist\m la o nou\ alternan]\ la guvernare: Traian
B\sescu devine pre[edinte [i se formeaz\ un guvern de alian]\ (PNL, PD, UDMR
[i Partidul Conservator), condus de liberalul C\lin Popescu-T\riceanu, care
demareaz\ aplicarea programului de reforme preconizat anterior.

Exerci]ii
1. Defini]i, cu ajutorul cuno[tin]elor din lec]iile anterioare sau al unui dic]ionar, termenii: societate civil\, stat de drept [i pluripartidism.
2. Crede]i c\ ace[ti termeni pot defini orice tip de stat sau numai un stat democratic? Argumenta]i-v\ r\spunsul.
3. Prezenta]i pe ce baz\ [i cum se manifest\ pluripartidismul în România postdecembrist\.
4. Evalua]i importan]a acestei realit\]i pentru construc]ia democra]iei în România.
5. Numi]i [i analiza]i un moment pe care îl considera]i important pentru instaurarea statului de drept în ]ara noastr\.
6. Evalua]i rolul [i importan]a societ\]ii civile în România dup\ anul 1989.
7. Timp de o s\pt\mân\, monitoriza]i mass-media la care ave]i acces. Nota]i [i analiza]i informa]iile referitoare la manifest\rile societ\]ii civile. Organiza]i o discu]ie
cu colegii de clas\.
8. Caracteriza]i modul în care România postdecembrist\ a construit democra]ia
prin politica extern\.

Ion Iliescu
(pre[edintele României
1990–1996,
2000–2004)

Emil
Constantinescu
(pre[edintele României
1996–2000)

Traian B\sescu
(pre[edintele României
ales `n 2004)

Istoria altfel
z În esen]\, „Proclama]ia de la Timi[oara”
era o adev\rat\ cart\ a revolu]iei
române, cu accent pronun]at pe caracterul anticomunist al evenimentelor,
reprezentând totodat\ [i o „bomb\” cu
efect imediat, într-o Românie dominat\
înc\ de structuri politico-economice
legate de trecut.
z Pentru a sublinia acest lucru, punctul
8 al Proclama]iei propunea eliminarea
din via]a public\, pentru o perioad\, a
fo[tilor demnitari [i ofi]eri de Securitate: „Prezen]a lor în via]a politic\ a ]\rii
reprezint\ sursa major\ a tensiunilor [i
suspiciunilor care fr\mânt\ în prezent
societatea româneasc\”.
z Cu toate c\ nu a avut niciun efect
politic major, Proclama]ia [i-a atins totu[i
]inta; cei viza]i, care la momentul respectiv controlau principalele pârghii de
decizie [i informare, au reac]ionat prin
calomnii, insinu\ri [i amenin]\ri.
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LEC}IE

DE SINTEZ|
Cifre
reale

%

Blocul Partidelor
Democratice

22 000

22,8

65 000 67,9

Uniunea Popular\
Maghiar\

18 000

18,6

14 971 15,4

PN}-Maniu

50 000

51,6

10 766 11,1

PNL-Br\tianu

2 500

2,5

1 146

1,2

PN}-Lupu

2 000

1,9

1 708

1,7

Liste independen]i

1 708

1,7

1 708

1,7

776

0,9

776

0,9

Partide
Secolul al XX-lea a fost marcat de constanta confruntare dintre dou\ solu]ii politice la fel de r\spândite `n
Europa acestei perioade. Este vorba despre democra]ie [i
totalitarism.

Totalitarism [i democra]ie
1. Jean-François Soulet, Istoria comparat\ a statelor
comuniste din 1945 pân\ în zilele noastre
Adept\ a respect\rii identit\]ii na]ionale, protectoare a
popula]iilor oprimate, întemeiat\ pe egalitate [i dreptate,
ideologia comunist\ ap\rea, mai ales la sfâr[itul celui de-al
Doilea R\zboi Mondial, ca un vector privilegiat al democra]iei. Opozi]ia tradi]ional\ socialism/capitalism se dubla,
din acest moment, cu opozi]ia democra]ie/fascism, astfel
încât adeseori se cuplau capitalismul [i fascismul pe de o
parte, iar socialismul [i democra]ia pe de alt\ parte. Prin
participarea la lupta împotriva regimurilor fasciste,
comuni[tii primiser\ astfel un „brevet de democra]ie”.
Regimurile nou-înfiin]ate pe care ei nu întârziau s\ le
implanteze în Europa de Est erau, de altfel, calificate
drept „democra]ii populare”. Aceast\ alunecare terminologic\ a contribuit mult la aura comunismului imediat
dup\ r\zboi.

2. Florin Constantiniu, România între 1944 [i 1989
Emil Bodn\ra[ cuno[tea, desigur, principiul lui Stalin: „Nu
conteaz\ cine [i cum voteaz\, conteaz\ cine num\r\ voturile”
atunci când spunea c\, gra]ie unor „tehnici speciale” pot fi
ob]inute 90% din voturi. (...) Rezultate reale ale alegerilor din
19 noiembrie 1946 nu sunt cunoscute pân\ acum. Lucre]iu
P\tr\[canu, care îi ceruse lui Teohari Georgescu, ministrul de
interne, s\ i le arate, pentru a [ti cum trebuie organizat\ în
viitor politica [i propaganda PCR, a primit r\spunsul c\ ele
fuseser\ arse [i c\, de acum înainte, contau numai cifrele
comunicate oficial, care atribuiau 79,96% din voturi Blocului
Partidelor Democratice, condus de PCR, adic\ 378 din 414
locuri în parlament. Istoricul Virgiliu }îr\u a descoperit [i
publicat rezultatele reale pentru jude]ele Cluj, Some[ [i
Turda. Ele se prezint\ astfel pentru jude]ul Some[:
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Anulate

Cifre
oficiale

%

3. Manualul de Istoria contemporan\ a României, a
mi[c\rii muncitore[ti, democratice [i revolu]ionare, a
Partidului Comunist Român, 1980

Victoria for]elor democratice în alegerile parlamentare
din noiembrie 1946
În vederea asigur\rii unei largi particip\ri a maselor
populare la vot, a fost elaborat\ o nou\ lege electoral\, care
acorda, pentru prima dat\ în istoria României, dreptul la vot
cu adev\rat universal, pentru to]i cet\]enii majori, f\r\
deosebire de sex, na]ionalitate, avere, credin]\ religioas\ sau
grad de cultur\.
În alegerile care au avut loc la 19 noiembrie 1946, for]ele
democratice au ob]inut o victorie hot\râtoare, întrunind
79,6% din totalul voturilor, reac]iunea v\zându-se izolat\ de
popor [i suferind o înfrângere zdrobitoare. Aceast\ victorie
oglindea baza social-politic\ larg\ pe care se sprijinea guvernul democratic, în timp ce partidele burgheze reac]ionare
s-au v\zut dezaprobate [i izolate de mase.

Exerci]ii
1. Considera]i c\ afirma]ia general\ f\cut\ de sursa 1 este
sus]inut\ [i de realit\]ile din România? Argumenta]i-v\
r\spunsul.
2. Compara]i sursele 2 [i 3, care se refer\ la aceea[i realitate
istoric\. Analiza]i terminologia folosit\ [i, pe baza cuno[tin]elor dobândite în anii anteriori, explica]i deosebirile care apar.
3. Ce caracteristic\ a statului comunist recunoa[te]i în sursa 2?
Dar a statului democratic pe baza sursei 3?

EVALUARE
Bacalaureat

Preg\tire
z

Varianta 70. Subiectul al II-lea (18 puncte)
Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
„~n numele poporului Basarabiei, Sfatul }\rii declar\:
Republica Democratic\ Moldoveneasc\ (Basarabia), în
hotarele sale dintre Prut, Nistru, Dun\re [i Marea Neagr\ [i
vechile grani]e cu Austria, rupt\ de Rusia acum o sut\ [i mai
bine de ani din trupul vechii Moldove, în puterea dreptului
istoric [i a dreptului de neam, pe baza principiului ca
popoarele singure s\-[i hot\rasc\ soarta lor, de azi înainte [i
pentru totdeauna se une[te cu mama sa, România”.
Declara]ia politic\, 27 martie/9 aprilie 1918
z

z Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:
1. Men]iona]i, pe baza textului, un principiu invocat ,,în
numele poporului Basarabiei”.
2. Men]iona]i, pe baza textului, decizia adoptat\ ,,în
numele poporului Basarabiei”.
3. Preciza]i, pe baza textului, institu]ia reprezentativ\
pentru poporul Basarabiei.
4. Numi]i regele României din anul 1918.
5. Prezenta]i un eveniment politic sau diplomatic la care a
participat România în anul 1918.
6. Prezenta]i o reform\ aplicat\ în România între anii 1919
[i 1925.

POLONIA

CEHOSLOVACIA

CERN|U}I
Cern\u]i Hotin

HOTIN

Storojine]

R|D|U}I

Satu Mare Sighet
MARAMURE{
SATU MARE
S|LAJ

UNGARIA

Zal\u

SOME{

BIHOR

Suceava

CLUJ

NEAM}

MURE{

CIUC

B. „Muta]iile în zona politic\ se repercutau imediat asupra
trecutului, remodelându-l cu înver[unare. Ele denot\ pretutindeni acelea[i faze, decurgând anume din evolu]ia sistemului, cu mici nuan]e locale: o faz\ a tranzi]ie (1945–1947),
una a sovietiz\rii masive (1948–1953), alta a „dezghe]ului”
poststalinist (1953–1968), curmat odat\ cu prim\vara praghez\,
înc\ una a stagn\rii impuse de strategia
brejnevian\ a blocurilor opuse”.
Capitala ]\rii
Re[edin]e de jude]
Al. Zub, „Mituri istoriografice în
România ultimei jum\t\]i de secol”, în
Miturile comunismului românesc
URSS
(coord. L. Boia), 1998

B|L}I

ORHEI

IA{I

Orhei
L|PU{NA

Roman

Chi[in\u

Piatra Neam] ROMAN VASLUI
Vaslu

Tighina

is
N

Cluj

B\l]i

Boto[ani
BOTO{ANI

Ia[i

Bistri]a

A. „Partea a doua
Revolu]ia de eliberare na]ional\ [i social\ antifascist\ [i
antiimperialist\ din august 1944.
România în anii revolu]iei democrat-populare (23 august
1944–30 decembrie 1947)
Consolidarea regimului democratic-popular (6 martie
1945–30 decembirei 1947)
Partea a treia
F\urirea socialismului în România
Trecerea la înf\ptuirea sarcinilor revolu]iei socialiste din
anii 1948–1950.
Desf\[urarea operei de consolidare a socialismului în
România în anii 1951–1965.
Consolidarea societ\]ii socialiste în anii 1965–1969”.
Manualul de Istoria contemporan\ a României, a
mi[c\rii muncitore[ti, democratice [i revolu]ionare, a
Partidului Comunist Român, 1980, Cuprins

SOROCA

R\d\u]i

Câmpulung
MoldovenescSUCEAVA
N|S|UD
F\lticeni
CÂMPULUNG
F|LTICENI

Dej

Oradea

Soroca

DOROHOI
Dorohoi

STOROJINE}

Citi]i cu aten]ie textele de mai jos:

tru

Turda Târgu-Mure[

Hu[i
Bac\u
TIGHINA
F|LCIU
ODORHEI Miercurea
TUTOVA
BAC|U
Ciuc
TÂRNAVA
ALBA
Cetatea Alb\
Arad
Odorhei
MIC|
Blaj
CAHUL
Alba-Iulia
Bârlad
Sighi[oara
TIMI{CETATEA ALB|
TECUCI
TREI SCAUNE
TÂRNAVA MARE
TORONTAL
Tecuci
Sf. Gheorghe
PUTNA
Cahul
Deva
Sibiu
F\g\ra[
Timi[oara
Foc[ani
COVURLUI
Lugoj
F|G|RA{ BRA{OV
SIBIU
Bra[ov
ISMAIL
RÂMNICUL
HUNEDOARA
Gala]i
S|RAT
Ismail
SEVERIN
Câmpulung
Râmnicul
BUZ|U
S\rat
PRAHOVA
Br\ila
Tulcea
RâmnicuGORJ
MUSCEL
Vâlcea
Oravi]a
Buz\u
Târgu-Jiu
Ploie[ti
ARGE{
BR|ILA
TULCEA
VÂLCEA
Pite[ti
CARA{
Târgovi[te
TURDA

ARAD

TurnuSeverin

DÂMB0VI}A

OLT

MEHEDIN}I

IUGOSLAVIA

BUCURE{TI

Slatina

VLA{CA

Craiova
DOLJ
Dun\rea

Caracal

TELEORMAN

ROMANA}I

Turnu
M\gurele

BULGARIA

Giurgiu

ILFOV

IALOMI}A
C\l\ra[i
Constan]a
Silistra

CONSTAN}A

Marea Neagr\

z Pornind de la textele date, r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:
1. Men]iona]i, pe baza primului text,
obiectivele dezvolt\rii societ\]ii
române[ti dup\ anul 1944.
2. Preciza]i, pe baza celui de-al doilea
text, etapele dezvolt\rii României
comuniste dup\ 1948.
3. Compara]i termenii folosi]i de cele
dou\ surse [i explica]i deosebirile pe
care le constata]i.

DUROSTOR
CALIACRA
Balcic
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RELA}IILE INTERNA}IONALE
Spa]iul românesc între
diploma]ie [i conflict în Evul Mediu
[i la începuturile modernit\]ii
Rezisten]a antiotoman\ a }\rilor Române
în secolele XIV-XV

Pecetea domnitorului, semn al autorit\þii
1. Iancu de Hunedoara
(...) {i a fost acest b\rbat foarte
destoinic întru toate [i de jos s-a ridicat la
mare putere [i a s\vâr[it ispr\vi în contra
germanilor [i a boemilor [i, ajungând la
conducerea treburilor ob[te[ti la peoni, [i-a
câ[tigat mare renume. Dar înc\ [i fa]\ de
turci a s\vâr[it nu pu]ine ispr\vi mari, de[i
se credea c\ din cauza mul]imii [i vitejiei
lor nu o s\ biruiasc\ niciodat\ armata
împ\ratului; [i însu[i de timpuriu a luat în
mâini armatele peonilor.
Laonic Chalcocondil,
Expuneri istorice

Dicþionar
Achingii – osta[i turci destina]i incursiunilor
`n teritoriul inamic `nainte de atacul decisiv.
Alc\tuiau trupe neregulate de cavalerie din
secolele XVI–XVII.
Cruciada târzie – lupta statelor cre[tine
`mpotriva armatelor otomane `n secolele
XIV–XVI.
Pa[alâc sau eylat – numele provinciilor turce[ti mari, aflate sub guvernarea unui pa[\.
Beglerbeg – guvernator general al p\r]ii
eurpene (Rumelia) sau asiatice (Anatolia) a
Imperiului Otoman.
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Rela]iile interna]ionale

La sfâr[itul secolului al XIV-lea, Imperiul Otoman ajunsese pe linia Dun\rii,
dup\ victoriile împotriva bizantinilor, sârbilor [i bulgarilor, ale c\ror state sunt
desfiin]ate. }\rile Române deveneau, la rândul lor, obiect al expansiunii
otomane, care î[i propunea, de fapt, s\ ajung\, prin Belgrad [i Viena, în inima
Europei. În aceste condi]ii, de[i în anumite momente Poarta a încercat s\
transforme }\rile Române în pa[alâcuri, pentru otomani s-a dovedit, în cele din
urm\, mai profitabil din punct de vedere economic, dar [i politic [i militar, s\
permit\ conservarea autonomiei spa]iului românesc. Aceast\ op]iune a devenit
cea mai potrivit\ pentru otomani [i în condi]iile rezisten]ei îndelungate pe care
au întâmpinat-o la nord de Dun\re. Obiectivul }\rilor Române era men]inerea
fiin]ei statale proprii, ca [i a identit\]ii religioase, scop în care lupta armat\ s-a
conjugat cu tratativele diplomatice, la care s-a recurs atunci când dispropor]ia
de mijloace între ele [i inamic era evident\.
De altfel, pe tot parcursul Evului Mediu, tipul de r\zboi purtat de }\rile
Române cu otomanii ar putea fi caracterizat drept „conflict asimetric”, întrucât
inferioritatea armat\ îi oblig\ pe români s\ duc\ un r\zboi de uzur\, îndelungat, al c\rui rezultat final este silirea adversarului s\ accepte o pace care le
este relativ favorabil\.
Strategia folosit\ este, de regul\, una defensiv\, de ap\rare a teritoriului
propriu, conjugat\ uneori [i cu ofensiva, prin care se încearc\ p\trunderea în
teritoriul inamicului pentru a-i lovi acestuia unele puncte nevralgice.
Dispropor]ia de for]e i-a determinat, de regul\, pe români s\ evite b\t\liile
decisive, preferând luptele de h\r]uire, care îi împiedicau pe adversari s\ î[i
valorifice superioritatea în oameni. De asemenea, tactica „p\mântului ars”, prin
care se distrugeau recoltele, vegeta]ia, locuin]ele, iar popula]ia se retr\gea în
locuri greu accesibile, avea drept scop crearea unui „gol demografico-economic”, prin care armata invadatoare era lipsit\ de posibilit\]i de aprovizionare
[i de ob]inere de informa]ii. Se ad\uga nimicirea deta[amentelor plecate dup\
hran\, ceea ce contribuia la sl\birea du[manului [i mai ales la demoralizarea
acestuia. Situa]ia n\v\litorilor putea fi [i mai mult înr\ut\]it\ prin atacuri de noapte,
de tipul celui realizat de Vlad }epe[ împotriva taberei sultanului Mehmed al II-lea.
Succesul unei astfel de tactici nu depinde doar de for]a militar\ pus\ în joc,
ci [i de angajarea tuturor factorilor interni, social-politici în efortul de ap\rare,
precum [i de sprijinul extern, din partea marilor puteri. Tactica p\mântului ars,
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ca [i înfrunt\rile deschise presupuneau mari sacrificii economice [i nu numai,
de aceea, marea boierime, care î[i vedea dezorganizate domeniile [i întregul
mod de via]\, con[tient\ [i de ce însemna r\zboiul pentru ]\rani, a reac]ionat
diferit, în func]ie de context. Atunci când pericolul transform\rii ]\rii în pa[alâc
era iminent, boierimea a sprijinit domnia în efortul militar. Când p\reau posibile
negocieri cu turcii sau când pericolul continu\rii luptei p\rea mult prea mare,
boierimea putea s\ prefere o solu]ie diplomatic\. Totu[i, boierimea [i domnia
au acela[i obiectiv, de salvare a identit\]ii politice a ]\rii, doar c\ mijloacele pe
care le folosesc unii sau al]ii pot fi uneori diferite.
În ceea ce prive[te sprijinul extern, acesta trebuie plasat în contextul cruciadei târzii, organizat\ de puterile cre[tine împotriva înaint\rii musulmane în
Europa. Disensiunile dintre marile puteri ale epocii, incapacitatea practic\ a
unora dintre ele de a ac]iona militar au f\cut ca uneori ajutorul cerut de }\rile
Române s\ nu fie la nivelul a[teptat, iar acestea s\ se reg\seasc\ singure în fa]a
unor for]e otomane mult superioare numeric.
Rezultatul conflictului multisecular dintre }\rile Române [i Poarta Otoman\
a fost, cu toate concesiile f\cute acesteia, p\strarea fiin]ei statale, în condi]iile
în care state mai puternice (ale bulgarilor, sârbilor, bizantinilor, ungurilor), dar
care s-au g\sit pe direc]iile principale de expansiune ale turcilor, au disp\rut de
pe harta politic\ a Europei. În lupta antiotoman\ din secolele XIV–XV, ]\rile
române[ti au avut uneori tendin]a de a face front comun, dincolo de hotarele
politice de moment. Aceasta se explic\ prin ra]iuni militare, diplomatice, prin
con[tiin]a incipient\ a unei unit\]i de neam, limb\ [i interese, dar mai ales prin
dorin]a de a-[i ap\ra prin orice mijloace religia, element de identificare mult
mai puternic în Evul Mediu decât cel etnic sau lingvistic.

Mircea cel B\trân (1386–1418)
}ara Româneasc\ a fost prima amenin]at\ de înaintarea otoman\, care
tindea s\ ajung\ la Dun\re. În condi]iile în care statul lui Dobrotici era în pericol
s\ fie cucerit de otomani, Mircea intervine [i încorporeaz\ Dobrogea la }ara
Româneasc\. Dup\ ce domnul român încearc\ s\ ofere ajutor [i sârbilor, turcii
reac]ioneaz\ [i încep s\ organizeze raiduri de prad\ la nord de Dun\re, prin
achingii. Pentru a-[i asigura spatele [i flancurile, Mircea încheie în]elegeri
diplomatice cu Polonia [i cu regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg. Apoi
lanseaz\, în 1394, o expedi]ie împotriva bazelor achingiilor, situate la sud de
Dun\re, pentru a-i împiedica s\ mai organizeze raiduri de prad\. Sultanul
Baiazid I organizeaz\ o expedi]ie care avea drept scop eliminarea domnului
}\rii Române[ti. În toamna lui 1394 sau în prim\vara lui 1395 (sursele sunt
discordante în aceast\ privin]\), oastea muntean\, care se retr\sese din fa]a
înaint\rii otomane, purtând lupte de h\r]uire, accept\ b\t\lia decisiv\ într-un
loc numit în istoriografia noastr\ Rovine. Mircea a ob]inut victoria, dar for]ele
otomane erau în continuare foarte puternice. Pe de alt\ parte, fiind înl\turat
pericolul transform\rii ]\rii în pa[alâc, boierimea nu dore[te s\ mai continue
lupta [i accept\ ca domn pe un pretendent, Vlad, sprijinit de Poart\.
Con[tien]i de pericolul reprezentat de înaintarea otoman\ spre Europa Central\, cavalerii occidentali, în special burgunzi [i germani, condu[i de Sigismund
de Luxemburg, organizeaz\ în 1396 Cruciada de la Nicopole, la care particip\
[i Mircea cel B\trân, dar o[tile cre[tine sunt înfrânte de otomani.

Mircea cel B\trân
(fresc\, m\n\stirea Cozia)
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1369: prima ciocnire armat\ dintre
români [i otomani în vremea lui Vladislav
Vlaicu (1364–1377)
z 1388: Mircea cel B\trân încorporeaz\
Dobrogea la }ara Româneasc\
z 1394: expedi]ia lui Mircea cel B\trân la
sud de Dun\re, împotriva bazelor
achingiilor
z 10 octombrie 1394 sau 17 mai 1395:
lupta de la Rovine
z 1396: cruciada de la Nicopole
z
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Dupã victoria mongolã de la Ankara, din 1402, când Timur Lenk îl ia
prizonier pe Baiazid I, Mircea devine un fel de arbitru al luptelor pentru succesiune între diferi]ii fii ai lui Baizid, ceea ce asigur\ ]\rii o perioad\ de
stabilitate [i de maxim\ extensiune teritorial\. Dar, în cele din urm\, tronul
Imperiului Otoman este cucerit de Mehmed I, care reia politica agresiv\
îndreptat\ împotriva }\rii Române[ti. Dobrogea este cucerit\, în 1417 sau poate
dup\ moartea lui Mircea, în 1420, iar }ara Româneasc\ accept\ plata tributului, care în acest moment are semnifica]ia unei r\scump\r\ri a p\cii [i nu de
recunoa[tere a dependen]ei politice fa]\ de otomani.

Castelul Huniazilor

2. Despre expedi]ia otoman\
din 1462 împotriva lui }epe[
Dar vlachul (Vlad }epe[) [i el i-a mutat
pe to]i supu[ii lui în locuri strâmte de
munte [i în locuri acoperite de p\duri; [i
câmpurile le-a l\sat pustii [i vitele de tot
felul le-a mânat mai în\untrul hotarelor.
Tiranul (Mehmet al II-lea), trecând Danubiul,
a str\b\tut loc mai bine de 7 zile [i n-a
g\sit nimic, nici om, nici cel mai neînsemnat animal [i nici ceva de mâncare sau
de b\ut. {i ajungând într-un loc frumos
a[ezat ca o livad\ vede mii [i mii de pari
s\di]i în p\mânt înc\rca]i în loc de fruct
cu oameni mor]i [i în mijloc pe Chamza
(...) tras în ]eap\. La vederea acestei amenin]\ri, tiranul s-a însp\imântat [i noaptea,
când a tras corturile, fiindu-i fric\, a tras
[an]uri [i a ridicat valuri [i sta în mijlocul
lor. Vlachul îns\, sculându-se dis-de-diminea]\ [i rânduindu-[i bine oamenii de sub
el, a n\v\lit, când era înc\ întuneric, [i
nimerind, în partea dreapt\ a taberei, a
intrat deodat\ în\untru [i pân\ în ziu\ a
t\iat turci f\r\ de num\r; [i pân\ ce s-a
luminat de ziu\, mul]i turci s-au ucis între
ei. Când îns\ s-a f\cut diminea]\, vlachii au
intrat în ]arcurile lor [i s-au culcat; iar tiranul sculându-se, plin de ru[ine, a trecut
Danubiul [i a ajuns la Adrianopol.
Ducas, Istoria turco-bizantin\
(1341–1462)
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Iancu de Hunedoara (1441–1456)
De origine etnic\ româneasc\, dar integrat nobilimii maghiare prin educa]ie, religie, orientare politic\, Iancu de Hunedoara a fost voievod al Transilvaniei, regent al Ungariei [i unul dintre campionii luptei antiotomane la mijlocul
secolului al XV-lea. A ac]ionat în contextul în care Imperiul Otoman desf\[ura
asaltul final împotriva Constantinopolului, iar apoi, dup\ c\derea acestuia, î[i
propunea cucerirea Belgradului pentru a-[i deschide calea spre inima Europei.
Iancu de Hunedoara a urm\rit s\ foloseasc\ în lupta împotriva turcilor toate
for]ele disponibile, de aceea, în cadrul politicii de cruciad\ târzie, a implicat, al\turi de Transilvania, [i }ara Româneasc\ [i Moldova.
În 1442, înfrânge o oaste intrat\ în Transilvania [i apoi intervine în }ara
Româneasc\. Aici ob]ine o important\ victorie pe râul Ialomi]a [i îl impune apoi
ca domn pe Vlad Dracul. În 1443, organizeaz\ „Campania cea lung\”,
expedi]ie la sud de Balcani, prin care cucere[te ora[e precum Ni[ sau Sofia, în
încercarea de a dezorganiza for]ele otomane pe propriul teritoriu, pentru a
întârzia cât mai mult noi atacuri ale acestora împotriva Ungariei. La insisten]ele
sale, în 1444 se organizeaz\, sub conducerea regelui Ungariei [i Poloniei,
Vladislav I, Cruciada de la Varna, care s-a încheiat îns\ cu un adev\rat dezastru
pentru for]ele cre[tine.
În 1453, Mehmed al II-lea cucere[te Constantinopolul [i vizeaz\ extinderea
Imperiului Otoman c\tre Europa Central\, unde principala sa ]int\ devenea
Ungaria. Acesta este contextul în care Iancu de Hunedoara reu[e[te, în 1456,
s\-l opreasc\ pe cuceritorul Constantinopolului în fa]a Belgradului, care reprezenta, pentru otomani, cheia Europei Centrale.
Iancu de Hunedoara a murit în 1456 de cium\, dar lupta lui a reu[it s\
întârzie înt\rirea domina]iei otomane asupra spa]iului românesc [i s\ amâne cu
circa 70 de ani transformarea Ungariei în pa[alâc.
Vlad }epe[ (1448; 1456–1462; 1476)
Fiu al lui Vlad Dracul, Vlad }epe[ este însc\unat în 1456 de c\tre Iancu de
Hunedoara, dornic s\-[i asigure în acest fel spatele în vederea ap\r\rii Belgradului. Lupta sa antiotoman\ se încadreaz\ în acela[i efort al cruciadei târzii,
care acum ar fi trebuit s\ fie condus\ de fiul lui Iancu de Hunedoara, Matia
Corvin, devenit rege al Ungariei, [i sprijinit\ financiar de papalitate.
Dup\ ce înt\re[te în interior puterea domneasc\ în raport cu marea boierime, prin m\suri adesea extreme, în 1459 Vlad refuz\ plata tributului. Aceasta
declan[eaz\ încercarea otoman\ de a-l captura, prin Hamza Pa[a, dar care
e[ueaz\. În 1461–1462, domnitorul muntean lanseazã expedi]ii în sudul
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Dun\rii, urm\rind s\ dezorganizeze for]ele otomane. Riposta otoman\ nu s-a
l\sat a[teptat\ [i, în 1462, Mehmed al II-lea sose[te în }ara Româneasc\ în
fruntea unei armate imense. Vlad }epe[ a aplicat tactica tradi]ional\, de
retragere [i pustiire în calea armatei înving\toare, evitând lupta decisiv\, dar
h\r]uind oastea otoman\. Turcii ajung la Târgovi[te f\r\ a fi dat vreo b\t\lie
important\ [i, în cele din urm\, încep s\ se retrag\. Boierimea îl accept\ drept
domn pe Radu cel Frumos, fratele lui Vlad }epe[, adus de otomani, [i
restabilesc [i plata tributului.
Vlad }epe[ se refugiaz\ în Transilvania, sperând c\ Matia Corvin î[i va
respecta angajamentele pe care le luase fa]\ de papalitate de a continua lupta
antiotoman\ [i îl va sprijini. Regele Ungariei era îns\ preocupat în acea vreme
de alte conflicte, care înghi]iser\, se pare, [i banii trimi[i de pap\ în vederea
organiz\rii cruciadei antiotomane, astfel c\ prefer\ s\ se debaraseze de
incomodul domn muntean. Inventeaz\ deci „tr\darea” de c\tre Vlad a cauzei
cre[tinilor [i îl captureaz\ pe acesta, ]inându-l închis la Buda. Aceasta este [i
perioada în care încep s\ se r\spândeasc\ povestirile germane, izvorâte din
mediul ora[elor s\se[ti, care avuseser\ conflicte cu }epe[ [i care îl portretizeaz\
pe domnul muntean ca pe un tiran sadic, însetat de sânge.
Când, în 1476, Ungaria tinde s\ reia lupta antiotoman\, Vlad }epe[ este
eliberat, dovad\ c\ „tr\darea” de care fusese acuzat nu existase niciodat\, [i
ajutat s\ revin\ pe tronul }\rii Române[ti. Moare îns\ la scurt timp, într-o lupt\
cu turcii.

{tefan cel Mare (1457–1504)
Dup\ peste 25 de ani de lupte interne, care au urmat sfâr[itului domniei lui
Alexandru cel Bun, {tefan cel Mare ocup\ tronul cu sprijinul lui Vlad }epe[, care
dorea s\ aib\ un aliat în ]ara vecin\, în perspectiva redeschiderii conflictului cu
Imperiul Otoman.
Pe plan extern, mai ales în func]ie de raportul de for]e, {tefan a tins c\tre
o înt\rire a rela]iilor diplomatice fie cu Ungaria, fie, mai ales, cu Polonia.
Lupta antiotoman\ este declan[at\ în 1473, prin refuzul pl\]ii tributului, pe
care îl acceptase, ca r\scump\rare a p\cii, din 1456, predecesorul s\u, Petru
Aron. În acela[i timp, {tefan intervine în }ara Româneasc\, de unde îl înl\tur\
pe Radu cel Frumos, înlocuit cu un domn pe care îl spera fidel politicii
antiotomane. Con[tient de dispropor]ia de for]e dintre Modova [i Imperiul
Otoman, încearc\ s\-[i g\seasc\ alia]i, prin rela]ii diplomatice [i negocieri cu
papalitatea, Republica vene]ian\, regii Poloniei, Ungariei, hanul turcoman al
Persiei.
În 1474–1475, se desf\[oar\ campania ini]iat\ de sultanul Mehmed al II-lea
[i comandat\ de Soliman, beglerbegul Rumeliei, la care participau, se pare,
circa 120 000 de solda]i otomani, la care se ad\uga [i un corp de oaste al lui
Radu cel Frumos. Domnul Moldovei dispunea de circa 40 000 de oameni, plus
trupe trimise de Polonia [i Ungaria. Tactica a fost cea tradi]ional\, a p\mântului
ars [i a h\r]uielii, dar în 1475, la Podul Înalt, lâng\ Vaslui, {tefan a hot\rât s\
dea o b\t\lie decisiv\. Prin buna folosire a terenului, unde turcii nu-[i pot
valorifica zdrobitoarea superioritate numeric\, profitând [i de vremea ce]oas\,
o[tirea moldovean\ a ob]inut victoria, probabil una dintre cele mai importante
repurtate de români în Evul Mediu.

{tefan cel Mare (manuscris medieval)

3. {tefan cel Mare despre importan]a
luptei antiotomane a Moldovei –
Solia lui Grigore }amblac la Vene]ia, 1478
Nu vreau s\ mai spun cât de folositoare
este pentru treburile cre[tine aceast\ ]ar\
a mea; socotesc c\ este de prisos, fiindc\
lucrul e foarte evident, pentru c\ e seraiul
Ungariei [i Poloniei [i straja acestor dou\
regate. Afar\ de aceasta, fiindc\ turcul s-a
împiedicat de mine, de patru ani mul]i
cre[tini au r\mas în lini[te. A[adar, ca
domni cre[tini [i cunoscu]i ca cre[tini, eu
recurg la ilustra domnia voastr\ implorând
ajutorul vostru cre[tinesc, spre a-mi p\stra
aceast\ ]ar\ a mea, folositoare pentru
treburile cre[tine, promi]ând c\ orice dar
[i subsidii îmi ve]i da eu îl voi folosi pe
multe c\i de câte ori ve]i porunci [i ve]i
avea trebuin]\, dar numai contra necredincio[ilor, [i unde ve]i porunci, f\r\ nicio
amânare.
Documentele lui {tefan cel Mare,
publicate de Ioan Bogdan
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Biserica Vorone] (jud. Suceava),
ctitoria lui {tefan cel Mare (1488)

4. Scrisoarea din 25 ianuarie 1475
adresat\ principilor cre[tini de {tefan cel
Mare dup\ lupta de la Vaslui
(…) Noi pentru ap\rare am luat spada
în mân\ [i, cu ajutorul domnului Dumnezeu, am mers asupra lor [i i-am c\lcat în
picioare [i i-am trecut prin spadele noastre. {i pentru asemenea lucru l\udat s\ fie
domnul Dumnezeu; [i dup\ ce a auzit de
aceast\ înfrângere, p\gânul împ\rat al
turcilor [i-a pus în plan s\ se r\zbune [i el
însu[i în persoan\, cu toat\ puterea sa, s\
vie în luna mai asupra noastr\ [i s\ supun\ ]ara noastr\, care e poarta tuturor
cre[tinilor, [i pe care poart\, care e ]ara
noastr\, Dumnezeu ne-a ferit-o pân\ acum,
dar dac\ aceast\ poart\ va fi pierdut\,
Dumnezeu s\ ne fereasc\ de a[a ceva,
toat\ cre[tin\tatea va fi în mare primejdie.
De aceea noi ne rug\m la amabilitatea
voastr\ s\ ne trimite]i în ajutorul nostru
pe c\pitanii vo[tri contra du[manilor
cre[tin\t\]ii – [i cât mai este timp.
(…) {i noi, din partea noastr\, promitem cu jur\mântul nostru domnesc, cu
via]a noastr\, c\ pân\ la moarte ne vom
ap\ra [i vom lupta pentru credin]a cre[tin\. (…)
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Reac]ia otoman\ era de a[teptat, astfel c\ {tefan a încercat s\ ob]in\
ajutorul puterilor cre[tine. În acela[i timp, turcii continuau cuceririle în zon\,
luând în st\pânire Caffa, colonie genovez\ la Marea Neagr\, [i Mangopul,
principat bizantino-genovez pe litoralul nord-pontic. De asemenea, îi supuneau
pe t\tarii din Crimeea, pe care îi vor folosi apoi în lupta împotriva Moldovei.
În 1476, expedi]ia otoman\, precedat\ de pustiitoare raiduri t\t\re[ti, este
condusã de însu[i sultanul Mehmed al II-lea. {tefan trebuie s\ permit\ o[tenilor
]\rani s\ plece pentru a-[i ap\ra gospod\riile de t\tari, astfel c\ la R\zboieni,
doar cu oastea de curte alc\tuit\ din boieri [i oamenii acestora, nu ]ine piept
otomanilor. Ace[tia nu pot valorifica îns\ victoria, întrucât cet\]ile moldovene
rezist\, iar aprovizionarea se dovede[te foarte dificil\, astfel încât, în cele din
urm\, se retrag f\r\ a-[i fi îndeplinit obiectivul.
Dar [i coali]ia antiotoman\ se destram\, Vene]ia încheind pace cu imperiul
în 1479. Ca atare, în 1480, {tefan este obligat s\ încheie, la rândul s\u, pace.
Sub conducerea sultanului Baiazid al II-lea, turcii reiau, în 1484, atacul
asupra Moldovei, încercuind cet\]ile Chilia [i Cetatea Alb\. În încercarea de a
recuceri cet\]ile cu sprijin polon, {tefan cel Mare depune, în 1485, omagiu de
vasalitate regelui Vladislav Iagello, la Colomeea.
În 1486/1487, domnul Moldovei se reg\se[te îns\ din nou singur în fa]a
otomanilor, ceea ce-l sile[te s\ încheie pace [i s\ accepte plata tributului în
schimbul conserv\rii autonomiei ]\rii.
La moartea lui {tefan, în 1504, Moldova era autonom\ fa]\ de Poart\,
puternic\, având un prestigiu interna]ional indubitabil [i beneficiind de o
înflorire cultural\ [i artistic\ unic\ în istoria ei medieval\.

Concluzii
Luptele purtate de români în secolele XIV–XV au avut nu doar o semnifica]ie
intern\, întrucât au permis conservarea fiin]ei statale [i a confesiunii religioase,
ci [i una european\. Expansiunea otoman\ în aceast\ parte a Europei a fost
oprit\ pe linia Dun\rii, iar for]ele turcilor au fost uzate în lupte, nu întotdeauna
de mare amploare, dar care surveneau la intervale destul de strânse, ceea ce-i
împiedica s\ se concentreze în alte direc]ii.

Exerci]ii
1. Analiza]i politica extern\ în timpul lui Mircea cel B\trân [i formula]i contextul în
care a fost desf\[urat\ aceasta.
2. Compara]i politica extern\ în timpul lui Mircea cel B\trân [i Vlad }epe[;
identifica]i elementele de continuitate în privin]a obiectivelor [i a mijloacelor de
lupt\ folosite.
3. Evalua]i succesele [i e[ecurile din politica extern\ a Moldovei în timpul lui {tefan
cel Mare.
4. Analiza]i sursa istoric\ referitoare la expedi]ia otoman\ din 1462 împotriva lui
Vlad }epe[. Identifica]i tactica de lupt\ folosit\ de domnitorul român. A fost
eficient\? Argumenta]i-v\ r\spunsul.
5. În scrisoarea adresat\ de {tefan cel Mare principilor cre[tini (sursa 4) analiza]i
argumentele folosite de domnitor pentru a ob]ine ajutorul în lupta antiotoman\.
Compara]i-le cu cele folosite în solia lui Grigore }amblac (sursa 3). Discuta]i în
grupe puterea de convingere a acestor mesaje.

Capitolul 4
Mihai Viteazul (1593-1601)
Dup\ acceptarea pl\]ii tributului, statutul }\rilor Române s-a agravat continuu, în secolul al XVI-lea, în condi]iile apogeului puterii turce[ti în vremea sultanului Soliman Magnificul (1520–1566) definindu-se regimul domina]iei otomane.
Moldova [i }ara Româneasc\ î[i p\strau, teoretic, dreptul de a-[i alege domnii,
dar în practic\, ace[tia sunt numi]i sau mazili]i de c\tre Poarta Otoman\. Dup\
pr\bu[irea Regatului Ungariei în urma înfrângerii de la Mohacs, Transilvania se
organizeaz\ ca principat autonom sub suzeranitatea otoman\. Întregul spa]iu
românesc depindea acum politic de Imperiul Otoman, având ca obliga]ii alinierea
politicii externe la cea turceasc\ (pe principiul „prieten prietenilor, du[man
du[manilor”) [i plata unor obliga]ii (tribut, pe[che[, mucarer etc.) mereu în
cre[tere. Spre sfâr[itul secolului al XVI-lea, în condi]iile dificult\]ilor cunoscute
de Imperiul Otoman, tributul cerut }\rii Române[ti, plus alte obliga]ii financiare
[i datorii acumulate de domnie ajunseser\ la un nivel record, ceea ce tindea s\
genereze colapsul economic al statului.

Începuturile domniei lui Mihai Viteazul
Conform obiceiului din epoc\, Mihai, fost mare ban al Craiovei, î[i cump\r\
domnia în 1593. Dar acest semn de fidelitate este superficial. În anul urm\tor,
începe colaborarea cu Liga Sfânt\, o alian]ã a unor state cre[tine condus\ de
împ\ratul german Rudolf al II-lea de Habsburg, la care aderase [i principatul
transilv\nean.
Lupta antiotoman\
Declan[area luptei împotriva Imperiului Otoman s-a f\cut în 1594, prin
uciderea creditorilor turci instala]i la Bucure[ti în a[teptarea recuper\rii sumelor
cu care îl împrumutaser\ pe Mihai în vederea cump\r\rii domniei.
În 1594–1595, Mihai luptã cu t\tarii [i declan[eaz\ o campanie în sudul
Dun\rii. Participarea în comun la Liga Sfânt\, dar [i nevoile luptei antiotomane
i-au impus lui Mihai reglementarea raporturilor cu principele Transilvaniei,
Sigismund Báthory, care fusese recunoscut ca suzeran de domnii moldoveni
Petru Aron [i {tefan R\zvan [i care se dorea conduc\tor al luptei comune
împotriva turcilor. Negociat de marii boieri în propriul avantaj, la Alba-Iulia se
încheie la 20 mai 1595 un tratat între Transilvania [i }ara Româneasc\, care îl
transforma pe domn într-un simplu loc]iitor al principelui Transilvaniei.
În august 1595, marele vizir Sinan Pa[a trece Dun\rea cu o armat\ evaluat\
la circa 100 000 de oameni. Domnitorul muntean dispunea de 16 000 de
o[teni, la care se ad\ugau 7 000 condu[i de Albert Király, ca ajutor trimis din
Transilvania. Lupta prin care se încerca oprirea invaziei otomane a avut loc la
C\lug\reni, la 23 august 1595. Românii au cauzat mari pierderi armatei
otomane, dar nu au putut opri înainterea acesteia. Bucure[tiul era ocupat [i
fortificat de turci, Târgovi[tea, vechea capital\, de asemenea, iar otomanii
începeau organizarea ]\rii în pa[alâc.
În aceste condi]ii, în toamn\ se declan[eaz\ ofensiva care angrena for]e din
}ara Româneasc\, Transilvania [i Moldova, silindu-l pe Sinan Pa[a s\ se retrag\
spre Dun\re. La Giurgiu, între 15 [i 20 octombrie, s-a dat b\t\lia care s-a soldat
cu o mare victorie cre[tin\.

Mihai Viteazul (fresc\ aflat\ în
Catedrala ortodox\ din Alba-Iulia)
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20 mai 1595: reprezentan]ii boierimii din
Moldova semneaz\ cu principele Transilvaniei un tratat similar celui încheiat cu
Muntenia; Sigismund Báthory devenea
suzeranul ambelor ]\ri române[ti
extracarpatice.
z 23 august 1595: lupta de la C\lug\reni
z 20 octombrie 1595: victoria de la Giurgiu împotriva otomanilor; o[tile turce[ti
p\r\sesc teritoriul de la nord de Dun\re.
z Ianuarie 1597: sultanul otoman trimite lui
Mihai steagul de recunoa[tere a domniei
z 28 octombrie 1599: victoria de la {elimb\r, în urma c\reia Mihai Viteazul devine
st\pânul Transilvaniei
z aprilie-mai 1600: campania din Moldova
z 18 septembrie 1600: generalul Basta îl
înfrânge pe Mihai la Mir\sl\u
z 13 august 1601: trupele lui Mihai [i ale
lui Basta îl înfrâng pe Sigismund Báthory
la Gurusl\u, Mihai recupereaz\ controlul asupra Transilvaniei
z 19 august 1601: asasinarea lui Mihai
din ordinul lui Basta
z
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Intrarea lui Mihai Viteazul în Alba-Iulia
(tablou de D. Stoica)
1. Motiva]ia implic\rii în lupta antiotoman\
Provincia mea, }ara Româneasc\, nu e
mai departe de scaunul tiranului, ce se
nume[te Constantinopol, decât cale de cinci
zile [i numai Dun\rea o desparte de teritoriul du[manului. În aceast\ ]ar\ a[ fi
putut tr\i lini[tit, singur [i f\r\ nicio fric\,
dac\ nu m\ sim]eam chemat de credin]a
mea fa]\ de Maiestatea Voastr\ [i fa]\ de
întreaga Cre[tin\tate. Eu îns\, nevrând s\
sporesc puterea turcilor prin osta[ii mei, spre
distrugerea cre[tinilor, de bun\ voie m-am
ar\tat gata a lua parte la Liga Cre[tin\,
fapt prin care mi l-am f\cut pe tiran du[man
de moarte [i însetat dup\ sângele meu.
Memoriul adresat de Mihai Viteazul
în 1601 împ\ratului Rudolf al II-lea

Istoria altfel
Înainte s\ devin\ domn, Mihai Viteazul a fost ban de Mehedin]i [i ban al
Craiovei; a fost, de asemenea, bun negustor [i a strâns o mare avere.
z Fiind b\nuit de domnul Alexandru cel
R\u (1592–1593) c\ dore[te domnia,
Mihai a fost în pericol de a fi executat.
z Tabloul pictorului flamand Frans Francker
cel Tân\r, Cresus ar\tându-[i comorile
lui Solon, prezint\ o scen\ de la curtea
împ\ratului Rudolf al II-lea de Habsburg,
unde Mihai Viteazul a fost primit cu
mare fast.
z
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În prim\vara lui 1596, domnitorul muntean declan[eaz\ o campanie peste
Dun\re, ajungînd pân\ la Plevna [i Sofia.
Datoritã schimbãrii raportului de for]e pe plan interna]ional, era nevoie de
o redefinire a raporturilor interna]ionale ale ]\rii, prin încheierea p\cii cu turcii,
în condi]ii foarte avantajoase pentru }ara Româneasc\: în 1597 Imperiul
Otoman îi recuno[tea lui Mihai domnia pe via]\ [i diminua semnificativ tributul.
În 1597, raporturile cu Sigismund Báthory erau rea[ezate pe picior de egalitate,
anulându-se, în practic\, tratatul de la Alba-Iulia. Mihai Viteazul dorea îns\
continuarea apropierii de puterile cre[tine în vederea relu\rii luptei antiotomane,
astfel c\ în 1598 încheia [i un tratat de prietenie cu împ\ratul german Rudolf
al II-lea de Habsburg.
Echilibrul politico-militar în care se g\sea }ara Româneasc\ între cele dou\
imperii a fost îns\ afectat de evenimentele din Transilvania [i din Moldova.
Sigismund Báthory renun]\ la tronul Transilvaniei [i revine asupra hot\rârii,
renun]\ din nou, în favoarea v\rului s\u Andrei Báthory, apropiat de Polonia [i
partizan al p\cii cu otomanii. În Moldova, noul domn Ieremia Movil\ ac]iona în
vederea ob]inerii tronului muntean pentru fratele s\u, Simion.

Unirea de la 1600
În octombrie 1599, Mihai ob]inea la {elimb\r victoria împotriva lui Andrei
Báthory, ceea ce îi permitea ca în noiembrie al aceluia[i an s\-[i fac\ o intrare
triumfal\ în Alba-Iulia, capitala principatului ardelean.
A urmat apoi campania împotriva Moldovei, unde nu a întâmpinat rezisten]\ prea mare – cetatea Sucevei, care rezistase în vremea lui {tefan otomanilor,
[i-a deschis por]ile în fa]a lui Mihai. Astfel, la 27 mai 1600 se putea intitula
„Domn al }\rii Române[ti, al Ardealului [i a toat\ }ara Moldovei”.
În urma unor negocieri destul de complicate, Imperiul Habsburgic, care
p\rea acum factorul de decizie în zon\, îi recunoa[te domnia asupra celor trei
]\ri. Dar m\surile pe care le luase în vederea consolid\rii puterii centrale, iar
în Transilvania [i în favoarea românilor, au declan[at reac]ii ale elitelor locale.
În septembrie 1600, nobilimea maghiar\ se revolt\ [i este sprijinit\ chiar de
trupele imperiale, conduse de generalul Giorgio Basta, care de fapt fusese
trimis în ajutorul lui Mihai. La Mir\sl\u, domnul muntean este înfrânt [i pierde
Transilvania. În octombrie, cu ajutor polon, Movile[tii cuceresc Moldova [i apoi
[i Muntenia, unde este instalat domn Simion Movil\, recunoscut [i de
otomani.
Între 1600 [i 1601, Mihai se afl\ în pribegie la Praga [i Viena, încercând s\-l
conving\ pe Rudolf s\-l ajute s\-[i recapete domnia. Deoarece nobilii maghiari
se r\sculaser\ [i împotriva lui Basta, alungându-l, [i îl reînsc\unaser\ pe
Sigismund Báthory, împ\ratul, con[tient c\ a pierdut Transilvania, îl ajut\ pe
Mihai cu bani [i contribuie la reconcilierea cu generalul Basta.
La 13 august 1601, la Gurusl\u, Mihai ob]inea victoria împotriva lui Báthory,
redevenind st\pân al Transilvaniei.
Perspectiva ca Mihai s\-[i redobândeasc\ puterea era îns\ nelini[titoare
pentru Habsburgi [i, la 19 august, `n tab\ra militar\ aflat\ pe Câmpia Turzii,
domnul român este asasinat din ordinul lui Basta.

Capitolul 4
Semnifica]ia domniei lui Mihai Viteazul
Unirea Munteniei, Moldovei [i Transilvaniei avea s\ fie valorizat\ ca un reper
în procesul constituirii na]iunii române [i a statului unitar de-abia în epoca
modern\, prin opera lui B\lcescu, Românii supt Mihai voievod Viteazul.
În vremea lui Mihai, ceea ce a fost apreciat, cel mai adesea în afara
grani]elor, a fost efortul luptei antiotomane. Acesta a fost mai puternic în sudul
Dun\rii, unde voievodul român a intrat în tradi]ia folcloric\ drept un eliberator,
decât în Occident, unde victoriile lui erau prezentate ca fiind ale lui Sigismund
Báthory sau ale lui Rudolf al II-lea (în calitatea lor de suzerani).
Pentru }\rile Române, efectul pozitiv a fost salvarea de la falimentul economic la care le-ar fi dus cre[terea continu\ a preten]iilor financiare ale Por]ii,
[i restabilirea autonomiei, grav afectat\ în a doua jum\tate a secolului al XVI-lea.
Imperiul Otoman pare s\ fi în]eles avertismentul oferit de lupta declan[at\ de
Mihai; vreme de câteva decenii, tributul este men]inut în limite rezonabile [i nu
mai au loc tentative de transformare a }\rilor Române în pa[alâcuri.
În secolul al XVII-lea, ac]iunile lui Mihai sunt luate uneori drept model de
c\tre domni din Muntenia (ca Radu {erban, Mihnea al III-lea) sau principi ai
Transilvaniei (Gabriel Bethlen, familia Rakoczi), care încearc\ apropieri între
}\rile Române, în vederea unei posibile lupte antiotomane comune. Principii
transilvani au fost cei care au preluat cel mai clar ideea unui regat al Daciei, a[a
cum a fost proiectul lui Gabriel Bethlen de a uni Transilvania, Moldova [i }ara
Româneasc\ `ntr-un regat de confesiune protestant\, pentru care a cerut
sprijinul patriarhului din Constantinopol. Acesta i-a scris despre leg\tura de
sânge [i de sim]iri care tr\ie[te, de[i `n mod tainic, dar cu atât mai puternic,
între românii din }ara Transilvaniei [i `ntre locuitorii }\rii Române[ti [i ai Moldovei.

Exerci]ii
1. Analiza]i contextul intern, politic [i economic în care Mihai Viteazul a devenit
domn al }\rii Române[ti.
2. Explica]i asem\n\rile dintre politica extern\ a }\rii Române[ti în timpul lui Vlad
}epe[ [i Mihai Viteazul.
3. Formula]i consecin]ele victoriei de la Giurgiu asupra }\rii Române[ti [i asupra
zonei Balcanilor.
4. Crede]i c\ unirea }\rilor Române era o solu]ie pentru relansarea luptei antiotomane? Argumenta]i-v\ r\spunsul.
5. În Memoriul adresat de Mihai Viteazul împ\ratului Rudolf al II-lea (sursa 1)
analiza]i motiva]ia implic\rii lui în lupta antiotoman\.
6. Folosind cuno[tin]ele anterioare, numi]i autorul [i titlul operei literare `n care este
transpus\ artistic realitatea istoric\ cu privire la faptele viteje[ti ale lui Mihai `n
lupta de la C\lug\reni, a[a cum sunt descrise de Baltazar Walter.
7. Letopise]ul cantacuzinesc vorbe[te despre „pizma” care a pierdut prea mul]i
b\rba]i. În ce m\sur\ sunte]i de acord cu aceast\ explica]ie dat\ asasin\rii lui
Mihai Viteazul?
8. Comenta]i efectul victoriilor antiotomane ale lui Mihai Viteazul pentru }\rile
Române.
9. Realiza]i un eseu pe tema unirii }\rilor Române de c\tre Mihai, ca un pas
anticipativ al Marii Uniri din anul 1918.

2. Lupta de la C\lug\reni
(…) Era nevoie neap\rat în clipa aceea
de o ac]iune eroic\, de o isprav\ m\rea]\
care s\ cutremure inimile p\gânilor [i s\ le
înal]e pe ale cre[tinilor. Atunci m\rinimosul
Ion Mihai, invocând ocrotirea salvatoare a
Mântuitorului, a smuls o secure sau suli]\
ost\[easc\ [i, p\trunzând el însu[i în [irurile s\lbatice ale du[manilor, str\punge pe
un stegar al armatei, taie în buc\]i cu sabia
o alt\ c\petenie [i, luptând b\rb\te[te, se
întoarce nev\t\mat. În acest timp, comandantul de oaste Király Albert, adunând pe
rând pe ai s\i, sloboze[te dou\ tunuri în
mijlocul celei mai dese grup\ri a du[manului, deschizând o mare sp\rtur\, pe care
ienicerii se str\duiesc în zadar s\ o împlineasc\ cu focurile lor de pu[c\, pentru c\
de îndat\ dou\ sute de unguri [i tot atâ]ia
pedestra[i cazaci, cu comandantul lor
Cocea, n\v\lind cu furie, stric\ rândurile,
a[tern la p\mânt [i taie o[tile turcilor, pe
când din spate [i din coast\ îi love[te cu
b\rb\]ie domnul cu ai s\i, f\cându-se a[a
mare înv\lm\[eal\, încât pân\ în sear\ au
fost redobândite cele 11 tunuri [i, în fug\,
erau mâna]i spre tab\r\ ca vitele. În aceast\
înv\lm\[eal\ ce seam\n\ a fug\, Sinan
Pa[a în partea din fa]\ a taberei cade de
pe podul râului Neajlov, pierde doi din]i [i se
rostogole[te fericit sc\pând cu via]\. (…)
Scurt\ [i adev\rat\ descriere a faptelor
s\vâr[ite de Io Mihai, domnul Moldovei
Transalpine sau Valachiei, prin munca [i
str\duin]a lui Baltazar Walter cel Tân\r
Silezianul, Görlitz, 1599

Sigiliul lui Mihai Viteazul
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Cronologie

30 martie 1856: semnarea Tratatului de
pace de la Paris
z mai-august 1858: Conferin]a de la Paris
a Marilor Puteri la care se semneaz\
Conven]ia cu privire la organizarea Principatelor Române
z aprilie 1877–ianuarie 1878: al\turi de
Rusia, România particip\ la R\zboiul
Ruso-Turc
z iunie–iulie 1878: Congresul de pace de
la Berlin consfin]e[te înfrângerea Turciei,
independen]a României, a Serbiei [i
Muntenegrului, autonomia Bulgariei
z 1882: tratatul semnat de Germania,
Austro-Ungaria [i Italia pune bazele
primului sistem politico-militar, Tripla
Alian]\ sau Puterile Centrale
z 1883: România semneaz\ un tratat secret cu puterile Triplei Alian]e, Germania [i
Austro-Ungaria (Italia se al\tur\ în 1888)
z 1904: acord anglo-francez (Antanta
Cordial\)
z 1907: acordul anglo-rus definitiveaz\
alian]a franco-anglo-rus\ numit\ Tripla
În]elegere sau Antanta
z 1912–1913: cele dou\ r\zboaie balcanice
z 28 iulie 1914: începe Primul R\zboi
Mondial
z

România [i concertul european: de la
„criza orientalã” la marile alian]e
ale secolului al XX-lea
Chestiunea oriental\, R\zboiul Crimeii
[i Congresul de pace de la Paris din 1856
Înfrângerea revolu]iilor de la 1848 din centrul [i sud-estul Europei de c\tre
Rusia, care î[i asum\ rolul de a „pacifica” zona, i-a consolidat acesteia pozi]iile
înaintate spre Balcani [i Constantinopol, cu atât mai mult cu cât puterile occidentale au de rezolvat mai întâi propriile probleme legate de momentul 1848.
Rolul Principatelor Române în zon\ este reevaluat din perspectiva unui nou
r\zboi ruso-turc. Amplificarea propagandei panortodoxe [i folosirea acestei idei
de c\tre guvernul ]arist era îns\ criticat\, pe bun\ dreptate, de emigra]ia
pa[optist\ româneasc\ aflat\ în leg\tur\ cu cercurile politice occidentale.
Acum sunt redactate o serie de pamflete antiruse[ti, introduse clandestin în
Principate, pentru a avertiza opinia public\ fa]\ de pericolul anex\rii ruse[ti. Nu
întâmpl\tor, paralela care se face între Turcia [i Rusia era pe deplin favorabil\
primei, considerat\ tolerant\ [i chiar liberal\, în compara]ie cu autocratismul
rus, care î[i înc\lcase propriile angajamente luate fa]\ de Occident în leg\tur\
cu polonezii sau românii.
În iunie 1853, Principatele sunt ocupate militar de Rusia, care dore[te s\ le
foloseasc\ drept cap de pod spre inima Imperiului Otoman [i care încalc\ în
felul acesta prevederile Conven]iei de la Balta-Liman din 1849, ce prevedea
posibilitatea ocup\rii Munteniei [i Moldovei, dar în caz de tulbur\ri. Protestele
diplomatice [i încerc\rile Angliei, Fran]ei [i Prusiei de a aduce Rusia la masa
tratativelor e[ueaz\, ceea ce deschide calea r\zboiului.
Proclamarea unirii (tablou de Theodor Aman)

1. Rezolu]ia Adun\rii ad-hoc a Moldovei,
19 octombrie 1857
Respectarea drepturilor principatelor [i
îndeosebi a autonomiei lor, în cuprinderea
vechilor capitula]ii încheiate cu Înalta
Poart\.
Unirea Principatelor într-un singur stat
sub numele de România.
Prin] str\in cu mo[tenirea tronului, ales
dintr-o dinastie domnitoare a Europei [i ai
c\rei mo[tenitori s\ fie crescu]i în religia ]\rii.
Neutralitatea p\mântului Principatelor.
Puterea legiuitoare încredin]at\ unei
ob[te[ti adun\ri în care s\ fie reprezentate toate interesele na]iei.
Toate acestea sub garan]ia colectiv\ a
puterilor care au subscris Tratatul de la Paris.
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R\zboiul Crimeii, cum avea s\ fie denumit\ noua confruntare militar\, deoarece
principalele opera]ii s-au desf\[urat în Peninsula Crimeea, a oferit ocazia revizuirii
statutului interna]ional al Principatelor, în sensul înl\tur\rii protectoratului rusesc.
În 1856, alia]ii din r\zboiul deja încheiat doresc s\ blocheze Rusia din ascensiunea ei mondial\, în Orient, dar mai ales în Europa, pentru o perioad\, pe cât
posibil, cât mai lung\. Hot\rârile adoptate, inclusiv cele referitoare la soarta
Principatelor, au avut în vedere acest deziderat, la care se adaug\ anumite
interese clar definite ale unor puteri, de exemplu, cazul italian pentru Fran]a. În
aceste condi]ii, nu putem vorbi despre simpatia reprezentan]ilor prezen]i la
Paris pentru o chestiune sau alta, chiar [i atunci când s-a pus problema rezolv\rii
situa]iilor noi [i delicate, precum realizarea unit\]ii popoarelor român [i italian.
Dac\ Fran]a, Prusia, Sardinia [i Rusia au sus]inut ideea unirii românilor, Anglia,
Austria [i Imperiul Otoman s-au opus, ceea ce a transformat problema româneasc\ într-un punct delicat. De aceea, în final, s-a adoptat o solu]ie de compromis, cu atât mai mult cu cât Turcia [i Austria au sus]inut c\ propunerea
Fran]ei nu se justific\, deoarece românii nu doresc unirea. Principatele erau scoase
de sub protec]ia Rusiei [i puse sub regimul garan]iei colective, ceea ce însemna
c\ orice m\sur\ referitoare la români nu putea fi luat\ decât cu acordul marilor
puteri, sudul Basarabiei, format din jude]ele Cahul, Ismail [i Bolgrad, era retrocedat Moldovei [i astfel zona strategic\ care asigura gurile Dun\rii era luat\
Rusiei; nu în ultimul rând, se convocau la Bucure[ti [i Ia[i Adun\ri ad-hoc pentru
consultarea românilor.
Unirea Principatelor [i crearea statului român modern au fost posibile
datorit\ apari]iei unei conjuncturi externe favorabile [i dorin]ei românilor de
emancipare politic\.

Diploma]ie [i ac]iune politic\ (1866–1918)
Politica extern\ a tân\rului stat român s-a derulat, pân\ la Primul R\zboi
Mondial, în sensul ob]inerii atât a independen]ei fa]\ de Imperiul Otoman, cât
[i a unor garan]ii de securitate care s\ pun\ la ad\post România de posibile
agresiuni din afar\.
Independen]a era dorit\ de întreaga clas\ politic\, îns\ mijloacele prin care
urma s\ fie dobândit\ depindeau de evolu]ia situa]iei interna]ionale. Oamenii
politici români [i Carol I au considerat c\ redeschiderea problemei orientale în
1876 putea s\ ofere un astfel de prilej. Rusia î[i urm\rea mai vechiul plan, acela
de a controla strâmtorile Bosfor [i Dardanele [i de a scoate Imperiul Otoman
din Europa. De aceea, pentru a-[i atinge obiectivul, a sprijinit o serie de r\scoale
antiotomane ale popula]iilor slave [i ortodoxe din Peninsula Balcanic\, aflat\
sub autoritatea Por]ii, care i-ar fi oferit pretextul unei interven]ii militare de
sprijin în favoarea acestora. Rusia avea în vedere, în realitate, propriile interese
strategice – controlul strâmtorilor, expansiunea în Peninsula Balcanic\, revan[a
fa]\ de înfrângerea suferit\ în 1856 – [i nu soarta bulgarilor, sârbilor etc., st\pâni]i de turci. Situa]ia era cu atât mai complicat\ cu cât unele puteri occidentale, Anglia [i Fran]a mai ales, nu vedeau cu ochi buni încercarea Rusiei de a-[i
consolida pozi]ia în Europa prin dezechilibrarea raportului de for]e pe continent
[i manifestau pruden]\ fa]\ de un nou conflict în Balcani.
Din punct de vedere politic, pentru români independen]a devenise o prioritate absolut\ [i de aceea propunerea Rusiei pentru încheierea unei conven]ii
ruso-române care s\ reglementeze trecerea armatei ]arului pe teritoriul României

Întâlnirea
(pictur\ de Sava Henþia)
2. Memoriu prezentat Congresului de
la Berlin de c\tre reprezentan]ii României,
12/24 iunie 1878
România, prin subsemna]ii, î[i ia libertatea de a supune plenipoten]iarilor Marilor
Puteri punctele urm\toare:
1. Nicio parte a actualului teritoriu s\
nu fie deta[at\ de România.
2. P\mântul românesc s\ nu fie supus
unui drept de trecere în folosul armatei ruse.
3. Principatul, în virtutea titlurilor sale
seculare, s\ intre în posesia insulelor [i
gurilor Dun\rii, inclusiv Insula {erpilor.
4. El s\ primeasc\, în propor]ie cu
for]ele militare pe care le-a pus în linie, o
indemniza]ie, în forma în care s-ar aprecia
a fi mai practic\.
5. Independen]a sa s\ fie definitiv consacrat\ [i teritoriul s\ fie neutralizat.
3. Recunoa[terea independen]ei României
Art. 43. Înaltele p\r]i contractante
recunosc independen]a României. (...)
Art. 45. Principatul României retrocedeaz\ M.S. împ\ratului Rusiei por]iunea
teritoriului Basarabiei, desp\r]it\ de Rusia
în urma Tratatului de la Paris din 1856. (...)
Art. 46. Insulele formând Delta Dun\rii, precum [i Insula {erpilor (...) sunt
întrupate cu România. Principatul mai
prime[te afar\ de aceasta ]inutul situat la
sudul Dobrogei.
Tratatul de pace de la Berlin, 1878
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4. Interviu acordat de Nicolae Iorga
despre politica extern\ a României

Congresul de la Berlin
R\zboiul ruso-româno-turc s-a încheiat destul de repede cu victoria alia]ilor
[i doar interven]ia diploma]iei occidentale [i p\trunderea flotei britanice în
strâmtori au împiedicat pr\bu[irea Imperiului Otoman.
Congresul de pace s-a desf\[urat la Berlin în 1878, semn al suprema]iei
germane în Europa, iar Rusia [i-a luat revan[a, cu toate încerc\rile diploma]iei
occidentale de a limita succesul acesteia. Congresul recuno[tea independen]a
României [i a Serbiei, autonomia principatului Bulgaria, Rusia reprimea sudul
Basarabiei, ce-i aducea controlul asupra gurilor Dun\rii; în schimb, Dobrogea
era cedat\ de c\tre Turcia României. Cu toate c\ obiectivele politice imediate
fuseser\ atinse, pentru tân\rul stat român se punea în continuare problema
garan]iilor de securitate care s\-i asigure evolu]ia viitoare. La sfâr[itul r\zboiului
balcanic, fostul aliat, Rusia, amenin]ase cu anexarea teritoriului românesc, iar ]arul
ceruse dezarmarea armatei române. Refuzul principelui Carol [i probabilele
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– Care este p\rerea dv. despre rela]iile
României cu Austro-Ungaria?
– Eu sunt [i acum împotriva unei alian]e
cu Austro-Ungaria. Cu cine s\ te aliezi? Cu
jum\tatea austriac\, ce nu înseamn\
nimic, sau cu jum\tatea ungar\, care ne
este ostil\? Austria, dup\ p\rerea mea, nu
are niciun viitor decât sprijinit\ de Italia [i
România. Pe ce se sprijin\ Germania? Pe
elementul german. În perspectiva descompunerii Austriei, Germania va prefera îns\,
dup\ p\rerea mea, s\-[i anexeze pe germani decât s\ sprijine o forma]iune care
este condamnat\ la moarte.
– Sunte]i pentru o politic\ de prietenie
fa]\ de Austria sau de du[m\nie?
– Nu avem niciun motiv s\ provoc\m
Austro-Ungaria, nici s\ o sprijinim. Noi nu
ne-am men]inut prin protec]ia ei [i nici nu
vom pieri f\r\ aceast\ protec]ie. „Ajut\-te
singur, atunci te vor ajuta [i alia]ii t\i”,
aceasta este linia de orientare pe care trebuie s\ o urm\m.

în caz de r\zboi s-a bucurat de acceptul forurilor de decizie de la Bucure[ti.
Semnat\ la 4 aprilie 1877, conven]ia indica în mod clar drumul pe care România
decisese s\ mearg\, acela de a se desprinde de Poart\ [i de a-[i decide singur\
soarta, dar în acela[i timp clasa politic\ român\ era con[tient\ de riscurile pe
care le presupunea derularea politicii ruse în sud-estul Europei.

Piatra
Neam]

TRANSILVANIA

Dicþionar

UNGARIA

SERBIA

Vidin

MUNTENEGRU

Olt

Ploie[ti

DOBROGEA
(la România din 1878)

Bucure[ti
1877

TurnuRahova Corabia M\gurele

(la
Muntenegru
din 1881)

(indep.
1878)

(indep. 1878)

Craiova

Smârdan

(indep. 1878)

IA

a
re
Silistra
n\
Du Rusciuc

Varna
Sofia

(la Serbia
din 1878)

Târnovo {umla
er
Isk Plevna BULGARIA
(autonom\ sub suzeranitate otoman\ din 1878)

Marea Neagr\

RUMELIA
Filipopol

(la Bulgaria din 1885)

Marea Adriatic\
Adrianopol

I M P E R I U L

Ma

a

ar

MACEDONIA

Constantinopol

ri]a

rd

um

Va

Str

Rela]iile interna]ionale

R O M Â N I A
TurnuSeverin

Belgrad

A}

120

Direc]ia atacurilor
armatei române
`n 1877–1878

Chilia

Gala]i

SLOVENIA

HER}EGOVINA

LM

Concentr\ri ale
armatei române
`n 1877

Redute otomane

Foc[ani
Bra[ov

BOSNIA

ROMÂNIA {I CHESTIUNEA ORIENTAL|
(1875–1878)
Tratat de pace

Sibiu

[

BANAT

DA

Tripla Alian]\ (Puterile Centrale) – alian]\
politico-militar\ constituit\ în anul 1882, din
care fac parte Germania, Austro-Ungaria [i
Italia; în anul 1879, primele dou\ state au
încheiat un tratat de alian]\, la care, în
anul 1882, a aderat [i Italia; a fost reînnoit\
în anii 1887, 1891, 1902 [i 1912 [i era
îndreptat\ împotriva Rusiei [i Fran]ei.
Tripla În]elegere (Antanta) – alian]\ politico-militar\ format\ în urma unor acorduri
bilaterale: între Fran]a [i Rusia (1893), între
Marea Britanie [i Fran]a (1904) [i între
Marea Britanie [i Rusia (1907); viza lupta
comun\ împotriva Germaniei.

CROA}IA

Mure

San Stefano
1878
ara

arm

ea M

Mar

O T O M A N

THESSALIA
Marea Ionic\

Marea Egee

(la Grecia din 1881)

GRECIA

Teritorii pierdute de Imperiul Otoman
Conven]ia româno-rus\
de la Bucure[ti
(4 aprilie 1877)

Teritorii române[ti
anexate de Imperiul
Rus `n 1878

Atacuri ruse[ti
Teritorii ocupate
de Imperiul AustroUngar `n 1878

Capitolul 4
complica]ii diplomatice salvaser\ situa]ia, dar amenin]area rus\ r\mânea. În
aceste condi]ii, guvernul român [i Carol [i-au îndreptat aten]ia spre Occident.

Echilibrul de for]e dup\ 1878
Cancelarul Bismarck inaugurase un sistem de alian]e, bazat pe semnarea
unor acorduri secrete, ceea ce-i oferea o mai mare libertate de mi[care [i împiedica Fran]a, principalul rival, s\ realizeze o coali]ie antigerman\. Aceste acorduri
au stat la baza încheierii, în 1882, a primului sistem politico-militar, Tripla Alian]\
sau Puterile Centrale. România a aderat în anul urm\tor printr-un tratat secret,
care putea fi reînnoit.
Politica german\ nu putea r\mâne îns\ f\r\ o reac]ie din partea celorlalte
puteri europene. Echilibrul de for]e a fost redimensionat la începutul secolului
al XX-lea. Acordul anglo-francez din 1904, cunoscut [i sub numele de Antanta
Cordial\, a fost urmat, în 1907, de un acord anglo-rus. În felul acesta a ap\rut
cel de-al doilea sistem politico-militar, Antanta sau Tripla În]elegere.

R\zboaiele balcanice [i Primul R\zboi Mondial
Peninsula Balcanic\ a continuat s\ r\mân\ la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i
la începutul secolului al XX-lea un adev\rat butoi cu pulbere. Statele na]ionale
ap\rute dup\ pr\bu[irea domina]iei otomane promovau [i sus]ineau curente
na]ionaliste ale c\ror manifest\ri erau de multe ori violente. De asemenea, interesele strategice ale marilor puteri se intersectau în sud-estul Europei [i determinau complicarea unei situa]ii deloc simple.
Primul R\zboi Balcanic a izbucnit în toamna anului 1912 [i a adunat
Bulgaria, Serbia, Grecia [i Muntenegru împotriva unei Turcii repede dep\[ite de
diferen]a de for]e. Tratatul de pace semnat la Londra p\rea c\ a rezolvat, cel
pu]in deocamdat\, problemele. Neîn]elegerile dintre alia]i s-au manifestat îns\
repede, mai ales datorit\ preten]iilor exagerate ale Bulgariei, ceea ce a determinat o ac]iune comun\ a fo[tilor alia]i, la care s-au ad\ugat Turcia [i România.
Armata român\ a fost desf\[urat\ în Bulgaria, iar pacea semnat\ la Bucure[ti
în 1913 permitea României s\ anexeze dou\ jude]e din sudul Dobrogei,
Durostor [i Caliacra, regiune cunoscut\ [i sub numele de Cadrilater.
Asasinarea la Sarajevo, la 28 iunie 1914, a arhiducelui Franz Ferdinand,
mo[tenitorul tronului Imperiului Austro-Ungar, a declan[at o reac]ie în lan],
care a dus în cele din urm\ la izbucnirea Primului R\zboi Mondial.

Exerci]ii
1. Prezenta]i dou\ momente ale „crizei orientale” [i rolul pe care l-au avut
Principatele Române.
2. Crede]i c\ a fost un rol asumat de Principate sau impus de Marile Puteri?
Argumenta]i-v\ r\spunsul [i compara]i-l cu cel dat de colegi.
3. Formula]i, pe baza textului lec]iei [i a surselor 1 [i 2, dou\ obiective ale politicii
externe române[ti în a doua jum\tate a secolului al XIX-lea. Analiza]i aceste
obiective [i numi]i elementele de continuitate.
4. Prezenta]i, pe baza cuno[tin]elor voastre, precum [i cu ajutorul sursei 3, dou\
ac]iuni prin care România a urm\rit atingerea acestor obiective.
5. Organiza]i în dou\ grupe, discuta]i, pe baza sursei 5, avantajele [i dezavantajele
unei apropieri a României de Austro-Ungaria.

Sarajevo, 28 iunie 1914
(fotografie f\cut\ înainte de atentatul în
care [i-au pierdut via]a arhiducele
Franz Ferdinand [i so]ia sa)

5. România ader\ la Tripla Alian]\
Art. 1. ~naltele p\r]i contractante î[i
f\g\duiesc pace [i prietenie [i c\ nu vor
intra în niciun fel de alian]\ sau lupt\
îndreptat\ împotriva vreuneia din statele
lor. Ele se angajeaz\ s\ duc\ o politic\ de
prietenie [i s\-[i acorde sprijin reciproc în
limita intereselor lor.
Art. 2. Dac\ România va fi atacat\ f\r\
ca din partea ei s\ fi existat vreo provocare,
Austro-Ungaria va trebui s\-i acorde în
timp util ajutor [i asisten]\ împotriva agresorului. Dac\ Austro-Ungaria ar fi atacat\
în acelea[i împrejur\ri în vreuna din zonele
limitrofe României, va fi îndat\ „casus
foederis” pentru România.
Art. 3. Dac\ una din înaltele p\r]i contractante ar fi amenin]at\ de o agresiune
în condi]iile sus-men]ionate, guvernele
respective se vor pune de acord asupra
m\surilor care vor trebui luate în vederea
unei cooper\ri a armatelor lor.
Tratatul secret încheiat
între România [i Austro-Ungaria,
Viena, 18/30 octombrie, 1883
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1. Conven]ia de alian]\ defensiv\ între
Regatul României [i Republica Poloniei,
Bucure[ti, 3 martie 1921
Bine hot\râ]i s\ apere pacea dobândit\ cu pre]ul atâtor sacrificii, [eful statului
Republicii Polone [i maiestatea sa regele
României au c\zut de acord s\ încheie o
conven]ie de alian]\ defensiv\ [i au desemnat în acest scop pe plenipoten]iarii lor, cari
au convenit în privin]a urm\torilor termeni:
Art. 1. Polonia [i România se oblig\ s\
se ajute reciproc în cazul când una din ele
ar fi atacat\, f\r\ provocare din parte-i, pe
frontierele comune de la r\s\rit.
Ca urmare, în cazul când unul din cele
dou\ state ar fi atacat f\r\ provocare din
parte-i, cel\lalt se va socoti în stare de
r\zboi [i-i va da ajutor cu armele.
Art. 2. În scop de a coordona sfor]\rile
lor pa[nice, cele dou\ guverne se oblig\
s\ se sf\tuiasc\ în privin]a chestiunilor de
politic\ extern\ în leg\tur\ cu raporturile
lor fa]\ de vecinul de la r\s\rit.
2. Conven]ia de alian]\ defensiv\ între
Regatul României [i Republica
Cehoslovac\, Bucure[ti, 22 aprilie 1921
Bine hot\râ]i a p\stra pacea dobândit\ cu pre]ul atâtor sacrificii [i prev\zut\
prin Pactul Societ\]ii Na]iunilor, precum [i
ordinea stabilit\ prin Tratatul încheiat la
Trianon, la 4 iunie 1920, de Puterile aliate
[i asociate de o parte [i Ungaria de alta,
pre[edintele Republicii Cehoslovace [i
maiestatea sa regele României s-au pus de
acord pentru a încheia o conven]ie defensiv\ [i au desemnat în acest scop pe
plenipoten]iarii lor, care s-au în]eles în
privin]a urm\toarelor stipula]iuni:
Art. 1. În cazul unui atac, neprovocat,
din partea Ungariei, contra uneia din Înaltele p\r]i contractante, cealalt\ parte se
oblig\ a veni în ajutorul p\r]ii atacate în
chipul hot\rât prin învoiala prev\zut\ la
articolul 2 al prezentei conven]ii. (...)
Art. 3. Niciuna din Înaltele p\r]i contractante nu va putea încheia vreo alian]\ cu
o ter]\ putere f\r\ avizul prealabil al celeilalte.
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Marile alian]e
Dup\ încheierea Tratatului de pace de la Paris (1919–1920), adev\rat instrument de lucru în rela]iile interna]ionale, Europa a fost pus\ în fa]a unor noi
raporturi de putere, care au confirmat schimb\rile teritoriale de pe harta
politic\ a continentului. În acest nou cadru, România a urm\rit încheierea unor
alian]e politico-militare, reluarea rela]iilor cu fo[tii adversari din r\zboi, precum
[i o activizare a diploma]iei la scen\ european\.
Din ini]iativa ministrului de externe român, Take Ionescu, în anul 1921 s-au
semnat o conven]ie politic\ [i una militar\ între România [i Polonia – în fapt, o
alian]\ zonal\ cu caracter strict defensiv, prin care cele dou\ diploma]ii încercau
fundamentarea unui sistem de securitate. Conven]ia militar\, care decurgea
din cea politic\, specifica m\surile ce se impuneau în cazul unei agresiuni în partea
r\s\ritean\ a unuia dintre cele dou\ state. În anul 1926, a fost semnat Tratatul
de alian]\ cu Polonia, care înlocuia cele dou\ conven]ii [i acorda garan]ii
generale împotriva oric\rui tip de agresiune, nu doar la grani]ele r\s\ritene.
În anul 1921, a fost creat\ prima alian]\ regional\ în Europa, în spiritul Societ\]ii Na]iunilor: Mica În]elegere sau Mica Antant\.
La 15 iulie 1926, a fost parafat Tratatul de alian]\ [i amici]ie între România
[i Fran]a. România a încercat s\ compenseze lipsa unei în]elegeri militare prin
acordurile politice. Tratatul a oferit Bucure[tiului un plus de garan]ie doar cu
caracter moral, deoarece ambele state erau interesate în men]inerea principiilor
care au stat la baza Pactului Societ\]ii Na]iunilor. În lipsa unui acord militar,
refuzat de Paris, Tratatul româno-francez nu a avut o consisten]\ practic\,
reprezentând, în fond, o repetare a celor statuate în Pactul Societ\]ii Na]iunilor.
În ciuda acestor caren]e, acordul dintre Fran]a [i România a putut constitui, cel
pu]in la nivel declarativ, un spijin în men]inerea statu-quo-ului teritorial.
Concomitent cu negocierile româno-franceze, în vederea finaliz\rii tratatului, diploma]ia de la Bucure[ti a demarat tratativele [i cu Italia, urm\rindu-se
în principal atât ob]inerea sprijinului Romei pentru ratificarea Tratatului de la
Paris (28 octombrie 1920), prin care era recunoscut\ apartenen]a Basarabiei la
România, cât [i înt\rirea sistemului de garan]ii.
Tratativele dintre cele dou\ state au fost îndelungate, Italia acceptând, în
final, formula unui Tratat de amici]ie [i colaborare cordial\, încheiat la Roma, la
Semnarea Tratatului de la Versailles, 1919 (tablou de epoc\)
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16 septembrie 1926. Prin acest tratat, prelungit succesiv din [ase în [ase luni,
pân\ în 1934, ambele p\r]i aveau obliga]ia s\-[i acorde sprijin pentru îndeplinirea
obliga]iilor asumate. Din nefericire, Tratatul italo-român nu a cuprins clauze cu
caracter militar, fiind considerat inferior celui semnat cu Fran]a.
Pe lâng\ tratatele bilaterale, România a fost semnatar\, în toat\ perioada
dintre cele dou\ r\zboaie mondiale, [i a unor numeroase tratate multilaterale,
constituindu-se parte în luarea de deciziilor de c\tre concertul european.
Astfel, înc\ din 1919, România a aderat la Societatea Na]iunilor, la momentul
respectiv unica organiza]ie la nivel mondial care milita pentru men]inerea securit\]ii interna]ionale. De asemenea, România a semnat, printre altele, Conven]ia
interna]ional\ privind statutul definitiv al Dun\rii (1921), Protocolul de la Geneva
(1924), care preciza leg\tura dintre securitate [i dezarmare, Pactul BriandKellogg (1928), de reglementare a rela]iilor interna]ionale, [i Protocolul de la
Moscova (1929).
La 9 februarie 1929, în capitala Rusiei Sovietice, România semna, împreun\
cu ceilal]i vecini ai URSS, un protocol, în mare parte asem\n\tor cu Pactul
Briand-Kellogg, care propunea eliminarea r\zboiului în rela]iile dintre ele, f\r\
îns\ a se men]iona explicit inviolabilitatea grani]elor. Aceast\ problem\ a fost
dezb\tut\ [i în cadrul negocierilor româno-sovietice din 1932, de la Riga, f\r\
ca delega]ia noastr\ s\ ob]in\ vreun rezultat, datorit\ crampon\rii Moscovei de
problema Basarabiei. F\r\ succes s-au soldat [i convorbirile din 1934, dintre
mini[trii de externe ai celor dou\ state, Nicolae Titulescu [i Maksim Litvinov,
chiar dac\ în urma lor au fost restabilite raporturile diplomatice, iar doi ani mai
târziu s-a ajuns la negocierea unui tratat de asisten]\ mutual\ româno-sovietic\.
Din p\cate, caracterul ambivalent al diploma]iei Kremlinului a f\cut ca [i
aceast\ ac]iune s\ e[ueze.
Cel mai cunoscut diplomat român din perioada interbelic\, Nicolae
Titulescu, fervent sus]in\tor al politicii de securitate colectiv\, a fost ales de dou\
ori, în 1930 [i 1931, pre[edintele Adun\rii Generale a Societ\]ii Na]iunilor. Cele
dou\ mandate succesive ale sale s-au desf\[urat într-un context interna]ional
incert, datorit\ crizei economice, la nivel mondial, cât [i tension\rii treptate a
situa]iei politice.
Acordul de la München, din septembrie 1938 (prin care Germania ocup\
regiunea sudet\ din Cehoslovacia), a reprezentat pentru România, în general,
sfâr[itul sistemului s\u de alian]e, iar în particular, destr\marea Micii ~n]elegeri.
Ofensiva politico-militar\ a Germaniei pe continent a f\cut ca România s\
demareze negocierile pentru finalizarea unei în]elegeri economice bilaterale,
semnate la 23 martie 1939, în termenii impu[i de Berlin. Dup\ parafarea acordului economic româno-german, România a beneficiat de aten]ia sporit\ a
Fran]ei [i Angliei, care, în contextul mai amplu al renun]\rii la politica de conciliere, nu doreau s\-[i piard\ influen]a în zona de sud-est a Europei. Astfel, cele
dou\ puteri au încheiat acorduri economice cu România, urm\rind, de fapt, o
contrabalansare a tratatului cu Germania
Încheierea Pactului Ribbentrop-Molotov [i apoi izbucnirea celui de-al Doilea
R\zboi Mondial, la 1 septembrie 1939, au g\sit diploma]ia de la Bucure[ti într-o
faz\ avansat\ de izolare. Datorit\ evolu]iei opera]iilor militare în vestul Europei,
România a fost nevoit\ s\ semneze cu Germania „Pactul petrolului”, prin care
Bucure[tiul livra Berlinului mari cantit\]i de ]i]ei, iar acesta Bucure[tiului arme.

Semnatarii Pactului Briand-Kellogg (1928)
3. Discursul lui Nicolae Titulescu
la deschiderea celei de a XI-a sesiuni a
Adun\rii Societ\]ii Na]iunilor, Geneva,
10 septembrie 1930
Toate na]iunile, f\r\ excep]ie, întâmpin\ în clipa de fa]\ dificult\]i, mai ales de
ordin economic, a[a încât nesolu]ionarea
unei probleme poate s\ atrag\ un regres
periculos pentru civiliza]ie.
Nu m\ îndoiesc nicidecum de triumful
cooper\rii interna]ionale asupra tuturor
n\pastelor ce ne amenin]\ din umbr\, cu
condi]ia ca fiecare s\ aduc\ aici, în opera
de colaborare, cele trei elemente f\r\ de
care nimic m\re] nu poate fi înf\ptuit: dorin]a de în]elegere, voin]a [i generozitatea. A
trecut ceasul vorbelor; a sunat ceasul faptelor.
4. Mesajul oficial difuzat de postul de
radio Praga în leg\tur\ cu pozi]ia
României fa]\ de Cehoslovacia,
2 noiembrie 1938
În aceste clipe grele, politica României
a dovedit calit\]i cu adev\rat cavalere[ti.
Numai la nevoie se cunosc prietenii adev\ra]i; [i poporul ceh împreun\ cu cel slovac
au avut, în nenorocirea lor, mângâierea de
a putea constata lealitatea des\vâr[it\ a
României [i a nobilului ei rege. Cehoslovacii
nu vor uita niciodat\ dovezile de cinste [i
credin]\ date de poporul român.
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Adolf Hitler [i Ion Antonescu discut\
situa]ia de pe Frontul de Est
5. Declara]ia prim-ministrului Ion Gigurtu
privind „noua orientare” a politicii
externe a României, 8 iulie 1940
Orientarea politicii externe a României, în cadrul celor dou\ mari na]iuni ale
Axei, este un fapt împlinit. Aceast\ orientare nu este o întâmplare sau o ac]iune
de moment, ci reintr\m prin ea în vechi
tradi]ii ale statului nostru, tradi]ii care au
fost rupte pentru considera]iuni ce nu mai
sunt actuale, [i care erau dep\[ite de
evenimente înc\ cu mult înaintea actualului conflict.
6. Mihail Manoilescu, ministrul de
externe al României în anul 1940,
despre Arbitrajul de la Viena
Este îngrozitor, ni se cere un arbitraj
pe care trebuie s\-l accept\m pân\ ast\
sear\ [i care pune în discu]ie o cesiune
`ntre 25 000 [i 65 000 km². Dac\ nu `l
accept\m, va fi sfâr[itul României. Mi-au
spus-o clar. (...)
Veni apoi momentul culminant. Pe
mas\ st\tea `mp\turit\ harta, ca o sentin]\
de moarte (...). Am urm\rit cu ochii
grani]a care pornea de la Oradea c\tre
r\s\rit, alunecând sub linia ferat\, [i am
`n]eles c\ cuprindea [i Clujul (...). Când
mi-am dat seama c\ grani]a coboar\ ca s\
cuprind\ Secuimea, am mai avut `n disperarea mea un singur gând: Bra[ovul!
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Anul 1940 a fost un an tragic în istoria României, deoarece au avut loc importante ced\ri teritoriale, toate realizate în contextul pozi]iilor de for]\, adoptate de URSS, Germania [i Italia. ~n urma notelor ultimative din 26-27 iunie
1940, adresate de Moscova guvernului român, acesta a fost nevoit s\ cedeze
Basarabia, partea de nord a Bucovinei [i ]inutul Her]a. În numai câteva zile,
România a cedat 50 762 km², cu o popula]ie de 3 776 309 locuitori. Pentru
românii din teritoriile cedate a început o tragic\ experien]\, care a cuprins,
printre altele, ocupa]ia sovietic\, comunizarea [i prigoana Kremlinului, totul
culminând cu deport\rile masive în zone îndep\rtate din URSS. Din p\cate,
odat\ cu satisfacerea de c\tre România a dolean]elor Kremlinului, Ungaria [i
Bulgaria [i-au accentuat demersul revizionist, ambele fiind puternic sus]inute de
Germania, Italia [i URSS.
La 30 august 1940, României i s-a impus semnarea Arbitrajului de la Viena,
de fapt, un dictat [i un act de for]\ în rela]iile interna]ionale, prin care s-a cedat
Ungariei partea de nord-vest a Transilvaniei, reprezentând 42 243 km², cu o
popula]ie de 2 628 238 locuitori. Regele Carol al II-lea remarca, în jurnalul s\u,
la 16 octombrie 1943: „Am f\cut gre[eala de a-mi apleca urechea la cei frico[i
[i îndeosebi la Urd\reanu, care în acel moment se f\cuser\ campionii închin\rii,
de fric\, în fa]a arogan]ei germane. E adev\rat c\ România ar fi suferit, dar nu
mai mult decât acum, dar cel pu]in n-ar fi fost umilit\”.
La 7 septembrie 1940, era parafat Tratatul de la Craiova, în urma c\ruia
România ceda Bulgariei sudul Dobrogei (Cadrilaterul, cu jude]ele Durostor [i
Caliacra), cu o suprafa]\ de 6 921 km² [i o popula]ie de circa 425 000 locuitori.
Consecin]ele ced\rilor teritoriale din 1940 au fost numeroase [i pe termen
lung. ~n primul rând, a fost o lovitur\ moral\, deoarece s-a pr\bu[it întregul sistem politico-diplomatic realizat în 1918. România a avut de suferit urm\ri imediate
în toate domeniile de activitate: politic, economic, social, înv\]\mânt, cultural etc.
În urma mi[c\rilor de strad\ din Bucure[ti [i din provincie împotriva politicii
de cedare teritorial\, regele Carol al II-lea a abdicat în favoarea fiului s\u Mihai,
la 6 septembrie 1940. Imediat, acesta a depus jur\mântul de credin]\ într-o
formul\ schimbat\, impus\ de generalul Ion Antonescu, noul pre[edinte al
Consiliului de Mini[tri.
La 23 noiembrie 1940, cu ocazia vizitei lui Ion Antonescu în Germania,
România a aderat la Pactul Tripartit, intrând astfel în sistemul de alian]e al Axei
Berlin-Roma-Tokyo. Alian]a româno-german\, în ciuda unor neîn]elegeri, a durat
4 ani [i a reprezentat singura alternativ\ pentru „diploma]ia de r\zboi” a
Bucure[tiului de a recâ[tiga teritoriile pierdute în vara anului 1940. ~n toat\
perioada colabor\rii româno-germane (23 noiembrie 1940–23 august 1944),
problema statutului României s-a aflat în centrul aten]iei diploma]iei de la
Bucure[ti, dezbaterea ei survenind îns\ doar în momentele tensionate, în
func]ie de evolu]ia ostilit\]ilor.
La 22 iunie 1941, România intra în r\zboi, al\turi de Germania [i alia]ii s\i,
împotriva URSS, având drept unic scop recuperarea teritoriilor pierdute ca urmare a raptului teritorial din iunie 1940. Continuarea r\zboiului antisovietic,
dup\ eliberarea provinciilor, a adus numeroase critici mare[alului Ion Antonescu, mai ales odat\ cu înfrângerile suferite de armata român\ la Cotul
Donului [i Stalingrad.

Capitolul 4
Dup\ 1943, când situa]ia pe frontul de lupt\ devenise critic\ pentru alia]ii
Germaniei, diploma]ia de la Bucure[ti a demarat tratative în vederea scoaterii
]\rii din r\zboiul împotriva Na]iunilor Unite. Un rol major în angajarea acestor
tratative secrete cu tab\ra advers\ l-a avut ministrul de externe Mihai Antonescu; prin reprezentan]i, acesta a ac]ionat consecvent în diversele întâlniri
avute la Istanbul, Ankara, Stockholm, Berna [i Lisabona cu diploma]ii anglo-americani [i sovietici. Desf\[urate într-o discre]ie maxim\, aceste negocieri au ajuns
îns\ [i la cuno[tin]a Berlinului, motiv de sporire a tensiunilor deja acumulate.
Continuarea de c\tre Bucure[ti a negocierilor secrete cu alia]ii a demonstrat
ineficacitatea presiunilor Berlinului în privin]a sist\rii lor.
Continuarea r\zboiului în r\s\rit s-a dovedit a fi ruin\toare pentru România,
deoarece, în trei ani de lupte, armata român\ a pierdut circa 625 000 de militari,
mor]i [i disp\ru]i. În aceste condi]ii, pe fondul continu\rii tratativelor de ie[ire
a României din r\zboi, regele Mihai, sprijinit de principalele for]e politice, a
decis, la 23 august 1944, arestarea mare[alului Ion Antonescu [i al\turarea ]\rii
la coali]ia Na]iunilor Unite. Acest act a marcat o cotitur\ evident\ în evolu]ia
militar\ pe Frontul de Est, armata român\ aducându-[i o contribu]ie însemnat\
la eliberarea Transilvaniei [i apoi la înfrângerea Wehrmachtului, în luptele purtate în Ungaria, Cehoslovacia [i Austria.
Sfâr[itul celui de-al Doilea R\zboi Mondial a g\sit România în sfera de
influen]\ sovietic\, ca urmare direct\ a ocup\rii ]\rii de c\tre Armata Ro[ie.
Ceea ce a urmat a constituit rezultatul unei evolu]ii pe care diploma]ii de la
Bucure[ti nu au prev\zut-o. Dup\ 1945, consecin]ele intr\rii României în sfera
de hegemonie a Moscovei devin din ce în ce mai evidente. ~n cadrul Conferin]ei
de pace de la Paris, dup\ al Doilea R\zboi Mondial, delega]ia român\, condus\
de ministrul de externe Gheorghe T\t\rescu, nu a ridicat deloc problema Basarabiei, semn clar al interdic]iei Kremlinului. România a semnat, la 10 februarie
1947, Tratatul de pace, în urma c\ruia, nerecunoscându-i-se cobeligeran]a al\turi
de Na]iunile Unite, a avut de pl\tit o enorm\ desp\gubire de r\zboi c\tre URSS.
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poporul meu, c\ nu este decât o singur\
cale pentru salvarea ]\rii de la o catastrof\
total\: ie[irea noastr\ din alian]a cu
puterile Axei [i imediata încetare a r\zboiului cu Na]iunile Unite.

Exerci]ii
1. Formula]i obiectivele politicii externe
române[ti dup\ Marea Unire.
2. Pe baza cuno[tin]elor despre evolu]ia
politic\ intern\ a României din aceea[i
perioad\, evalua]i modul în care aceste
dou\ realit\]i se influen]eaz\. Pentru
r\spunsul vostru folosi]i [i sursele 2 [i 5.
3. Pe baza textului lec]iei, precum [i a
sursei 3, aprecia]i rolul lui Nicolae
Titulescu în politica extern\ a României,
ca [i în rela]iile interna]ionale.
4. Analiza]i sursa 4 [i identifica]i valorile la
care se raporteaz\.
5. Compara]i sursele 3 [i 5. Ce puncte de
vedere formuleaz\ cei doi oameni politici români în privin]a rela]iilor externe
ale României? Formula]i punctul vostru
de vedere.
6. Prezenta]i contextul la care se refer\
sursa 6. Crede]i c\ ministrul de externe
român avea instrumente pentru a negocia în favoarea României? Argumenta]i-v\
r\spunsul.
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*Voci ale diplomaþiei româneºti.
De la Dimitrie Cantemir
la Grigore Gafencu

Dimitrie Cantemir,
domnitorul Moldovei (1710–1711)
1. Despre tributul [i pe[che[urile pe care
Moldova le pl\te[te Por]ii
Din vremea când o[tile turce[ti s-au
ivit la malurile Dun\rii [i pân\ în vremea
lui {tefan cel Mare, moldovenii [i-au ap\rat
viteje[te slobozenia [i nu s-au l\sat în[ela]i
nici de lingu[iri, nici de mari f\g\duieli [i
nici de pilda vecinilor lor, a valahilor, ca s\-[i
vâre grumajii în jug str\in. Iar dac\ cronicile noastre moldovene[ti cele vechi arat\
c\ domnitorii Moldovei ar fi dat bani turcilor de mai multe ori, de la lucrul acesta
nici noi nu ne d\m în l\turi. C\ci domnii
no[tri cei în]elep]i, având putin]a s\
r\scumpere cu bani suferin]ele, urmând
pilda senatului vene]ian, atât de vestit
pentru în]elepciunea lui în trebile politice[ti, mai bucuro[i au voit s\-[i îndurereze
punga decât ]ara [i supu[ii.
Dimitrie Cantemir,
Descrierea Moldovei

Dicþionar
Pe[che[ – plocon, dar.
Portofoliu – func]ie de ministru.
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Diploma]ia româneasc\ a c\utat întotdeauna s\ consolideze identitatea
politic\ a formei statale pe care o reprezenta. Din veacul al XVIII-lea [i pân\ la
mijlocul secolului trecut s-au f\cut auzite numeroase voci care au sus]inut, în
fa]a cancelariilor europene sau în interiorul diverselor organisme interna]ionale,
cauza autonomiei statale, a unirii Principatelor, a independen]ei politice sau a
includerii României în diverse sisteme regionale de securitate. Dimitrie Cantemir,
Ion Ghica, Mihail Kog\lniceanu, Alexandru Lahovary, Take Ionescu, Nicolae Titulescu,
Grigore Gafencu sunt doar câteva nume pe care le aducem aminte acum.
Exemplific\m câteva elemente ale acestei lungi istorii diplomatice prin evocarea
lui Take Ionescu [i a lui Nicolae Titulescu, dou\ personalit\]i de prim rang, care
au marcat politica extern\ româneasc\ a primei p\r]i a veacului al XX-lea.

Take Ionescu (1858–1922)
În martie 1920 [i-a început activitatea guvernul Alexandru Averescu. Trei
luni mai târziu, dup\ alegerile parlamentare, echipei guvernamentale i s-au
al\turat [i câ]iva membri ai Partidului Democrat, anume Take Ionescu la afaceri
str\ine, Nicolae Titulescu la finan]e [i Dimitrie Grecianu la justi]ie.
Take Ionescu, doctor în drept la Paris, fiu al unui negustor de cereale din
Ploie[ti, s-a manifestat de-a lungul timpului ca un fin observator al vie]ii politice
interna]ionale, st\ruind în discursurile sale asupra rolului României în contextul
constituirii marilor alian]e de la sfâr[itul secolului al XIX-lea [i începutul celui
urm\tor. În 1884 era deputat al Partidului Na]ional Liberal, pentru ca mai apoi
s\ activeze, vreme de peste dou\ decenii, în rândul conservatorilor, care l-au
sus]inut în mai multe rânduri ca ministru al instruc]iunii publice [i al finan]elor.
Dup\ ce p\r\se[te gruparea prezidat\ de Petre P. Carp, Take Ionescu fondeaz\ în februarie 1908 propria forma]iune politic\, Partidul Conservator Democrat. Patru ani mai târziu, intr\ în guvernul Titu Maiorescu din vremea r\zboaielor
balcanice (1912–1913), fiind implicat direct, de[i nu de]inea portofoliul afacerilor str\ine, în negocierile diplomatice de la Londra [i Bucure[ti. În vremea
neutralit\]ii (1914–1916), Take Ionescu s-a dovedit unul dintre cei mai activi
2. Take Ionescu despre constituirea Comitetului Na]ional Român,
6 septembrie 1918, Paris
{i acum, iubi]i fra]i, cu gândul îndreptat spre Cer, cu inima întoars\ c\tre fra]ii
din toate p\r]ile, înal] o sfânt\ rugare c\tre Dumnezeul p\rin]ilor no[tri. Îl rog
fierbinte s\ binecuvânteze unirea sacr\ a tuturor românilor.
Înainte, iubi]i fra]i! Înainte, pân\ în ceasul când ochii no[tri vor putea vedea
tricolorul nostru peste cetatea din Alba-Iulia! Tr\iasc\ România Mare!
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partizani ai intr\rii României în Primul R\zboi Mondial de partea Antantei,
ini]iind în acest sens, al\turi de un alt conservator, Nicolae Filipescu, o serie de
manifest\ri publice [i propagandistice sub egida unor organisme civice pe care
le fondase, precum Ac]iunea Na]ional\, iar mai apoi Federa]ia Unionist\.
Mai târziu, în 1918–1919, Take Ionescu se g\sea la Paris, unde avea convorbiri cu o serie de oficialit\]i franceze, precum Georges Clemenceau (primul
ministru), Aristide Briand sau Paul Deschanel (pre[edintele Camerei), c\utând
s\ creeze o atmosfer\ favorabil\ României, izolat\ pe plan interna]ional dup\
încheierea p\cii de la Buftea-Bucure[ti (1918). Aceste ini]iative au continuat la
Londra, unde, având al\turi pe Nicolae Titulescu, a pledat cauza României în fa]a
lui Lloyd George (primul ministru), a lordului Balfour (ministrul de externe) [i a
lui Winston Churchill. Punctul culminant al acestei activit\]i l-a constituit fondarea Consiliului Na]ional pentru Unitatea Românilor, care avea în frunte pe Take
Ionescu. Era un organism politic ce a fost recunoscut ca purt\tor de cuvânt al na]iunii române de guvernele Fran]ei, Statelor Unite ale Americii, Angliei [i Italiei.
În 1919, Take Ionescu se întorcea în ]ar\ [i intra din nou în jocul politic. Un
an mai târziu, de]inea portofoliul afacerilor str\ine, mandat în care a prins
contur proiectul s\u ce viza crearea, cu asentimentul Angliei [i Fran]ei, a unui
sistem de alian]e politico-militare regionale, bazat pe principiile fondatoare ale
Societ\]ii Na]iunilor. Negocierile diplomatice cu Cehoslovacia, finalizate în
aprilie 1921, [i cu Regatul Sârbo-Croato-Sloven, care au fost încheiate în luna
iunie a aceluia[i an, au pus bazele Micii În]elegeri (Micii Antante), care, vreme de
mai bine de cincisprezece ani, a func]ionat ca un instrument de stabilitate în zon\.
La sfâr[itul anului 1921, Take Ionescu devenea prim-ministru, dar numai
pentru o perioad\ de câteva s\pt\mâni. A fost ultima demnitate pe care a mai
îndeplinit-o, întrucât în vara lui 1922 s-a stins din via]\ la Roma.

Take Ionescu, ministrul afacerilor
str\ine, în anul 1920

3. Conceptul Micii în]elegeri
O simpl\ privire pe aceast\ nou\ hart\ (a Europei) ar\ta pân\ la eviden]\ ce
formidabil zid de ap\rare însemna alian]a celor cinci state începând de la Marea
Baltic\ [i sfâr[ind tocmai jos, la Peloponezul grecesc din Marea Mediteran\. Un
formidabil bloc de 75 de milioane de locuitori, st\pâni ai centrului Europei [i deopotriv\ interesa]i de p\strarea grani]elor noi. (...)
La 22 ianuarie 1919, cu ocazia anivers\rii unui an de existen]\ a ziarului La
Roumanie, confra]ii francezi de la Paris au organizat un banchet de s\rb\torire.
Toate ziarele [i revistele mari î[i trimiseser\ unii pe directorii lor, al]ii pe cei mai
importan]i dintre redactori.
Take Ionescu, luând cuvântul la sfâr[it, zise, printre altele, c\ trebuie s\ ne gândim cu to]ii la ziua de mâine. Germania nu e moart\. O vom g\si în curând iar\[i
gata de a relua ostilit\]ile. Unde vom g\si cu to]ii siguran]a roadelor victoriei? În
dou\ aranjamente politice: p\strarea în]elegerii cordiale a marilor puteri din Occident [i „crearea – în locul Rusiei anarhizate – a unei alian]e de R\s\rit din cele cinci
na]iuni noi care s\ închid\ drumul Germaniei: Polonia, Cehoslovacia, România,
Serbia [i Grecia. Unirea între aceste popoare trebuie men]inut\ cu orice pre].
Toat\ politica francez\ va trebui în viitor s\ se inspire de la aceast\ idee. În ceea
ce m\ prive[te, sunt decis a m\ înh\ma la aceast\ politic\ pe tot restul vie]ii“.
Constantin Xeni, Take Ionescu

4. Take Ionescu despre
politica României în timpul
Conferin]ei de pace de la Versailles
Tot din pricina lui Br\tianu, în loc s\ fi
ie[it de la conferin]\ cu blocul celor cinci
state mici prin care ne-am fi sc\pat [i de
chestiunea minorit\]ilor, am plecat de la
conferin]\ în ceart\ cu un vecin cu care
nu ne certasem niciodat\ în cursul istoriei
[i, dând astfel o b\t\lie cu un aliat, am
fost învin[i.
Politica mândriei era firesc s\ se întâlnesc\ [i cu mândria celorlalte puteri. {i
Serbia avea mândria ei, [i Anglia o avea
pe a ei, [i America mai ales. În ciocnirea
atâtor mândrii, nu era greu de prev\zut
c\ mândria celui mai mic era fatal sortit\
la înfrângere.
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Nicolae Titulescu (1882–1941)

Nicolae Titulescu, ministru al afacerilor
str\ine în anii 1927–1928 [i 1932–1936
5. În]elegerea Balcanic\
Pre[edintele Republicii Grecia, Majestatea sa regele României, pre[edintele
Republicii Turcia [i Majestatea sa regele
Iugoslaviei, (...) au hot\rât s\ încheie un
Pact de În]elegere Balcanic\. (...)
Art. 1. Grecia, România, Turcia [i
Iugoslavia î[i garanteaz\ mutual siguran]a
tuturor fruntariilor lor balcanice.
Art. 2. Înaltele p\r]i contractante se
oblig\ s\ se sf\tuiasc\ asupra m\surilor de
luat în fa]a unor împrejur\ri ce ar putea
atinge interesele lor (...). Ele se oblig\ s\
nu întreprind\ nicio ac]iune politic\ fa]\
de orice ]ar\ balcanic\, nesemnatar\ a
prezentului acord, f\r\ avizul mutual
prealabil [i s\ nu ia nici o obliga]ie politic\
fa]\ de orice ]ar\ balcanic\ f\r\ consim]\mântul celorlalte p\r]i contractante.
Art. 3. Prezentul acord (...) va fi deschis oric\rei alte ]\ri balcanice, a c\rei
aderare va face obiectul unei cercet\ri favorabile din partea p\r]ilor contractante (...).
Pactul În]elegerii Balcanice, semnat la
9 februarie 1934
în Aula Academiei din Atena
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La 9 februarie 1934, se încheia la Atena În]elegerea Balcanic\ (Antanta
Balcanic\), prin care Grecia, Iugoslavia, România [i Turcia, în spiritul principiilor
care au fundamentat Pactul Briand-Kellogg (interzicerea r\zboiului ca instrument al politicii interna]ionale) [i pe cel al Societ\]ii Na]iunilor, î[i garantau
securitatea frontierelor. Era o nou\ alian]\ politico-militar\ regional\, care-[i
propunea s\ previn\ reac]iile revizioniste ce ar fi putut ap\rea în spa]iul sud-est
european. De asemenea, noua alian]\ reprezenta o continuitate în politica
extern\ a României, situându-se în aceea[i logic\ ce a dus la constituirea Micii
În]elegeri. Din partea României semna ministrul afacerilor str\ine al guvernului
de la Bucure[ti, Nicolae Titulescu.
Nicolae Titulescu a fost profesor de drept civil la Universitatea din Ia[i, iar
apoi la cea din Bucure[ti pân\ în 1927. Î[i f\cuse studiile la Paris [i se reg\sise
în politica româneasc\ al\turi de Take Ionescu, printre liderii Partidului Conservator Democrat, care l-a propulsat în func]ia de ministru de finan]e în dou\
rânduri. A fost al\turi de Take Ionescu în periplul s\u londonez din 1918 [i a
f\cut parte din Consiliul Na]ional pentru Unitatea Românilor.
Dar adev\rata carier\ a lui Nicolae Titulescu a fost cea diplomatic\. A început ca membru al delega]iei României la Conferin]a de pace de la Paris (1919).
Doi ani mai târziu, îl reg\sim la Londra ca trimis extraordinar [i plenipoten]iar
al ]\rii sale, pentru ca din 1924 s\ fie delegat permanent al României la Societatea Na]iunilor, unde a de]inut în dou\ rânduri func]ia de pre[edinte al Adun\rii
Generale (1930, 1931). De asemenea, a fost de mai multe ori ministru al afacerilor str\ine atât în guvernele Partidului Na]ional Liberal, cât [i în cele ale
Partidului Na]ional }\r\nesc (1927–1928, 1932–1936).
Nicolae Titulescu s-a dovedit a fi un diplomat european al p\cii, c\utând s\
evite, prin mijloacele pe care i le punea la dispozi]ie Societatea Na]iunilor, orice
posibil conflict sau revizuire a frontierelor stabilite prin tratatele de pace încheiate la sfâr[itul Primului R\zboi Mondial. De aceea a fost atât de activ în cadrul
tratativelor diplomatice referitoare la definirea agresiunii (Conferin]a dezarm\rii
de la Geneva, inaugurat\ la 2 februarie 1932) [i s-a dovedit extrem de energic
de la tribuna Societ\]ii Na]iunilor, când a condamnat agresiunea italian\ în
Etiopia, cerând sanc]iuni economice împotriva guvernului de la Roma (1935).
Credea în „spiritualizarea frontierelor“, întrucât era convins c\ valorile culturale
[i de civiliza]ie comune puteau s\-i apropie politic pe europeni. Este motivul
pentru care a sus]inut, atât cât i-a stat în putere, pactul oriental [i cel
Alexandru Em. Lahovary (1855–1950)
Politica extern\ a României nu au f\cut-o doar titularii Ministerului Afacerilor
Str\ine, ci [i diploma]ii de carier\. Unul dintre ace[tia a fost Alexandru Em.
Lahovary. {i-a f\cut studiile la Paris, de unde s-a întors cu doctoratul în drept
(1880). În lunga sa carier\ diplomatic\, a fost ministrul României la Roma în dou\
rânduri (1893–1896, 1917–1928), la Constantinopol (1902–1906), la Viena
(1906–1908) [i la Paris (1908–1917). În 1935 încredin]a Revistei Funda]iilor Regale
amintirile sale din perioada cât fusese în misiune la Constantinopol [i la Viena.
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mediteranean propuse de Fran]a în 1934, România [i Iugoslavia inten]ionând
chiar s\ adere la ultimul dintre acestea.
De numele lui Nicolae Titulescu sunt legate ini]iativele de politic\ extern\
româneasc\ din prima parte a anilor 1930. A c\utat s\ între]in\ alian]a
tradi]ional\ cu Fran]a, s\ stabileasc\ rela]ii diplomatice de bun\ vecin\tate cu
Uniuniea Sovietic\ [i s\ eficientizeze activitatea Micii În]elegeri. Mai mult, a
închegat o nou\ alian]\ politico-militar\ zonal\, În]elegerea Balcanic\, pe care
o concepea ca un baraj suplimentar în calea revizionismului.
Toate acestea i-au adus lui Nicolae Titulescu o mare recunoa[tere interna]ional\, fiind adesea numit ministru al Europei. Iar superlativele la adresa sa
nu conteneau; iat\, bun\oar\, cum îl caracteriza un premier francez, Édouard
Herriot: „Acest ministru al unei ]\ri mici face politic\ în stil mare. Ce om
uimitor! În politica extern\ e îmbarcat pe o firav\ luntri[oar\, pe care o
conduce ca pe un vapor mare, în politica intern\ st\ c\lare pe o scândur\
putrezit\, c\reia pân\ la urm\ îi d\ o stabilitate de stânc\“.
În 1936, Nicolae Titulescu era silit s\ ias\ din guvern [i s\ ia calea exilului.
Un exil în care [i-a ap\rat zi de zi principiile fie prin articole pe care le încredin]a
presei, fie prin conferin]e publice. S-a stins din via]\ la Cannes în 1941.

Trandafir G. Djuvara (1856–1935)
Un alt diplomat de carier\ cu o îndelungat\ activitate a fost Trandafir G. Djuvara. S-a n\scut pe malul Dun\rii, la Br\ila, [i a studiat literele, respectiv [tiin]ele
politice la Paris.
A fost reprezentantul diplomatic al României la Sofia (1888–1891), la Constantinopol (1896–1899), la Bruxelles (1909–1920) [i la Atena (1920–1924).
Este autorul a numeroase studii literare, economice, de rela]ii interna]ionale [i
a unor memorii diplomatice extrem de consistente, care au v\zut lumina tiparului
la Paris.

Exerci]ii
1. Analiza]i sursa 1. Pe baza acesteia, formula]i solu]iile date de Dimitrie Cantemir
problemelor externe ale Moldovei. Considera]i c\ aceste solu]ii se exclud sau
sunt complementare? Argumenta]i-v\ r\spunsul.
2. Care este contextul în care se manifest\ calit\]ile diplomatice ale lui Take
Ionescu? Folosi]i [i sursele 2, 3 [i 4 [i alc\tui]i o list\ a acestor calit\]i. Crede]i c\
acestea sunt necesare unui diplomat, indiferent de epoca în care activeaz\?
3. Considera]i c\ dup\ înf\ptuirea Marii Uniri Take Ionescu a activat pentru
sus]inerea acelora[i valori? Identifica]i argumente [i în sursa 3.
4. Pe baza textului lec]iei, precum [i a surselor 5 [i 6, stabili]i dac\ obiectivele
urm\rite de Nicolae Titulescu în calitate de pre[edinte al Adun\rii Societ\]ii
Na]iunilor sunt asem\n\toare cu cele urm\rite ca ministru de externe al
României. Explica]i asem\n\rile [i deosebirile constatate.

Bucure[tiul interbelic: Palatul Sturdza,
sediul Ministerului Afacerilor Externe
(demolat `n 1945)

6. Nicolae Titulescu,
interven]ie la Societatea Na]iunilor,
Geneva, 12 octombrie 1935
Domnul Titulescu (România) crede,
dup\ ce a ascultat cu aten]ie pe domnii
Eden [i Coulondre, c\ se g\se[te în fa]a a
dou\ p\reri concordante. Se propune, cu
titlu de sanc]iune economic\, pe de o parte,
instituirea embargoului asupra exporturilor italiene de orice fel [i, pe de alta,
prohibirea vânz\rii c\tre Italia a anumitor
materii prime ce vor fi desemnate de un
grup de exper]i (...).
În final, domnul Titulescu declar\ c\ se
asociaz\ concluziilor prezentate de delega]ii Regatului Unit [i Fran]ei, cu aceast\
ad\ugire, ca s\ fie instituit un Comitet de
compensa]ie, îns\rcinat s\ studieze în acela[i
timp mijloacele cele mai practice pentru a
înl\tura repercusiunile nepl\cute pe care
ar putea s\ le aib\ programul de sanc]iuni
asupra economiei ]\rilor care îl vor aplica.
Cu cât compensa]iile care vor fi prev\zute
vor fi juste, cu atât ]\ri ca România vor aplica sanc]iunile cu o rigoare care le va face
eficace pentru cel mai mare bine al p\cii.
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România în perioada
R\zboiului Rece
Politica extern\ în primii ani
ai regimului comunist

Dosarele istoriei

Delegaþia României la Conferinþa de
pace de la Paris la întoarcerea acasã
(septembrie 1946)
1. Tratatul de pace între România
[i Puterile Aliate [i Asociate
Art. 1. Frontierele României (...) vor fi
[i cele care erau în fiin]\ la 1 ianuarie
1941, cu excep]ia frontierei româno-ungare care este definit\ în articolul 2.
Frontiera sovieto-român\ este astfel
fixat\ în conformitate cu Acordul sovieto-român din 20 iunie 1940 [i cu Acordul sovieto-cehoslovac din 29 iunie 1945.
Art. 2. Hot\rârile sentin]ei de la Viena
din 30 august 1940 sunt declarate nule [i
neavenite. Frontiera dintre România [i
Ungaria este restabilit\ prin articolul de
fa]\ cum exista la 1 ianuarie 1938.
2. Planul Marshall. Discursul secretarului
de stat la Universitatea Harvard, iunie 1947
Este logic ca Statele Unite ale Americii
s\ fac\ tot ce le st\ în putere pentru a
ajuta lumea s\-[i reg\seasc\ s\n\tatea
economic\ normal\, f\r\ de care aceasta
nu poate dobândi nici stabilitatea politic\,
nici pace asigurat\. Ac]iunea noastr\ nu
este îndreptat\ împotriva niciunei ]\ri,
niciunei doctrine, ci împotriva foametei,
s\r\ciei, disper\rii [i haosului. Scopul nostru trebuie s\ fie rena[terea unei economii
mondiale s\n\toase pentru a permite stabilirea de condi]ii politice [i sociale propice
institu]iilor libere.
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„De la Stettin, în Baltica, la Triest, în Adriatica, o cortin\ de fier a c\zut peste
continent. În spatele ei se g\sesc capitalele tuturor ]\rilor Europei Orientale:
Var[ovia, Berlin, Praga, Viena, Budapesta, Bucure[ti, Sofia. Toate aceste ora[e
celebre, toate aceste na]iuni se g\sesc în sfera sovietic\ [i toate sunt supuse,
sub o form\ sau alta, nu doar unei influen]e sovietice, dar [i controlului foarte
strâns [i în continu\ cre[tere al Moscovei (...).”
Cu toate c\ acest discurs, ]inut de Winston Churchill la 5 martie 1946, în fa]a
studen]ilor Universit\]ii din Fultton (Missouri, SUA), este considerat a fi începutul R\zboiului Rece, de fapt, nu reprezint\ decât o definire a unei realit\]i
existente de mai mult timp. Mesajul transmis de Churchill, cu prilejul discursului
de la Fulton, s-a dorit, în principal, a fi o alarm\ pentru „lumea liber\” [i mai
ales pentru SUA. Interesul imediat era realizarea unui baraj în Europa, care s\
pun\ astfel la ad\post statele occidentale de „mareea sovietic\”.
Acordurile încheiate între marile puteri în cadrul conferin]elor de la Ialta
(februarie 1945) [i Potsdam (iulie-august 1945) au contribuit, neîndoios, atât la
crearea condi]iilor favorabile pentru înt\rirea pozi]iilor Moscovei în România,
cât [i pentru aducerea [i men]inerea la putere a unui guvern procomunist condus de Petru Groza.
Gheorghe T\t\rescu a fost conduc\torul delega]iei oficiale a României la
Conferin]a de pace de la Paris, dup\ cel de-al Doilea R\zboi Mondial (29 iulie15 octombrie 1946), fapt intens utilizat de propaganda comunist\ în exterior
pentru a încerca s\ demonstreze legalitatea guvernului Groza. Prin Tratatul de
pace, semnat la 10 februarie 1947, s-a consfin]it statutul politico-juridic al
României, ce cuprindea [i partea de nord-vest a Transilvaniei, cedat\ Ungariei
în 1940. Cu toate acestea, delega]ia oficial\ a României nu a ridicat deloc,
conform instruc]iunilor primite de la Moscova, problema Basarabiei. Ca urmare,
grani]a de est r\mânea cea impus\ în iunie 1940 prin Pactul Ribbentrop-Molotov.
Temându-se de expansiunea comercial\ [i politic\ a SUA în sfera ei de
influen]\, Moscova a impus adoptarea unei linii politice care nu ]inea cont de
interesele reale ale economiilor statelor din r\s\ritul european. Kremlinul a
reac]ionat a[adar prompt [i, în iulie 1947, respingea Planul Marshall, impunând
aceea[i linie politic\ [i ]\rilor-satelit. La 9 iulie 1947, România denun]a în termeni
fermi acest plan, ca de altfel toate ]\rile aflate în zona sovietic\ de influen]\.
Într-un asemenea context de ofensiv\ a comunismului, la 5 noiembrie 1947,
Gheorghe T\t\rescu era înlocuit din func]ia de ministru de externe cu Ana
Pauker, fapt ce marca preluarea de c\tre PCR a controlului total asupra diploma]iei române[ti.
Având în vedere succesiunea periculoas\ a evenimentelor la scar\ mondial\,
apari]ia unor alian]e politico-militare, dar [i economice, apar]inând celor dou\
sisteme, nu reprezenta decât o problem\ de timp.
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Crearea Consiliului Economic de Ajutor Reciproc (CAER), în 1949, a
constituit ini]ial o ripost\ imediat\ la aplicarea Planului Marshall, dar [i o
alternativ\ a blocului comunist la Organiza]ia pentru Cooperare Economic\
European\. Pe lâng\ hot\rârile strict economice, între statele membre, în
cadrul CAER au fost adoptate [i unele hot\râri politice vizând rela]iile cu
Iugoslavia, dup\ sciziunea Stalin-Tito.
România, ca exportatoare de materii prime, a fost nevoit\ s\-[i limiteze
orizontul comercial doar la ]\rile din cadrul CAER, ca de altfel [i importurile de
tehnic\ sau de produse industriale, într-o prim\ perioad\.
La 4 aprilie 1949, la Washington are loc ceremonia de semnare a Pactului
NATO, ce cuprindea majoritatea statelor democratice din Europa [i desigur
SUA (pe parcurs vor adera [i alte state).
La 14 mai 1955, statele aflate în sfera de influen]\ sovietic\ (mai pu]in
Iugoslavia) semneaz\ în capitala Poloniei un tratat de alian]\ militar\, cunoscut
sub numele de Tratatul de la Var[ovia.

Raporturile româno-sovietice în perioada dintre
moartea lui Stalin [i retragerea Armatei Ro[ii
Moartea lui Salin, la 5 martie 1953, nu a fost de natur\ s\ genereze vreo
modificare, imediat\ [i de substan]\, a atitudinii liderilor români, ca de altfel a
tuturor celor din spa]iul sovietic. Teama c\ timidul dezghe] început la Moscova,
dup\ decesul lui Stalin, ar fi putut readuce în prim-planul vie]ii de partid pe unii
dintre rivalii s\i l-a determinat pe Gheorghiu-Dej s\ ordone neutralizarea acestora (închisoare pe via]\ pentru Vasile Luca [i condamnarea la moarte a lui
Lucre]iu P\tr\[canu). Chiar [i acum, când Gheorghiu-Dej î[i consolideaz\
puterea în PMR, acesta nu are înc\ curajul necesar pentru a recurge la o
distan]are ferm\ de Moscova.
Demascarea cultului personalit\]ii lui Stalin, în raportul secret prezentat de
Nikita Hru[ciov, în cadrul Congresului XX al PCUS, desf\[urat în februarie 1956,
a constituit o prim\ încercare, venit\ din interiorul sistemului, de cercetare [i
dezv\luire a crimelor perioadei staliniste.
Revolu]ia anticomunist\ din Ungaria, schimb\rile de conducere din Polonia
[i Cehoslovacia, precum [i reluarea raporturilor cu Iugoslavia au determinat
Kremlinul s\ aib\ în vedere o reconsiderare a raporturilor politice din cadrul
Tratatului de la Var[ovia.
Evenimentele desf\[urate la Budapesta, în toamna anului 1956, au ar\tat
cu prisosin]\ c\ Moscova nu accepta desprinderea din sfera sa de influen]\,
astfel c\ interven]ia militar\ pentru în\bu[irea revoltei a reprezentat doar o
chestiune de decizie politic\. Înfrângerea revolu]iei anticomuniste maghiare
prin interven]ia Armatei Ro[ii, acordarea azilului politic unor membri ai guvernului de la Budapesta [i apoi extr\darea lor, pentru a fi condamna]i [i executa]i,
au permis lui Gheorghiu-Dej s\-[i consolideze prestigiul în cadrul blocului comunist. Lucrul acesta a fost posibil [i datorit\ înfrângerii oric\rui tip de opozi]ie
intern\, atât din partea popula]iei, cât [i la vârful conducerii de partid. Sporirea
încrederii Moscovei în liderii PMR a f\cut ca ace[tia s\ abordeze problema
retragerii trupelor sovietice din ]ar\.
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Ministrul de externe Gh. Tãtãrescu (stânga),
Petru Groza ºi Gh. Gheorghiu-Dej
(Sofia, 1947)
3. Statutul CAER, Sofia,
14 decembrie 1949
1. Consiliul de Ajutor Economic Reciproc are ca scop s\ contribuie, prin unirea
[i coordonarea eforturilor ]\rilor membre
ale Consiliului la dezvoltarea planificat\ a
economiei na]ionale, la accelerarea progresului economic [i tehnic în aceste ]\ri,
la ridicarea nivelului de industrializare a
]\rilor cu o industrie mai pu]in dezvoltat\,
la cre[terea continu\ a productivit\]ii muncii [i la ridicarea neîncetat\ a bun\st\rii
popoarelor ]\rilor membre ale Consiliului.
2. CAER este fondat pe baza egalit\]ii
suverane a tuturor ]\rilor membre ale Consilului. Colaborarea economic\ [i tehnico[tiin]ific\ a ]\rilor membre se desf\[oar\
potrivit principiilor egalit\]ii depline în
drepturi, respect\rii suveranit\]ii [i intereselor na]ionale, ale avantajului reciproc [i
ajutorului reciproc tov\r\[esc.
4. Noile raporturi între România [i CAER
(...) Conducerea economiei na]ionale
în ansamblu nu este posibil\ dac\ problemele conducerii unor ramuri sau întreprinderi sunt scoase din competen]a partidului [i guvernului ]\rii respective [i trecute unor organe extrastatale.
Declara]ia cu privire la pozi]ia PMR `n
problemele mi[c\rii comuniste [i muncitore[ti interna]ionale, adoptat\ de Plenara l\rgit\ a CC al PMR din aprilie 1964
Rela]iile interna]ionale
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În memoriile sale, Nikita Hru[ciov nota: „Cu cât m\ gândeam mai mult
la aceast\ problem\, cu atât mi se p\rea mai ra]ional s\ retragem cele
câteva divizii pe care le aveam în România [i s\ le canton\m în apropiere, în
Moldova [i Ucraina (...). I-am informat pe tovar\[ii români de schimbarea
condi]iilor [i acum ne afl\m în pozi]ia de a retrage trupele din ]ara lor f\r\ a
ne expune”.
La 24 mai 1958, era anun]at\ decizia Kremlinului de retragere a trupelor
sovietice din România, retragere ce a fost încheiat\, practic, în luna august.
Plecarea Armatei Ro[ii a însemnat pe plan extern primul pas al unei desprinderi
relative de Moscova, în limitele acceptate de aceasta, iar pe plan intern a
prilejuit declan[area unui nou val de represiuni, având ca scop descurajarea
oric\ror tentative de opozi]ie la sistem.

Gheorghe Gheorghiu-Dej
[i Nikita Hru[ciov
(iunie 1962)

Planul Valev

Devierea PMR de la linia moscovit\ a
reprezentat momentul de început al
na]ional-comunismului, care asimila o
seam\ de valori [i precepte na]ionaliste,
f\r\ îns\ a repudia, de o manier\ hot\rât\, interna]ionalismul proletar. Presiunile Moscovei în direc]ia acceler\rii sistemului economic de integrare a statelor
din blocul comunist au fost percepute
de Gheorghiu-Dej ca un atentat la
adresa suveranit\]ii ]\rii, fapt ce a gr\bit
c\utarea unei proprii c\i de dezvoltare.
Disputa româno-sovietic\, în principal
de natur\ economic\, s-a acutizat din
1963, în urma controverselor privind
integrarea economiilor est-europene în
cea sovietic\ [i a dorin]ei Kremlinului de
a transforma România într-o surs\ agrar\
pentru statele mai dezvoltate din CAER.
La presiunea Kremlinului, CAER a lansat
Planul Valev, care propunea o diviziune
a muncii în cadrul blocului socialist, între
anumite complexe economice suprana]ionale, agrare sau industriale.
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Politica extern\ în ultimii ani
ai regimului Gheorghiu-Dej
Pân\ în anul 1962, conducerea PMR a continuat s\ sus]in\ necondi]ionat
pozi]ia URSS în arena interna]ional\, liderii comuni[ti români confirmând statutul lor de credincio[i ai Kremlinului. Îns\ izbucnirea conflictului sovieto-chinez în
acest an, precum [i dificult\]ile prin care trecea Moscova, ca urmare a declan[\rii „crizei rachetelor” din Cuba, i-au permis lui Gheorghiu-Dej s\ se distan]eze
treptat de aceasta. Pe m\sur\ ce „schisma” se adâncea, PMR [i-a atribuit tot
mai pronun]at un rol de mediator între cele dou\ puteri, URSS [i China. Acest
rol avea s\ fie îns\ unul periferic, judecând dup\ rezultate.
Cu toate c\ România s-a pronun]at de mai multe ori împotriva diviz\rii
economice planificate între membrele blocului comunist, adev\rata luare de
pozi]ie s-a petrecut cu ocazia plenarei CC al PMR din aprilie 1964, care s-a
concretizat prin elaborarea Declara]iei din aprilie.
Declara]ia din aprilie, considerat\ un adev\rat manifest de ie[ire a ]\rii de
sub influen]a Moscovei, a relevat faptul c\ discu]iile pe marginea Planului Valev,
au convins conducerea PMR c\ industrializarea se putea face doar prin ruperea
de Kremlin. Trebuie subliniat îns\ faptul c\ aceast\ ie[ire de sub influen]a
Moscovei s-a realizat doar în termenii accepta]i de aceasta [i a fost folosit\ de
URSS pentru a sublinia neamestecul ei în problemele celorlalte partide
comuniste.
Programul de industrializare rapid\ a României a fost sus]inut asiduu [i în
cadrul CAER, prin delegatul s\u permanent Alexandru Bârl\deanu, desigur
având sprijinul total al lui Gheorghiu-Dej, pe fondul unei tension\ri crescute a
rela]iilor cu URSS.
Teoretic, PMR era interesat s\ implementeze un sistem politic care,
pornind de la desovietizare, s\ duc\ la o liberalizare intern\. Distan]area PMR de
Kremlin a provenit din dorin]a de a decide singur propria politic\, pe fondul
cre[terii preten]iilor de patriotism ale regimului. Ambivalen]a a[a-numitei
„politici de independen]\” promovate de Gheorghiu-Dej, s-a datorat, în
principal, fricii comuni[tilor români c\ timida liberalizare început\ pe plan
intern ar putea pune în pericol monopolul pe care îl aveau asupra societ\]ii
române[ti.

Capitolul 4
Politica extern\ în primii ani ai regimului
Nicolae Ceau[escu
La 19 martie 1965, Gheorghe Gheorghiu-Dej a încetat din via]\, l\sând deschis\ lupta pentru succesiune. Secretar general al partidului a devenit Nicolae
Ceau[escu. Dup\ 1965, politica de distan]are a regimului comunist din România
fa]\ de Moscova se men]ine, fiind chiar accelerat\, cel pu]in la nivel propagandistic. Acest lucru este dovedit [i de vizita f\cut\ la Moscova, în septembrie
1965, de Ceau[escu, vizit\ care, cu toate c\ s-a dorit a fi una de confirmare, a
nemul]umit în parte conducerea sovietic\, prin accentele programului s\u de
guvernare. Oricum, independen]a politicii lui Ceau[escu se va manifesta doar
în limitele concesiilor oferite de Moscova.
Dac\ pe plan intern perioada de început a regimului Nicolae Ceau[escu s-a
caracterizat prin plasarea apropia]ilor s\i în posturi-cheie, pe plan extern asist\m
la continuarea politicii externe din ultimii ani de via]\ ai lui Gheorghiu-Dej.
Teoria „c\ii na]ionale în construc]ia comunismului românesc” a fost repede îmbr\]i[at\ de Occident, care avea interesul de a promova [i l\rgi ruptura fa]\ de
Kremlin. Nimic nu-l putea face mai popular pe Nicolae Ceau[escu, atât pe plan
intern, dar mai ales pe plan extern, decât discursul cu accente antisovietice. De
asemenea, România a fost primul stat din Estul comunist care a stabilit rela]ii
diplomatice cu RFG, în 1967, [i care nu a rupt leg\turile diplomatice cu Israelul,
dup\ R\zboiul de {ase Zile. În aprilie 1968, pre[edintele Fran]ei, Charles de
Gaulle, efectua o vizit\ în România, prilej de a-l felicita pe Nicolae Ceau[escu,
conform uzan]elor diplomatice, pentru pretinsa lui politic\ de independen]\.
Reac]ia lui Nicolae Ceau[escu fa]\ de interven]ia militar\ în Cehoslovacia a
trupelor Tratatului de la Var[ovia s-a înscris în cursul politicii sale de distan]are
de Moscova. Atitudinea fa]\ de interven]ia militar\ a URSS în Cehoslovacia a
reprezentat refuzul s\u de a da curs solicit\rilor Moscovei de a avea sub control
întreg blocul comunist. Acum s-a fundamentat na]ional-comunismul lui Nicolae
Mitingul de la Bucure[ti (21 august 1968)

5. „Prim\vara de la Praga”
din perspectiva conduc\torilor comuni[ti
reuni]i la Var[ovia, 1968
For]ele antisocialiste [i revizioniste au
acaparat presa, radioul, televiziunea, transformându-le în tribune pentru a ataca partidul comunist, pentru a dezorienta clasa
muncitoare [i poporul muncitor.
Frontiera occidental\ a Cehoslovaciei
nu îi apar]ine numai acesteia, ci întregii
tabere socialiste. Acesta este un rezultat
al celui de-al Doilea R\zboi Mondial pentru
care URSS a trebuit s\ pl\teasc\ un pre]
foarte ridicat.
Partidele noastre trebuie s\ fie r\spunz\toare de ac]iunile lor nu numai în fa]a
propriilor clase muncitoare, dar [i în fa]a
clasei muncitoare interna]ionale [i a mi[c\rii comuniste interna]ionale. (...) Suveranitatea fiec\rui stat socialist nu se poate
opune intereselor socialismului sau mi[c\rii
revolu]ionare mondiale.
În noaptea de 20/21 august 1968, a
avut loc interven]ia militar\ trupelor Tratatului de la Var[ovia în Cehoslovacia, interven]ie ce a pus cap\t „Prim\verii de la
Praga”, în fond un curent reformist manifestat la nivelul conducerii acestei ]\ri, care
milita pentru liberalizarea regimului politic în
interior [i apropierea de statele occidentale.
Din punctul de vedere al Kremlinului,
interven]ia militar\ a fost pe deplin justificat\, deoarece, conform „doctrinei Brejnev”,
a suzeranit\]ii limitate, evolu]ia politic\
din Cehoslovacia punea sub semnul întreb\rii îns\[i existen]a sistemului comunist.

Dicþionar
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Cortina de Fier – termen folosit pentru a
denumi împ\r]irea Europei dup\ sfâr[itul
celui de-al Doilea R\zboi Mondial între Estul
comunist [i Vestul democratic.
R\zboiul Rece – starea de neîncredere [i
ostilitate reciproc\, între lumea comunist\
[i cea liber\ (1945–1989).
Perestroika – încercare de restructurare [i
modernizare a sistemului economic din URSS.
Rela]iile interna]ionale
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Conferinþa pentru securitate [i cooperare
în Europa (Helsinki, 1975)
6. Conferin]a pentru securitate [i
cooperare în Europa, Helsinki, 1975
Statele participante (...) declar\ hot\rârea lor de a respecta [i de a pune în practic\ principiile urm\toare:
1. Egalitatea suveran\, respectarea drepturilor inerente suveranit\]ii.
2. Nerecurgerea la for]\ sau la amenin]area cu for]a.
3. Inviolabilitatea frontierelor.
4. Integritatea teritorial\ a statelor.
5. Reglementarea pa[nic\ a diferendelor.
6. Neamestecul în treburile interne.
7. Respectarea drepturilor omului [i libert\]ilor fundamentale, inclusiv a libert\]ii
de gândire, con[tiin]\, religie sau de
convingere.
8. Egalitatea în drepturi a popoarelor [i
dreptul popoarelor de a dispune de ele
însele.
9. Cooperarea între state.
Declara]ia privind principiile care
guverneaz\ rela]iile reciproce dintre
statele participante

Dicþionar
Acordul General pentru Tarife [i Comer]
(General Agrement on Tarrifs and Trade GATT) – tratat multilateral interguvernamental cu privire la tarife vamale [i alte
probleme de comer] interna]ional, încheiat
`n anul 1947.
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Ceau[escu, prin discursul de condamnare a interven]iei militare a Moscovei,
]inut la 21 august 1968, în Bucure[ti.
Semnalele trimise în lumea liber\ privind linia nou\ în politica extern\ promovat\ de Nicolae Ceau[escu nu au avut cum s\ scape Washingtonului, care a
încurajat aceast\ politic\, sperând într-o l\rgire a bre[ei în blocul comunist.
Vizita lui Richard Nixon la Bucure[ti a prins contur odat\ cu amplificarea politicii
de distan]are a României fa]\ de Moscova, distan]are care trebuia accentuat\
în opinia SUA, cu toate c\ Bucure[tiul nu a cochetat niciodat\ cu ideea p\r\sirii
blocului sovietic. Faptul c\ România a fost folosit\ ca un ghimpe în coasta
Moscovei reie[ea [i din invita]ia adresat\ lui Nicolae Ceau[escu [i acceptat\ de
acesta de a efectua o vizit\ oficial\ în SUA, în octombrie 1970. Cinci ani mai
târziu, un al doilea pre[edinte SUA, Gerald Ford, viziteaz\ Bucure[tiul. Nu
întâmpl\tor, România a beneficiat de o serie de favoruri economice: este
primit\ în GATT (Acordul General pentru Tarife [i Comer]), în 1971, iar în 1972
România este acceptat\ în FMI (Fondul Monetar Interna]ional) încheind ulterior
acordul cu Banca Interna]ional\ pentru Reconstruc]ie [i Dezvoltare (BIRD).
Rela]iile la cel mai înalt nivel cu Occidentul au fost reflectate [i de vizita lui
Nicolae Ceau[escu la Paris, unde, în cadrul întrevederilor cu pre[edintele francez
Georges Pompidou, a fost subliniat rolul jucat de România în progresul securit\]ii
europene. Era îns\ vorba de limbajul diplomatic, menit s\ ascund\ interese ambivalente.
Între 30 iulie [i 1 august 1975, are loc la Helsinki ultima reuniune a Conferin]ei
pentru securitate [i cooperare în Europa, unde au fost prezen]i [efii de stat sau
de guvern din cele 35 de ]\ri participante. Dincolo de st\rile conflictuale latente
existente, s-au g\sit [i c\i de ameliorare a neîn]elegerilor. Pentru statele aflate
sub controlul Moscovei, deci [i pentru România, conferin]a a fost o reuniune
cu rol propagandistic, axat\ pe ideea în]elegerii interna]ionale. Pentru
Occident, conferin]a a reprezentat, pe lâng\ atingerea unor obiective imediate,
[i premisa liberaliz\rii progresive a regimurilor comuniste din estul Europei.

Rela]iile diplomatice ale României în ultimul
deceniu al regimului Nicolae Ceau[escu
Dup\ ce a devenit pre[edinte al României, în 1974, [i mai ales dup\ semnarea Actului final al Conferin]ei de la Helsinki, Nicolae Ceau[escu a urm\rit
ob]inerea unei pozi]ii mai vizibile pe arena interna]ional\ [i înl\turarea oric\rei
posibilit\]ii a Kremlinului de a interveni în politica PCR. Niciodat\, dup\ 1965, nu
s-a pus problema p\r\sirii Tratatului de la Var[ovia sau CAER, a[a cum a fost
pus\ în timpul evenimentelor de la Budapesta, din 1956. A fost vorba strict de
manifest\ri de independen]\, dar în limitele impuse de regimul comunist. Atât
timp cât lu\rile de pozi]ie ale lui Nicolae Ceau[escu, în plan extern, nu au
afectat sistemul, pozi]ia sa la conducerea PCR nu era amenin]at\, chiar dac\
pe plan intern s-a trecut la un regim cu accente staliniste.
Dup\ anul 1980, s-a observat o degradare continu\ a vie]ii, urmat\ desigur
[i de o restrângere treptat\ a contactelor diplomatice de interes major pentru
România. Nicolae Ceau[escu a încercat s\ se implice în rezolvarea tensiunilor dintre
Israel [i statele arabe, precum [i în conflictul din Vietnam, f\r\ prea mare succes
îns\. Am asistat astfel, în ultimii ani ai dictaturii lui Ceau[escu, la încheierea

Capitolul 4
unor rela]ii diplomatice [i economice aproape exclusiv cu ]\ri din Lumea a Treia
[i din Liga Arab\, care le-au înlocuit treptat-treptat pe cele cu Occidentul.
Venirea lui Mihail Gorbaciov la putere în URSS [i lansarea politicii sale de
„glasnost” [i „perestoika” au zdruncinat din temelii regimurile comuniste din Europa.
De acum înainte, Nicolae Ceau[escu nu a mai reprezentat un favorit al cancelariilor occidentale, ci a devenit o simpl\ problem\ a Moscovei, fapt ce nu a fost
sesizat de diploma]ia româneasc\ decât cu întârziere. Impactul acestor reforme
politico-economice asupra regimurilor din zona sovietic\ era din ce în ce mai
mare, pe m\sura acceler\rii lor. În România îns\, aceast\ politic\ a avut un
efect contrar, deoarece au fost impuse noi reduceri la consumul de carburan]i
[i electricitate, cu toate c\ în 1989 a fost anun]at\, ca o victorie a regimului,
plata integral\ a datoriei externe. Mihail Gorbaciov a vizitat România în luna mai
a anului 1987 [i a abordat, aluziv, în discu]ii tema introducerii unor reforme. Într-un
discurs transmis în direct, în timpul vizitei sale la Bucure[ti, la 26 mai 1987, Gorbaciov
a prezentat noile concepte ale politicii sale, de reform\ [i deschidere, criticând
prin aceasta, implicit, [i starea de lucruri din România. Vizita a r\mas practic
f\r\ efect, deoarece pân\ în 1989 nu s-a sim]it o îmbun\t\]ire a vie]ii economice.
Politica de destindere [i reconciliere promovat\ de liderii reformi[ti de la
Kremlin în rela]iile cu SUA a constituit factorul primordial în pr\bu[irea sistemului comunist din Europa [i în disolu]ia URSS, fapt ce a marcat sfâr[itul
R\zboiului Rece.

Exerci]ii
1. Pe baza textului lec]iei [i cu ajutorul unui dic]ionar, defini]i ce este R\zboiul Rece
[i formula]i cauzele declan[\rii lui.
2. Analiza]i comparativ Planul Marshall [i Statutul Consiliului de Ajutor Economic
Reciproc. Stabili]i valorile pe care le ap\r\ cele dou\ ini]iative. Care dintre documente vi se pare mai conving\tor? Formula]i r\spunsul ]inând seama de situa]ia
în care acestea au fost alc\tuite.
3. Comenta]i contextul în care România devine membr\ a CAER [i a Tratatului de
la Var[ovia. Folosi]i cuno[tin]ele dobândite în capitolul 3.
4. Formula]i constantele politicii externe a României ce se reg\sesc în ac]iunile analizate mai sus.
5. Cum aprecia]i atitudinea adoptat\ de Gheorghe Gheorghiu-Dej în anul 1964
fa]\ de planurile CAER [i respectiv Nicolae Cea[escu în anul 1987 fa]\ de modelul economic încurajat de Mihail Gorbaciov? Considera]i c\ aceste decizii au
schimbat cursul politicii externe a României? Argumenta]i-v\ r\spunsul.
6. Compara]i sursele referitoare la Tratatul de la Var[ovia [i interven]ia ]\rilor
semnatare ale acestuia (cu excep]ia României) împotriva Cehoslovaciei. Folosi]i
[i fragmentul din Cuvântarea lui Nicolae Ceau[escu din 1968 de la pagina 138.
Pe baza acestor documente, formula]i punctul vostru de vedere referitor la momentul Praga, 1968.
7. Clasifica]i ac]iunile României în perioada R\zboiului Rece în func]ie de criteriul
respect\ri rigorilor impuse de URSS. Organiza]i în dou\ grupe, discuta]i apoi ce
a câ[tigat [i ce a pierdut România prin aceste decizii.
8. Citi]i cu aten]ie principiile formulate de Conferin]a pentru securitate [i cooperare
de la Helsinki. Considera]i c\ aceste principii au fost asumate [i aplicate de
Nicolae Ceau[escu în politica intern\?
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Vizita pre[edintelui american Richard
Nixon la Bucure[ti (august 1969), prima
vizit\ a unui pre[edinte american într-o
]ar\ din Europa de Est



Cronologie
R\zboiul Rece

februarie 1945: Conferin]a de la Ialta
iulie–august 1945: Conferin]a de la
Potsdam
z martie 1947: lansarea doctrinei Truman
z 10 februarie 1947: semnarea Tratatelor
de pace de la Paris
z iunie 1947: anun]area Planului Marshall
z februarie 1948: lovitura de stat de la
Praga; puterea este preluat\ de c\tre
comuni[ti
z aprilie–mai 1948: blocada Berlinului
z 4 aprilie 1949: înfiin]area NATO
z 1952: intrarea Turciei [i Greciei în NATO
z 1955: intrarea Germaniei în NATO
z 14 mai 1955: înfiin]area Tratatului de la
Var[ovia
z octombrie 1956: revolu]ia anticomunist\ din Ungaria
z august 1961: ridicarea Zidului Berlinului
z august 1968: „Prim\vara de la Praga”
z 1 august 1975: se semneaz\ Actul final
al Conferin]ei de la Helsinki
z martie 1985: Mihail Gorbaciov devine
secretar general al PCUS
z 9 noiembrie 1989: c\derea Zidului
Berlinului
z
z
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*Diploma]ia româneasc\ `ntre Tratatul
de la Var[ovia [i Uniunea European\
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Bratislava
Chi[in\u
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AUSTRIA

Cluj
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ROMÂNIA

UNGARIA
va
Sa

Triest
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Timi[oara

IUGOSLAVIA

1947
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Belgrad
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ITALIA
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Salonic
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TURCIA
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Anul indic\ instaurarea regimului comunist
1945

Cortina de Fier



Cronologie

1955: România este membr\ fondatoare a Tratatului de la Var[ovia
z 1958: retragerea trupelor sovietice din
România
z 1964: Declara]ia din aprilie
z 1967: Corneliu M\nescu devine primul
pre[edinte al Adun\rii Generale a ONU
care provine dintr-un stat comunist
z 1968: România nu se al\tur\ trupelor
Tratatului de la Var[ovia care invadeaz\
Cehoslovacia
z 1975: România semneaz\ Actul final al
Conferin]ei de la Helsinki
z 1993: România devine membr\ a
Consiliului Europei
z 2004: Parlamentul României adopt\
Legea de aderare a României la NATO
z 1 ianuarie 2007: aderarea efectiv\ a
României la Uniunea European\
z
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La 5 mai 1955, Republica Federal\ Germania a fost primit\ în NATO, ceea ce
a constituit pretextul înfiin]\rii unei alian]e politico-militare a blocului sovietic,
Tratatul de la Var[ovia. Membrii semnatari au fost: URSS, Ungaria, Polonia,
Bulgaria, Albania, Cehoslovacia, România [i Republica Democrat\ German\.
Aceast\ nou\ organiza]ie a fost folosit\ în înfruntarea URSS cu SUA, dar [i ca
mijloc de control asupra statelor membre în cazul unei eventuale fronde. În
preambulul documentului, se ar\ta c\ noua alian]\ dorea s\ alc\tuiasc\ un
sistem de securitate colectiv\ european\. În articolele 3 [i 4 era prev\zut modul
de consultare a membrilor asupra diferitelor probleme ivite, precum [i modul
lor de ac]iune. Realitatea a dovedit îns\ c\ de la teorie la practic\ era distan]\
mare în rela]iile dintre membrii Tratatului de la Var[ovia. Adoptarea deciziilor [i
modul de lucru în cadrul organismelor de conducere au fost reglementate strict
de c\tre URSS, astfel încât, nu de pu]ine ori, ]\rile membre erau puse în fa]a
faptului împlinit. Pozi]ia României în primii ani de existen]\ ai Tratatului de la
Var[ovia a fost prudent\ [i mai curând rezervat\, neurm\rindu-se o implicare
activ\. În aceast\ perioad\, România nu a reprezentat un obstacol în calea
inten]iilor Kremlinului de integrare militar\ a statelor comuniste, ci mai curând
un ascult\tor docil, care putea totu[i, la momentul oportun, s\ ridice anumite
preten]ii.
În contextul promov\rii unei diploma]ii mai active, dar în spiritul „coexisten]ei pa[nice” promovate de Kremlin dup\ moartea lui Stalin, România a fost
admis\ în ONU, la 10 decembrie 1955. ~n primii ani, delega]ia României la ONU
a urmat întru totul linia politic\ impus\ de Moscova.
Evenimentele de importan]\ major\ ale anului 1956 – mi[carea reformatoare
din Polonia [i revolu]ia anticomunist\ din Ungaria – au influen]at neîndoios [i
conducerea PMR. Preocuparea lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a fost, în esen]\,
de a stopa orice posibil\ mi[care împotriva sistemului comunist. Dac\ pe plan
intern m\surile represive s-au intensificat datorit\ manifest\rilor studen]e[ti din
Bucure[ti, Cluj [i Timi[oara, manifest\ri reprimate înc\ din fa[\ [i soldate cu
condamn\ri grele, pe plan extern, conducerea PMR s-a folosit de evenimentele
de la Budapesta pentru a cere retragerea Armatei Ro[ii din ]ar\.
1. Preocup\rile PMR
Promovând pe arena interna]ional\ un sistem de rela]ii calitativ nou, f\r\
precedent în istorie, partidele comuniste [i muncitore[ti din ]\rile socialiste au a[ezat
la baza acestor rela]ii principiile independen]ei [i suveranit\]ii na]ionale, egalit\]ii
în drepturi, avantajului reciproc, întrajutor\rii tov\r\[e[ti, neamestecului în treburile
interne, respect\rii integrit\]ii teritoriale, principiile interna]ionalismului socialist. (...)
Dat\ fiind diversitatea condi]iilor de construc]ie socialist\ nu exist\ [i nu pot
exista tipare sau re]ete unice, nimeni nu poate hot\rîce este just [i ce nu pentru
alte ]\ri sau partide. (...)”
(Declara]ia cu privire la pozi]ia PMR în problemele mi[c\rii comuniste [i muncitore[ti interna]ionale adoptat\ de Plenara l\rgit\ a CC al PMR din aprilie 1964)

STUDIU DE CAZ
Implicarea lui Gheorghiu-Dej în evenimentele care au urmat înfrângerii
revolu]iei de la Budapesta (facilitarea trecerii trupelor sovietice spre Ungaria [i
re]inerea fostului prim-ministru maghiar Imre Nagy la Snagov) a constituit un
avantaj pentru accelerarea elimin\rii prezen]ei militare sovietice din România.
În mai 1958, Gheorghiu-Dej a participat la reuniunea Tratatului de la Var[ovia,
când, pe lâng\ hot\rârea de reducere cu 300 000 de militari a Armatei Ro[ii,
a fost luat\ [i decizia retragerii trupelor sovietice din România.
Gheorghiu-Dej a fost primul [ef de stat român care a ]inut un discurs la ONU,
la 27 septembrie 1960, în cadrul celei de-a XV-a sesiuni a Adun\rii Generale.
Discursul lui Gheorghiu-Dej s-a înscris în tonul general al conduc\torilor ]\rilor
comuniste de sus]inere a ini]iativelor Moscovei [i de elogiere a politicii promovate
de Nikita Hru[ciov.
Pe parcursul anului 1962, au avut loc dou\ evenimente majore care au
determinat o schimbare radical\ a orient\rii diploma]iei române[ti, în special în
rela]iile cu Kremlinul: z Conferin]a CAER de la Moscova, unde liderul sovietic
Nikita Hru[ciov a ridicat problema integr\rii economice a statelor membre
z „Criza rachetelor” din Cuba.
Aceste dou\ evenimente au accentuat distan]area fa]\ de Moscova, evident
în limitele acceptate de aceasta, [i au gr\bit o anume convergen]\ în discursul
româno-chinez, cu atât mai mult cu cât [i China manifesta o deschidere în
planul rela]iilor comerciale externe.
Punctul culminant al tension\rii rela]iei cu Moscova l-a reprezentat
Declara]ia din aprilie 1964 a conducerii PMR. Actul a relevat falia evident\ cu
Kremlinul, pe fondul neaccept\rii Planului Valev, privind integrarea economic\
a statelor aflate sub influen]\ sovietic\. Declara]ia a fost precedat\ de o serie
de m\suri vizând atât sc\derea influen]ei unor institu]ii sovietice în România,
cât [i înt\rirea, în continuare, a controlului aparatului de partid [i stat.
În urma unor intense tratative diplomatice, în octombrie 1966, Misiunea
permanent\ a României la ONU a anun]at oficial candidatura lui Corneliu
M\nescu la pre[edin]ia celei de-a XXII sesiuni a Adun\rii Generale a ONU. În
ianuarie 1967, Corneliu M\nescu a vizitat RFG, prilej cu care România a devenit
prima ]ar\ din blocul sovietic care relua leg\turile diplomatice cu o ]ar\
vest-european\.
În 1967, Corneliu M\nescu a devenit primul pre[edinte al Adun\rii Generale
a ONU care provenea dintr-un stat comunist. De]inerea acestei func]ii de c\tre
un reprezentant al României comuniste a fost un act singular în toat\ perioada
postbelic\. Cea mai dificil\ problem\ cu care s-a confruntat în timpul
mandatului s\u a constituit-o invazia sovietic\ din Cehoslovacia. ~n noaptea de
20-21 august 1968, pe aeroportul din Praga aterizau avioane militare sovietice
înc\rcate cu trupe [i blindate pentru a stopa cursul reformist imprimat de
guvernul cehoslovac. ~n discursul s\u din 21 august 1968, de la Bucure[ti,
Nicolae Ceau[escu a jucat cu abilitate cartea antisovietismului, sesizând
probabil c\ [i pozi]ia sa putea fi în pericol. Teama lui era f\r\ substan]\,
deoarece, în ciuda cursului reformator al conducerii PCR, Moscova nu s-a sim]it
iritat\, ca în cazul „Prim\verii de la Praga”. Este posibil ca Nicolae Ceau[escu s\
fi sperat [i într-o anumit\ sus]inere occidental\ în condamnarea interven]iei
militare sovietice, bazându-se probabil pe bunele rela]ii deschise de diploma]ia
româneasc\. În memoriile sale, fostul ambasador sovietic în SUA, A. Dobrînin,

2. Declara]ia de neutralitate a Ungariei
citit\ la radio de Imre Nagy,
1 noiembrie 1956
Poporul ungar dore[te s\ între]in\, în
conformitate cu spiritul Cartei Na]iunilor
Unite, în deplin\ independen]\ [i egalitate, o amici]ie sincer\ cu vecinii s\i, cu
Uniunea Sovietic\ [i cu toate popoarele
lumii. Poporul ungar dore[te s\ consolideze [i s\ dezvolte rezultatele ob]inute
prin revolu]ia sa na]ional\, f\r\ a intra
într-unul sau altul dintre blocurile conduse
de marile puteri. Visul secular al poporului
ungar este pe cale de a se realiza.
3. Raportul Comitetului special al ONU
Studierea mi[c\rilor de trupe sovietice
în Ungaria în perioada 29 octombrie–4
noiembrie arat\ c\, în ciuda asigur\rilor
date domnului Nagy, pre[edintele Consiliului, de c\tre personalit\]i sovietice,
exist\ un plan precis de recucerire [i
aservire militar\ a Ungariei. Acest plan a
fost integral executat.
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Corneliu M\nescu, ministrul de externe
al României între 1961 [i 1972
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Manifestare a cultului personalit\]ii
4. Nicolae Ceau[escu,
Cuvântarea rostit\ la 21 august 1968
P\trunderea trupelor celor cinci ]\ri
socialiste în Cehoslovacia constituie o
mare gre[eal\ [i o primejdie grav\ pentru
pacea în Europa, pentru soarta socialismului în lume. Este de neconceput în lumea de ast\zi ca un stat socialist, ca state
socialiste s\ încalce libertatea [i independen]a altui stat. Nu exist\ nicio justificare,
nu poate fi acceptat niciun motiv pentru a
admite, pentru o clip\ numai, ideea
interven]iei militare în treburile unui stat
socialist fr\]esc. (...) S-a spus c\ în
Cehoslovacia exist\ pericolul contrarevolu]iei; se vor g\si poate mâine unii care s\
spun\ c\ [i aici, în aceast\ adunare, se
manifest\ tendin]e contrarevolu]ionare.
5. Liderii comuni[ti
Ceau[escu mai p\stra din începuturile
sale de ]\ran, devenit cizmar, doar preferin]ele pentru roman]e [i cântece de pahar.
Ceea ce la Dej era un cap\t de linie, pentru el era începutul. Nicolae Ceau[escu a
fost un Ion al Glaneta[ului în politic\. A[a
cum eroul lui Rebreanu era obsedat de
st\pânirea p\mântului, recurgând la mijloace primitive [i brutale pentru a-l dobândi, tot astfel Nicolae Ceau[escu a fost
un obsedat al independen]ei, sfâr[ind prin
a face din ea un feti[, c\ruia i-a sacrificat în
final, primitiv [i brutal, interesul na]ional.
Florin Constantiniu, O istorie sincer\
a poporului român, 2002
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a consemnat faptul c\ la 29 august 1968 a fost chemat de secretarul de stat
american, Dean Rusk, care i-a cerut s\ nu intervin\ militar în România,
deoarece „consecin]ele vor fi impredictibile”. De asemenea, la New York, a
avut loc o întâlnire între Corneliu M\nescu [i pre[edintele SUA, Lindon B.
Johnson, care a avut un rol major în detensionarea atmosferei dintre Bucure[ti
[i Moscova.
Principalul moment al politicii externe române[ti în anul 1970 l-a reprezentat vizita de 15 zile a lui Nicolae Ceau[escu în SUA, ca r\spuns la invita]ia
pre[edintelui Richard Nixon.
Tr\s\tura definitorie a diploma]iei române[ti în anii 1970 a constituit-o
implicarea f\r\ rezerve în toate ac]iunile ONU, România fiind una dintre ]\rile
active, cel pu]in la nivel de imagine, în ac]iunile de destindere dintre cele dou\
sisteme politice. Aceast\ politic\ de relaxare s-a concretizat prin semnarea
Actului final al Conferin]ei de la Helsinki (1975), ceea ce a permis României
s\-[i m\reasc\ vizibilitatea pe scena interna]ional\.
Alegerea lui Mihail Gorbaciov în fruntea CC al PCUS, în martie 1985, a reprezentat începutul unei noi etape în evolu]ia blocului sovietic, ce a dus, în cele
din urm\, la dispari]ia acestuia. În România îns\, regimul de priva]iuni s-a
agravat, pe plan intern, Nicolae Ceau[escu dovedindu-se a fi cel mai conservator lider est-european.
~ntre anii 1989 [i 1991, au avut loc evenimente de o complexitate nemaiîntâlnit\ în toat\ perioada postbelic\, cu urm\ri asupra echilibrului for]elor în
arena interna]ional\. Disolu]ia regimurilor comuniste în întreaga Europ\, reunificarea Germaniei, dizolvarea Tratatului de la Var[ovia [i mai ales destr\marea
URSS au fost elemente care au determinat sfâr[itul R\zboiului Rece. Dezmembrarea URSS în 1991 a dezechilibrat balan]a de for]e de dup\ al Doilea R\zboi
Mondial, SUA r\mânând singura supraputere a lumii.
Dup\ înl\turarea regimului comunist, România a urm\rit intrarea `n structurile
euroatlantice, prin prisma propriilor limite de moment.
Rela]iile postdecembriste dintre România [i NATO au debutat în iulie 1990,
cu scrisoarea prim-ministrului Petre Roman adresat\ secretarului general al
NATO Manfred Wörner. În aceast\ scrisoare, premierul român îi propunea
secretarului general al NATO acreditarea unui ambasador pe lâng\ aceast\
organiza]ie. Au urmat numeroase contacte între autorit\]ile de la Bucure[ti [i
reprezentan]ii NATO, în urma c\rora România s-a g\sit din ce în ce mai aproape
de aderarea mult dorit\, chiar dac\ s-a plasat pe o pozi]ie secund\ fa]\ de ]\rile
membre ale grupului de la Vi[egrad.
La 21 noiembrie 2002, cu ocazia summitului NATO de la Praga, oficialit\]ile
de la Bucure[ti au fost invitate s\ înceap\ negocierile de aderare. Evident, acest
lucru s-a întâmplat doar dup\ îndeplinirea tuturor criteriilor impuse de viitorii
parteneri, astfel încât, la 29 martie 2004, România particip\ pentru prima dat\
la un summit NATO ca membru cu drepturi depline. Aceast\ participare a
relevat c\ România era deja parte integrant\ a procesului transatlantic de luare
a deciziilor în domeniul securit\]ii. De acum înainte, Bucure[tiul are ocazia de
a-[i promova interesele în cadrul unui sistem de ap\rare colectiv\, bazat pe
valori democratice, beneficiind de cele mai solide garan]ii de securitate.

STUDIU DE CAZ
Autorit\]ile de la Bucure[ti [i-au exprimat deseori op]iunea pentru integrarea în Uniunea European\. La 7 februarie 1992, prin semnarea Tratatului de la
Maastricht (Olanda), s-a hot\rât transformarea comunit\]ilor europene în
Uniunea European\ [i s-au stabilit liniile directoare de politic\ extern\, comercial\ [i securitate comun\.
România a început procesul de aderare la Uniunea European\ la 1 februarie
1993, când a fost semnat Acordul de asociere, intrat în vigoare doi ani mai
târziu. La 7 octombrie 1993, România a devenit membru în Consiliul Europei,
odat\ cu depunerea instrumentelor de ratificare, fapt ce s-a constituit într-o
prim\ etap\ a integr\rii în organismele de securitate. Ulterior, Parlamentul de
la Bucure[ti a adoptat o serie de m\suri privind strategia na]ional\ de preg\tire
a ader\rii, precum [i legisla]ia de creare a întregului mecanism de sus]inere a
acesteia. La 22 iunie 1995, România a depus cererea de aderare la Uniunea
European\. În decembrie 1999, în cadrul Consiliului European de la Helsinki, s-a
decis ini]ierea negocierilor cu România, începute oficial la 20 februarie 2000. În
acela[i timp, autorit\]ilor de la Bucure[ti li se recomanda s\ continue reformele
[i angajamentele asumate în negocierile bilaterale, în special în ceea ce privea
justi]ia, afacerile interne, politica în domeniul concuren]ei [i mediul.
Tratatul de aderare a României [i Bulgariei la Uniunea European\ a fost
semnat la 25 aprilie 2005, la Abatia Neumünster din Luxemburg. Dup\ semnare,
Tratatul de aderare a fost supus procesului de ratificare de c\tre toate statele
membre ale Uniunii Europene [i, la 1 ianuarie 2007, România a devenit membru
cu drepturi depline al acestei organiza]ii interna]ionale. }ara noastr\ are
dreptul de a desemna 35 de deputa]i pentru Parlamentul European, iar limba
român\ a devenit una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

Exerci]ii
1. Pe baza textului lec]iei, formula]i contextul în care s-a constituit Tratatul de la
Var[ovia [i consecin]ele acestuia asupra politicii externe române[ti. Compara]i
acest r\spuns cu acela formulat la exerci]iul 3 de la pagina 135. În ce m\sur\
noile cuno[tin]e v-au ajutat s\ în]e[ege]i mai bine aceast\ realitate istoric\?
2. Analiza]i cauzele [i consecin]ele atitudinii lui Gheorghe Gheorghiu-Dej fa]\ de
evenimentele din 1956 din Ungaria. Care sunt valorile pe care le sus]ine conduc\torul statului român? Sunt acestea similare cu cele sus]inute de liderul Imre Nagy?
3. Compara]i atitudinea României din 1956 fa]\ de revolu]ia anticomunist\ din
Ungaria cu atitudinea României din anul 1968. Analiza]i argumentele formulate
în documentul din anul 1968. Ce este similar, ce este opus, ce este
complementar?
4. Formula]i dou\ constante ale politicii externe a României în timpul lui Gheorghe
Gheorghiu-Dej [i Nicolae Ceau[escu. Explica]i existen]a lor.
5. Comenta]i „premierele române[ti” în politica interna]ional\.
6. Alc\tui]i cronologia postdecembrist\ a rela]iilor dintre România [i NATO. Comenta]i un moment pe care voi îl considera]i decisiv.
7. Analiza]i contextul în care România devine preocupat\ de aderarea la Uniunea
European\. Folosi]i, pentru r\spunsul vostru, [i sursele 6 [i 7.
8. Realiza]i un dosar al reac]iilor institu]iilor române[ti [i ale oamenilor obi[nui]i
dup\ 1 ianuarie 2007. Organiza]i o discu]ie pe baza materialelor adunate.

Steagul Uniunii Europene arborat în fa]a
cl\dirii Parlamentului de la Strasbourg
6. Tratatul de la Maastricht (1992)
Art. 1. Prin acest tratat, înaltele p\r]i
contractante stabilesc între ele o Uniune
European\, în continuare denumit\ Uniune.
Acest tratat marcheaz\ o nou\ etap\
în procesul de creare a unei uniuni [i mai
puternice, între popoarele Europei, în care
deciziile sunt luate cât mai aproape de
cet\]eni.
Uniunea se întemeiaz\ pe comunit\]ile europene, suplimentate prin politici [i
forme de cooperare instituite de prezentul
tratat. Sarcina sa va fi de a organiza, într-o
manier\ care s\ demonstreze consisten]a
[i solidaritatea, rela]iile dintre statele
membre [i popoarele acestora.
7. Scopul Uniunii Europene
Scopul Uniunii Europene este de a promova pacea, valorile sale [i bun\starea
popoarelor sale. Uniunea ofer\ cet\]enelor [i cet\]enilor s\i un spa]iu de libertate, securitate [i justi]ie, f\r\ frontiere
interne, precum [i o pia]\ unic\, unde
concuren]a este liber\ [i nedistorsionat\.
Art. I. 3 din Constitu]ia european\
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Evolu]iile economice, politice [i culturale din spa]iul
românesc au fost influen]ate de contextul interna]ional.
Fie c\ vorbim de Evul Mediu, de regimul comunist sau
de istoria recent\, acest context a determinat lu\ri de
pozi]ie ale for]elor politice române[ti care vizau `n primul
rând recunoa[terea unei identit\]i române[ti ca parte a
unei identit\]i mai largi, cre[tin\ sau european-laic\.

Diploma]ia româneasc\
1. {tefan cel Mare, Scrisoare adresat\ principilor
Europei, 25 ianuarie 1475
C\tre coroana ungureasc\ [i c\tre toate ]\rile în care va
ajunge aceast\ scrisoare, s\n\tate. Noi, {tefan Voievod, din
mila lui Dumnezeu domn al }\rii Moldovei, ne închin\m cu
prietenie vou\ tuturor c\rora le scriem [i v\ dorim tot binele
[i v\ spunem domniilor voastre c\ necredinciosul împ\rat al
turcilor a fost de mult\ vreme [i este înc\ pierz\torul întregii
cre[tin\t\]i, [i în fiecare zi se gânde[te cum ar putea s\
supun\ [i s\ nimiceasc\ toat\ cre[tin\tatea (...) De aceea ne
rug\m de domniile voastre s\ ne trimite]i pe c\pitanii vo[tri
într-ajutor împotriva du[manilor cre[tin\t\]ii, pân\ mai este
vreme.
2. Nicolae Titulescu, Politica extern\ a României, 12 iulie
1927
Politica extern\ a României este dominat\ de perfecta
concordan]\ ce exist\ între interesele române[ti [i interesele
europene. Toate actele din trecut ale politicii externe
române, toate actele acestei politici în viitor se explic\ sau se
vor explica prin aceast\ considera]iune fundamental\.
România e avid\ de pace ca mai toate na]iunile ce au
fost încercate în r\zboiul mondial (...) De aceea a ap\ra
energic [i prin toate mijloacele a[ez\mântul actual al
Europei e un suprem comandament al p\cii.
3. Nicolae Ceau[escu, Expunere cu privire la politica
extern\ a partidului [i guvernului prezentat\ la sesiunea
Marii Adun\ri Na]ionale, 24 iulie 1967
Una din tr\s\turile epocii pe care o tr\im este
participarea tot mai intens\ la rezolvarea problemelor vie]ii
interna]ionale a ]\rilor mici [i mijlocii. Concep]ia potrivit
c\reia soarta omenirii st\ excusiv în mâinile marilor puteri nu
mai corespunde noilor condi]ii ale dezvolt\rii sociale.
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4. {erban Filip Cioculescu, NATO ca factor de transformare, 2000
România [i-a propus dubla integrare în structurile europene [i euroatlantice, iar acest lucru corespunde în teoria
rela]iilor interna]ionale calculului ra]ional al dobândirii de
prestigiu, bun\stare [i garan]ii de securitate prin integrarea
la Vest (...) Dorin]a României de a impune o imagine pozitiv\
de „ancor\ de securitate”, de „exportator de securitate” îndeosebi prin sprijinul în stabilizarea [i democratizarea Balcanilor
de Vest face s\ fie considerat\ în Occident ca factor de
stabilizare regional\ [i model de comportare pozitiv.

Exerci]ii
1. Citi]i cu aten]ie sursele date [i formula]i contextul istoric în
care au fost alc\tuite.
2. Formula]i obiectivele [i ac]iunile de politic\ extern\ la care se
refer\ sursele date.
3. Compara]i obiectivele pe care le-a]i stabilit [i preciza]i dac\
se poate vorbi de un element de continuitate.
4. Evalua]i punctele tari [i punctele slabe ale afirma]iilor
prezentate în sursa 3. Care crede]i c\ a fost impactul acestor
afirma]ii asupra celor care au tr\it în timpul comunismului?
Un astfel de discurs mai poate câ[tiga sus]inerea celor din
România zilelor noastre? Argumenta]i-v\ r\spunsul.

EVALUARE
Bacalaureat

Preg\tire
Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
,,Dragi compatrio]i,
Marea mi[care care determin\ popoarele vechiului
continent s\ se uneasc\ pentru a forma o Europ\ unit\ are
pentru noi, ceilal]i români, o importan]\ deosebit\. Situat\
într-unul din punctele cele mai expuse ale continentului, România a beneficiat de mai multe ori de sprijinul [i protec]ia
ideii europene. În timpurile str\vechi ale istoriei noastre,
poporul român rezista deja la frontierele sale din est, luptând
pentru ap\rarea ideii cre[tine care îl lega de Europa. Mai
târzu, în secolul trecut, sub egida Europei [i a unei ordini de
drept europene, }\rile Române unite, eliberate de dubla constrângere a suzeranit\]ii turce[ti [i a protectoratului rusesc,
s-au trezit la o via]\ nou\. În sfâr[it, în zilele noastre, împ\r]irea
arbitrar\ efectuat\ în detrimentul Europei a însemnat pentru
România pierderea libert\]ilor [i a independen]ei sale”.
Grigore Gafencu, Apel în favoarea constituirii
Grupului Român pentru Europa Unit\
z

Varianta 81. Subiectul al II-lea (18 puncte)
z Citi]i cu aten]ie textul de mai jos:
„Rezisten]ei militare a lui Mircea cel B\trân i se datoreaz\,
f\r\ îndoial\, supravie]uirea politic\ a }\rii Române[ti în
epoca în care turcii reu[eau s\ lichideze ]aratele bulgare.
Otomanii trec pentru prima oar\ în 1391, apoi revin în 1394,
dar la Rovine muntenii câ[tig\ prima mare b\t\lie asupra
unui du[man condus chiar de sultan. La Nicopole (1396),
acela[i sultan Baiazid învinge o[tirea cruciat\, al\turi de
care se afla [i Mircea, dar nici expedi]ia de pedepsire organizat\ (de sultan) nu a reu[it s\ îngenuncheze }ara
Româneasc\”.
Vlad Georgescu, Istoria românilor.
De la origini pân\ în zilele noastre
z Pornind de la textul dat, r\spunde]i urm\toarelor
cerin]e:
1. Men]iona]i, pe baza textului, o asem\nare între lupta de
la Rovine [i cea de la Nicopole.
2. Preciza]i, pe baza textului, o deosebire între lupta de la
Rovine [i cea de la Nicopole.
3. Men]iona]i, pe baza textului, modalitatea prin care }ara
Româneasc\ supravie]uie[te politic în contextul expansiunii otomane.
4. Numi]i un alt conduc\tor al }\rii Române[ti care promoveaz\ o politic\ extern\ asem\n\toare cu aceea a lui
Mircea cel B\trân.
5. Prezenta]i o institu]ie medieval\ a }\rii Române[ti.
6. Prezenta]i o deosebire dintre politica extern\ a lui Mircea
cel B\trân [i cea a lui {tefan cel Mare.

1. Men]iona]i, pe baza textului, dou\ argumente pentru
sus]inerea de c\tre români a unei Europe unite.
2. Preciza]i, pe baza textului, dou\ evenimente din activitatea politic\ extern\ a }\rilor Române.
3. Numi]i un fapt istoric ce a dus la „împ\r]irea arbitrar\
efectuat\ în detrimentul Europei”.
4. Prezenta]i o ac]iune care reprezint\ concretizarea ideilor
formulate de Grigore Gafencu.

Varianta 100. Subiectul al III-lea (22 de puncte)
z Redacta]i, în aproximativ o pagin\, un text cu caracter
istoric, în care s\ integra]i urm\torii termeni referitori la
istoria românilor: „politica de cruciad\”, secolul al XVI-lea,
autonomie, vasalitate, suzeranitate, principat, }ara
Româneasc\, statut politico-juridic, lumea urban\.

Not\. Se puncteaz\ [i utilizarea limbajului istoric adecvat,
respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice
[i încadrarea textului în limita de spa]iu precizat\.

Grigore Gafencu,
ministrul de externe al
României între anii
1938 [i 1940
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Biserica [i [coala în Evul Mediu
[i la începuturile modernit\]ii.
Construc]ie ecleziastic\ [i implicare laic\
Studen]ii de la Universitatea
din Bologna audiaz\ un curs
(filde[, secolul al XIV-lea)

1. Din 1833, fiecare comun\ din Fran]a
avea obliga]ia s\ între]in\ cel pu]in o
[coal\ elementar\
1. Instruc]ia primar\ elementar\ cuprinde în mod necesar instruc]ia moral\ [i
religioas\, lectura, scrisul, elemente de
limb\ francez\ [i de calcul, sistemul legal
al m\surilor [i greut\]ilor.
9. Orice comun\ este obligat\, fie singur\, fie unindu-se cu una sau mai multe
localit\]i vecine, s\ între]in\ cel pu]in o
[coal\ primar\ elementar\.
12. Oric\rui institutor comunal i se va
asigura:
a. un local corespunz\tor, atât pentru
a-i servi de locuin]\, cât [i pentru a primi
elevi;
b. un salariu fix.
Legea Guizot

Dicþionar
{coala capitular\ – [coal\ de pe lâng\ un
capitlu de canonici (preo]ii unei catedrale
catolice, organiza]i dup\ modelul
monastic).
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În Evul Mediu, pretutindeni în Europa, biserica a fost institu]ia care a
organizat înv\]\mântul. Scopul era de a perpetua acele elemente ale instruc]iei
necesare folosirii textelor sfinte, cre[tinismul fiind o „religie a c\r]ii”, bazat\ pe
consemnarea în scris a adev\rurilor considerate fundamentale. Bisericile [i
m\n\stirile întemeiau [i între]ineau [coli, care, în Occident, din secolul al IX-lea,
erau destinate strict celor care doreau s\ devin\ preo]i sau c\lug\ri. Abia odat\
cu revirimentul urban apar [coli or\[ene[ti, deschise b\ie]ilor din familiile
me[te[ugarilor [i negustorilor [i în care se manifest\ [i elemente ale unui
înv\]\mânt laic, îndreptat c\tre scopuri practice precise. Universitatea, institu]ia
de înv\]\mânt cea mai prestigioas\ a Evului Mediu, este o crea]ie a bisericii,
destinat\ în primul rând form\rii de clerici instrui]i.
În Imperiul Bizantin, în a c\rui arie de civiliza]ie a fost cuprins [i spa]iul
românesc, acest tablou trebuie nuan]at, în sensul c\ aici sunt mult mai
importante [i mai prestigioase [colile laice, un înv\]\mânt de factur\ clasic\,
întemeiat pe studierea autorilor p\gâni.
În spa]iul românesc, în prima parte a Evului Mediu, evolu]ia înv\]\mântului
este strâns legat\ de cea a bisericii, iar apoi [i de cea a structurilor statale. Date
sigure despre organizarea ecleziastic\ a spa]iului românesc, mai ales a celui
extracarpatic, apar destul de târziu.
Dac\ cre[tinarea spa]iului românesc pare s\ se fi accentuat din secolul al IV-lea,
prin intermediul misionarilor veni]i de la sudul Dun\rii, constituirea unei ierarhii
ecleziastice dateaz\ din secolele X-XI, când românii au fost încadra]i în aria bisericeasc\ bulgar\. Aceasta explic\ preluarea slavonei ca limb\ a cultului bisericesc
[i a cancelariei în }\rile Române.
Esen]ial\ pentru cristalizarea ierarhiei [i a disciplinei biserice[ti a fost întemeierea mitropoliilor ortodoxe extracarpatice, în secolul al XIV-lea. Mitropolitul
}\rii Române[ti purta [i titlul de „exarh al plaiurilor”, calitate în care era responsabil [i de popula]ia ortodox\ din Transilvania.
De asemenea, a[ez\mintele monastice au început s\ fie întemeiate în
num\r mai mare tot dup\ constituirea statelor medievale, de[i unele m\n\stiri
trebuie s\ fi existat înc\ din perioadele anterioare. De exemplu, pentru secolul
al X-lea se poate invoca m\rturia complexului bisericesc rupestru de la Basarabi,
Murfatlar, care ar fi legat de existen]a unei comunit\]i monastice. În secolul al
XI-lea sursele pomenesc existen]a unei m\n\stiri ortodoxe la Morisena, în
cadrul forma]iunii politice a lui Ahtum. În spa]iul cucerit de maghiari, m\n\stiri
catolice sunt întemeiate tot mai frecvent din secolul al XII-lea.
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Descifrarea începuturilor [colii în spa]iul românesc este foarte dificil\. Este
adev\rat c\ din secolul al X-lea s-au p\strat unele inscrip]ii, cu caractere
chirilice, grece[ti, chiar runice, sugerând existen]a unui cadru în care se înv\]a
scrisul [i a cititul. Limba slavon\ a fost folosit\ de români în biseric\ [i în cancelarie, dar [i în coresponden]a privat\, pe tot parcursul Evului Mediu. Or, aceasta,
devenit\ o limb\ moart\, nu putea fi însu[it\ decât într-un cadru institu]ionalizat, reprezentat de [coli. Numai prin existen]a acestora, pe lâng\ biserici,
m\n\stiri, dar [i la cur]i domne[ti [i chiar în ora[e se explic\ folosirea slavonei
de c\tre categorii sociale relativ numeroase, care includ, pe lâng\ preo]i [i
c\lug\ri, pe domni [i familia lor, pe boieri, dreg\tori, negustori. Privilegiile
conferite de domnie negustorilor, redactate în slavon\, urmau s\ fie în]elese de
vame[i [i dreg\tori, pentru a fi respectate. Boierii redactau (sau puneau s\ le
fie redactate) scrisori în slavon\, precum cea adresat\ de un vornic al lui {tefan
cel Mare, c\zut prizonier în }ara Româneasc\, so]iei [i copiilor s\i. Astfel de
surse sugereaz\ cel pu]in existen]a pe lâng\ marii boieri a unor cunosc\tori ai
slavonei, care se [coliser\ cumva.
Men]iunile care s\ explice func]ionarea „[colilor de slovenie” de pe lâng\
m\n\stiri, în care se înv\]a slavona, sunt îns\ relativ târzii. O însemnare pe un
manuscris din secolul al XVII-lea ne sugereaz\ câte ceva despre rosturile acestor
[coli: „Constantin, gr\m\tic din satul Vâlcea, anume Corbasca, s\ se [tie c\ am
[ezut la M\n\stirea Bistri]a ca s\ înv\]\m carte”.
{coli de slovenie au existat [i la cur]ile domne[ti, poate [i la cele boiere[ti.
Cronica lui Azarie sugereaz\ existen]a unei astfel de [coli la curtea lui
Alexandru L\pu[neanu, ai c\rui fii „au fost bine crescu]i [i da]i s\ înve]e c\r]ile
[i înv\]\turile ortodoxiei”. Acela[i domn trimitea în str\in\tate, la Liov [i Bra[ov,
c\rturari de la curtea sa, precum un anume Sava, pentru a-[i des\vâr[i studiile.
În Transilvania [i celelalte teritorii române[ti intrate în componen]a regatului
Ungariei, limba de cultur\ a fost latina, care, de asemenea, era înv\]at\ în [coli
biserice[ti [i m\n\stire[ti. Legenda Sfântului Gerard afirm\ c\ la mijlocul
secolului al XI-lea exista la Cenad o [coal\ unde înv\]au 30 de elevi. Aceasta [i-a
continuat existen]a [i în perioada urm\toare. Întemeierea m\n\stirilor catolice
[i organizarea clerului urban în capitluri de canonici au condus în acest spa]iu
la multiplicarea [colilor, în primul rând în ora[e. Din secolul al XIII-lea, în [colile
capitulare cre[te importan]a studierii dreptului, iar din secolul urm\tor, în
acestea sunt admi[i [i laici, deci scopul lor înceteaz\ a mai fi exclusiv formarea
de clerici. De altfel, din secolul al XIV-lea, se poate vorbi despre existen]a unui
înv\]\mânt laic, de nivel mediu, în unele din ora[ele transilvane. {colile erau
conduse, de obicei, de notari, numi]i de c\tre sfaturile ora[elor. Ulterior, pe
lâng\ unele [coli au existat [i internate, de exemplu, în 1447 la Oradea sau în
1471 la Sibiu.
În secolul al XIV-lea, apar men]iuni despre existen]a unor [coli s\te[ti,
precum la 1332 la Jucu, lâng\ Cluj. În 1334, sunt consemnate dou\ [coli s\te[ti
în scaunul Or\[tiei, în mediul s\sesc. Înv\]\mântul în aceste [coli s\te[ti era
asigurat de preo]i, dasc\li sau cantori. Înc\ dinaintea Reformei din secolul al
XVI-lea, care a impulsionat dezvoltarea [colilor, în satele din mediul s\sesc
existau circa 120 de [coli.

Cronicar medieval (miniatur\ bizantin\)
2. Scrisoarea lui Alexandru L\pu[neanu
c\tre Sava, trimis la înv\]\tur\
în str\in\tate
Ne-ai dat [tire c\ înve]i carte [i de
aceea domniei mele îi pare foarte bine [i
ne-am bucurat. {i iar\[i ne-ai în[tiin]at c\
]i-ai g\sit trei c\r]i spre a-]i fi pentru înv\]\tur\ [i ai cerut de la domnia mea 1 000
de aspri ca s\ le cumperi, de asemenea ]i-am
mai trimis 500 de aspri pentru od\jdii [i
înc\l]\minte. {i m\ rog s\ te sile[ti cu înv\]\tura [i s\ nu fie munca (...) în zadar.



Cronologie

secolul al XI-lea: [coala de la Cenad
secolul al XI-lea: [coli capitulare în
Transilvania
z 1332: prima [coal\ s\teasc\: Jucu (Cluj)
z secolul al XVII-lea: Colegiul de la Hârl\u,
din vremea lui Al. L\pu[neanu
z 1563:
Despot Vod\ întemeiaz\
„Colegiul” de la Cotnari
z 1581: ia fiin]\ Universitatea din Cluj
z 1640: Vasile Lupu întemeiaz\, la Ia[i,
Colegiul de la Trei Ierarhi
z 1678–1688: întemeierea Academiei
domne[ti din }ara Româneasc\
z 1707: Academia domneasc\ din Moldova
z
z
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{coala din Scheii Bra[ovului
3. Sprijinul mitropolitului Petru Movil\
pentru [coala de la Trei Ierarhi
V\zând marea lips\ de dasc\li buni
înv\]\tori în }ara Moldovei, f\r\ de care
foarte mult p\mântul p\time[te [i se întunec\ f\r\ înv\]\tura c\r]ii, socotind împreun\ cu tot sfatul ]\rii [i dorind a face pomenire p\mântului s\u, au a[ezat, prin a
sa chemare, dasc\li buni [i râvnitori la
înv\]\turi de la Kiev (...) ca s\ fie spre
înv\]\tura [i luminarea min]ii copiilor
p\mântului nostru.

4. Petru Bogdan Baksic,
Vizitarea apostolic\ a Moldovei, 1641
Este primul arhiepiscop al Bulgariei [i,
din 1644, vicar apostolic al celor dou\
Valahii, pe care le viziteaz\ în mai multe
rânduri, în special }ara Româneasc\, la
chemarea catolicilor de aici.
(...) Episcopii [i preo]ii lor sunt atât de
ignoran]i încât pu]ini din ei – dac\ nu
niciunul – pot s\ în]eleag\ ceea ce citesc,
deoarece citesc în limba sârbeasc\ (slavon\)
pe care nu o cunosc [i astfel nu în]eleg
nimic nici ei, nici aceia care îi aud în biseric\.
Spun aceasta despre aceia care nu [tiu altceva decât buchile slavone, dar nu cunosc
limba, c\ci în preajma domnului se g\sesc
[i unii care [tiu câte ceva, fiind greci; dar cât
prive[te pe cei din ]ar\, ace[tia sunt, a[a cum
am ar\tat mai sus, dar cu toate acestea sunt
foarte înd\r\tnici [i st\ruitori în schism\.
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Cei dornici de studii superioare se îndreptau, în majoritate, c\tre universit\]i
din Apus. Pentru secolele XIII–XIV exist\ men]iuni despre studen]i din
Transilvania care au studiat la Paris, Bologna, Padova. Din perioada urm\toare,
destina]iile privilegiate ale tinerilor sa[i, secui sau maghiari care urmau studii
superioare erau Praga, Cracovia, Viena. Între 1380 [i 1530, la Viena par s\ fi
studiat peste o mie de sa[i, dintre ace[tia recrutându-se [i 16 profesori ai
acestei universit\]i.
În spa]iul extracarpatic, [colile or\[ene[ti apar relativ târziu. În 1512, la
Suceava, pe piatra de mormânt a unui anume Baptista din Vesentino, se spune
c\ era „magistru în diferite arte”, adic\ profesor în stare s\ predea diferite
materii (arte liberale). Este posibil ca el s\ fi predat la Suceava în limba latin\.
Chiar dac\ în aceast\ perioad\ nu exist\ [coli superioare în spa]iul
extracarpatic, avem men]iuni despre tineri trimi[i din Baia, Suceava, Ia[i,
Hârl\u, Roman la universit\]ile din Cracovia, Praga, Viena. Spre sfâr[itul Evului
Mediu [i la începuturile epocii moderne, universitatea preferat\ de tinerii boieri
români devine Padova.
Din secolul al XVI-lea, institu]iile de înv\]\mânt de pe teritoriul românesc
încep s\ se îmul]easc\ [i s\ devin\ mai complexe prin program\, organizare,
obiective.
Pe lâng\ unele cur]i sau re[edin]e domne[ti secundare se constituie [coli
care dep\[esc nivelul vechilor [coli de slovenie din perioada anterioar\. Astfel,
la Hârl\u, în vremea primei domnii a lui Alexandru L\pu[neanu (1552–1561),
func]iona un „colegiu” laic, primul din ]ar\. Despot Vod\ (1561–1563) a întemeiat
în 1563 un colegiu (Schola latina) la Cotnari. În }ara Româneasc\, la Târgovi[te,
Petru Cercel (1583–1585), dornic s\-[i constituie o curte dup\ modelul umanist
apusean, a întemeiat o „academie” [i a trimis la colegii iezuite de la Roma [ase
tineri care s\-[i des\vâr[easc\ acolo studiile, pentru a preda mai apoi în ]ar\.

Rolul tiparului (mijlocul secolului al XV-lea)
De asemenea, introducerea tiparului a permis multiplicarea c\r]ilor, cu
con]inut religios, în marea lor majoritate, dar care erau astfel folosite [i în înv\]\mânt, pe post de manuale. Umanismul [i Reforma au contribuit la dezvoltarea [colii, prin accentul pus pe discipline precum limbile greac\ [i latin\,
istoria greco-roman\, dreptul, dar [i prin tendin]a de folosire tot mai intens\ a
limbilor materne. Procesul de introducere a limbilor vorbite ca limbi ale bisericii
[i culturii a fost mai timpuriu în Transilvania, unde Reforma a înregistrat succese
în râdul sa[ilor (luteranismul), ungurilor [i secuilor (mai ales calvinismul [i
unitarianismul). Încerc\rile de a-i atrage spre Reform\ [i pe români se leag\ de
vasta mi[care de traducere a c\r]ilor religioase în limba român\, al c\rui
principal exponent a fost diaconul Coresi. Acesta era con[tient de rolul pe care
c\r]ile tip\rite de el îl pot avea în [coal\, precizând, în epilogul Octoihului
românesc din 1570 c\ acesta va fi de folos „ucenicilor în d\sc\lie”. De asemenea, Coresi insista pe necesitatea de a se înv\]a în [coal\ [i limba român\,
nu doar limbile de cultur\: „A[ijderea în [coal\ me[terii [i dasc\lii s\ înve]e mai
vârtos române[te”.
Prima [coal\ cunoscut\ în care s-a predat în limba român\ a fost cea din
Scheii Bra[ovului, consemnat\ în 1495, dar probabil cu mult mai veche, dup\
cum pare s\ sugereze o bul\ din decembrie 1399, prin care papa Bonifaciu al
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IX-lea cerea românilor ortodoc[i de acolo s\ treac\ la catolicism împreun\ cu
biserica [i [coala lor. În secolul al XVI-lea aici se preg\teau dasc\li, preo]i, dar
[i persoane capabile s\ îndeplineasc\ slujbe în administra]ie. {coala din Schei
era frecventat\ de b\ie]i veni]i de pe tot cuprinsul Transilvaniei, dar [i din ]\rile
române[ti extracarpatice.
În secolul al XVI-lea, se generalizeaz\ în Transilvania [i înv\]\mântul în
limbile maghiar\ [i german\, pentru acesta din urm\ fiind foarte important\
activitatea umanistului Ioan Honterus din Bra[ov.

Înv\]\mântul de nivel superior
Domnitorul Moldovei Iacob Eraclide, zis [i Despot Vod\, de confesiune
luteran\, a încercat în 1562 s\ întemeieze la Cotnari un colegiu de tip umanist,
unde copii „aduna]i din întreaga ]ar\” s\ poat\ înv\]a în latin\ acele materii
care i-ar fi putut transforma în buni slujba[i ai statului. Timp de un an, colegiul
a func]ionat sub conducerea umanistului german Iohann Sommer, într-o manier\
destul de modern\, profesorii fiind pl\ti]i, iar elevii beneficiind de burse. Dup\
moartea lui Despot Vod\, activitatea [colii s-a întrerupt, dar dup\ o perioad\
aceasta a fost redeschis\, oferind, vreme de un secol [i jum\tate, studii de nivel
inferior (gramatic\) pentru copiii din regiune.
{i în Transilvania au existat, în secolul al XVI-lea, tentative de organizare a
înv\]\mântului superior, ca în 1525 la Sibiu, când sub obl\duirea c\lug\rilor
dominicani s-a înfiin]at un Studium generale. În 1581, se reu[ea deschiderea
unei universit\]i, condus\ [i organizat\ de iezui]i, la Cluj. Aceasta avea trei
facult\]i, de drept, filosofie [i teologie, absolven]ii primind, ca în Occident,
titlurile de bacalaureat, magistru [i doctor. Nemul]umirile popula]iei reformate
fa]\ de iezui]i au condus la alungarea lor în 1603, urmat\ de distrugerea cl\dirii
universit\]ii.
În secolul al XVII-lea, dezvoltarea înv\]\mântului în spa]iul românesc [i
progresele acestuia c\tre o relativ\ laicizare devin mai evidente. Statul se
implic\ tot mai mult în întemeierea [i sprijinirea institu]iilor de înv\]\mânt, în
dotarea acestora cu c\r]i, în formarea profesorilor.
Înv\]\mântul de sorginte laic\ este legat de academiile domne[ti,
întemeiate în }ara Româneasc\ în 1678–1688 [i în Moldova la 1707. Paralel cu
locul important pe care îl ocup\ în spa]iul cultural autohton, au reprezentat [i
un însemnat focar de cultur\ al R\s\ritului ortodox. Dezvoltarea lor este o
expresie a Iluminismului, caracteristic întregii Europe a secolului al XVIII-lea. O
alt\ form\ de manifestare a spiritului iluminist a fost interesul pentru tip\rirea
de c\r]i. Între 1700 [i 1800, românii au tip\rit 799 de c\r]i, dintre care 617 în
române[te. Procentul de carte laic\ a crescut necontenit, în dauna subiectelor
religioase.
Din secolul al XVII-lea, apar la nivel european preocup\rile legate de înv\]\mântul elementar gratuit pentru copiii din clasele populare. În a[ez\minte de
binefacere sau în [coli elementare gratuite, ace[tia primeau o instruc]ie
religioas\ [i [colar\ minimal\ (scris, citit, socotit), orientat\ spre inocularea unei
atitudini supuse fa]\ de realitatea social\ existent\. În secolul al XVIII-lea, majoritatea autorilor opteaz\ pentru un înv\]\mânt profesional, care s\ asigure
copiilor din clasele populare practicarea unei meserii [i prin urmare câ[tigarea

Vasile Lupu
(tablou votiv, Biserica Trei Ierarhi, 1642)

Istoria altfel
În 1640, Vasile Lupu (1634–1653) a
întemeiat Colegiul de la Trei Ierarhi, cu
ajutorul mitropolitului de Kiev Petru
Movil\. Era o institu]ie de tip umanist,
dup\ modelul celor poloneze ale vremii,
în care înv\]\mântul se f\cea în latin\,
greac\ [i slavon\, dar [i în român\.
Dintre elevii de la Trei Ierarhi, cel mai
cunoscut este Nicolae Milescu Sp\tarul.
z La origine, termenul de dasc\l desemna un slujitor al bisericii, ajutor al
preotului – dovad\ în plus a interdependen]ei de alt\dat\ dintre [coal\ [i biseric\.
z Cititul [i scrisul se înv\]au dup\ c\r]i
biserice[ti, în special psaltiri; cele dou\
activit\]i se deprindeau separat, astfel c\
puteau exista persoane care înv\]au s\
citeasc\, f\r\ a [ti îns\ s\ scrie.
z Prima [coal\ de fete din spa]iul românesc apare în 1544, la Bra[ov, în mediul
s\sesc, fiind întemeiat\ de Ioan Honterus.
z În 1646, la Târgovi[te postelnicul
Constantin Cantacuzino întemeiaz\, cu
ajutorul domnului Matei Basarab, un
colegiu dup\ model iezuit, numit de
misionarii catolici Schola graeca et
latina. Printre absolven]i s-au num\rat
{erban Cantacuzino, Radu N\sturel,
Radu [i {erban Greceanu.
z
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Biserica Trei Ierarhi din Ia[i (ctitorie
a lui Vasile Lupu, secolul al XVII-lea)

Gheorghe {incai, dornic s\ r\spândeasc\ cuno[tin]ele [tiin]ifice, `n special
fizica, `ntr-o form\ accesibil\ oamenilor de
rând, a tradus din limba german\ ~nv\]\tura fireasc\ spre surparea supersti]iei
norodului. Aici el explica adev\ratele
cauze ale fenomenelor naturale, respingând existen]a minunilor.

5. Importan]a Universit\]ii na]ionale
Cel mai de frunte institut la o na]iune
e Universitatea (…). Junii români numai în
patrie pot c\p\ta o cre[tere mai înalt\
na]ional\ (…). În acest mod se concintr\
(concentreaz\) puterile na]iunei, ca s\ se
înt\reasc\ în caracterul na]ional [i a[a s\
se razime pe sine însu[i.
Scrisoarea unor studen]i transilv\neni
c\tre Mihail Kog\lniceanu, 1860
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traiului prin munca proprie. Dup\ opinia lor, cuno[tin]ele poporului trebuiau s\
se limiteze strict la ocupa]iile acestuia.
În ceea ce prive[te }\rile Române, domnii de aici sunt în mod cert în pas cu
ideile vremii lor. Domnitorii fanario]i se preocup\, în general, de organizarea
înv\]\mântului [i de r\spândirea instruc]iei în straturi mai largi ale popula]iei.
La 1747, Grigore al II-lea Ghica, domnul Moldovei, într-un hrisov de organizare
a înv\]\mântului, amintea c\ „în ]ara aceasta, din nepurtare de grij\ a domnilor
neobicinuindu-se mai dinainte vreme de înv\]\tur\, era mult\ prostie, c\ [i cei
puternici, ce cu puterea lor ]ineau dasc\li pentru copiii lor, înc\ [i cu înv\]\tura
cea des\vâr[it\ nu se procopsia, r\mânând cei mai mul]i tot neînv\]a]i, iar
prostimea cu totul se afla lipsit\ de podoaba înv\]\turei”. Domnul înfiin]ase
[coli în mai multe ora[e moldovene[ti, a[a încât s\ serveasc\ [i celor s\raci, care
nu aveau posibilitatea de a-[i trimite copiii la înv\]\tur\ în capital\.
Hrisovul de reorganizare a înv\]\mântului în }ara Româneasc\, emis de
Alexandru Ipsilanti în ianuarie 1776, anun]\ c\ „în toat\ ]ara noastr\ domneasc\, în fiecare or\[el, am pus dasc\l (…) pentru ca s\ înve]e b\ie]ii cuno[tin]ele elementare”. El instituie, de asemenea, un sistem de burse pentru 60 de
copii f\r\ mijloace, care urmau s\ studieze la [coala domneasc\ de la Sfântul
Sava, reorganizat\ cu acest prilej. În spiritul vremii, elevii trebuiau s\ fie „nobili,
adic\ fii de boieri, dar c\zu]i în s\r\cie sau scoborâtori din boieri (…), în niciun
caz mojici [i ]\rani, c\rora li este dat\ agricultura [i p\storia (…). Iar b\ie]ii
negustorilor [i lucr\torilor, cei care ar dori, dup\ ce cap\t\ câteva cuno[tin]e de
carte elementar\, s\ fie scuti]i de [coal\ [i s\ îmbr\]i[eze o meserie (…)”.
În zorii epocii moderne, domnia se intereseaz\ de dezvoltarea înv\]\mântului, drept garant al ordinii [i stabilit\]ii sociale. Instruc]ia [colar\ devine
una din preocup\rile importante ale domnilor. În hrisovul s\u de reorganizare
a înv\]\mântului, din septembrie 1814, Ioan Gheorghe Caragea socotea
„conservarea instruc]iunii” drept „cea dintâi [i dup\ urm\ datorie a unui guvern
bine întemeiat”. Promovarea [i dezvoltarea instruc]iei [colare se va bucura de
aten]ia domnilor p\mânteni, ulterior regulamentari, pe tot parcursul primei
jum\t\]i a secolului al XIX-lea. Mihail Sturza, domnul Moldovei, preciza, în
1847, ra]iunile interesului deosebit pe care domnia îl acorda înv\]\mântului:
„înv\]\tura public\ a c\reia ]intire este a înzestra pe om cu cuno[tin]i folositoare pentru sine [i pentru ]ara sa (...) [i prin urmare a-l învrednici ca s\ ajute
la prop\[irea putincioas\ a so]iet\]ii din care face parte (...) fiind una din
trebuin]ele cele mai însemn\toare ale ob[tiei, ea au [i fost de la început
obiectul osebitei noastre îngrijiri. (...). Însu[irea cea mai de seam\ a înv\]\turei
fiind a preg\ti pe fie[tecine cu mai mult\ potrivire cu menirea ce [i-au ales,
dup\ treapta în care se afl\ (...)”.

Modelul european
Modelul de instruc]ie [i educa]ie pentru care opteaz\ românii este unul
european. Cu atât mai mult cu cât chestiunea Principatelor Române se interna]ionalizase, iar efortul de modernizare pe care boierimea îl promova era în egal\
m\sur\ unul de europenizare, prin contrast cu despotismul (fanariot) de sorginte
oriental\ (otoman\), de care ace[tia sim]eau nevoia s\ se delimiteze net. De
la începutul secolului al XIX-lea dateaz\ primele ini]iative ale domniei de a
trimite bursieri români la studii în str\in\tate, cu condi]ia ca, la întoarcere, s\
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func]ioneze în înv\]\mântul românesc, pe care s\ îl racordeze astfel la tendin]ele europene în materie. Primii patru bursieri ai statului român (Simion Marcovici,
Ion Pandelie, Eufrosin Poteca [i Constantin Moroiu) au mers la studii la Pisa.
În prima jum\tate a secolului al XIX-lea, trimiterea tinerilor la studii în str\in\tate devine o practic\ frecvent\ nu numai la nivelul marilor familii boiere[ti,
ci [i la nivelul categoriilor înst\rite de la mijlocul ierarhiei sociale. Se formeaz\
astfel o important\ categorie de tineri, la vremea respectiv\, boieri intelectuali cu
ample vederi reformatoare, responsabil\ nu numai pentru Revolu]ia de la 1848 în
}\rile Române, dar [i pentru întreg efortul de modernizare ulterioar\ a acestora.

Exerci]ii
1. Explica]i de ce biserica este institu]ia care, în Evul Mediu, preia organizarea înv\]\mântului, inclusiv în spa]iul românesc. Folosi]i [i informa]iile dobândite în timpul
orelor de religie sau de istorie a religiilor.
2. Formula]i rolul avut de limbile slavon\ [i român\ în lumea medieval\
româneasc\.
3. Organiza]i în grupe de patru-cinci elevi, argumenta]i pro sau contra afirma]iei
din hrisovul pentru reorganizarea înv\]\mântului emis de domnitorul Alexandru
Ipsilanti în ianuarie 1776: „elevii s\ fie nobili, adic\ fii de boieri (...) în niciun caz
mojici [i ]\rani, c\rora li este dat\ agricultura [i p\storia”. Formula]i argumentele
din punctul de vedere al unui contemporan cu acest domnitor [i apoi din punctul
de vedere al unui om care tr\ie[te în secolul al XXI-lea.
4. Motiva]i preocup\rile legate de dezvoltarea instruc]iei [colare manifestate de
societatea româneasc\ la începutul epocii moderne.
5. Citi]i cu aten]ie sursa 2.
a: Formula]i atitudinea lui Alexandru L\pu[neanu fa]\ de studiu, de educa]ie în
general.
b. Folosi]i cuno[tin]ele din orele de literatur\ referitoare la Alexandru L\pu[neanu,
personajul nuvelei lui Al. Negruzzi. Sunt asem\n\ri între cel care a scris scrisoarea [i cel prezentat de Negruzzi?
c. Poate fi nuvela lui Negruzzi surs\ de înv\]are pentru istorie?
6. Pe baza sursei 3:
a. Formula]i motivele înfiin]\rii [colii de la Trei Ierarhi.
b. Care dintre acestea au consecin]e pe termen scurt [i care au urm\ri pe termen
lung?
c. Analiza]i concluziile voastre folosind [i cuno[tin]ele din celelalte lec]ii referitoare
la lumea medieval\ româneasc\.
7. Citi]i sursa 4 [i r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:
a. Crede]i c\ putem s\ ne baz\m pe informa]iile date, [tiind c\ autorul apar]ine
bisericii catolice?
b. Compara]i aprecierea f\cut\ de autor nivelului de educa]ie a preo]ilor din Moldova cu cea formulat\ în sursa 3. Cum aprecia]i asem\n\rile constatate?
8. Pe baza sursei 6:
a. Analiza]i valorile pentru care pledeaz\ domnitorul Moldovei în documentul dat.
b. Folosind cuno[tin]ele dobândite în orele de filosofie, precum [i din alte ore de
istorie, stabili]i dac\ acestea corespund lumii medievale sau celei moderne.
c. Documenta]i-v\ pentru a stabili dac\ în timpul Revolu]iei din 1848 domnitorul
Mihail Sturdza a ac]ionat în spiritul valorilor din documentul semnat de el.

C\r]i tip\rite de diaconul Coresi
în secolul al XVI-lea
(Muzeul Tiparului [i C\r]ii Române[ti
din Târgovi[te)

6. Reglement a sholelor publice din
Prin]ipatul Moldovei sub auspi]iile
Preaîn\l]atului Domn Mihail Grigorie
Sturdza Vv., Ia[i, 1835
Educa]ia sau buna cre[tere este trebuin]a cea mai de frunte a unui niam; ea
este temeiul [i închiz\[luirea tr\iniciei tuturor a[ez\mânturilor ob[te[ti. Înrâurirea
ei asupra fericirei persoanelor în parte [i a
na]iilor îndeob[te este atât de mare cât [i
net\g\duit\ încât me[te[ugul de a cre[te
[i a formarisi pe oameni de-a pururea
au fost îngrijirea legiuitorilor celor mai
lumina]i.
Drept de datorie este a fie[tec\reia
ocârmuiri de a înlesni tinerimei mijloacele
de a dezv\lui în]eleg\toarele [i moralice[tile sale însu[iri [i de a-i da pov\]uirea
mântuitoare [i cuviincioas\ pe calea vie]uirei; c\ci dac\ nu se poart\ de grij\ despre
educa]ie din vârst\ fraged\ (...) atuncea
cele mai bune plec\ri r\mân amor]ite sau
ab\tute spre r\u (...). Relele deprinderi nu
întârzie atuncea a împresura toat\
so]ietatea, ce se vede lipsit\ de bunele
prin]ipii menite a se împotrivi acestui r\u,
[i aceasta este pricina pentru care na]iile
se cufund\ în r\ut\]ire.
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Protectorat religios [i identitate
cultural\ în Europa [i în spa]iul
românesc. Statul, biserica [i diaspora
Raportul dintre autoritatea laic\ [i cea religioas\ a constituit una dintre
rela]iile care au marcat evolu]ia formelor politice [i culturale europene. Pornind
de la tradi]ia administrativ\ roman\ [i contribu]ia germanic\ sau slav\ pân\ la
cristalizarea structurilor de putere medievale [i moderne timpurii, aceast\
rela]ie a avut o serie de evolu]ii fluctuante de-a lungul timpului. Adev\rata separare dintre cele dou\ tipuri de autoritate are loc în a doua parte a secolului al
XVIII-lea, sub influen]a ideilor iluministe [i a ac]iunii politice revolu]ionare (în
Statele Unite ale Americii [i Fran]a mai întâi).

Protectorat [i identitate cre[tin\
la începuturile modernit\]ii
Cele trei ordine medievale
(manuscris, secolul al XII-lea)
1. Cele trei ordine
Casa lui Dumnezeu, pe care oamenii o
cred una, este împ\r]it\ în trei (...). Aceste
trei p\r]i care coexist\ nu sufer\ s\ fie desp\r]ite: slujbele aduse de una sunt condi]ia
împlinirii celorlalte dou\; fiecare, la rândul
ei, se îns\rcineaz\ s\ aduc\ u[urare întregului. Astfel, aceast\ întreit\ îmbinare nu
este mai pu]in unit\ [i astfel a putut legea
s\ triumfe [i lumea s\ se bucure de pace.
Episcopul Adalberon din Laon
2. Încoronarea lui Carol cel Mare
Cum în ]ara grecilor nu mai era
împ\rat [i puterea imperial\ era de]inut\
de o femeie, papei Leon [i tuturor sfin]ilor
p\rin]i aduna]i atunci în sinod, ca [i întregului popor cre[tin li s-a p\rut c\ era de
cuviin]\ s\ dea titlul de împ\rat regelui Carol
care avea în puterea sa Roma, re[edin]a
obi[nuit\ a Cezarilor, [i celelalte ora[e din
Italia, Galia [i Germania. Cum Dumnezeu
atotputernic consim]ise s\ i le pun\ toate
sub st\pânirea sa, le-a p\rut drept c\, în conformitate cu cererea poporului cre[tin, s\
poarte el de asemenea titlul de împ\rat.
Annales Laureshamenses
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Evul Mediu a fost caracterizat de o dubl\ identitate, una social\ [i una religioas\. În primul rând, structura social\, dat\ de c\tre divinitate, împ\r]ea indivizii în categorii imuabile – a[a-numita mobilitate social\, tipic\ societ\]ilor moderne, nu era de conceput. Existen]a celor trei mari ordine sau st\ri (rogatores,
bellatores [i laboratores – cei care se roag\, cei care se lupt\ [i cei care
muncesc) a dus la un con]inut special dat termenului de „na]iune” (natio), anume
cel de apar]in\tor unei anumite categorii sociale care se bucur\ de privilegii
speciale. Cazul cel mai limpede este cel al alian]ei dintre diferitele categorii sociale
privilegiate din Transilvania, dup\ r\scoala din 1437. Alian]a, numit\ Unio Trium
Nationum, se referea la categoriile sociale [i etnice deopotriv\ a nobilimii maghiare
[i secuie[ti [i a patriciatului s\sesc, dominant în centrele urbane transilv\nene.

Cre[tinismul – un prim liant al Europei
În al doilea rând, identitatea religioas\ a fost unul dintre lian]ii care au structurat primele viziuni despre Europa. Încoronarea lui Carol cel Mare la Roma în
prima zi de Cr\ciun a anului 800 nu reprezenta doar un act formal care s\
ateste puterea regelui franc. Atât ziua, cât [i titlul acordat (cel de împ\rat
roman) sunt semnificative. Lui Carol cel Mare i se recunosc gra]ia divin\ (prima
zi a Cr\ciunului) [i preeminen]a asupra lumii cre[tine (pornind de la ideea
ap\rut\ la sfâr[itul Antichit\]ii în rândul multor p\rin]i ai Bisericii cum c\
Imperiul Roman ar fi fost creat de Dumnezeu pentru a facilita r\spândirea
cre[tinismului). Aceast\ tradi]ie a învestiturii divine se va p\stra pân\ târziu, sub
forma caracterului sacru al monarhiei, suveranul fiind [ef al statului prin gra]ia
divin\. De aici la definirea Europei [i a europeanului ca fiind cre[tin (dup\
Marea Schism\ din 1054, catolic) nu a fost decât un pas. De altfel, declan[area
cruciadelor este rezultatul unei identit\]i bazate pe apartenen]a la biserica
cre[tin\. Motivul invocat, acela al eliber\rii Locurilor Sfinte de sub ocupa]ia celor
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declara]i „necredincio[i”, a dus la mobilizarea for]elor nobilimii europene sub
un singur stindard [i o singur\ conducere, fapt ce ar fi fost de neînchipuit dac\
motiva]ia ar fi fost doar una politic\. Dar comunitatea de interese dintre autoritatea laic\ [i cea religioas\ a func]ionat mai degrab\ în planul confrunt\rii cu
un inamic resim]it ca fiind comun. Este vorba de musulmani, dar [i de unele
erezii, cum a fost cea a albigensilor sau a husi]ilor, ambele în\bu[ite în sânge
cu ajutorul unor „cruciade interne” (sec. XIII [i XV). Aceast\ aparent\ comunitate a l\sat loc [i unor intense conflicte în leg\tur\ cu ierarhia celor dou\ for]e
politice. Cazul cel mai cunoscut este cel al conflictului pentru învestitur\,
încheiat cu a[a-numitul „pelerinaj la Canossa” al împ\ratului german Henric al
IV-lea, care a fost obligat s\ mearg\ descul] în fa]a papei Grigore al VII-lea pentru a ob]ine ridicarea excomunic\rii (care îl excludea din comunitatea cre[tin\
[i automat îl îndep\rta de la tronul imperial).

Autoritatea ecleziastic\ subminat\
de autoritatea laic\
Relativa suprema]ie a bisericii va fi îns\ de scurt\ durat\. La începutul secolului al XV-lea, regele francez Filip al IV-lea cel Frumos va afirma suprema]ia
autorit\]ii laice în cadrul statului [i va reu[i chiar s\ oblige papalitatea s\-[i mute
sediul de la Roma la Avignon. „Captivitatea babilonian\” a Bisericii Catolice va
rea[eza rela]iile dintre autoritatea ecleziastic\ [i cea laic\ pe noi baze.
Identitatea european\ va fi, din acest moment, una dubl\ sau chiar tripl\. Pe
de o parte, o identitate etnic\ în interiorul spa]iului locuit de cre[tini – distinc]ia
dintre diferitele popoare este clar subliniat\ de violen]a R\zboiului de 100 de
Ani, dar [i de conflictele lui {tefan cel Mare cu }ara Româneasc\, pe de alt\
parte, o identitate cre[tin\ înc\, relevat\ mai ales prin opozi]ia cu arabii [i, mai
târziu, cu otomanii. În sfâr[it, se adaug\ la aceasta identitatea social\.
Începutul secolului al XVI-lea marcheaz\ cu pregnan]\ aceste diferite identit\]i.
Francisc I, regele preacre[tin al Fran]ei, nu va ezita s\ se alieze cu sultanul
Soliman Magnificul, care tocmai cucerise Belgradul [i se preg\tea s\ atace
Imperiul Romano-German, împotriva împ\ratului Carol Quintul. Ra]iunea
politic\ realiza un prim pas de separare de „republica cre[tin\” medieval\.
Secolul al XVI-lea marcheaz\ apari]ia unui nou clivaj în interiorul Europei
cre[tine, care se adaug\ clivajului dintre Roma [i Constantinopol. Apari]ia
Reformei (cu diferitele sale variante, luteranismul, calvinismul [i, mai târziu,
anglicanismul) a dus la accentuarea separ\rii dintre stat [i o identitate bazat\
în primul rând pe interese economice [i politice locale în raport cu o Europ\ mai
degrab\ teoretic\. De altfel, încercarea lui Carol Quintul de a reface leg\tura
dintre cele dou\ autorit\]i e[ueaz\. Datorit\ conflictelor dintre reforma]i [i
catolici, Carol va încerca s\ impun\ prin pacea religioas\ de la Augsburg principiul „cuius regio, eius religio” (religia principelui va stabili religia supu[ilor).
Singurul rezultat al acestei „p\ci” va fi accentuarea în timp a conflictului religios.
Un alt exemplu de independen]\ fa]\ de autoritatea papal\ a fost reforma
religioas\ impus\ de Henric al VIII-lea în Anglia. Preocup\rile dinastice ale lui Henric
au f\cut ca el s\ ignore interdic]ia de divor] [i de aici ruperea de biserica Romei.
La aceste evolu]ii se adaug\ [i un alt element, sus]inut de Reform\ [i de
principiul promovat de c\tre aceasta, anume de predicare a texului biblic într-o

Împ\ratul Henric al IV-lea
pe drumul spre Canossa (1077)
3. Scrisoarea lui Henric al IV-lea c\tre
Grigore al VII-lea, 24 ianuarie 1076
Las\ pe altcineva s\ urce pe tronul
Sfântului Petru, care s\ nu practice
violen]a sub masca religiei, dar care s\
propov\duiasc\ înv\]\tura Sfântului
Petru. Eu, Henric, rege prin mila lui
Dumnezeu, î]i spun ]ie împreun\ cu to]i
episcopii no[tri: coboar\, coboar\, coboar\, s\ fii de-a-pururea blestemat!

4. Excomunicarea lui Henric al IV-lea
de c\tre papa Grigore al VII-lea,
14 februarie 1076
(...) Îl lipsesc pe regele Henric, care s-a
r\sculat împotriva bisericii tale cu o nemaiauzit\ îndr\zneal\, de cârmuirea întregului regat al Germaniei [i Italiei [i dezleg pe
to]i cre[tinii de ascultarea pe care i-au
jurat-o sau pot s\ i-o jure [i interzic oricui
a-l sluji ca pe un rege. Pentru c\ e potrivit
ca el, care a c\utat s\ mic[oreze slava bisericii, s\ piard\ slava pe care pare s-o aib\.
{i de când a refuzat s\ se supun\ cum trebuie s-o fac\ un cre[tin sau s\ se întoarc\
la Dumnezeul pe care l-a abandonat luând
partea celor excomunica]i (...) [i s-a desp\r]it de biseric\ [i a încercat s\ o împart\
în dou\, îl leg în lan]urile anatemei (...)
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Mihail Kog\lniceanu, prim-ministrul
care a semnat decretele înfiin]\rii universit\]ilor din Ia[i (1860) [i Bucure[ti (1864)
[i Legea instruc]iunii publice (1864)
5. Pacea religioas\ de la Augsburg, 1555
{i pentru ca, a[a cum o cer nevoile
Sfântului Imperiu de Na]iune German\,
pacea dintre Maiestatea Sa imperial\
roman\, noi, Ferdinand I, principii electori,
ceilal]i principi [i st\rile Sfântului Imperiu
de Na]iune German\, s\ poat\ fi realizat\
[i men]inut\ în pofida separa]iei religioase, (stabilim ca) Maiestatea Sa împ\ratul roman, noi, precum [i electorii, principii [i st\rile s\ nu asuprim, s\ nu p\gubim, s\ nu oprim\m în niciun fel vreo
stare a imperiului din cauza Confesiunii de
la Augsburg (o sintez\ a luteranismului), a
înv\]\turii, religiei [i credin]ei sale, s\ nu
încerc\m s\-i abatem de la credin]a, obiceiurile biserice[ti, regulile [i ceremoniile
pe care le-au instituit în principatele, teritoriile [i domeniile lor (…); dimpotriv\,
vom l\sa aceast\ religie (…), averile [i
bunurile sale mobile [i imobile, p\mântul,
oamenii, domeniile, st\pânirile [i jurisdic]iile sale în lini[te [i pace.

Dicþionar
Excomunicare – excluderea unei persoane
dintr-o comunitate religioas\.
Secularizare – trecerea în proprietatea statului a unor bunuri care apar]in bisericilor
sau m\n\stirilor.
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limb\ în]eleas\ de c\tre credincio[i. Cristalizarea [i dezvoltarea limbilor
na]ionale a contribuit la crearea sentimentului de identitate etnic\ [i cultural\.
Gruparea Pleiadei în Fran]a sau grupul de dramaturgi din perioada reginei
Elisabeta I, ca [i întreaga literatur\ renascentist\ european\ contribuie la educarea nobilimii într-un spirit ce poate fi numit „na]ional” în sens modern.
În spa]iul românesc, toate aceste evolu]ii au fost mult mai lente [i, datorit\
contextului local, mult mai limitate. Impunerea limbii slavone ca limb\ a slujbei
biserice[ti, divizarea spa]iului românesc în structuri politice cu interese adesea
contradictorii ({tefan cel Mare, de pild\, nu ezit\ s\ atace Chilia [i Cetatea
Alb\, dar [i ora[ele s\se[ti din Transilvania, iar boierimea muntean\ nu este
hot\rât\ s\ sus]in\ otomanii în luptele cu Moldova) [i determinate de alian]ele
externe au contribuit la întârzierea definirii propriei identit\]i. Mihai Viteazul va
reu[i s\ unifice cele trei state (}ara Româneasc\, Moldova [i principatul
Transilvaniei) speculând începutul unei con[tiin]e a identit\]ii române[ti, dar
faptul c\ opozi]ia fa]\ de aceast\ ac]iune a fost puternic\ este demonstrat de
caracterul efemer al unirii.
Evenimentele petrecute mai devreme în Europa apusean\ vor avea loc în
spa]iul românesc de-a lungul secolelor al XVII-lea [i mai ales al XVIII-lea, când,
profitând de cre[terea num\rului de tineri boieri care studiaz\ în universit\]ile
occidentale, cultura româneasc\ se particularizeaz\, ajungând s\ defineasc\ –
printr-o sintez\ original\ dintre diferitele tradi]ii – acest teritoriu. {coala Ardelean\
va contribui decisiv la acest proces prin redescoperirea originilor romane ale
poporului român [i prin cre[terea circula]iei c\r]ilor scrise în limba român\.

Protectorat religios [i identitate cultural\
în secolele XVIII-XX
Ruptura definitiv\ dintre identitatea bazat\ pe religie [i o identitate bazat\
pe cultur\, institu]ii [i tradi]ii comune are loc de-a lungul secolelor XVIII–XIX.
Dou\ evenimente marcheaz\ acest proces. La un cap\t se afl\ R\zboiul de 30
de Ani (1618–1648), care stabile[te libertatea confesional\ în spa]iul german.
La cel\lalt cap\t se afl\ Declara]ia drepturilor omului [i ale cet\]eanului [i
r\zboaiele napoleoniene, în care identitatea na]ional\ se afirm\ cu pregnan]\
(este prima dat\ când se afirm\, de pild\, o identitate german\ supraordonat\
identit\]ilor locale). La laicizarea societ\]ilor din Europa apusean\ a contribuit
ampla mi[care iluminist\, dar [i cristalizarea unor noi concep]ii despre stat. Atât
dimensiunea ra]ional\, promovat\ de enciclopedi[ti, cât [i ideea de bun\
guvernare, promovat\ de gânditori ca John Locke, au dus la separarea net\ dintre biseric\ [i stat. Al\turi de modificarea formei de rela]ie cu suveranul constitu]ional (care nu mai este rege numai „prin gra]ia divin\”, ci [i prin „voin]a
poporului”), separarea înv\]\mântului laic de cel religios marcheaz\ aceast\
trecere.
Din nou, spa]iul românesc este caracterizat de o evolu]ie particular\. Exist\,
de-a lungul acestei perioade, o lupt\ între elementele novatoare [i cele
tradi]ionale, o lupt\ ce marcheaz\ întreaga cultur\ româneasc\ pân\ la al
Doilea R\zboi Mondial. Pe de o parte, exist\ puternice impulsuri spre modernizare. Trecerea treptat\ la caligrafia latin\, la utilizarea limbii române [i în
biseric\, dar [i dorin]a genera]iei pa[optiste de a crea o cultur\ na]ional\ au
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contribuit la cristalizarea identit\]ii na]ionale române[ti ca identitate cultural\
mai mult decât o identitate religioas\. Aceasta cu atât mai mult cu cât neîncrederea românilor în inten]iile Rusiei, autoproclamat\ protectoare a cre[tinilor
ortodoc[i, cunoa[te o evolu]ie exploziv\ la mijlocul [i în a doua parte a secolului al XIX-lea. O dovad\ în acest sens o constituie secularizarea averilor
m\n\stire[ti închinate de c\tre Al.I. Cuza în decembrie 1863. Tradi]ia de secole
a domnitorilor români de a sus]ine financiar m\n\stirile ortodoxe din Imperiul
Otoman intra în contradic]ie cu nevoia statului român de a-[i afirma identitatea.
De altfel, acum se modific\ mecanismele de sus]inere a românilor din afara
grani]elor. Sus]inerea va fi cu prec\dere una cultural\ laic\. Chiar dac\
este continuat\ sus]inerea diferitelor biserici din Imperiul Otoman, accentul
cade pe dezvoltarea [colilor române[ti, pe acordarea de burse de studiu [i pe
ac]iunea diplomatic\.
Aceast\ politic\ va fi continuat\ [i de-a lungul secolului al XX-lea, cu o ruptur\
dramatic\ în perioada comunist\. Dac\ în perioada interbelic\ au existat eforturi de sus]inere a românilor din afara ]\rii (în special la sudul Dun\rii), dup\
1945 situa]ia s-a modificat dramatic. Atât propaganda comunist\, care punea
interna]ionalismul proletar deasupra identit\]ii na]ionale, cât [i controlul asupra
produc]iei culturale [i înregimentarea politic\ a statelor comuniste sub egida
URSS au limitat posibilit\]ile de sus]inere cultural\ a românilor afla]i în afara
grani]elor na]ionale. Mai mult, diaspora româneasc\ s-a definit, inevitabil, prin
opozi]ie cu statul comunist. Contribu]ia exilului românesc la lupta împotriva
comunismului, o lupt\ cultural\ [i politic\ deopotriv\, nu poate fi ignorat\.
De-abia dup\ 1989 lucrurile au început s\ fie rea[ezate în ordinea lor fireasc\.

Exerci]ii
1. Explica]i importan]a asum\rii identit\]ii cre[tine în Europa Evului Mediu. Pentru
r\spuns, folosi]i [i sursele 1 [i 2.
2. Comenta]i dou\ consecin]e ale acestei realit\]i.
3. Organiza]i în dou\ grupe, prezenta]i comparativ raportul dintre stat [i biseric\
în Europa, în Evul Mediu [i în epoca modern\. Discuta]i deosebirile pe care le
constata]i.
4. Argumenta]i de ce relativa suprema]ie a bisericii va fi de scurt\ durat\ `n
Europa.
5. Analiza]i sursele 3 [i 4. Cum aprecia]i modul în care î[i prezint\ punctul de
vedere cele dou\ autorit\]i aflate în conflict?
6. Evalua]i importan]a secolului al XVIII-lea `n constituirea unei noi identit\]i.
7. Compara]i sursele 5 [i 6. Care este libertatea la care se refer\ amândou\?
Documentele sunt separate de aproape dou\ sute de ani. Schimb\rile care au
avut loc se reflect\ în modul în care trateaz\ aceast\ libertate?
8. Dezbate]i, în grup, evolu]ia particular\ a bisericii `n spa]iul românesc, apoi identifica]i [i ordona]i ierarhic principalele tr\s\turi ale acesteia.
9. Descrie]i modalit\]ile prin care statul [i biserica i-au sus]inut pe românii din afara
grani]elor. Crede]i c\ aceste c\i au fost eficiente pentru p\strarea identit\]ii române[ti? Argumenta]i-v\ r\spunsul folosind [i cuno[tin]ele dobândite în capitolul 2.
10. Realiza]i o documentare pentru a dezbate tema „Exilul românesc [i lupta anticomunist\”. Folosi]i [i cuno[tin]ele dobândite în clasa a XI-a.

M\n\stirea Prodromu de la
Muntele Athos, unde au f\cut danii
domnitorii români

6. Declara]ia drepturilor omului [i ale
cet\]eanului, 26 august 1789
Art. 1. Oamenii se nasc [i r\mân liberi
[i egali în drepturi. Deosebirile sociale nu
pot fi fondate decât pe utilitatea comun\.
Art. 2. Scopul oric\rei asocia]ii politice
este acela de a p\stra drepturile naturale
[i imprescriptibile ale omului. Aceste drepturi sunt: libertatea, proprietatea, siguran]a [i rezisten]a la opresiune. (...)
Art. 10. Nimeni nu poate fi condamnat
pentru opiniile sale, chiar religioase, cu
condi]ia ca, manifestarea acestora s\ nu
provoace tulburarea ordinii publice stabilite prin lege.
Art. 11. Libera comunicare a gândurilor [i opiniilor este unul din cele mai pre]ioase drepturi ale omului; fiecare cet\]ean
poate deci vorbi, scrie [i tip\ri liber, cu
condi]ia ca s\ r\spund\ dac\ abuzeaz\ de
aceast\ libertate în cazurile stabilite prin
lege.

Religia [i via]a religioas\

151

STUDIU DE CAZ
*România ºi toleranþa religioasã
în secolul al XX-lea
Contextul general

Declara]ia drepturilor omului
[i ale cet\]eanului, 1789

Dicþionar
Toleran]\ – atitudine caracterizat\ prin
acceptarea ca alte persoane s\ exprime
convingeri diferite de cele proprii. ~n sens
larg, este atitudinea celor care de]in puterea de a nu interzice sau interveni `n
comportamentul indivizilor, institu]iilor,
societ\]ilor, chiar dac\ îl dezaprob\. Principalele domenii `n care se solicit\ ast\zi toleran]a sunt credin]ele religioase, opozi]ia
politic\, raporturile dintre rase [i etnii.
Conform recens\mântului din 1930,
greco-catolicii reprezentau 7,9% din
popula]ia ]\rii, motiv pentru care Constitu]ia din 1923 declar\ biserica lor na]ional\, al\turi de cea ortodox\, [i îi confer\
întâietate fa]\ de celelalte culte.
Concordatul dintre Vatican [i România
(1927–1929) recuno[tea existen]a Bisericii Catolice, dar stabilea [i statutul celei
unite.
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Problema toleran]ei religioase, f\r\ a fi o problem\ central\ a secolelor
XVIII–XIX, se înscrie în fenomenul mai larg de afirmare a drepturilor omului [i
ale cet\]eanului ce caracterizeaz\ modernitatea european\. O serie de distinc]ii
trebuie îns\ f\cute. În primul rând, lupta pentru drepturile cet\]ene[ti a luat în
considerare ansamblul societ\]ilor europene — Declara]ia drepturilor omului [i
ale cet\]eanului, elaborat\ în 1789 de Adunarea na]ional\ francez\ f\cea trimitere la ansamblul „poporului francez”, în]eles aici ca totalitatea locuitorilor
regatului [i prin antitez\ cu structura social\ de pân\ atunci (împ\r]it\ în cele
trei st\ri). În al doilea rând, problematica toleran]ei religioase se suprapune, în
parte, cu problematica antisemitismului. Dac\ la începuturile modernit\]ii problematica religioas\ a fost una din cauzele R\zboiului de 30 de ani (1618–1648),
dup\ aceast\ dat\ conflictele religioase nu mai constituie o problem\ politic\
în Europa Occidental\. R\mâne îns\ o problem\ în Europa r\s\ritean\ [i de
sud-est, unde conflictul dintre Imperiul Otoman [i marile puteri cre[tine, pe de
o parte, respectiv dintre primul [i popoarele aflate sub st\pânirea otoman\ a
avut conota]ii religioase pân\ c\tre secolul al XVIII-lea, iar în con[tiin]a oamenilor obi[nui]i pân\ mai târziu.
Secolul al XIX-lea, numit [i secolul na]ionalit\]ilor, a schimbat dramatic
pozi]ia credin]ei ca argument politic. Pornind de la ideologia iluminist\ [i de la
idealurile na]ionale, viziunile politice ale secolului al XIX-lea au redus rolul
apartene]ei religioase de la un argument central al ac]iunii politice (alian]ele
bazate pe comunitatea religioas\) la un argument de identificare cultural\
(poporul român definit [i prin religia ortodox\). De aceea [i articolul 7 din
Constitu]ia româneasc\ de la 1866 f\cea o separare net\ între cre[tini [i necre[tini. Evident, la acestea se ad\ugau [i elemente mult mai practice, cum ar
fi concuren]a dintre firmele de comer] [i industriale de]inute de români [i cele
care reprezentau alte interese.

Peisajul religios românesc în secolul al XX-lea
Pân\ la Primul R\zboi Mondial, România era o ]ar\ cu un peisaj relativ uniform religios. Domina confesiunea ortodox\, urmat\ de cea mozaic\ [i de cea
catolic\. La acestea se ad\ugau o serie de confesiuni care au ap\rut ca urmare
a fenomenului de migra]ie între Transilvania [i România (cultul greco-catolic sau
greco-unit) sau a venirii de muncitori [i speciali[ti din Europa Occidental\. O
situa]ie aparte o reprezenta cultul musulman, a c\rui pondere a crescut odat\
cu integrarea Dobrogei în statul român. De altfel, religia musulman\ a fost
sus]inut\ de la început de c\tre statul român, chiar dac\ articolul 7 al
Constitu]iei se aplica [i musulmanilor. Marea problem\ o reprezenta îns\ cultul
mozaic — evreii, în ciuda contribu]iei lor economice [i culturale, continuau
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s\ nu se bucure de drepturi politice [i s\ fie discrimina]i cu privire la dobândirea cet\]eniei.
Încheierea conflictului mondial a adus schimb\ri dramatice [i în ceea ce
prive[te situa]ia bisericilor din România. Extinderea teritorial\ [i cre[terea popula]iei au dus [i la diversificarea peisajului religios românesc. Chiar dac\ Biserica
Ortodox\ a r\mas majoritar\, existau acum o serie de culte care veneau cu propria structur\ organizatoric\ [i cu o contribu]ie cultural\ deosebit\. Evident,
cadrul constitu]ional trebuia s\ ]in\ seama de aceast\ nou\ situa]ie. De altfel,
aceasta a fost [i una din prevederile Actului de Unire de la Alba-Iulia.
Constitu]ia din 1923 elimina prevederile referitoare la apartenen]a religioas\,
astfel c\ se poate considera c\, formal, libertatea religioas\ era deplin\.

Atitudinea statului fa]\ de cultele religioase
Totu[i, statul român a f\cut o serie de distinc]ii între diferitele culte. Existau,
astfel, culte intitulate na]ionale (Biserica Ortodox\, considerat\ a fi dominant\,
[i Biserica Greco-Catolic\). O alt\ categorie o reprezentau cultele istorice (bisericile catolic\ [i reformat\, biserica mozaic\ [i cea mahomedan\). În sfâr[it,
cultele neoprotestante erau împ\r]ite în îng\duite [i prohibite. Principalele biserici erau reprezentate de jure în Senatul României, ceea ce asigura [i o
reprezentare politic\ a principalelor culte.
În ceea ce prive[te sus]inerea diferitelor biserici, statul român a ajutat cultele na]ionale [i pe cele istorice, în propor]ii variabile, cu prec\dere prin intermediul sprijinirii înv\]\mântului confesional. Statisticile epocii ne arat\ c\
finan]area [colilor confesionale pentru diferitele culte (în special cele reprezentative pentru unele minorit\]i) a fost comparabil\ cu aceea destinat\ cultului
ortodox.
C\tre mijlocul perioadei interbelice, problema toleran]ei religioase cap\t\ o
nou\ turnur\. Pornind de la o serie de mi[c\ri de dreapta, în societatea
româneasc\ se cristalizeaz\ un curent politic extremist [i care neag\ valorile
democra]iei. Victima acestui curent, reprezentat în primul rând de Legiunea
Arhanghelului Mihail, dar [i de Liga Ap\r\rii Na]ional-Cre[tine (condus\ de
A.C. Cuza), a fost popula]ia evreiasc\, dar implica]iile au fost mult mai largi.
Antisemitismul declarat al extremei drepte era dublat [i de exacerbarea valorilor ortodoxe, mergând pân\ la negarea drepturilor celorlalte biserici. Adep]ii
acestui curent politic considerau corpul cet\]enesc ca fiind propriu na]iunii; or,
na]iunea fiind caracterizat\ de apartene]a la religia ortodox\, cei ce nu aderau
la aceast\ religie nu puteau face parte din rândul cet\]enilor. În practic\, acest
curent politic a fost minoritar [i, cu excep]ia celor câteva luni de guvernare
comun\ cu generalul Antonescu (septembrie 1940–ianuarie 1941), nu a putut
influen]a via]a religioas\ din România, chiar dac\ unii membri ai Bisericii
Ortodoxe au sprijinit acest curent politic.

Biserica în perioada comunist\
Preluarea puterii de c\tre comuni[ti (în perioada 1944–1947) a afectat dramatic via]a religioas\ din România. Propriet\]ile funciare au fost confiscate

Biserica Mihai Vod\ din Bucureºti
(ctitorit\ de Mihai Viteazul în 1589,
translatã în 1985)

Istoria altfel
Biserici sub buldozere în comunism
Biserica Enei, din apropierea Universit\]ii, construit\ în 1611, demolat\ în 1987.
z Biserica Alb\ Post\vari, din cartierul Izvor,
1564–1984.
z M\n\stirea Mihai-Vod\, ctitorie a lui
Mihai Viteazul, 1589–1985.
z Biserica Sf. Vineri-Hereasca, 1645–1987.
z Biserica Cotroceni, ctitorie a domnitorului {erban Cantacuzino, 1598–1984.
z M\n\stirea V\c\re[ti, ctitorie a lui
Nicolae Mavrocordat, 1716–1986.
z

Printr-un decret al Consiliului de
Mini[tri din 1 decembrie 1948, Biserica
Greco-Catolic\ a fost desfiin]at\, bunurile
sale fiind preluate de stat, iar l\ca[urile de
cult [i casele parohiale au fost atribuite
Bisericii Ortodoxe. Numero[i episcopi [i
preo]i au fost aresta]i. Statutul Bisericii
Catolice a fost incert pe întreaga perioad\
comunist\, deoarece autorit\]ile au refuzat s\-l stabileasc\ în mod clar. Toate cultele au fost strict supravegheate, iar Biserica Ortodox\ român\ a fost nevoit\ s\
sus]in\ politica promovat\ de autorit\]i.
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Alexandru Todea (1912–2002)
Lupta cardinalului Alexandru Todea
Din anul 1945 [i pân\ `n octombrie
1948, pe atunci protopopul Alexandru
Todea de la Reghin a fost arestat de mai
multe ori de c\tre autorit\]ile comuniste.
Apoi a urmat procesul `n care procurorul
i-a cerut condamnarea la moarte. Tribunalul Militar Bucure[ti l-a condamnat la
munc\ silnic\ pe via]\.
A fost gra]iat `n august 1964. ~n anul
1986, a fost ales mitropolit al Bisericii
Române Unite cu Roma. Dup\ decembrie
1989, [i-a continuat activitatea pân\ la
moartea sa, `n 2002.
1. Constitu]ia României, 1923
Art. 22. Libertatea con[tiin]ei este absolut\. Statul garanteaz\ tuturor cultelor deopotriv\ libertate [i protec]iune, întrucât
exerci]iul lor nu aduce atingere ordinei
publice, bunelor moravuri [i legilor de
organizare ale statului.
Biserica cre[tin-ortodox\ [i cea greco-catolic\ sunt biserici române[ti. Biserica ortodox\ român\, fiind religia marei majorit\]i
a românilor, este biserica dominant\ în
statul român, iar cea greco-catolic\ are
întâietate fa]\ de celelalte culte.
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(aceasta a însemnat, nu numai în cazul Bisericii Ortodoxe, o lovitur\ deosebit\),
o serie de propriet\]i imobiliare au fost confiscate (în multe cazuri, cl\diri ale
[colilor confesionale sau ale seminarelor teologice). Totodat\, ridicarea de noi
biserici a fost sistat\.
Mult mai grave îns\ au fost alte m\suri luate de noul regim În primul rând,
desfiin]area unor culte religioase. Biserica Greco-Catolic\ a fost desfiin]at\, iar
o serie de culte neoprotestante au fost interzise o bun\ perioad\ de timp. La
fel, Biserica Catolic\ a avut de suferit datorit\ faptului c\ era subordonat\
Vaticanului, deci o autoritate ce sc\pa controlului statului comunist. Aceast\
m\sur\ trebuie în]eleas\ [i în condi]iile în care papa i-a excomunicat pe to]i
comuni[tii activi. În al doilea rând, mul]i preo]i ortodoc[i [i greco-catolici au fost
persecuta]i [i încarcera]i pentru activit\]i „du[m\noase puterii de stat”. O bun\
parte dintre ace[tia au murit la Gherla [i la Satu Mare, iar al]ii au avut domiciliu for]at dup\ eliberare.
Cu toate acestea, în România nu au existat fenomene extreme de intoleran]\ religioas\, a[a cum s-a întâmplat în Albania, unde clerul a fost for]at s\
intre în via]a laic\.
De[i constitu]iile din perioada comunist\ stabileau libertatea religioas\,
regimul comunist a continuat s\ priveasc\ cu neîncredere biserica pân\ în
1989, iar ultimii ani ai regimului au marcat [i un alt atac la existen]a bisericii.
Odat\ cu ini]ierea programului de sistematizare urban\ [i rural\ a localit\]ilor
]\rii — în fapt un program de [tergere a identit\]ii urbanistice [i arhitectonice a
României —, o serie de biserici au fost demolate sau ascunse privitorului de
c\tre blocuri nou construite. Ceea ce se încerca de fapt era excluderea bisericilor din peisajul urban [i din via]a cotidian\ locuitorilor din ora[e.

Toleran]a religioas\ dup\ 1989
Dup\ 1989, cultele religioase [i-au rec\p\tat pozi]ia de]inut\ în perioada
interbelic\. Constitu]ia din 1991 confirm\ libertatea religioas\ [i o garanteaz\.
Fenomenul care reprezint\ cel mai bine aceast\ perioad\ este îns\ efortul ecumenic. Pornind de la o serie de elemente mo[tenite din perioada anterioar\
(cum ar fi problemele legate de propriet\]ile cultelor), au existat tensiuni între
diferitele confesiuni. Cu toate acestea, au avut loc o serie de întâlniri între
reprezentan]ii diferitelor culte pentru a dezbate c\ile de rezolvare a acestora.
Momentul cel mai important l-a reprezentat vizita papei Ioan Paul al II-lea în
România (1999). Aceasta a fost prima vizit\ a unui suveran pontif într-o ]ar\
ortodox\.

Biserica în societatea contemporan\
Ca peste tot în lume, începutul secolului al XXI-lea a fost marcat de o intens\
dezbatere de idei cu privire la cele dou\ direc]ii majore în care pare s\ evolueze
biserica în societatea contemporan\. Pe de o parte, principalul fenomen este
cel al fundamentalismului. Marcat de intransigen]\ [i de dorin]a de revenire la
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un mod de via]\ premodern ([i caracterizat prin respingerea democra]iei, cum
ar fi dreptul egal al femeilor, dreptul la opinie), fundamentalismul — atât cel
musulman, cât [i cel cre[tin — reprezint\ o amenin]are direct\ la valorile democratice ale oric\rei societ\]i. Pe de alt\ parte, solu]ia ar putea veni din direc]ia
ecumenismului. Acesta porne[te de la premisa egalei îndrept\]iri a tuturor bisericilor [i de la ideea c\ apartenen]a la o biseric\ trebuie s\ reprezinte o op]iune
individual\, parte a libert\]ii de con[tiin]\. Mai mult, ]inând cont de mi[c\rile
de modernizare din interiorul bisericii (cea mai cunoscut\ fiind Conciliul Vatican
II, 1962–1965), ecumenismul confirm\ independen]a cultelor de stat [i separarea dintre cele dou\ structuri.

Exerci]ii
1. Compara]i evolu]ia situa]iei minorit\]ilor na]ionale cu evolu]ia cultelor din România în secolele XIX–XX. Alc\tui]i o list\ a asem\n\rilor [i deosebirilor, ]inând
seama de diferitele etape istorice.
2. Formula]i atitudinea statului fa]\ de cultele religioase a[a cum rezult\ din
prevederile Constitu]iei din anul 1923.
3. Compara]i aceast\ atitudine cu cea a statului comunist. Cum explica]i deciziile
acestuia de intoleran]\ religioas\? Argumenta]i r\spunsul [i compara]i argumentele cu cele ale colegilor.
4. Realiza]i un portofoliu cu titlul „Biserica arestat\” în România comunist\.
5. Alc\tui]i un eseu pe tema toleran]ei religioase în secolul al XX-lea, indicând pericolele pentru democra]ie ale fundamentalismului religios.
6. Cunoa[te]i în comunitatea voastr\ exemple de intoleran]\ [i urm\rile acestora?
Care crede]i c\ sunt cauzele [i ce se poate face pentru a le elimina? Organiza]i
o dezbatere pe aceast\ tem\.

Vizita papei Ioan Paul al II-lea
`n România (1999)
2. Constitu]ia României, 1991
3. Cultele religioase sunt libere [i se
organizeaz\ potrivit statutelor proprii în
condi]iile legii.
4. În rela]iile dintre culte sunt interzise
orice forme, mijloace, acte sau ac]iuni de
învr\jbire religioas\.
5. Cultele religioase sunt autonome fa]\
de stat [i se bucur\ de sprijinul acestuia.

Diversitatea religioas\ în România

Biserica
V\c\re[ti din
capitalã
(demolat\ `n
perioada
comunist\)

Recens\mintele din 1992 [i 2002 au
eviden]iat c\ în ]ara noastr\ 86,7% din
popula]ie este ortodox\ (la care se
adaug\ 0,2% de rit vechi), 4,7% catolic\,
0,9% greco-catolic\, 3,2% reformat\,
1,5% apar]ine Bisericii penticostale [i sub
1% este evanghelic\, baptist\, adventist\,
unitarian\. Musulmanii reprezint\ 0,3%,
în vreme ce popula]ia mozaic\ a sc\zut
drastic datorit\ emigr\rii. Constitu]ia din
1991 recunoa[te diversitatea religioas\ a
României [i garanteaz\ cet\]enilor libertatea confesional\.
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Credin]a se manifest\ sub nesfâr[ite forme. Chiar [i în
teama de a nu-l fi sup\rat pe cel apropiat ]ie. Teama ce
este asemenea sfielii pe care o sim]im în fa]a lui Dumnezeu. Totu[i teama [i sfiala sunt începutul în]elegerii, al
în]elepciunii.

Credin]a `n fapte
1. Mircea cel B\trân face o danie m\n\stirii Cozia, 1389
Io Mircea Voievod, din mila lui Dumnezeu domn a toat\
Ungrovlahia [i a p\r]ilor Podunaviei [i a celor de peste mun]i
(...) Deci am luat locul ce ]ine de satul numit Jiblea [i am
d\ruit m\n\stirii domniei mele sfintei troi]e, ca s\ fie ocin\
bisericeasc\ pân\ în veci. Aceast\ scrisoare a fost (scris\) în
ora[ul domniei mele Râmnic, în fa]a a mul]i martori cari sunt
ace[tia: popa chir Nicodim, popa Gavriil [i Sarafion ieromonah [i jupani: Vladislav vornic. (...)

Biserica M\n\stirii Cozia, ctitorit\ de Mircea cel B\trân
(secolul al XIV-lea)

2. Patriarhul Ieremia al II-lea, c\l\tor în }ara
Româneasc\, 1591
A[adar, deoarece smerenia noastr\ c\l\torind am ajuns
în drumul nostru [i la prea sfânta Mitropolie a Ungro-Vlahiei
[i am stat aici în sinod, [ezând împreun\ cu noi [i arhiereii
care se aflau acolo, s-a înf\]i[at prea cucernicul între
ieromonahi kir Evghenie de la cinstita m\n\stire Simopetra
ce se afl\ la Sfântul Munte (Athos) [i ne-a adus la
cuno[tin]\ c\ metohul din Bucure[ti al acestei sfinte
m\n\stiri în toate celelalte privin]e este cu adev\rat
îmbel[ugat [i înc\rcat cu bunuri de tot felul mi[c\toare [i
nemi[c\toare [i cu oameni ce se trudesc, dup\ rânduiala
vie]ii c\lug\re[ti, cu o mul]ime de vii închinate, cu ogoare,
mori de ap\, sate destule împreu\ cu vecinii [i ]iganii din ele
[i cu multe altele. (...)

4. Nicolae Iorga, Misionarul Marcus Bandini în Moldova
lui Vasile Lupu
Dup\ ce iezui]ii cuceriser\ terenul [i, în epoca lui Mihai
Viteazul, încercaser\ a se restabili vechiul episcopat de Arge[
în Muntenia [i cel de Bac\u în Moldova, cu secolul al XVII-lea
s-a c\utat a se reintroduce catolicismul în locurile unde
disp\ruse [i a se înt\ri acolo unde se p\strase, dar nu în
formele stricte ale vechilor episcopate, ci în acelea ale unui
provizorat care s-a men]inut pân\ în epoca noastr\.
De la Ieremia Movil\ încolo, episcopatul a fost în seama
prela]ilor poloni, care [i rezidau în Polonia. Prin urmare, precum odinioar\ episcopii pentru Moldova erau [i simpli preo]i
de sat în Ardeal, a[a în veacul al XVII-lea episcopii de Bac\u
erau prela]i poloni, care numai uneori veneau s\ viziteze
]ara, de obicei r\mânând în patria lor. În lipsa episcopului
polon, se trimiteau, din când în când, vizitatori apostolici. Iar
în ce prive[te Muntenia, episcopatele au fost l\sate pe
seama franciscanilor observan]i din Bulgaria, al c\ror centru
era Nicopol.

3. Mihai Viteazul înt\re[te o danie m\n\stirii Bistri]a,
document dat la Ia[i, 1600
Io Mihail Voievod, din mila lui Dumnezeu, domn al }\rii
Ungro-Vlahiei [i voievod al Ardealului [i domn al }\rii
Moldovei. Iat\ domnia mea m-am milostivit [i am miluit sfânta noastr\ m\n\stire Bistri]a cu deseatina de albine din toate
satele, de la to]i vecinii sfintei noastre m\n\stiri, ca s\ se
aib\ a lua deseatina rug\torii no[tri egumenul [i c\lug\rii de
acolo, cum a fost obiceiul din veac [i cum au fost milui]i [i
de domnii dinainte, a[a s\ le fie dat [i de domnia mea.

5. Dimitrie Cantemir, Despre ceilal]i locuitori ai Moldovei,
în Descrierea Moldovei
Nu cred s\ mai fie vreo alt\ ]ar\ de m\rimea Moldovei,
în care s\ întâlne[ti neamuri atât de multe [i atât de deosebite (...) Armenii se socotesc supu[i, la fel ca [i târgove]ii
[i negu]\torii din alte cet\]i [i târguri ale Moldovei, [i pl\tesc
domnului aceea[i dajdie. Ca [i papista[ii, ei au biserici tot
atât de mari [i la fel de împodobite ca [i bisericile dreptcredincio[ilor [i î[i urmeaz\ slobozi legea lor (...) Evreii (...) pot s\-[i
fac\ sinagog\ oriunde voiesc, îns\ nu de piatr\, ci numai de
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alunec\rii în cea]a de[ert\ciunii, tot pierdut sunt, tot va trebui s\ recunosc (...)
Pierdut. A! Nu, umilin]a ced\rii e de la diavol. Asta-mi
r\mâne. Iat\ a treia solu]ie – nea[teptat\ [i stranie – minciuna. Minciuna binecuvântat\, [optit\ de Hristos. Hristos. El
e, nu m-a uitat, bat clopotele toate. Voi fi al Lui. Al Lui am
fost mereu. În cea mai infim\ dintre frac]iuni de secund\ al
Lui devin pentru totdeauna.

Geamia Esmahan Sultan (Mangalia),
cea mai veche din ]ar\ (1525)

lemn. (...) Turcilor nic\ieri nu le este îng\duit s\-[i cumpere
mo[ii sau vreo cas\ la sat sau la târg; cu atât mai pu]in s\-[i
zideasc\ moschei sau s\-[i fac\ rug\ciunile la vedere dup\
slujba lor religioas\ plin\ de eresuri. Poarta turceasc\ nu a
st\ruit vreodat\ s\ li se îng\duie aceasta. Deie domnul s\
tac\ pe vecie!
6. Nicolae B\lcescu, Românii supt Mihai Voievod Viteazul
Sânt 18 secoli [i jum\tate de când Hristos întreprinse a
r\sturna lumea veche, civiliza]ia p\gân\ ce reprezenta principiul dinafar\, obiectiv, al naturii [i al silei, substituind în loc
o alt\ lume, o alt\ civiliza]ie, întemeiat\ pe principiul subiectiv, dinl\untru, pe dezvoltarea absolut\ a cuget\rii [i a
lucr\rii omene[ti în timp [i spa]iu [i pe identitatea între esen]a naturei spirtuale a omului [i esen]a naturei divine, el descoperi fiec\rui individ legea libert\]ii, a demnit\]ii, a moralit\]ii [i a perfectibilit\]ii absolute...
De atunci [tiin]a nou\, întemeindu-se pe conceptul
legilor spiritului, pe observa]ie, esperien]\, calcul, au continuat zdrobirea lumei vechi, revolu]ionarea sau perfec]ionarea religiei, moralei, politicei, societ\]ii întregi, nimicind orice
domnie individual\, supuind na]ia omeneasc\ legei absolute
[i universale a libert\]ii [i [tiin]ei, c\utând realizarea în
omenire a drept\]ii [i a fr\]iei, aceste dou\ temelii a ordinei
absolute, perfecte, a ordinei divine.
7. Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii
Sunt pierdut [i pentru c\ asta trebuia s\-mi fie soarta –
asta [i nu alta (...) {i dr\covenia e c\ oricum a[ suci-o tot
prins în capcan\ r\mân. Ori pe calea adev\ului, ori pe a

8. Maria Marian „M\suri absurde”, în revista Memoria
nr. 51–52
Un alt episod deosebit a fost încercarea de a demola o
biseric\ din Tunari. Ordinul era ordin, ca de obicei.
Autorit\]ile presau, dar nici un buldozerist nu se oferea s\
înceap\ atacul contra bisericii, mai ales c\ preotul st\tea, zi
[i noapte, cu icoana în bra]e, p\zind loca[ul sfânt. Rezisten]a
lucr\torilor începuse s\ declan[eze scandalul, care cine [tie
unde ar fi putut ajunge. Cineva trebuia s\ se sacrifice.
F\cându-[i zeci de cruci [i rugându-se în gând de iertarea
marelui p\cat, unul dintre ei s-a urcat pe buldozer, a dat drumul la motor [i a început, speriat [i îndurerat, s\ se apropie
de obiectiv. {i atunci, s-a întâmplat ceea ce to]i cei prezen]i
[i cei ce au aflat sau vor afla de la ei nu vor putea uita niciodat\. Salvarea bisericii, [i a celui ce se apropia de biseric\
înfrigurat de spaim\, a venit ca o binecuvântare de la
Dumnezeu. Bra]ul cu care buldozerul trebuia s\ apuce turla
bisericii s-a frânt, ceea ce nu se întâmplase niciodat\ cu
unelte de acest fel, cunoscute fiind rezisten]a [i puterea lor.

Exerci]ii
1. Analiza]i sursele 1–5, care apar]in aceleia[i perioade istorice. Considera]i c\ ofer\ informa]ii care se completeaz\ sau
se contrazic? Argumenta]i-v\ r\spunsul în scris.
2. Explica]i de ce exist\, în titulatura domnitorilor români, sintagma „din mila lui Dumnezeu domn”.
3. Evalua]i, pe baza surselor date, precum [i a cuno[tin]elor de
istorie, religie, istoria religiilor, filosofie, importan]a credin]ei
religioase în diferite epoci istorice. Comenta]i deosebirile
care apar.
4. Scrie]i un eseu cu titlul „Biserica versus comunism”. Pentru
documentare, folosi]i [i relat\ri ale celor care au tr\it în
România comunist\ sau în alte ]\ri comuniste.
5. Realiza]i un proiect intitulat „Faptele care sus]in credin]a
religioas\ la începutul mileniului trei”.
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EVALUARE
Bacalaureat
Varianta 34. Subiectul al III-lea (22 puncte)
z Redacta]i, în aproximativ o pagin\, un text cu caracter
istoric, în care s\ integra]i urm\torii termeni referitori la
istoria românilor: secolul al XX-lea, epoca postbelic\,
Securitate, cenzur\, proletcultism, monopol ideologic,
deportare, munc\ for]at\, rezisten]\ armat\.
Not\. Se puncteaz\ [i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor
istorice [i încadrarea textului în limita de spa]iu precizat\.

Varianta 98. Subiectul al III-lea (22 puncte)
Redacta]i, în aproximativ o pagin\, un text cu caracter
istoric, în care s\ integra]i urm\torii termeni referitori la
istoria românilor: secolul al XV-lea, Evul Mediu, lume rural\,
lume urban\, influen]e bizantine, sintez\ cultural\, domnie,
biseric\, stat.
Not\. Se puncteaz\ [i utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice-logice a faptelor
istorice [i încadrarea textului în limita de spa]iu precizat\.
z

Preg\tire
z

Citi]i cu aten]ie textele de mai jos:

A. „Când Brâncoveanu îl v\zu c\ se apropie cu sabia în
mân\, f\cu o scurt\ rug\ciune [i se adres\ fiilor s\i cu urm\toarele cuvinte: fiii mei, fi]i curajo[i, am pierdut tot ce am
avut în aceast\ lume; cel pu]in s\ salv\m sufletele noastre [i
s\ ne sp\l\m p\catele cu sângele nostru. Primul decapitat fu
V\c\rescu, apoi prin]i[orul cel mic Mateia[ [i al treilea fiu
R\ducanu, dup\ care fur\ decapita]i {tef\ni]\ [i Constantin,
cel mai mare, iar la urm\ nenorocitul voievod, p\rintele lor,
care a fost spectator la aceast\ cruzime [i barbarie.”
Anton Maria Del Chiaro
despre sfâr[itul lui Constantin Brâncoveanu, 1714
B. „Tata e un om mic de statur\, mai curând gr\su], cu
un um\r ni]el strâmb [i umbl\ greu. Un ovrei b\trân din
Bucure[ti, un foarte mic pensionar, câteva amintiri, câ]iva
prieteni, cîteva decora]ii ascunse într-o cutiu]\, un singur fiu.
O via]\ întreag\ nu i-am f\cut decât n\zbâtii. Nu se poate
s\ nu vad\ cât îmi e de fric\ [i ce jignit de soart\ m\
socotesc. {i ce pericol îl pa[te [i pe el.
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Cetatea ridicat\ de sa[i la Biertan (jud. Sibiu,
secolul al XVI-lea)

E adev\rat, zice tata, c\ vei avea zile foarte grele. Dar
nop]ile le vei avea lini[tite (trebuie s\ repet ce mi-a spus, trebuie; de nu, m-ar bate Dumnezeu), vei dormi bine. Pe când
dac\ accep]i s\ fii martor al acuz\rii, vei avea, ce-i drept, zile
destul de bune, dar nop]ile vor fi îngrozitoare. O s\ te perpele[ti ca un nebun.”
Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii
z Pornind de la textele date, r\spunde]i urm\toarelor cerin]e:
1. Men]iona]i, pe baza textului A, contextul în care se manifest\ puterea credin]ei domnitorului Constantin
Brâncoveanu.
2. Men]iona]i, pe baza textului B, argumentele formulate de
tat\l autorului jurnalului.
3. Preciza]i valorile care sunt ap\rate de cei doi p\rin]i,
indiferent de statutul pe care îl aveau (unul domnitor,
cel\lalt un simplu pensionar).
4. Prezenta]i o situa]ie în care o persoan\ sau o institu]ie
s-a implicat în via]a religioas\.
z

Citi]i cu aten]ie textele de mai jos:

A. „Valori [i comportament religios
z Cât de important\ este religia pentru dumneavoastr\?
Foarte important\ — 69%;
Destul de important\ — 24%;
Nu prea important\ — 5%;
Foarte pu]in/deloc important\ — 2%;
Nu [tiu/nu r\spund — 1%
z În afar\ de nun]i, înmormânt\ri [i botezuri, cât de des
a]i mers în ultimul timp la biseric\?
Zilnic — 2%;
De mai multe ori pe s\pt\mân\ — 6%;
O dat\ pe s\pt\mân\ — 22%;

EVALUARE
z

Crede]i c\ în ]ara noastr\ oamenii care nu cred în Dumnezeu sunt, în general ... decât cei care nu cred în Dumnezeu?
57%

43%

42%
30%

28%
24%

21%

18%
15%

11%

7%

4%

Mai cinstiþi

La fel
de cinstiþi

Mai puþin
cinstiþi

Nu ºtiu/
Nu rãspund

Mai egoiºti

La fel
de egoiºti

Mai puþin
egoiºti

Nu ºtiu/
Nu rãspund

Mai fericiþi

La fel
de fericiþi

Mai puþin
fericiþi

Nu ºtiu/
Nu rãspund

Eurobarometrul rural. Valori europene în satele române[ti.
Funda]ia pentru o Societate Deschis\, 2005.

De dou\, trei ori pe lun\ — 17%;
O dat\ pe lun\ — 13%;
De Cr\ciun, de Pa[te [i alte zile sfinte — 27%;
O dat\ pe an sau mai rar — 10%
De fapt, niciodat\ — 2%;
Nu r\spund — 1%.
Printre prietenii dumneavoastr\ exist\?
Oameni care spun c\ nu cred în Dumnezeu:
Da — 39%; Nu — 52%
Oameni care spun c\ sunt credincio[i, de[i de fapt nu sunt:
Da — 48%; Nu — 32%
Oameni care nu credeau în Dumnezeu, dar au devenit
credincio[i:
Da — 52%; Nu — 32%
Oameni care credeau în Dumnezeu, dar [i-au pierdut credin]a:
Da — 36%; Nu — 43%
Diferen]ele pân\ la 100% reprezint\ nu [tiu, nu r\spund.

z

z

Cât de mult v-ar deranja?
S\ ave]i un vecin care nu crede în Dumnezeu:
Foarte pu]in/destul de pu]in — 55%;
Destul de mult/foarte mult — 42%.
S\ afla]i c\ unul dintre profesorii copilului dumneavostr\ nu crede în Dumnezeu:
Foarte pu]in/destul de pu]in — 44%;
Destul de mult/foarte mult — 51%.
S\ afla]i c\ o persoan\ apropiat\ dumneavoastr\ nu
crede în Dumnezeu:
Foarte pu]in/destul de pu]in — 40%;
Destul de mult/foarte mult — 56%.”

Eurobarometrul rural. Valori europene în satele
române[ti. Funda]ia pentru o Societate Deschis\, 2005.

B. „Pentru români, ortodoxia este mai pu]in o credin]\
personal\, cât o lege organic\ chemat\ s\ organizeze [i s\
guverneze corpul politic al na]iunii.”
Daniel Barbu, Firea românilor
C. „Indiferent de credin]\ sau confesiune, p\mântul este
la fel de primitor pentru to]i. Risipi]ii poporului ales se odihnesc al\turi de r\ze[ii lui {tefan cel Mare pe malul Siretului,
a[a dup\ cum, în Dobrogea, copiii lui Allah se roag\ sub
acela[i soare nemilos cu urma[ii Sfântului Apostol Andrei.
«În casa Tat\lui Meu sunt multe od\i», spune Iisus.
Transilvania poart\ [i acum o salb\ de biserici-cetate
evanghelice, în jurul c\rora saxonii au ridicat nu doar sate, ci
modele de civiliza]ie preluate [i de unguri [i de români.
În Muntenia grecii au l\sat urme adânci.”
Cristian Tab\r\, Dan Ioan Dinescu,
România – Semne ale credin]ei
z Pornind de la textele date, r\spunde]i urm\toarelor
cerin]e:
1. Men]iona]i, pe baza textului A, comportamentul religios
în zona rural\, la începutul mileniului al III-lea.
2. Men]iona]i, pe baza textului B, considera]iile autorului în
privin]a rolului ortodoxiei pentru români.
3. Preciza]i în ce m\sur\ informa]iile celor dou\ surse se
sus]in sau se contrazic.
4. Prezenta]i o situa]ie în care ortodoxia a stabilit dialoguri
cu alte credin]e religioase.
z Redacta]i, în aproximativ o pagin\, un text cu caracter
istoric, în care s\ integra]i urm\torii termeni referitori la istoria
românilor: domnia, biserica, Muntele Athos, stat modern, ateism, m\n\stiri, ctitorii, spa]iu românesc, identitate cultural\.
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