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

În care te-adâncirã barbarii de tirani!

Acum ori niciodatã croieºte-þi altã soarte,

La care sã se-nchine ºi cruzii tãi duºmani!

Acum ori niciodatã sã dãm dovezi în lume

Cã-n aste mâni mai curge un sânge de roman,

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

Triumfãtor în lupte, un nume de Traian!

Priviþi, mãreþe umbre, Mihai, ªtefan, Corvine,

Româna naþiune, ai voºtri strãnepoþi,

Cu braþele armate, cu focul vostru-n vine,

„Viaþã-n libertate ori moarte!“ strigã toþi.

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

Deviza-i libertate ºi scopul ei preasfânt,

Murim mai bine-n luptã, cu glorie deplinã,

Decât sã fim sclavi iarãºi în vechiul nost' pãmânt!

�

�
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Cuvânt-înainte

Titlu studiu

Aplicaþii

Titlu lecþie

Conþinut

lecþie

Vocabular

Repere

cronologice

Domeniu 
de conþinut

lIustraþie 

lIustraþii

reprezentative

Cum se utilizeazã manualul

Prezentare paginã Capitol

Prezentare pagini Studiu de caz

Prezentare pagini Lecþii

Document

Auto-

evaluare

Prezentare paginã Evaluare

Docu-

ment

Tabel

Fiºã de

evaluare

Competenþe

specifice

Conþinut

studiu de caz

Dacã 

vrei sã

afli mai

mult

Teme de lucru

Temã 

de 

lucru

Manualul de istorie pentru clasa a XII-a, cursul superior al liceului, ºi clasa a XIII-a, ruta progresivã de calificare

prin ªcoala de Arte ºi Meserii ºi anul de completare, propune o abordare a conþinuturilor precizate de noua programã

ºcolarã din perspectiva competenþelor generale ºi a competenþelor specifice ofertei de cunoaºtere precizate de aceasta.

Unitãþile de învãþare (capitolele) se suprapun celor cinci mari domenii de conþinut: Popoare ºi spaþii istorice;

Oamenii, societatea ºi lumea ideilor; Statul ºi politica; Relaþiile internaþionale; Religia ºi viaþa religioasã. Autorii

au urmãrit sã elaboreze un instrument de lucru modern, specific nevoilor elevilor ºi cadrelor didactice, prin care

sã dezvolte competenþe generale sau specifice subsumate domeniilor privind relaþionarea interpersonalã, comu-

nicarea, informarea ºi analiza surselor istorice, învãþarea permanentã.

Manualul se deschide cu secþiunea Metode de lucru (care reaminteºte elevilor principalele elemente privind

analiza surselor ºi utilizarea metodelor specifice istoriei) ºi este organizat pe cinci unitãþi de învãþare (capitole),

structurate astfel:

� pagina introductivã, cuprinzând principalele competenþe specifice care vor fi dezvoltate prin aplicaþii în

cadrul lecþiilor sau al studiilor de caz;

� lecþiile, prezentate pe pagini duble, cuprinzând textul propriu-zis al lecþiei (pagina din dreapta), respectiv

aplicaþiile (pagina din stânga);

� studii de caz, pe pagini duble, completate cu documente, imagini ºi teme de lucru;

� o paginã de evaluare, cuprinzând modulele: Fiºe de lucru (pentru activitate individualã ºi, respectiv,

de grup), Autoevaluare ºi Dacã vrei sã afli mai mult (recomandãri bibliografice, muzeale, de vizitare a unor

pagini web disponibile în reþeaua internet).

Aplicaþiile, temele de lucru ºi studiile de caz evidenþiate prin asterisc (*; **) sunt prevãzute pentru elevii

care studiazã istoria 2–4 ore sãptãmânal. La final, pe lângã Recapitularea tematicã ºi un Mic dicþionar de

personalitãþi, în vederea pregãtirii examenului de bacalaureat au fost concepute modele de itemi care sã permitã

elevilor sã se autoevalueze pentru susþinerea probei de istorie.

Hartã

�

�
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Manualul propune activitãþi ce implicã diferite me-

tode de lucru, unele dintre acestea fiind exersate ºi în

anii anteriori:

Utilizarea ºi analizarea surselor istorice. Acestea

pot fi, în principal: primare (informaþii brute, rezultate

din experienþa directã) sau secundare (comentarii,

reflecþii, informaþii aduse ulterior de scriitori, istorici,

observatori etc.). Studierea lor trebuie sã urmãreascã:

autorul, data, motivul elaborãrii; tipul documentului

(scrisoare, raport, mãrturie etc.), conþinutul; stabilirea

credibilitãþii, obiectivitãþii, eventual coroborarea cu alte

surse contemporane. Utilizarea reþelei internet pentru

a cãuta informaþii/surse suplimentare. Pentru aceasta

sunt necesare precizarea cuvintelor-cheie adecvate do-

meniului de interes, a subiectului cãutat, utilizarea mai

multor motoare de cãutare, evaluarea surselor gãsite

dupã criteriile expuse mai sus.

Expunerea oralã. Presupune respectarea urmãtoa-

relor reguli:

� realizarea prealabilã a unui plan al expunerii;

precizarea clarã a subiectului;

� realizarea unei introduceri care sã defineascã

coordonatele spaþiale ºi temporale ale subiec-

tului;

� respectarea pe parcurs a planului expunerii;

� utilizarea, ca suport al expunerii, a unor surse

istorice (documente, imagini etc.);

� precizarea concluziei/concluziilor expunerii.

Realizarea unui proiect (referat). Presupune douã

mari etape: realizarea lucrãrii propriu-zise; prezentarea

acesteia. Principalele momente ale alcãtuirii unui pro-

iect (referat) sunt:

� redactarea unui plan iniþial (preliminar) al pro-

iectului;

� identificarea ºi parcurgerea izvoarelor istorice,

a bibliografiei necesare (aici incluzând atât lu-

crãri generale cât ºi articole ori materiale care

trateazã aspecte particulare ale subiectului

cercetãrii);

� redactarea lucrãrii, care trebuie sã cuprindã in-

troducerea, prezentarea subiectului ºi a argu-

mentelor, concluziile;

� realizarea listei cu materialele bibliografice uti-

lizate (bibliografia lucrãrii), a diferitelor anexe.

Realizarea unei investigaþii. Implicã respectarea

urmãtoarelor reguli:

� realizarea unui plan al investigaþiei;

� selectarea materialului bibliografic: surse isto-

rice scrise, izvoare arheologice, hãrþi;

� identificarea datelor preliminarii, a informa-

þiilor deja cunoscute; ordonarea ºi clasificarea

lor;

� citirea cu atenþie a izvoarelor/surselor istorice,

analizarea lor;

� formularea ipotezelor cu privire la materialele

studiate ºi a concluziilor.

Realizarea unui dosar tematic (portofoliu). Dosarul

tematic cuprinde mai multe tipuri de materiale docu-

mentare (surse istorice, fotocopii de documente, ziare,

reviste, grafice etc.). Alcãtuirea sa necesitã:

� stabilirea subiectului de interes ºi elaborarea

unui plan (preliminar) al dosarului;

� identificarea surselor de informare; selectarea

documentelor istorice ºi a materialelor necesare;

� clasificarea ºi ordonarea documentelor; reparti-

zarea lor pe capitole, prezentate clar ºi succint.

Realizarea unei fiºe de lecturã a unui document,

articol de presã, lucrare cu caracter ºtiinþific.

Implicã rezumarea, analiza, evidenþierea punctelor de

vedere ale autorului, sub forma unei prezentãri coerente.

Pentru aceasta sunt necesare:

� identificarea, în urma lecturii atente, a datelor,

ideilor importante conþinute de document;

� precizarea în scris a autorului, titlului, anului

redactãrii textului;

� rezumarea succintã a ideilor principale;

� redarea unor elemente-cheie pentru modul în

care autorul trateazã subiectul respectiv – cum

ar fi, de pildã, scurte citate.

Realizarea unei reviste a presei.

Are ca obiect inventarierea ºi studierea unui numãr

de articole de presã care trateazã un anume subiect de

interes istoric, politic, social etc. Revista presei implicã:

� lectura atentã a textelor;

� stabilirea tipului de articol de presã în care aces-

tea se încadreazã (editorial, articol de informare

generalã, articol specializat, interviu, exprima-

rea unui punct de vedere personal sau oficial);

� precizarea limitelor cronologice, geografice,

ale conþinutului articolelor studiate, a cuvin-

telor-cheie, a ideilor principale;

� redactarea unei sinteze a articolelor studiate,

respectându-se urmãtorii paºi: introducerea, pre-

zentarea ºi dezvoltarea temelor, ideilor cuprinse

în articolele studiate, o concluzie a tematicii

abordate.

Metode de lucru



Studiind acest capitol, îþi

vei dezvolta urmãtoarele

competenþe:

� Construirea unor explicaþii ºi argumente

intra- ºi multidisciplinare cu privire la

evenimente ºi procese istorice.

� Compararea surselor istorice în vederea

stabilirii credibilitãþii ºi a validitãþii in-

formaþiilor conþinute de acestea.

� *Descoperirea unor oportunitãþi în cerce-

tarea istoriei ca sursã a învãþãrii per-

manente.

��

Popoare ºi

spaþii istorice

Capitolul I
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��� I. Aplicaþii �

A. Spaþiul etnogenezei româneºti

B. Ilustrarea componentelor limbii române

�Analizeazã harta ºi explicã, pe baza unui
argument istoric, faptul cã spaþiul etnoge-
nezei româneºti cuprinde atât teritorii
de la nord de Dunãre, cât ºi teritorii din
Peninsula Balcanicã.

�Realizeazã, împreunã cu 2–3 colegi, pe baza informaþiilor din
documentul 1 ºi a cunoºtinþelor generale de istorie, o expunere
din care sã rezulte cauzele pentru care Justinian a reinstaurat
stãpânirea romanã pe malul stâng al Dunãrii ºi obiectivele
urmãrite de împãrat prin aceastã acþiune.

� Indicã în documentele 2 ºi 3 elementele privind viaþa cotidianã
a locuitorilor din spaþiul balcanic ºi nord-dunãrean în secolele
al V-lea ºi al VI-lea d.Hr.

�Comparã informaþiile din tabelul B, respectiv din documentele 2
ºi 3, pentru a argumenta afirmaþia potrivit cãreia daco-romanii
au evoluat din punct de vedere lingvistic cãtre o limbã nouã,
cea românã, în perioada secolelor al V-lea–al VI-lea d.Hr.

�*Consultã o lucrare referitoare la formarea limbii române ºi cautã
alte cuvinte de origine dacicã decât cele înscrise în tabelul B.
Explicã motivul pentru care acestea s-au pãstrat în limba românã. 

Cuvinte

de origine

dacicã

aprig, barzã, baltã, brad, brânzã,
brâu, Carpaþi, cãtun, cãciulã, codru,
copil, Dunãre, gard, mal, mazãre,
mânz, moº, Mureº, Olt, pârâu, prunc,
strugure, vatrã

Cuvinte 

de origine

latinã

a ara, argint, aur, bisericã, bun, câmp,
cireº, a culege, duminicã, femeie, frate,
frumos, grâu, lânã, mânã, munte,
pâine, picior, sare, a semãna, soare

Cuvinte 

de origine

slavã

Bistriþa, cneaz, Dâmboviþa, gâscã, jude,
plug, secerã, stareþ, târg, vamã 

Reinstaurarea stãpânirii romane pe malul stâng 

al Dunãrii, în timpul împãratului Iustinian

Dar, fiindcã în timpul de faþã, cu ajutorul lui Dumnezeu, statul

nostru s-a mãrit, astfel încât amândouã malurile Dunãrii sunt

populate acum cu cetãþi de-ale noastre ºi atât Viminacium, cât ºi

Recidava ºi Lederatta, care se gãsesc dincolo de Dunãre, au fost

supuse din nou stãpânirii noastre, ni s-a pãrut necesar sã aºezãm,

lângã Pannonia, în preafericita noastrã patrie, însãºi prea-glo-

rioasa noastrã prefecturã. (...) ºi fiindcã nu era un lucru folositor

statului ca oamenii aflaþi mereu în vâltoarea rãzboiului sã vinã

pânã în Macedonia Prima, peste întinderi atât de mari ºi prin

atâtea greutãþi, am mutat însãºi prefectura în pãrþile de mai sus,

pentru ca provinciile de lângã aceasta sã-i simtã mai uºor alinarea.

(Iustinian, Novellae, secolul al VI-lea d.Hr.)

1

Priscus Panites despre populaþia autohtonã daco-romanã

De acolo am cãlãtorit pe un drum neted, aºezat într-o câmpie,

ºi am traversat mai multe râuri navigabile, dintre care, dupã Istru

(Dunãre – n.n.), au fost cele numite Drecon, Tigas ºi Tifisas. Pe

acestea le-am traversat în bãrci monoxile, de care se foloseau

locuitorii de pe malurile râurilor, iar pe celelalte le-am trecut pe

plute. (...) Sciþii din satul în care am ajuns ne-au poftit la ei, ne-au

primit ºi ne-au adãpostit. (...) Sciþii sunt amestecaþi ºi, pe lângã

limba lor barbarã, cautã sã vorbeascã sau limba hunilor, sau a

goþilor, sau a ausonilor, atunci când au de-a face cu romanii.

(Priscus Panites, Istoria goþilor, secolul al V-lea d.Hr.)

2

Dovezi ale evoluþiei limbii daco-romanilor 

cãtre o limbã protoromânã: expresia „torna, torna, fratre”

Comentiolos (…) luând pe han pe nepregãtite, deoarece mulþimea

barbarilor se împrãºtiase prin Tracia, a înaintat împotriva lui la

primul schimb al gãrzilor de noapte. ªi a avut în mâinile sale prilej

de mare izbândã, dacã n-ar fi fost abãtut de la aceastã încercare din

pricina unei întâmplãri. Un animal de povarã aruncase sarcina de

pe el ºi cineva a strigat pe stãpânul animalului sã îndrepte povara,

zicându-i în limba maternã: torna, torna, fratre. Stãpânul catârului

n-a auzit glasul, dar l-au auzit ostaºii ºi, crezând cã sunt înfrânþi de

duºmani, au luat-o la fugã, strigând în gura mare: torna, torna. 

(Theophanes Confessor, Chronografia, secolul al IX-lea d.Hr.)

3

Columna lui Traian
(Roma, secolul al II-lea d.Hr., detaliu)
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1. Romanitatea românilor 

în viziunea istoricilor

1.A. Etnogeneza româneascã

Geto-dacii ºi lumea romanã în secolele I î.Hr.–al II-lea d.Hr.

Geto-dacii au intrat în contact cu lumea romanã încã dinainte de instaurarea

stãpânirii imperiale în zona dunãreanã (faza preliminarã a romanizãrii

geto-dacilor). Ameninþarea romanã directã a început sã se manifeste din

timpul regelui Burebista, întemeietorul statului dac (82–44 î.Hr.). Romanii

urmãreau sã-ºi impunã controlul asupra coloniilor greceºti vest-pontice,

sã aibã acces la resursele zonei nord-dunãrene (aur, argint, grâne) ºi sã

beneficieze de poziþia strategicã avantajoasã. Legãturile daco-romane s-au

intensificat în secolele I î.Hr.–I d.Hr., dar, dupã instaurarea stãpânirii

imperiale pe teritoriul locuit de geto-daci, s-a trecut la o nouã etapã, mani-

festatã printr-o romanizare intensã. Geto-dacii din Dobrogea de astãzi au

intrat sub stãpânirea romanã din anul 46 d.Hr., fãcând parte din provincia

Moesia. La sfârºitul secolului I d.Hr., regele dac Decebal (87–106 d.Hr.)

a refãcut unitatea statului dac ºi s-a confruntat cu armatele trimise de îm-

pãratul Domiþian, în anii 87 ºi 88 d.Hr. Prin pacea din anul 89 d. Hr., Dacia

devenea regat clientelar Romei. Situaþia s-a schimbat dupã ce, la Roma,

împãrat a devenit Traian, statul dac fiind considerat ca o ameninþare la

adresa securitãþii Imperiului Roman. Rãzboaiele daco-romane, desfãºurate

în anii 101–102 ºi 105–106 d.Hr. ºi încheiate cu victoria romanilor, au dus

la transformarea unei pãrþi a Daciei (106 d.Hr.) în provincie romanã.

Romanizarea geto-dacilor. În Dacia romanã ºi în Dobrogea, procesul

romanizãrii s-a desfãºurat în condiþiile acþiunii mai multor factori: armata

ºi administraþia romanã, veteranii, coloniºtii latinofoni, aduºi din toatã

lumea romanã, viaþa economicã (spaþiul dacic era integrat economiei im-

periului), urbanizarea (oraºele au fost adevãrate focare ale romanizãrii),

dreptul roman, viaþa culturalã ºi viaþa religioasã. Atunci când împãratul

Aurelian a decis, din raþiuni strategice, retragerea armatei ºi administraþiei

din provincia imperialã Dacia, în anul 271 d.Hr., majoritatea populaþiei a

continuat sã trãiascã la nord de Dunãre. În urma procesului de romanizare,

s-a format populaþia daco-romanã. Dupã abandonarea provinciei Dacia de

cãtre romani, procesul de romanizare a continuat. Astfel ºi dacii liberi, care

nu fãcuserã parte din provincia Dacia, intrând în contact cu daco-romanii,

s-au romanizat. Totodatã, legãturile cu Imperiul Roman s-au menþinut

(doc.1, pag. 8). Creºtinismul a avut, la rândul sãu, o contribuþie importantã

în procesul de romanizare a autohtonilor, noua credinþã fiind rãspânditã

în limba latinã de misionarii veniþi din imperiu. 

Etnogeneza româneascã. Continuitatea de locuire pe teritoriul ro-

mânesc. Chiar dacã, în primul mileniu creºtin, în zona nord-dunãreanã

s-au perindat numeroase populaþii migratoare (huni, vizigoþi, gepizi, avari,

slavi, bulgari etc.), continuitatea daco-romanilor este atestatã de numeroa-

sele descoperiri arheologice, dar ºi de o serie de mãrturii scrise (doc. 2, pag. 8).

În perioada secolelor al IV-lea–al VIII-lea d.Hr., limba latinã vulgarã, vor-

bitã de daco-romani, s-a transformat, mai întâi, într-o limbã protoromânã

(doc. 3, pag. 8). Procesul etnogenezei româneºti s-a desfãºurat, în prin-

cipal, la nord de Dunãre, dar ºi la sud de fluviu, încheindu-se spre sfârºitul

secolului al VIII-lea (harta A, tabelul B, pag. 8). Limba românã este o

limbã neolatinã, cu urmãtoarea structurã: substratul daco-moesic, stratul

latin (cea mai mare parte a cuvintelor) ºi adstratul slav meridional. 

Misionar: persoanã care propovã-
duieºte o nouã religie pe un
teritoriu.

Vocabular

89 d.Hr. – Dacia devine regat clien-
telar Romei.

106–271 d.Hr. – Stãpânirea romanã
în provincia Dacia.

271 d.Hr. – Retragerea aurelianã.
602 d.Hr. – Trecerea masivã a sla-

vilor la sud de Dunãre; încetarea
stãpânirii Imperiului Roman de
Rãsãrit în Dobrogea de astãzi.

Secolul al VIII-lea d.Hr. – Desãvâr-
ºirea etnogenezei româneºti.

Repere cronologice

1. Argumenteazã, pe baza dovezilor
istorice ºi lingvistice, apartenenþa
poporului român la familia de po-
poare de origine romanicã din
Europa.

2. Foloseºte ºi alte surse istorice (cule-
geri de documente, fotografii de
pe ºantiere arheologice, vizite la
muzeu etc.) pentru a realiza, în
aproximativ 150 de cuvinte, o ex-
punere privind etapele etnogene-
zei româneºti.

Teme de lucru

Donariul de bronz de la Biertan 
(jud. Sibiu, sec. IV d.Hr.), cu inscripþia în

limba latinã „Ego, Zenovivs votum
posui”, ºi monograma creºtinã
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Reprezentanþi

ai ªcolii Ardelene

Gheorghe ªincai
(1754–1816)

A. Cronicarul bizantin Kekaumenos

(secolul al XI-lea)

Poporul blachilor [românilor] (...) lo-

cuia mai întâi lângã Dunãre ºi Saos, râu

pe care acum îl numim Sava, unde locuiesc

mai de curând sârbii, în locurile întãrite

natural ºi greu accesibile.

B. Cronica lui Ioan Kynnamos

(secolul al XII-lea)

Iar împãratul (...) Leon, numit ºi Vatatzes,

(...) aducea oaste numeroasã din altã

parte, ba chiar ºi o mare mulþime de vlahi,

despre care se spunea cã sunt colonii de

demult ai celor din Italia.

1

Mãrturii din secolele al XV-lea–al XVIII-lea despre originea poporului român

A. Antonius Bonfinius (secolul al XV-lea)

Românii locuiesc acum pe pãmânturile geþilor ºi dacilor, deoarece sunt urmaºii

coloniºtilor romani, aºa cum o dovedeºte asemãnarea limbii lor cu cea a latinilor.

B. Miron Costin (secolul al XVII-lea)

Numele cel mai adevãrat, autentic, de la primul descãlecat al lui Traian, este rumân

sau romanus, care nume acest popor l-a pãstrat întotdeauna pentru sine. (...) Strãinii însã

îi numesc în chip felurit ºi nemþii (...) pe moldovean sau pe muntean îi numesc valaskos.

C. Dimitrie Cantemir (sec. al XVIII-lea)

Întregul nostru neam românesc se vãdeºte, printr-o tradiþie veºnicã parcã, a-ºi trage

începutul din cetãþeni romani – ºi se poate dovedi ca atare – ºi pãstreazã chiar pânã

astãzi cu tãrie vechiul nume al romanilor.

D. Petru Maior (sec. al XVIII-lea)

(...) Românii se trag de la romanii pre care împãratul romanilor, Traian, învingându-l

pre Decheval, craiul dachilor, i-au trimis în Dachia spre moºtenirea ei.

2

Istorici din secolele al XIX-lea–al XX-lea, despre etnogeneza româneascã

A. Robert Roesler

Avem motive sã credem cã elementul dacic supus s-a þinut departe de contactul cu

civilizaþia romanã. (...) În Dacia, romanitatea nu ºi-a înfipt rãdãcini adânci. (...) Prin

ipoteza imigrãrii treptate spre nord a valahilor din Moesia se poate explica împrejurarea

surprinzãtoare cã populaþia valahã se întâlneºte la nord de Dunãre numai dupã

începutul veacului al XIII-lea.
(Robert Roesler, Studii româneºti, 1871)

B. Rãspunsul lui A.D. Xenopol la afirmaþiile lui Robert Roesler

ªi inscripþiile gãsite atât în Dacia, cât ºi în alte pãrþi ne dovedesc cu prisosinþã fiin-

þarea poporului dac dupã cucerire, precum ºi romanizarea lui. (...) Departe de a alcãtui

o castã despãrþitã de poporul cucerit, romanii se legau cu el prin cãsãtorii. (...)

Ce nevoie ar fi împins pe valachi a trece Dunãrea în cei dintâi ani ai fiinþãrii statului

valacho-bulgar? Cum putem închipui cã valachii sã fi pãrãsit þara lor tocmai în mo-

mentul când, întemeind un stat neatârnat, ei puteau sã se bucure de toate drepturile lor?

(A.D. Xenopol, Teoria lui Roesler. Studii asupra stãruinþei românilor în Dacia Traianã, 1884)

3Samuil Micu
(1745–1806)

Petru Maior
(1756–1821)

Surse istorice bizantine, despre originea ºi continuitatea românilor

�Precizeazã categoria de surse istorice cãreia îi cores-
punde fiecare dintre documentele de mai sus ºi indicã
cel puþin douã informaþii asemãnãtoare privind origi-
nea românilor, oferite de documentele 1 A–B ºi 2 A–D.

�Realizeazã planul unei dezbateri cu tema: Importanþa ar-

gumentelor ºtiinþifice pentru teoria continuitãþii românilor.
�Pe grupe de lucru, comparaþi documentele 3 A–B ºi

organizaþi o dezbatere în cadrul clasei privind credi-
bilitatea informaþiilor conþinute de acestea, utilizând

ºi informaþiile oferite de lingvisticã, de arheologie ºi de
sursele istorice scrise din secolele al III-lea–al XIII-lea.

�*Viziteazã secþiile de istorie veche ºi medievalã ale
unui muzeu de istorie, analizeazã sursele istorice
expuse ºi precizeazã în scris importanþa a cel puþin
trei dintre ele pentru demonstrarea continuitãþii de
locuire pe teritoriul românesc.

�**Realizeazã o fiºã de lecturã a lucrãrii lui Gh.I.
Brãtianu, O enigmã ºi un miracol istoric, poporul român.



1.B. Istoricii, despre romanitatea românilor

Românii în sursele medievale timpurii. Documentele istorice scrise

din primul mileniu al erei creºtine, care îi menþioneazã pe români, sunt re-

lativ puþine, dar sunt suplinite de numeroase descoperiri arheologice. Dintre

acestea se remarcã cele datând din perioada secolelor al VII-lea–al XI-lea,

diverse vase, unelte, podoabe, arme ºi alte obiecte aparþinând comunitã-

þilor autohtone fiind descoperite în aºezãri precum Brateiu (judeþul Sibiu),

Poian (judeþul Covasna), Alba Iulia. Acestea dovedesc continuitatea de

locuire a românilor pe teritoriul pe care ei s-au format. 

Începând din secolul al VII-lea, autohtonii încep sã fie menþionaþi în

izvoarele documentare ale vremii ca un popor romanic distinct constituit.

Printre acestea s-au numãrat tratatul militar Strategikon, scris de împãratul

bizantin Mauricius în secolul al VII-lea, lucrarea Despre administrarea

imperiului, a împãratului bizantin Constantin al VII-lea Porfirogenetul

(secolul al X-lea), corespondenþa împãratului bizantin Vasile al II-lea

Macedoneanul (secolele al X-lea–al XI-lea). Alþi autori bizantini, armeni,

arabi, germani au scris despre prezenþa românilor pe acest teritoriu. 

Ulterior, dovezile scrise despre români au devenit din ce în ce mai

numeroase, ei fiind numiþi în documentele vremii vlahi, blachi, valahi

(doc. 1 A–B, pag. 10). 

Preocupãri ale cronicarilor ºi învãþaþilor din secolele al XV-lea–

al XVIII-lea privind originea românilor. Din secolul al XV-lea, o serie

de scriitori umaniºti din Europa, cãlãtori strãini sau cronicari români, au

manifestat un interes deosebit faþã de trecutul poporului român. Nicolaus

Olahus sau Grigore Ureche, în secolul al XVI-lea, Miron Costin, un secol

mai târziu, au afirmat originea latinã a românilor ºi unitatea lor de neam. 

În secolul al XVIII-lea ºi la începutul celui urmãtor, cãrturari precum

Dimitrie Cantemir sau membrii ªcolii Ardelene (Samuil Micu, Petru Maior,

Gheorghe ªincai, Ioan Budai Deleanu), au pus în evidenþã originea latinã a

limbii române ºi continuitatea românilor (doc. 2 A–D, pag. 10). 

Romanitatea românilor în viziunea istoricilor din secolele al

XVIII-lea–al XX-lea. La sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi în secolul

al XIX-lea au fost formulate o serie de teorii istoriografice referitoare la

procesul etnogenezei româneºti, care porneau de la contestarea continui-

tãþii de locuire a populaþiei autohtone la nordul Dunãrii. Disputa în jurul

continuitãþii românilor s-a desfãºurat într-o perioadã în care românii tran-

silvãneni ºi-au intensificat lupta pentru obþinerea de drepturi naþionale,

atât în epoca stãpânirii habsburgice, cât ºi în timpul regimului dualist

austro-ungar (dupã 1867). 

Teoria imigraþionistã, care îi prezenta pe români ca fiind un popor for-

mat la sud de Dunãre, de unde ar fi imigrat la nord de fluviu abia prin

secolul al XIII-lea, a fost susþinutã, spre sfârºitul secolului al XVIII-lea,

de Fr.J. Sulzer ºi de I.C. Eder. Aceasta a fost combãtutã de membrii ªcolii

Ardelene, care, în dorinþa lor de a demonstra vechimea ºi continuitatea de

locuire a românilor, au pus accent pe caracterul exclusiv latin al românilor.

În secolul al XIX-lea, Robert Roesler a dezvoltat teoria imigraþionistã

(Studii româneºti, Viena, 1871); din aceastã cauzã se mai numeºte ºi

teoria roeslerianã. Faþã de teoria roeslerianã au luat poziþie, între alþii,

istoricii B.P. Hasdeu ºi A.D. Xenopol, în secolul al XIX-lea, ca ºi

Gheorghe I. Brãtianu, în lucrarea O enigmã ºi un miracol istoric: poporul

român (doc. 3 A–B, pag. 10), conturându-se astfel, pe baze ºtiinþifice,

teoria continuitãþii românilor în spaþiul carpato-danubiano-pontic. 
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ªcoala Ardeleanã: curent cultural
iluminist, care susþinea latinitatea
ºi continuitatea de locuire a româ-
nilor pe teritoriul vechii Dacii.

Teorie istoriograficã: ansamblu de
idei care explicã desfãºurarea
unor evenimente ºi procese istorice.

Vocabular

Repere cronologice

1. Scrie un eseu, de aproximativ 200
de cuvinte, despre originea ºi con-
tinuitatea românilor, utilizând infor-
maþiile obþinute la orele de istorie
ºi de limba românã.

2. *Formaþi grupe de câte 4 elevi ºi rea-
lizaþi câte un afiº care sã cuprindã
câte un document ºi fotografii ale
unor dovezi arheologice pe tema
continuitãþii de locuire a daco-ro-
manilor în spaþiul nord-dunãrean.
Expuneþi afiºele în clasã ºi comen-
taþi rezultatele activitãþii.  

Teme de lucru

A.D. Xenopol 
(istoric român, 1847–1920)

1781–1782 – Franz Joseph Sulzer
publicã Istoria dacilor transalpini.

1808 – Gheorghe ªincai publicã
Hronica românilor ºi a mai multor

neamuri.
1884 – A.D. Xenopol publicã Teoria

lui Roesler. Studii asupra stãruinþei

românilor în Dacia Traianã.



��� I. Studiu de caz �

* Gheorghe I. Brãtianu despre Marea Neagrã

1. Despre comerþul grecilor

la Pontul Euxin în secolele 

al VII-lea–al VI-lea î.Hr.

Importanþa comerþului cu ce-

reale va situa astfel Marea Neagrã

în centrul primelor mari faze ale

chestiunii orientale. Timp de un

secol, hegemonia Miletului asupra

numeroaselor sale colonii pare sã fi

fost necontestatã.   

(Gh.I. Brãtianu, Marea Neagrã)

2. Înaintarea stãpânirii romane

în zona Mãrii Negre

În urma rãzboiului contra re-

gelui Pontului, interesul politicii

romane s-a extins la litoralul Mãrii

Negre. În timp ce Lucullus, urmã-

rindu-ºi interesele, pãtrundea în

Armenia ºi se apropia astfel de

bazinul pontic oriental, fratele sãu,

[generalul] Lucullus Varro, învin-

gãtorul tracilor din Balcani ºi din

Moesia, supunea încã din 72–71 î.Hr.

cetãþile greceºti din Pontul Stâng ºi

ducea pentru prima oarã legiunile

pânã la malurile Dunãrii. Un tratat

de alianþã a fost încheiat încã de pe

atunci între Callatis ºi Roma, care

înlocuia protectoratul lui Mithridate

cu cel al Republicii.    

(Gh.I. Brãtianu, Marea Neagrã)

3. Importanþa Mãrii Negre în comerþul internaþional

Marea Neagrã este cu adevãrat în aceastã epocã „placa turnantã” ºi

un fel de garã ordonatoare, influenþând în mod direct toatã economia

europeanã ºi determinând atât fluxul prosperitãþii sale, cât ºi refluxul

recesiunilor ºi al crizelor. (...) 

Prima fazã a prosperitãþii din secolul al XIII-lea în bazinul Mãrii Negre

se plasa sub semnul hegemoniei genoveze; a doua fazã, care se întinde

pânã la jumãtatea secolului al XIV-lea, este dominatã de rivalitatea

genovezilor cu Veneþia, ce marcheazã puncte importante în avantajul sãu

ºi exploateazã amplu, în propriul profit traficul [comercial] de pe dru-

murile Asiei. 

(Gh.I. Brãtianu, Marea Neagrã)

Activitatea istoricului Gheorghe I. Brãtianu

Gheorghe I. Brãtianu (1898–1953) a fost membru corespon-

dent al Academiei Române ºi profesor la universitãþile de la Iaºi

ºi Bucureºti, remarcându-se prin o serie de lucrãri ºi studii,

precum Tradiþia istoricã despre întemeierea statelor româneºti, Studii

bizantine de istorie economicã ºi socialã ºi O enigmã ºi un miracol

istoric: poporul român. A fost apreciat de lumea ºtiinþificã din

numeroase medii universitare ºi academice din þarã ºi din strãi-

nãtate. Renumitul istoric a fost deþinut politic în timpul regi-

mului comunist, încetând din viaþã în detenþie, în închisoarea

de la Sighet.

Marea Neagrã în viziunea lui Gheorghe I. Brãtianu

În prima parte a lucrãrii Marea Neagrã, de la origini pânã la cu-

cerirea otomanã, publicatã abia la 16 ani dupã moartea istoricului,

Gheorghe I. Brãtianu prezintã evoluþia acestui spaþiu, situat la

rãscrucea drumurilor dintre Europa ºi Asia, în perioada impli-

cãrii grecilor ºi a neamurilor iraniene în regiune. La finalul Cãrþii

întâi a lucrãrii, Gheorghe I. Brãtianu face referire la cucerirea

de cãtre romani a unor regiuni de pe þãrmurile Mãrii Negre.

Cartea a doua este intitulatã Anticamera Evului Mediu. În cadrul

acesteia, autorul abordeazã relaþiile dintre Imperiul Roman de

Rãsãrit, apoi Imperiul Bizantin, ºi neamurile alogene care au

ajuns, în perindãrile lor, în jurul bazinului pontic.

Cartea a treia este consacratã raporturilor dintre mongoli ºi

italieni, popoare interesate sã domine comerþul din spaþiul pontic,

în condiþiile în care, pânã la sfârºitul secolului al XIV-lea, Marea

Neagrã a fost placa turnantã a comerþului internaþional.

Ultima parte a lucrãrii este dedicatã importanþei strategice

a Strâmtorilor Bosfor–Dardanele, care permiteau accesul spre

ºi dinspre Marea Mediteranã. 

Gheorghe I. Brãtianu

�
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1. *Cautã alte surse documentare
referitoare la regiunea Mãrii Negre
în perioadele anticã ºi medievalã
ºi stabileºte dacã existã puncte
de vedere opuse, similare sau com-
plementare cu cele expuse de
Gh.I. Brãtianu în abordarea feno-
menelor istorice despre spaþiul
pontic. 

2. *Realizaþi, pe grupuri de lucru, o
investigaþie cu privire la importanþa
regiunii Mãrii Negre pentru lumea
contemporanã. Expuneþi în cadrul
clasei rezultatele investigaþiei. 

Teme de lucru

Lucrarea Marea Neagrã, despre spaþiul românesc

Istoria spaþiului românesc este abordatã în contextul celei

universale. Dupã prezentarea coloniilor greceºti de pe þãrmul

Pontului Euxin, printre care Histria, Tomis ºi Callatis, Gheorghe

I. Brãtianu face referiri la evoluþia spaþiului din vestul Mãrii

Negre în urma instaurãrii stãpânirii romane aici.

În privinþa istoriei românilor, autorul precizeazã faptul cã

Marea Neagrã a constituit, ca ºi Munþii Carpaþi, o permanenþã

geograficã. În perioada întemeierii statelor medievale româ-

neºti, Marea Neagrã, potrivit istoricului Gheorghe I. Brãtianu,

a influenþat formarea voievodatului Moldovei, deoarece acesta

se gãsea pe drumul comercial care unea zona ponticã ºi regiu-

nile Europei Centrale ºi de Nord. 

Gheorghe I. Brãtianu a emis ºi ideea potrivit cãreia însãºi

libertatea þãrii noastre se aflã în strânsã legãturã cu accesul sãu

la mare. În sprijinul acestei idei, istoricul menþioneazã cã, pe

mãsurã ce poziþiile româneºti la Marea Neagrã au fost pierdute

(cucerirea Dobrogei de cãtre otomani în 1417, pierderea Chiliei

ºi Cetãþii Albe, în 1484, constituirea raialei Bender, pe cursul

inferior al Nistrului, în secolul al XVI-lea), aici s-au întãrit cele

strãine. În acelaºi timp, a arãtat cã recãpãtarea libertãþii româ-

nilor s-a aflat, la rândul ei, în strânsã legãturã cu revenirea la

mare, fiind marcatã de ridicarea monopolului economic otoman,

în anul 1829, asupra comerþului Moldovei ºi Þãrii Româneºti,

de redarea gurilor Dunãrii principatului Moldovei, în 1856,

ºi de revenirea Dobrogei la România, în 1878.

Ruinele portului grecesc Tomis 
(azi, Constanþa)

4. Despre importanþa stãpânirii regiunilor pontice

Regiunile pontice aveau sã deþinã un loc important în politica Impe-

riului Roman de Rãsãrit, a cãrui capitalã stãpânea unica ieºire a Mãrii

Negre. Din toate timpurile, o parte importantã a rezervelor alimentare ale

Constantinopolului se acumulau din aceste þinuturi bogate în peºte ºi

grâu; recrutarea armatelor, care acorda preferinþã barbarului pentru a

lupta împotriva barbarului, se fãcea în mare mãsurã tot de aici.  

(Gh.I. Brãtianu, Marea Neagrã)

5. Vechimea românilor ºi prezenþa lor

în zona Mãrii Negre 

Primele menþiuni despre vlahi sau valahi (...) îi prezintã ca fiind rãs-

pândiþi pe întregul teritoriu ocupat odinioarã de romanitatea orientalã.

(...) În secolul al XII-lea, menþionãrile devin din ce în ce mai frecvente,

aºa încât, în 1166, în armatele lui Manuel Comnenul, pornite împotriva

ungurilor ºi adunate din regiuni învecinate cu Marea Neagrã, se vor-

beºte de un mare numãr de vlahi, „presupuºi a fi coloniºti de odinioarã

din Italia”.

(Gh.I. Brãtianu, O enigmã ºi un miracol istoric: poporul român)

6. Despre întemeierea ºi evoluþia

statelor medievale româneºti

extracarpatice

Voievodatele Þãrii Româneºti ºi

Moldovei (...) nu ºi-au atins deplina

dezvoltare decât atunci când au

reuºit sã-ºi întindã stãpânirea pânã

la Dunãre ºi pânã la „Marea cea

Mare”. Dintre cele douã state ro-

mâneºti, Moldova pare a fi o rezul-

tantã naturalã ºi logicã a cãilor de

comunicaþie care se îndreptau din-

spre pieþele Poloniei ºi ale Europei

Centrale spre Marea Neagrã. (...)

Domnul muntean [Mircea cel Bã-

trân] reintrase în posesia Dobrogei

ºi a Silistrei (...). Perspectivele acce-

sului direct la litoralul ºi la navi-

gaþia Mãrii Negre i-au permis sã-ºi

lãrgeascã orizontul politicii sale. 

(Gh.I. Brãtianu, Marea Neagrã)
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Principalele expediþii maritime europene din secolele al XV-lea–al XVI-lea

Mãrturii ale navigatorilor din secolele al XV-lea–al XIX-lea

Cristofor Columb, despre teritoriile 

descoperite în 1492

Am gãsit un mare numãr de insule populate de foarte

mulþi locuitori. Toate sunt foarte fertile; sunt foarte

frumoase, uºor accesibile ºi acoperite de mii de specii

de arbori. Trebuie sã fi vãzut porturile maritime, ca ºi

numerosele râuri grandioase, cu ape curate, încãrcate

de aur. În insula Juana se gãsesc multe mirodenii, mine

mari de aur ºi alte metale. (...) Locuitorii acestor insule

nu au nici fier, nici oþel, nici arme, pentru cã sunt foarte

temãtori. (...) Ei cred cu fermitate cã eu, ca ºi corãbiile

ºi oamenii mei, am venit din ceruri, ºi cu aceastã convin-

gere m-au primit peste tot, dupã ce ºi-au învins teama.

(Scrisoare trimisã de Cristofor Columb regilor Spaniei)

1

Exploratorul rus Ivan Fedorovici Krustenstern, 

despre peisajul japonez (1804)

Dacã natura ºi-a rãspândit din belºug podoabele în

aceastã insulã, dibãcia japonezilor a ºtiut sã o îmbo-

gãþeascã ºi mai mult. Bogãþia solului este fãrã pereche.

Aici, nu numai cã munþii sunt cultivaþi pânã în vârf, dar

chiar stâncile de pe marginea coastei sunt acoperite de

culturi ºi de plantaþii. (...) Am rãmas, de asemenea,

uimiþi, în faþa unei alei de pomi înalþi care se prelungea

de-a lungul coastei, prin munþi ºi vãi. Din loc în loc se

zãreau dumbrãvi destinate, desigur, odihnei cãlãtorilor,

pentru care aleea fusese construitã. 

(Ivan Fedorovici Krustenstern, Jurnal, 1804)

3

Primirea lui Vasco da Gama 

la suveranul din Calicut (India, 1498)

Prezentându-se în faþa regelui, Vasco da Gama se în-

clinã de trei ori, ridicând mâinile, pentru cã i se spusese

cã acesta ar fi obiceiul þãrii. (...) Ulterior, el ceru o

audienþã secretã, iar regele i-o acordã, în prezenþa unui

traducãtor. A fost întrebat din ce þarã a venit ºi care era

scopul cãlãtoriei sale. El a rãspuns cã regele Portu-

galiei, cel mai puternic ºi cel mai bogat dintre monarhii

Occidentului l-a trimis sã încheie un tratat de prietenie

ºi de comerþ cu suveranul Calicutului, sperând totodatã

cã acesta va trimite un ambasador la prietenul ºi fratele

sãu, regele Portugaliei, pentru a întãri prietenia reciprocã.

(Gaspar Correa, Cãlãtoria lui Vasco da Gama, 1503)

2

�

�

14

Organizaþi pe grupe de câte 3–4 elevi, rãspundeþi
urmãtoarelor cerinþe:
�Comparaþi documentele 1–3, în privinþa categoriei

de surse istorice în care se încadreazã, a aspectelor
abordate în fiecare document, a credibilitãþii infor-
maþiilor oferite.

� Indicaþi documentele în care pot fi observate inte-
resele economice urmãrite în timpul descoperirilor
geografice.

�*Realizaþi un planiglob pe care sã înscrieþi traseele
altor expediþii de explorare a Terrei, în afara celor
prezentate pe harta de mai sus.



2. Descoperitori de noi spaþii ºi culturi

între secolele al XV-lea ºi al XIX-lea

2.A. Noi orizonturi ale cunoaºterii

Marile expediþii din secolele al XV-lea ºi al XVI-lea. Marile expe-

diþii din secolele al XV-lea ºi al XVI-lea au fost determinate de interese

politice, economice ºi religioase, dar ºi de dorinþa de cunoaºtere. În plan

politic, ele au reprezentat, într-o anumitã mãsurã, o prelungire a crucia-

delor, un mod de a rãspunde agravãrii pericolului musulman ilustrat de

expansiunea otomanã în Europa. În plan economic, se poate vorbi de o

adevãratã „crizã monetarã” ce caracteriza Europa secolului al XV-lea. Era

momentul cãutãrii metalelor preþioase în afara Europei, în Africa ºi Asia,

în condiþiile în care stãpânirea musulmanã (arabã ºi otomanã) în Orientul

Apropiat ºi Mijlociu devenise o piedicã în calea comerþului european. 

În prima jumãtate a secolului al XV-lea, portughezii s-au instalat

în insulele Madeira ºi Azore, apoi pe coasta vesticã a Africii. În 1488,

Bartolomeo Diaz a atins extremitatea sudicã a Africii (Capul Bunei Spe-

ranþe), iar dupã un deceniu, în 1497–1498, Vasco da Gama a realizat pentru

prima datã înconjurul Africii, a ajuns în Oceanul Indian ºi a acostat în

India, deschizând astfel o nouã rutã maritimã cãtre Asia.

În 1492, regii Spaniei, Ferdinand de Aragon ºi Isabela de Castilia, au

acceptat propunerea lui Cristofor Columb de a organiza o expediþie de

amploare pentru gãsirea drumului cãtre Indii (Asia) navigând spre vest,

peste Oceanul Atlantic. Cea dintâi insulã descoperitã de Columb (octom-

brie 1492) a fost numitã San Salvador. Pânã în 1503, Columb a mai

efectuat alte trei cãlãtorii, în timpul cãrora a explorat insulele Americii

Centrale ºi coasta nordicã a Americii de Sud. 

În 1494, Tratatul de la Tordesillas, dintre Spania ºi Portugalia, a împãrþit

noile teritorii descoperite: Portugalia avea sã stãpâneascã teritoriile situate

la est de meridianul trasat cu aceastã ocazie, iar Spania pe cele de la vest

(hartã, doc. 1–2, pag. 14). În anul 1519, portughezul Fernando Magellan

a iniþiat, în numele Spaniei, prima cãlãtorie în jurul lumii. Înconjurând

continentul american prin sud, el a strãbãtut strâmtoarea care astãzi îi

poartã numele ºi a trecut în marele ocean pe care l-a numit Pacific. Expe-

diþia a fost continuatã (dupã moartea lui Magellan în insulele Filipine)

de Sebastian el Cano, care a revenit în Spania în 1522, demonstrând

validitatea teoriilor privind sfericitatea Terrei. În 1497, genovezul

Giovanni Cabotto (John Cabot) a explorat, în numele regelui Angliei,

regiunea Terra Nova, din America de Nord. În 1534, francezul Jaques

Cartier a ajuns pe coasta esticã a Canadei, teritoriu ocupat sub numele

de Noua Franþã.

Exploratori ai lumii din secolele al XVII-lea–al XIX-lea. Din secolul

al XVII-lea, olandezii au participat la explorarea Oceanului Pacific, urmaþi

de englezi ºi de francezi. Cercetãrile urmãreau îndeosebi descoperirea

legendarei Terra Australis Incognita. 

Printre marii navigatori ai secolelor al XVII-lea ºi al XVIII-lea s-au

numãrat Abel Tasman (care a descoperit, în 1642, la sud de Australia, insula

ce îi poartã azi numele), Jacob Roeggeven (exploratorul Insulei Paºtelui),

James Cook. În cursul a trei cãlãtorii, desfãºurate în secolul al XVIII-lea,

Cook a explorat Alaska, insulele Polineziei, Hawaii, Noua Zeelandã,

Australia. 

În secolul al XIX-lea, explorãrile europene au urmãrit cercetarea inte-

riorului continentului african, precum ºi a Arcticii, respectiv a Antarcticii.
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Vocabular

Repere cronologice

1. Realizeazã un eseu privind fac-
torii care au avantajat Portugalia,
Spania, Anglia, Franþa ºi Olanda
în desfãºurarea marilor expediþii
maritime din secolele al XV-lea–
al XVIII-lea.

2. Organizaþi pe grupe de lucru,
realizaþi câte un portofoliu privind
descoperirea ºi explorarea de
cãtre europeni a Americii de Nord
ºi de Sud, a Africii, a Asiei, res-
pectiv, a zonei Pacificului.

Teme de lucru

Cristofor Columb
(1451–1506)

Terra Australis Incognita: potrivit unei
legende din secolul al XV-lea,
dincolo de America de Sud se
afla un continent deosebit de bo-
gat ºi întins, a cãrui descoperire
a reprezentat obiectivul numeroa-
selor expediþii maritime din Ocea-
nul Pacific, întreprinse dupã 1550.
Deºi s-a dovedit cã imensul conti-
nent nu existã, totuºi expediþiile
au dus la explorarea insulelor
Pacificului ºi a Australiei.

1492 – Prima cãlãtorie a lui Cristofor
Columb peste Oceanul Atlantic.

1494 – Tratatul de la Tordesillas.
1768–1771; 1772–1775; 1776–1779–

Cãlãtoriile lui James Cook.
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A. Aºezarea principalelor populaþii

precolumbiene în secolul al XV-lea

B. Comerþul triunghiular în secolul al XVII-lea

C. Importuri ºi exporturi chineze

în secolul al XVIII-lea

Regiunea Importuri Exporturi 

Japonia Arme, ºofran, 

picturi, podoabe

Mãtãsuri, 

lucrãri de artã

Indochina Cearã, lemn aromatic,

mirodenii, produse 

din Arabia ºi India

Argint, cupru, produse lãcuite,

mãtãsuri, porþelanuri

Filipine Coral, jad, perle, fibre 

de cocos, mirodenii

Aur, porþelanuri, 

produse din metal

Asia

Centralã

Blãnuri, animale, 

covoare 

Porþelanuri, mãtãsuri, 

ceai

Atitudinea Chinei faþã de relaþiile cu Marea Britanie

O, rege, care trãiþi dincolo de mãri, solia pe care mi-aþi trimis-o

mi-a prezentat respectuos cererile voastre, determinate de umila

dorinþã de a vã împãrtãºi din binefacerile civilizaþiei noastre.

În ceea ce priveºte cererea de a acredita la Curtea mea un repre-

zentant pentru a supraveghea comerþul þãrii voastre cu China,

aceasta încalcã obiceiurile dinastiei mele ºi nu pot sã o aprob.

(...) Ca stãpân al lumii întregi, eu nu am decât o singurã dorinþã:

sã-mi îndeplinesc datoria faþã de stat. 

(Scrisoarea împãratului chinez Qien Long 

cãtre regele George al III-lea, 1794)

1

Comerþul portughez

în secolele al XVI-lea–al XVII-lea

Navele comerciale erau echipate de companii înfiinþate la Lisa-

bona, de obicei pentru perioade scurte, pentru câteva cãlãtorii.

Dreptul de a întemeia colonii era arendat persoanelor particu-

lare, portughezi sau chiar strãini, care obþineau venituri consi-

derabile. În fiecare an, în februarie sau în martie, o flotã de ºase

sau ºapte nave pleca spre Goa (India). Dupã ºapte–opt luni,

acestea reveneau încãrcate cu mirodenii. Era interzis strãinilor

sã facã afaceri pe coastele Indiei. În schimb, puteau face comerþ

în Brazilia – desigur, din cauza resurselor limitate din aceastã

þarã, iar negustorii francezi nu s-au sfiit sã profite de aceastã

îngãduinþã. Acest sistem a decãzut începând din 1550, din cauza

slãbiciunii navale portugheze: marina de rãzboi era mediocrã,

iar navele comerciale, de slabã calitate, naufragiau frecvent.

(dupã Jean Godechot, Istoria Atlanticului)

2

�Având în vedere legãturile comerciale ale Chinei cu regiunile

învecinate din Extremul Orient, expuse sintetic în tabelul C,

explicã atitudinea împãratului chinez faþã de Marea Britanie.

�Pe baza cunoºtinþelor anterioare, comparã situaþia Indiei ºi

a Chinei în raport cu Marea Britanie în secolul al XVIII-lea.

�Pornind de la informaþiile transmise de documentul 2, indicã re-

gulile aplicate de statul portughez în privinþa comerþului exterior. 

�*Cautã informaþii suplimentare despre situaþia politicã ºi demo-

graficã a Portugaliei în secolele al XV-lea–XVII-lea ºi explicã

motivele decãderii acesteia în raport cu alte puteri coloniale.



2.B. Civilizaþii extraeuropene

(secolele al XV-lea–al XVIII-lea)

Vechi civilizaþii în „Lumea Nouã”. Din secolul al XV-lea, Europa a

devenit principala beneficiarã a unui proces complex de deschidere cãtre

alte orizonturi teritoriale, în urma cãruia vaste spaþii geografice, altã datã

complet necunoscute, aveau sã fie descoperite ºi subordonate dominaþiei

puterilor coloniale europene (doc. 1, pag. 16).

În momentul sosirii europenilor, populaþiile de pe continentul ameri-

can se aflau încã în stadiul Preistoriei, ceea ce a facilitat cucerirea lor.

Cu toate acestea, locuitorii zonelor temperate, favorabile culturii porum-

bului, de pe platourile Mexicului de astãzi sau ale Anzilor Cordilieri, au

constituit civilizaþii agrare originale, aºa cum au fost cea maiaºã, aztecã

ºi incaºã (harta A, pag. 16). Localizaþi în Peninsula Yucatan din Mexic,

maiaºii au rãmas în istorie prin oraºele vaste, cu caracter sacru, constituite

în jurul templelor ºi altor spaþii cu destinaþie religioasã. În cursul secolului

al XIV-lea, ei au intrat sub dominaþia aztecilor. Trib nomad provenit din

nordul Mexicului, aztecii au fondat în 1345 oraºul Mexico (Tenochtitlan),

care avea sã devinã capitala unui imperiu puternic. Societatea aztecã era

una ierarhizatã ºi rãzboinicã, în care nobilii (rãzboinici ºi sacerdoþi)

dominau masa oamenilor de rând. În prima jumãtate a secolului al XVI-lea,

statul aztecilor a fost cucerit de spanioli ºi a fost transformat în colonie

a Regatului Spaniei. Imperiul incaºilor cuprindea actualele state Bolivia

ºi Peru. În fruntea statului se afla împãratul (Marele Inca), descendent al

Zeului Soare. Statul incaº avea o organizare specificã: cele 12 milioane

de locuitori (vorbind peste 500 de limbi diferite) erau conduºi de funcþio-

nari ºi preoþi, supravegheaþi de o armatã numeroasã ºi supuºi unor reguli

economice stricte (munca era obligatorie pentru toþi, producþia era centra-

lizatã în depozitele statului, de unde o parte era destinatã nevoilor statului

ºi nobilimii, o alta cultului religios, iar cea de-a treia, distribuitã populaþiei).

Teritoriul incaºilor a devenit parte a imperiului colonial spaniol.

Europenii ºi „Lumea Nouã“. Din secolul al XVI-lea, coloniºtii spanioli

ºi portughezi s-au instalat în teritoriile cucerite pe continentul american.

America a devenit, în fapt, o prelungire a Europei, fiind condusã dupã

modelul ºi instituþiile europene, având ca religie dominantã creºtinismul.

Se disting trei noi rute comerciale maritime, dominate exclusiv de europeni:

cea a mirodeniilor – aduse din India prin ocolirea Africii; cea a metalelor

preþioase (îndeosebi argint) aduse din Peru, prin Strâmtoarea Magellan,

cãtre Spania, ºi cea care lega Mexicul de Spania, traversând Atlanticul de

Nord. Imperiul colonial portughez se compunea (cu excepþia Braziliei, în

America de Sud) din zone de coastã, în Africa sau Asia. Toate coloniile

portugheze erau guvernate de funcþionari regali, supuºi, în principiu,

autoritãþii monarhului. Imperiul colonial spaniol era format din viceregate

supuse autoritãþii regale centrale. Monopolul comercial spaniol asupra

coloniilor era reglementat de Casa de Comerþ din Sevilla (din 1503).

Totodatã, s-a dezvoltat cu repeziciune aºa-numitul comerþ triunghiular,

între Europa, Africa ºi America (harta B, doc. 2, pag. 16).

Europenii ºi Orientul. Coloniile întemeiate de europeni începând din

secolul al XVI-lea au cuprins, în Asia, zonele de sud ºi sud-est ale conti-

nentului (Filipine, Indonezia, India, Birmania etc.), având asupra populaþiei

locale o influenþã redusã comparativ cu cele americane. Comunitãþile euro-

pene au rãmas, în general, izolate, mulþumindu-se mai degrabã cu avantajele

economice, iar civilizaþia orientalã ºi-a pãstrat trãsãturile specifice. 
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Vocabular

Repere cronologice

1. Elaboreazã un eseu de 150–200
de cuvinte cu titlul: Influenþe spa-

niole ºi portugheze pe continentul

american, ieri ºi azi.

2. Împreunã cu unul sau mai mulþi co-
legi, realizaþi o investigaþie privind
evoluþia uneia dintre civilizaþiile
precolumbiene. Cãutaþi informaþii
în surse documentare ºi în reþeaua
internet, apoi alcãtuiþi un text în
care sã expuneþi rezultatele inves-
tigaþiei. Dezbateþi în cadrul clasei
rezultatele activitãþii.

Teme de lucru

Urme ale civilizaþiei incaºe în Peru

1518–1522 – Spaniolii conduºi de
Hernan Cortes cuceresc Imperiul
Aztec.

1531–1535 – Spaniolii conduºi de
Francisco Pizzaro cuceresc Impe-
riul Incaº.

Comerþul triunghiular: dezvoltat între
secolele al XVI-lea ºi al XVIII-lea,
dominat de portughezi ºi de olan-
dezi, acest tip de comerþ avea trei
etape – schimbul de mãrfuri euro-
pene (þesãturi, podoabe, produse
mãrunte) contra sclavilor, în Africa;
apoi, în America, vânzarea scla-
vilor ºi cumpãrarea de produse tro-
picale; în final, vânzarea acestor
produse în Europa.



�
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A. Expediþii desfãºurate în Africa 

în secolul al XIX-lea

B. Împãrþirea colonialã a Africii 

la sfârºitul secolului al XIX-lea

�Pe baza cunoºtinþelor de istorie ºi
de geografie, dupã modelul hãrþii B,
realizeazã o hartã a Asiei în secolul
al XIX-lea, pe care sã înscrii principalele
colonii ºi zone de influenþã ale marilor
puteri europene.

D. Livingstone
(explorator 
al Africii, 
1813–1873)

Regele Belgiei, Leopold al II-lea, discurs, 1876

Deschiderea în faþa civilizaþiei a singurei zone din lume în care aceasta

nu este încã prezentã, înlãturarea tenebrelor ce acoperã populaþii întregi,

reprezintã o cruciadã demnã de acest secol al progresului. Trebuie sã

fixãm stindardul civilizaþiei în pãmântul Africii ºi sã luptãm împotriva

comerþului cu sclavi negri.

1

Georges Clemenceau, discurs, 1885

Nu existã un drept al naþiunilor zise superioare faþã de cel al naþiunilor

inferioare. (...) Sã nu încercãm sã ascundem violenþa sub numele ipocrit

de civilizaþie. Sã nu vorbim de drept ºi de misiune. Cucerirea despre care

vorbiþi este un abuz de forþã al civilizaþiei ºtiinþifice asupra civilizaþiei

rudimentare, în profitul pretinsului civilizator. Vorbind astfel de civilizaþie

înseamnã sã adãugãm violenþei, ipocrizia.

2

Jules Ferry, discurs, 1890

Între 1815 ºi 1859, Europa s-a mulþumit cu puþin: a fost epoca anexiu-

nilor modeste, zgârcite. Dar azi, o miºcare irezistibilã împinge marile

naþiuni europene la cucerirea noilor teritorii. Azi, anexãm continente,

împãrþim imensitatea ºi, mai ales, cucerim vastul continent negru.

3

Joseph Chamberlain, discurs, 1895

O naþiune acþioneazã precum un singur individ: ea are o misiune de

îndeplinit ºi noi nu putem sã ne abandonãm misiunea faþã de popoarele

aflate sub protecþia noastrã. 

Doar dominaþia noastrã poate asigura pacea, securitatea ºi

bunãstarea pentru atâþia dintre nefericiþii care nu au cunoscut niciodatã

aceste binefaceri. Îndeplinindu-ne opera civilizatoare noi ne împlinim

misiunea naþionalã, pentru binele veºnic al popoarelor aflate sub sceptrul

nostru imperial.

4

Împãratul german Wilhelm al II-lea, discurs, 1899

Dacã englezii vorbesc de o Greater Britain [o Britanie mai mare],

francezii despre o Nouvelle France [Noua Franþã] (…) noi avem, de

asemenea, dreptul la o Germanie mai mare. Eu nu înþeleg prin aceasta cã

noi vrem sã facem cuceriri, ci cã pretindem sã dezvoltãm paºnic comerþul

nostru ºi sã înmulþim punctele sale de sprijin (…).

5

Puncte de vedere asupra colonialismului,

în secolul al XIX-lea

� Indicã cel puþin douã asemãnãri ºi douã deosebiri între mesajele
transmise de documentele de mai sus.

�Precizeazã douã argumente de ordin economic ºi douã argumente de
ordin politic aduse, în documente, în favoarea stãpânirii coloniale.

�*Cautã informaþii suplimentare despre evoluþia imperiilor coloniale
francez, britanic ºi german în secolul al XX-lea ºi realizeazã o scurtã
prezentare a acesteia.

�**Organizaþi pe grupe de lucru, cãutaþi informaþii suplimentare despre
imperiile coloniale din secolul al XIX-lea ºi comparaþi modul de orga-
nizare ºi de relaþionare cu populaþiile autohtone în cadrul acestora.



2.C. Europenii ºi noile lumi (secolul al XIX-lea)

Implicarea colonialã a marilor puteri europene în secolul al XIX-lea.

Nevoia de a gãsi resurse de materii prime ºi regiuni de colonizare pentru

populaþia în creºtere a marilor puteri europene a fost principalul factor

al imperialismului colonial. În Africa ori în Asia, ocupaþia colonialã, exer-

citatã prin administrare directã sau prin intermediul conducãtorilor locali,

a adus cu sine adeseori exploatarea populaþiei autohtone ºi discriminarea

politicã, socialã ºi economicã a acesteia (doc. 1–5, pag. 18).

În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, competiþia colonialã s-a

accentuat, aceasta fiind însoþitã de constituirea unor adevãrate grupuri

de presiune, financiare sau chiar religioase, care acþionau pentru impulsio-

narea anexiunilor coloniale. Descoperirea þinuturilor încã necercetate

a dus la înmulþirea societãþilor de geografie, ce susþineau activitatea

exploratorilor, printre care s-au numãrat Verney Cameron sau David

Livingstone, ºi a asociaþiilor coloniale (cum ar fi Liga Federalã Imperialã,

în Marea Britanie, Asociaþia Colonialã, în Germania, Comitetul Africii

Franceze, în Franþa) (hãrþile A ºi B, pag. 18). Dar stãpânirea colonialã a

implicat ºi investiþii economice în zonele ocupate, evidenþiate de cãile

ferate, porturile, oraºele ºi zonele industriale construite, care însã au

provocat ºi o anumitã disoluþie a structurilor sociale tradiþionale.

Puterile coloniale ºi continentul african. Reglementarea statutului

regiunilor coloniale din Africa s-a realizat, în mare mãsurã, cu prilejul

Conferinþei de la Berlin (1884–1885). La stabilirea zonelor de dominaþie

au contribuit ºi expediþiile de cercetare a Africii, desfãºurate de explora-

torii europeni. Astfel, acþiunile lui Savorgnan de Brazza s-au aflat la origi-

nea stãpânirii franceze în Congo, iar expediþiile lui Henry Morton Stanley

au favorizat constituirea coloniei belgiene Congo. 

La sfârºitul secolului al XIX-lea, Anglia controla Egiptul ºi deþinea

Sudan, Nigeria, Coasta de Aur (în Africa de Vest), Kenya, Africa de Sud;

Franþa stãpânea teritorii întinse din Africa de Nord-Vest ºi de Vest, cum

ar fi Maroc, Algeria, Tunisia, Africa Occidentalã Francezã (Mauritania,

Senegal, Coasta de Fildeº, Dahomey º.a.), Africa Ecuatorialã Francezã

(Congo francez), Madagascar; Italia deþinea Libia, Eritreea ºi partea

de sud a Somaliei. Implicatã mai târziu în lupta pentru colonii, Germania

ocupa, la rândul ei, teritorii africane. Portugalia deþinea Angola ºi Mozambic.

Politica europeanã în Asia. În secolul al XIX-lea, o parte a teritoriilor

asiatice se afla sub stãpânirea directã a marilor puteri europene. India a

devenit treptat o colonie a Marii Britanii. Înfrângerea rãscoalei militarilor

indieni înrolaþi în armata britanicã (ºipaii), în 1857, a marcat reorganizarea

instituþionalã a Indiei ºi accentuarea controlului asupra acesteia, ulterior

fiind ocupate Birmania ºi Malaysia. 

Regiunea indonezianã a fost împãrþitã în douã zone de influenþã: bri-

tanicã ºi olandezã. Franþa a reuºit sã-ºi instaureze controlul asupra unei

mari pãrþi a Indochinei (Indochina Francezã). 

În urma presiunilor britanice, prin tratatul de la Nankin, din 1842,

o serie de porturi chineze au fost deschise comerþului european. În acelaºi

an, Marea Britanie a obþinut din partea Chinei portul Hong Kong.

Cu timpul, þara a fost împãrþitã în zone de influenþã ale marilor puteri. 

Printr-o politicã de modernizare rapidã, în timpul „Erei Meiji” (a Luminii),

inaugurate în 1868, Japonia a reuºit sã evite dominaþia externã ºi sã se

afirme ca o mare putere la începutul secolului al XX-lea.

�
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Imperialism: politicã vizând exerci-
tarea dominaþiei unui stat asupra
altuia mai puþin dezvoltat.

Vocabular

1857 – Rãscoala ºipailor din India,
îndreptatã împotriva dominaþiei
britanice.

1867 – Franþa încheie cucerirea
Indochinei.

1876 – Regina Victoria a Marii Britanii
este proclamatã împãrãteasã a
Indiei.

1884–1885 – Conferinþa de la Berlin
(caracter colonial).

Repere cronologice

1. Pe grupe de lucru, prezentaþi, în
scris, argumente pro ºi contra stã-
pânirii coloniale în  Africa ºi Asia,
din punctul de vedere al marilor
puteri europene ºi, respectiv, al
autohtonilor.

2. *Scrie o prezentare a unei opere
literare inspirate din lumea colo-
nialã a secolului al XIX-lea, având
în vedere: subiectul, elementele de
civilizaþie colonialã prezentate,
atitudinea autorului în favoarea
sau împotriva politicii coloniale. 

3. *Realizeazã o investigaþie privind
urmãrile politicii coloniale din se-
colul al XIX-lea pentru lumea de azi. 

Teme de lucru

Aºezare colonialã din Africa, 
la mijlocul secolului al XIX-lea (litografie)



��� I. Studiu de caz �

*Cãlãtori strãini despre civilizaþia din spaþiul românesc, 

în Evul Mediu ºi la începuturile modernitãþii

1. Anton Verancsics, 

umanist maghiar, 

despre resursele spaþiului

românesc (sec. al XVI-lea)

Aceastã þarã negreºit, aºa precum

este întãritã pe dinãuntru de felurite

obstacole ba ale munþilor, ba ale

apelor ºi drumurilor ºi e pãzitã în

afarã, în toate direcþiile de munþii

cei mai înalþi ºi mai abrupþi, cum

dacã ar fi înconjuratã de zidurile

cele mai puternice (tot astfel) în-

drãznesc sã spun cã ar putea sin-

gurã ºi prin ea însãºi sã îndestuleze

cu grâne în cea mai mare parte

puterea turceascã ºi sã o întreþinã

cu ajutoare bãneºti, atât de mã-

noasã este în bucate, îmbelºugatã

în vii, bogatã în vite ºi plinã de tot

felul de minereuri de metal ºi de

sare. Apoi turcii ar cerceta cu mai

mare silinþã ºi sârguinþã mãrun-

taiele acestui pãmânt decât ai noºtri,

care au fost lipsiþi de oameni, de

bani ºi orice mijloace, ca sã nu zic

cã acestea au fost irosite cu desã-

vârºire de neîncetatele lupte în afarã

ºi rãscoale dinãuntru.

2. Oraºul Târgoviºte, vãzut de Francesco della Valle

(sec. al XVI-lea) 

Târgoviºtea este un oraº nu prea mare, aºezat în ºes ºi înconjurat de

ziduri. Castelul din acel oraº, în care locuieºte domnul þãrii, e împrejmuit

cu pari de stejar foarte groºi. Locuitorii trãiesc dupã legea ortodoxã ºi se

îmbracã în haine lungi, purtând pe cap cãciuli. Limba lor e puþin deose-

bitã de limba noastrã italianã: ei îºi zic în limba lor romani, spunând cã au

venit din vremuri strãvechi, de la Roma, pentru a se aºeza în aceastã þarã.

3. Þãrile Române, descrise de cãlãtorul de la Croix (1676)

Þãrile numite acum Moldova ºi Valahia nu formau în vechime decât o

singurã provincie a dacilor, numitã Valahia, care era împãrþitã în cea de

sus ºi cea de jos de un râu care le despãrþea. (...) Astãzi sunt douã prin-

cipate deosebite (...). Vremurile de pace sau de rãzboi fac sã creascã sau

sã scadã numãrul locuitorilor, deoarece cei mai mulþi dintre ei se retrag

în Transilvania ºi nu se întorc pânã când þara lor nu începe sã se

restabileascã, în urma pãcii. Aceste douã provincii sunt foarte îmbelºugate

(...) au ºi o viaþã comercialã foarte intensã, slujind ca loc de tranzit pentru

Polonia, Ungaria, Þara Tãtãreascã ºi Rusia, unde fac negoþ pe timp de

pace. Dunãrea înlesneºte mult acest comerþ (...).

Aspecte relatate de cãlãtorii strãini în Þãrile Române

Cunoaºterea istoriei spaþiului românesc în Evul Mediu ºi la

începuturile modernitãþii datoreazã mult informaþiilor reþinute

ºi transmise de cei care au cãlãtorit în epocã în Þãrile Române.

Mãrturiile cãlãtorilor strãini sunt expresia curiozitãþii, dorinþei

de cunoaºtere a unui spaþiu geografic nou pentru ei, exprimând,

adeseori, viziuni ºi atitudini neaºteptate, ce pot fi explicate prin

diferenþele de culturã ºi de civilizaþie.

Unii dintre aceºti cãlãtori strãini erau diplomaþi, militari,

negustori, misionari, alþii erau cãrturari de aleasã culturã, artiºti,

profesori sau medici. Relatãrile lor sunt uneori rapoarte oficiale

cãtre statele sau instituþiile care i-au trimis în Þãrile Române,

alteori sunt crâmpeie ale corespondenþei personale sau ale

memoriilor. 

Aspectele observate ºi relatate de cãlãtorii strãini în spaþiul

românesc sunt diversificate. Astfel, unele mãrturii descriu

peisajul ºi resursele naturale, evidenþiind bogãþia locurilor ºi

oportunitãþile de comerþ. Altele se opresc asupra oamenilor,

a obiceiurilor, religiei, modului de viaþã, istoriei ºi originii

locuitorilor, evidenþiind elementele de latinitate. O importanþã

deosebitã o au relatãrile care privesc aspectele politice ºi mili-

tare: ceremonialul curþii domneºti, alcãtuirea instituþiilor locale,

statutul Þãrilor Române la un moment dat, obligaþiile faþã

de Imperiul Otoman.

Þara Româneascã, litografie 
de la sfârºitul secolului al XV-lea
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*Pe grupe de lucru, analizaþi docu-
mentele de pe paginile 20–21,
apoi organizaþi o dezbatere cu
tema Imaginea românilor ºi a spa-

þiului românesc vãzutã de cãlãtorii

strãini, în cursul cãreia sã eviden-
þiaþi: principalele aspecte (eco-
nomice, politice, de civilizaþie) re-
latate de documente, asemãnãrile
ºi deosebirile dintre informaþiile
oferite de acestea, credibilitatea
ºi validitatea surselor în raport
cu evenimentele descrise. 

Temã de lucru

Cãlãtori strãini din secolele al XVI-lea–al XVIII-lea

În secolul al XVI-lea, umanistul Anton Verancsics, prieten al

lui Erasmus din Rotterdam, realizeazã o prezentare a Transil-

vaniei ºi a locuitorilor ei. În acelaºi secol, Francesco della Valle,

originar din Padova, Pierre Lescalopier sau Franco Sivori,

secretarul domnitorului Þãrii Româneºti, Petru Cercel, cãlã-

toresc prin Þãrile Române, oferind, în scrierile lor, informaþii

despre aºezãrile întâlnite, despre obiceiurile de la Curtea

domneascã ºi despre tradiþiile religioase ale românilor. 

Un secol mai târziu, Paul de Alep îl însoþeºte pe patriarhul

Antiohiei, Macarie, într-o cãlãtorie în Þara Româneascã ºi

Moldova, la invitaþia domnitorului Moldovei, Vasile Lupu,

prilej pentru a descrie comportamentul curtenilor, al preoþilor

din Þãrile Române, ceremoniile religioase. 

Printre cãlãtorii de la sfârºitul secolului al XVII-lea ºi înce-

putul secolului al XVIII-lea s-au numãrat misionari, ca Antide

Dunot, Philippe Avril, Francesco Renzi, aflaþi în trecere prin

Transilvania ºi Moldova, secretarul domnitorului Constantin

Brâncoveanu, Nicolo da Porta (angajat apoi în serviciul lui ªtefan

Cantacuzino ºi al lui Nicolae Mavrocordat), Anton Maria del

Chiaro, de asemenea aflat în slujba lui Constantin Brâncoveanu,

care a cunoscut direct realitãþile Þãrii Româneºti, unde s-a aflat

între anii 1710 ºi 1716. Lui i se datoreazã una dintre cele mai

importante relatãri despre modul de viaþã al epocii. Spre sfâr-

ºitul secolului al XVIII-lea, în condiþiile complexe ale rãzboaielor

ruso-austro-otomane, dar ºi ale amplificãrii relaþiilor cu lumea

europeanã, relatãrile cãlãtorilor strãini devin tot mai nume-

roase, surprinzând o civilizaþie în schimbare.

Aspect din Bucureºti, 
secolul al XVII-lea (litografie)

5. Edmund Chishull, despre Constantin Brâncoveanu (1701)

Numele domnului este Constantin Basarab. El este un sprijinitor al

ordinei ºi disciplinei în þarã, un ctitor al renaºterii arhitecturii, un

ocrotitor al învãþãturii ºi la Bucureºti ºi în celelalte locuri din Principat

în care a introdus douã sau trei tiparniþe, ºi de aici a scos o serie de cãrþi

de folos pentru luminarea ºi edificarea ortodoxiei.(...) Este de o fire

blândã ºi îndatoritoare, mãrinimos, grijuliu de educarea familiei sale ºi

un mare ocrotitor al religiei ºi prin urmare darnic în cheltuielile pentru

tipar, ºi împãrþirea de cãrþi, ridicarea de mãnãstiri, împodobirea bise-

ricilor ºi alte fapte evlavioase. 

6. Þara Româneascã, 

descrisã de Anton Maria del

Chiaro (sec. al XVIII-lea)

Din Transilvania se trimit pe pã-

ºunile din Þara Româneascã cirezile

de cai ºi turmele de porci ºi de oi.

Din Þara Româneascã se aprovi-

zioneazã Veneþia cu cearã ºi carne,

precum ºi bucãtãria sultanului cu

unt ºi miere în mare cantitate. (…) 

Îºi zic, în limba lor, români ºi nu-

mesc patria lor, adicã Valahia, Þara

Româneascã, iar limba lor, limba

româneascã, ºi de fapt, dacã mai

sunt de cei care s-ar îndoi cã româ-

nii se trag din romanii care s-au

stabilit aici în colonii, sã observe cu

atenþie limba lor ºi vor recunoaºte

cã limba româneascã nu este altceva

decât pur ºi simplu o deformare a

limbii latine.

4. Moldova, vãzutã de cãlãtorul iezuit Philippe Avril (1694)

Moldova este una dintre þãrile cele mai frumoase ºi mai fermecãtoare

din Europa. Aici vezi câmpii întinse, udate de mai multe râuri, dintre care

cel mai însemnat este Moldova, ce ºerpuieºte aproape ca Sena, ºi pare

cã prin toate cotiturile sale cautã sã rãspândeascã pretutindeni belºugul.

Dar trupele pe care le trimit neîncetat ºi unii ºi alþii au pustiit-o în aºa

mãsurã, încât în multe locuri stã pãmântul nelucrat, pentru cã n-au mai

rãmas locuitori care sã-l munceascã, ºi mai ales în partea de rãsãrit, care

se mãrgineºte cu þara tãtãreascã, unde þãranii ºi toþi aceia care nu

locuiesc în vreun oraº întãrit, sunt nevoiþi a-ºi face bordeie sub pãmânt,

pentru a scãpa de furia acestor duºmani neîmpãcaþi cu tot ce e creºtin.
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Mãrturii ale cãlãtorilor români

Spãtarul Nicolae Milescu, despre regiunea Baikal

Baikalul poate fi numit ºi mare, pentru cã din el porneºte marele râu

Angara, care, unindu-se cu Eniseiul ºi cu alte râuri, se varsã în oceanul

cel mare. De asemenea (…) este foarte întins în lungime ºi în lãþime ºi este

foarte adânc. Dar se poate spune cã este ºi lac, deoarece apa lui este

dulce ºi nu sãratã. (…) De-a lungul lui se navigheazã cu corãbii mari cu

pânze cam zece, douãsprezece sau mai multe zile. (...) La amiazã, am sosit

într-un oraº mare, cu clãdiri din piatrã. Acolo, lângã oraºul cel mare se

înalþã o mãnãstire însemnatã a credinþei lor; împrejmuirea ei este zugrã-

vitã. În faþa porþii sunt aºezaþi doi oameni ciopliþi în piatrã, care þin cu

mâna un cal mare, înºeuat. Când intri în curte, pe partea dreaptã, se vede

un clopot mare ºi pe partea stângã, o tobã, cu membranele întinse la ambele

capete. În mijlocul ogrãzii se înãlþa marea mãnãstire, în centrul cãreia era

un idol uriaº, care semãna cu un împãrat, având coroanã pe cap.

(Spãtarul Nicolae Milescu, Jurnal de cãlãtorie în China, 1675)

1

Dinicu Golescu, despre dezvoltarea industriei

Aceastã mulþime de fabrici sunt în toate þinuturile europeneºti, cãci cu

aceste fabrici fiecare stãpânire îºi foloseºte norodul; de aceea fac felurimi

de ajutoare acelora ce întemeiazã fabrici, iar nu dimpotrivã, sã le ia

domnii bani pentru cã au fabrici. Mare pagubã este pentru o þarã de a-ºi

scoate tot materialul nefabricarisit, vânzându-l în alte þãri cu un prost

preþ, ºi apoi sã îl cumpere iarãºi cu un preþ de 30 de ori mai mare! 

ªi cãci nãdejdea este nedespãrþitã de omul ce se aflã încã pe pãmânt,

aceastã nãdejde având ºi eu, mã bucur nãdãjduind cã negreºit va veni

vremea întru care Patria mea, nu zic puþini ani, sã se asemuiascã întocmai

cu oraºele cele mari ce am vãzut.

(Dinicu Golescu, Însemnare a cãlãtoriei mele, 1826)

2

Progresul economic în viziunea lui Ion Ghica

Secolul în care trãim este realizarea progresului social condus de pro-

gresul raþionalismului. (...) Acest progres îºi are originea în muncã. Prin

muncã produsele brute ale pamântului dobândesc valori însutite ºi înmiite.

Câteva grame de lânã sau de mãtase brutã de o valoare de câteva centime

devin, prin munca lucrãtorilor meºteri, stofe de o valoare de mii de franci;

o bucãþicã de fier de o centimã, transformatã în arcuri de ceasornice,

valoreazã douã mii de franci (...). Puterea unui stat merge mai totdeauna

mânã în mânã cu bogãþia locuitorilor ºi este cu atât mai respectat cu

cât locuitorii lui produc mai mult ºi mai ieftin ºi cu cât exportã mai mult

în alte þãri, (...) pe când exportul unui locuitor din România nu trece

de ºaizeci de franci, exportul þãrii fiind abia de trei sute de milioane.

(Ion Ghica, Schiþe politice, 1892)

3

Nicolae Iorga, despre românii din Fãgãraº

Aici casele au chipul românesc ºi sunt ridicate în mijlocul unei curþi mai

mari. La portiþele slab sãpate în flori ºi cruci rãsar feþe foarte frumoase

de copii bãlani cu bãrbia prelungã ºi ochii albaºtri duioºi. Preotul e un

gospodar vestit pentru hãrnicia ºi avutul sãu, ºi în casa lui, împodobitã

cu cele mai strãlucite lucruri de mânã, þesute de însãºi doamna preoteasã,

dupã închipuirea ei ºi cu un „rãzboiu” ca oricare altele, nu lipsesc decât

acele cãrþi ºi reviste româneºti care nu trebuie sã fie lipsã din casa nici

unui îndreptãtor ºi fruntaº al poporului. De altminterea, pânã acuma nu

le-am vãzut nici aiurea, ºi inima mi se strânge de durere (...).

(Nicolae Iorga, Neamul românesc în Ardeal ºi Þara Ungureascã la 1906)

4
�Analizeazã documentele 1–4 ºi indicã

domeniile de interes abordate de
autorii lor.

�Comparã documentele 2 ºi 3 în pri-
vinþa elementelor comune ºi explicã
apariþia acestora.

�Explicã, pe baza cunoºtinþelor de isto-
rie, situaþia întâlnitã de Nicolae Iorga
în Transilvania ºi descrisã în docu-
mentul 4.

Þãrani din Transilvania, la începutul
secolului al XX-lea (fotografie de apocã)

Braºovul în secolul al XIX-lea
(litografie)
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� I. Popoare ºi spaþii istorice ���

3. Cãlãtori români, acasã ºi în lume

Cãlãtori români în secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea. Unul dintre

cãrturarii de seamã ai Moldovei medievale, Nicolae Milescu Spãtarul,

a realizat, în a doua jumãtate a secolului al XVII-lea, o serie de cãlãtorii

în Imperiul Otoman, Suedia, Franþa, Ungaria, Polonia. În 1671, a ajuns

la curtea þarului Aleksei Mihailovici al Rusiei. Dupã patru ani, þarul i-a

încredinþat misiunea de a conduce o solie la împãratul Chinei. Nicolae

Milescu a oferit, în principalele sale lucrãri, Jurnal de cãlãtorie în China

ºi Descrierea Chinei, informaþii preþioase despre populaþiile Siberiei ºi

ale Chinei, teritorii aproape necunoscute europenilor vremii. În relatãrile

sale, Nicolae Milescu a descris atât aspecte politice, cât ºi geografice,

religioase ºi culturale din regiunile în care a cãlãtorit (doc. 1, pag. 22).

La sfârºitul aceluiaºi secol ºi la începutul celui urmãtor, ºi-a desfãºurat

activitatea Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei (1693; 1710–1711),

savant ºi literat. A cãlãtorit în Imperiul Otoman ºi în Rusia ºi a elaborat

opere de mare valoare ºtiinþificã ºi literarã precum Divanul sau gâl-

ceava înþeleptului cu lumea (1698), Istoria ieroglificã (1703–1705),

Creºterea ºi descreºterea Curþii otomane (1714–1716), Hronicul vechimei

a româno-moldo-vlahilor (1719–1722). În timpul exilului sãu în Rusia,

a scris lucrarea Descrierea Moldovei (1714–1716), realizând, cu acest

prilej, prima hartã a Moldovei. Lucrarea, având caracter monografic,

cuprinde prezentarea reliefului þãrii, a organizãrii politice ºi instituþionale,

dar ºi informaþii etnografice ºi folclorice.

Cãlãtorii în spaþiul românesc ºi în lume în secolul al XIX-lea ºi în

primele decenii ale secolului al XX-lea. Gustul pentru cãlãtorie ºi pentru

observarea spaþiilor geografice ºi de civilizaþie, dezvoltat în secolul

al XIX-lea, s-a manifestat ºi în spaþiul românesc. Cãlãtorii exploreazã

þinuturile locuite de români cu tot atât interes ca ºi pentru cele din Europa

sau din afara ei, relatãrile lor contribuind la dezvoltarea orizontului de

cunoaºtere. Adeseori, observaþiile fãcute în timpul cãlãtoriilor au devenit

prilej de reflecþie asupra realitãþilor româneºti, a trãsãturilor de civilizaþie

ºi de organizare politicã autohtone. 

În prima jumãtate a secolului al XIX-lea, Dinicu Golescu, descendent

al unei vechi familii boiereºti din Þara Româneascã, a scris, în urma vizi-

telor sale în regiuni din Europa Centralã ºi de Vest, un jurnal de cãlãtorie –

Însemnare a cãlãtoriei mele, în care observaþia asupra civilizaþiei euro-

pene se împleteºte cu referiri la obiceiurile româneºti, adevãratã frescã

a epocii sale (doc. 2, pag. 22). Ulterior, Ion Ghica, în Amintiri din pri-

begie, a relatat aspecte ale lumii europene, punând însã accentul pe

descrierea societãþii româneºti (doc. 3, pag. 22). 

La cumpãna secolelor al XIX-lea–al XX-lea, spaþiul românesc a fost

prezentat în operele lui Alexandru Vlahuþã (România pitoreascã, 1901),

Nicolae Iorga (Neamul românesc în Ardeal ºi Þara Ungureascã la 1906),

Calistrat Hogaº (Pe drumuri de munte, 1912–1921) (doc. 4, pag. 22).

Un loc aparte printre cãlãtorii români îi revine savantului Emil Racoviþã.

Profesor la Universitatea din Cluj, acesta a participat, pe nava Belgica, la o

expediþie în Antarctica (1897–1899), alãturi de celebrul explorator al lumii

polare, Roald Amundsen. Totodatã, Racoviþã a explorat peste 800 de peºteri

din Europa ºi din Asia, punând bazele biospeologiei.

În prima jumãtate a secolului al XX-lea, jurnalistul Mihai Tican-Rumano

descria, în articole de presã ºi cãrþi de cãlãtorie, aspecte de culturã ºi

civilizaþie, surprinse în spaþiul românesc, dar mai ales în America de Sud,

Europa de Vest ºi Africa.

Biospeologia: ramurã a ºtiinþelor bio-
logice, care studiazã vieþuitoa-
rele din peºteri. Emil Racoviþã a
pus bazele acestei ºtiinþe prin lu-
crarea sa Eseu asupra proble-

melor biospeologice (1907).

Vocabular

1675–1678 – Cãlãtoria lui Nicolae
Milescu Spãtarul în Siberia ºi  în
China.

1714 – Dimitrie Cantemir devine
membru al Academiei din Berlin.

1824–1826 – Cãlãtoriile lui Dinicu
Golescu prin Europa.

1897–1899 – Participarea lui Emil
Racoviþã la expediþia navei Belgica.

Repere cronologice

1. Cautã informaþii despre unul dintre
cãlãtorii români din secolele al
XVII-lea–al XIX-lea ºi realizeazã o
fiºã biograficã a acestuia.

2. *Pornind de la evoluþia istoricã a
Þãrilor Române în secolul al XIX-lea,
explicã, într-un eseu de 150–200
de cuvinte, interesul manifestat de
cãlãtorii români pentru civilizaþia
europeanã.

Teme de lucru

Nava Belgica, cu care Emil Racoviþã 
a cãlãtorit spre Antarctica

(litografie)



��� I. Evaluare �

� Acum ºtii:

� Sã argumentezi romanitatea românilor.
� Sã explici etapele etnogenezei ro-

mâneºti.
� Sã descrii impactul marilor descope-

riri geografice din secolele al XV-lea–
al XIX-lea asupra civilizaþiilor autoh-
tone ºi asupra evoluþiei relaþiilor dintre
Europa ºi lumea extraeuropeanã.

� Sã prezinþi activitatea cãlãtorilor
români din secolele al XVII-lea– 
al XIX-lea.

� Citeºte:

Brãtianu, Gh., Marea Neagrã, de la

origini, pânã la cucerirea oto-

manã, Bucureºti, 2000.

Brãtianu, Gh., O enigmã ºi un miracol

istoric: poporul român, Bucureºti,

1988.

Constantiniu, F., O istorie sincerã a

poporului român, Bucureºti, 1997.

Iordache, A., Goleºtii. Locul ºi rolul

lor în istoria României, Bucureºti,

1979.

Milescu-Spãtarul, N., Jurnal de cã-

lãtorie în China, Chiºinãu, 2002.

Tican-Rumano, M., Peste mãri ºi

þãri, Bucureºti, 1975.

� Viziteazã:

Muzeul Naþional de Istorie a României,

Bucureºti.

Muzeul de Arheologie din Constanþa.

� Pagini web:

www.mnir.ro (pagina Muzeului Na-

þional de Istorie)

www. mooldoo.com (pagina dedicatã

marilor exploratori)

Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare

I. Formaþi grupe de câte 4–5 elevi. Pornind de la documentele de mai jos,
formulaþi în cadrul grupurilor rãspunsuri comune cerinþelor, apoi comparaþi
ºi comentaþi în clasã soluþiile gãsite.

Comerþul britanic în secolul al XVIII-lea

A. Londra este în mod sigur cel mai mare port comercial din lume, iar

negustorii sãi sunt organizaþi în mai multe companii puternice. Prima dintre

ele este The East India Company, care aduce din Asia ceai, porþelanuri,

mãtase, bumbac, mirodenii. A doua este The South Sea Company, care face

comerþ cu Spania ºi Mexic. Cea de a treia este compania Levantului, care face

afaceri cu pielãrie, þesãturi, mãtãsuri ºi cafea din Persia ºi Arabia. The Africa

Company expediazã tot felul de mãrfuri spre þãrile africane, îndeosebi pro-

duse metalurgice. Cumpãrã în schimb fildeº, aur ºi sclavi negri pe care îi

oferã apoi plantaþiilor americane. 

(Cesar de Saussure, Vedere asupra Angliei, 1730)

B. Comerþul, care i-a îmbogãþit pe cetãþenii Angliei, le-a adus acestora

libertatea, iar aceastã libertate a contribuit, la rândul ei, la dezvoltarea

comerþului; pe acest fapt se bazeazã mãreþia statului. Comerþul a dus la

constituirea treptatã a forþelor navale prin care englezii stãpânesc mãrile. (...)

Posteritatea va afla poate, cu surprindere, cã o insulã micuþã, care nu deþine

decât puþin plumb, niºte cupru, ceva lânã, a devenit, prin intermediul comerþului

ei, suficient de puternicã pentru a trimite, în 1723, trei flote concomitent în

trei direcþii ale lumii, una în Gibraltar, cucerit ºi apãrat cu armele, alta la

Porto-Bello, pentru a smulge regelui Spaniei comorile Indiei ºi cea de a treia

în Marea Nordului, pentru a împiedica puterile nordice sã se lupte între ele.

(Voltaire, Scrisori filosofice)

1. Pe baza documentului A, realizaþi o schemã a principalelor direcþii 
ale comerþului exterior britanic.

2. Indicaþi, în documentul B, cel puþin douã consecinþe politico-militare
ale dezvoltãrii comerþului britanic.

3. Prezentaþi, pe baza cunoºtinþelor anterioare de istorie, evenimentele
la care face aluzie fragmentul evidenþiat în documentul B.

�

�
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FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup

I. Defineºte urmãtorii termeni: teorie istoriograficã; etnogenezã.
II. Ordoneazã cronologic urmãtoarele fapte istorice: a) semnarea tratatului

de la Tordesillas; b) prima cãlãtorie întreprinsã de Cristofor Columb peste
Atlantic; c) instalarea portughezilor în insulele Azore; d) desfãºurarea
comerþului triunghiular.

III. Citeºte cu atenþie textul de mai jos, apoi rãspunde cerinþelor:
Stolnicul Constantin Cantacuzino, despre originea românilor

Iarã noi într-alt chip de ai noºtri ºi de toþi câþi sunt rumâni, þinem ºi credem,

cã valahii, cum le zic ei, iarã noi, rumânii, suntem adevãraþi romani ºi aleºi

romani în credinþã ºi în bãrbãþie, den carii Ulpie Traian i-au aºezat aici în urma

lui Decheval; ºi apoi ºi alalt tot ºireagul împãraþilor aºa i-au þinut ºi i-au lãsat

aºezaþi aici ºi dintr-acelora rãmãºiþã sã trag pânã astãzi rumânii aceºtia.

(Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Þãrii Româneºti)

1. Menþioneazã, pe baza textului, o acþiune întreprinsã de unul dintre împã-
raþii romani în Dacia.

2. Precizeazã, pe baza textului, un alt nume dat românilor, în Evul Mediu.
3. Indicã trei argumente de ordin istoric pentru explicarea continuitãþii

daco-romanilor la nordul Dunãrii, dupã retragerea aurelianã.

Cetatea Alba Iulia
(litografie, secolul al XVII-lea)



Studiind acest capitol, îþi

vei dezvolta urmãtoarele

competenþe:

� Construirea unor explicaþii ºi argumente

intra- ºi multidisciplinare cu privire la

evenimente ºi procese istorice.

� *Utilizarea termenilor/conceptelor speci-

fice istoriei în contexte care implicã

interpretãri ºi explicaþii interdisciplinare.

� Descoperirea constantelor în desfãºu-

rarea fenomenelor istorice studiate.

� **Compararea ºi evaluarea unor argu-

mente diferite în vederea formulãrii unor

judecãþi proprii.

� *Analizarea mesajelor transmise de surse

istorice variate prin compararea termi-

nologiei folosite.

� Integrarea cunoºtinþelor dobândite în

medii non-formale de învãþare în ana-

liza fenomenelor studiate.

� *Analizarea punctelor de vedere simi-

lare, opuse ºi complementare în legã-

turã cu fenomenele istorice studiate.

� Realizarea de conexiuni între infor-

maþiile oferite de sursele istorice ºi de

contextul vieþii cotidiene.

��

Oamenii,

societatea ºi

lumea ideilor

Capitolul II
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��� II. Aplicaþii �

A. Plata secerãtorilor, picturã de L. L’Hermitte (1882) B. Evoluþia populaþiei în oraºe europene (sec. XVIII–XIX)

Întemeierea unui oraº german (1120)

Sã fie ºtiut de toþi cã eu, Conrad, am întemeiat un târg

pe propriul meu domeniu, la Friburg. Am decis sã pri-

mesc aici negustori ºi locuitori veniþi de oriunde. Fiecãrui

negustor i-am acordat un loc unde sã-ºi ridice propria

clãdire. Fiecare trebuie, pentru aceasta, sã-mi plãteascã

taxa anualã. Dacã vreunul dintre orãºenii mei va muri,

soþia ºi copiii sãi vor avea drept de moºtenire. Locuitorii

îºi vor alege singuri conducãtorii ºi orice pricinã va fi

judecatã potrivit dreptului comercial.

1

Prosper Duvergier de Hauranne, despre Irlanda

Când strãbaþi Irlanda, douã lucruri te izbesc în primul

rând: imensitatea proprietãþilor ºi dimensiunile infime

ale gospodãriilor þãrãneºti... Cel care primeºte renta este

adesea stãpân peste treizeci de mii, patruzeci de mii, o

sutã de mii de acri de pãmânt; altul supravieþuieºte pe un

acru sau o jumãtate de acru. Între aceste douã trepte ex-

treme ale scãrii se gãsesc patru sau cinci middlemen, ierar-

hie opresivã a cãrei greutate apasã în întregime asupra

sãrmanului cultivator. În aceastã þarã fãrã perspective,

fãrã industrie, pãmântul e unica resursã: e o luptã sã obþii

un colþiºor cu orice preþ. Aºa se face cã de îndatã ce o

colibã devine liberã, de îndatã ce o fâºie de pãmânt

rãmâne fãrã stãpân, douãzeci de familii ºi le disputã.

Câºtigã cel ce oferã mai mult. În curând se nasc copii,

cresc, se cãsãtoresc la rândul lor, ºi tatãl trebuie sã le

împartã fãrâme din bucãþica lui de pãmânt.

(Prosper Duvergier de Hauranne, 

Scrisori asupra situaþiei din Irlanda, 1827)

3

Istoricul francez Jules Michelet, 

despre atracþia lumii urbane (1846)

Þãranul vede cum, treptat, îºi pierde puþinul pãmânt,

care duce cu el anii grei de muncã, de economii ºi sacri-

ficii. Îl invidiazã din plin pe muncitor, care este un ade-

vãrat burghez pentru omul de la þarã. Pe muncitor îl vede

plimbându-se duminica îmbrãcat ca un „domn”. Legat

de pãmântul lui, þãranul crede cã cel ce este stãpân pe

meseria lui, care munceºte fãrã sã-i pese de anotimpuri,

de îngheþ sau de grindinã, este liber ca pasãrea. El nu

ºtie, ºi nu vrea sã ºtie nimic, despre greutãþile munci-

torului de la oraº.

4

Ucazul þarului Petru cel Mare (Rusia, 1721)

Negustorilor (...) le-a fost opritã cumpãrarea de sate

din pricinã cã pe atunci aceºtia nu aveau niciun fel de

întreprindere pentru folosul statului, în afara comerþului;

astãzi însã, potrivit ucazului nostru, foarte mulþi au început

sã construiascã felurite manufacturi spre sporirea folo-

sului statului, ºi anume: manufacturi de argintãrie, de

aramã, de fier, de ace ºi altele, la care se mai adaugã ma-

nufacturile de prelucrat mãtasea, de pânzeturi ºi posta-

vuri, dintre care multe au ºi început sã lucreze. De aceea,

pentru înmulþirea lor, se îngãduie, prin acest ucaz al nostru,

atât nobilimii cât ºi negustorilor, sã cumpere sate în mod

liber. Cu condiþia însã ca acele sate sã rãmânã pentru

totdeauna legate de pomenitele manufacturi. ªi din

aceastã pricinã nici nobilii ºi nici negustorii nu vor putea

vinde nimãnui acele sate fãrã manufacturi ºi nici dãrui

cuiva sub vreo formã oarecare.

2

Organizaþi pe grupe de lucru formate din câte 4–5 elevi,

rãspundeþi cerinþelor:

� Identificaþi în imaginea A douã caracteristici ale lumii

rurale din secolul al XIX-lea.

� Explicaþi cauzele creºterii populaþiei urbane, ilustrate

de graficul B.

� Indicaþi cel puþin o asemãnare între informaþiile trans-

mise de documentele 1 ºi 2.

� Precizaþi douã obiective urmãrite de þarul Rusiei,

Petru cel Mare, prin ucazul din 1721.

� Explicaþi o consecinþã a aplicãrii ucazului din 1721.

� *Precizaþi o asemãnare ºi o deosebire între atitudinea

þãranilor, descrisã în documentele 3 ºi 4.

� Pornind de la evoluþia oraºelor în secolul al XIX-lea,

motivaþi imaginea muncitorilor în ochii þãranilor, expusã

în documentul 4.
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Imagine din Paris, secolul al XIX-lea

(fotografie de epocã)

1. Sate, târguri ºi oraºe din Europa 

ºi din spaþiul românesc

1.A. Lumea ruralã ºi lumea urbanã în Europa 

Sate, târguri ºi oraºe în Europa medievalã. Pânã cãtre anul 1000,

spaþiul european s-a caracterizat printr-o densitate demograficã redusã. Din

secolul al XI-lea, s-a produs un adevãrat avânt demografic ºi economic

resimþit mai întâi în Europa Occidentalã. Astfel, potrivit unor estimãri,

populaþia Europei s-a dublat sau chiar s-a triplat (în funcþie de zona

geograficã), între secolele al XI-lea ºi al XIII-lea. Revirimentul economiei

de schimb s-a produs pe fondul progreselor lente, dar constante, din

domeniul agriculturii, care au permis o mai bunã exploatare a solului, prin

practicarea asolamentului, defriºãri, desecãri ºi încurajarea colonizãrii în

regiunile mai puþin locuite. 

Forma de organizare specificã lumii rurale era domeniul feudal. Acesta

reprezenta baza puterii economice a nobilimii ºi era constituit din rezerva

feudalã (pãmântul aparþinând exclusiv stãpânului, pe care se afla ºi

castelul nobiliar) ºi loturile þãranilor dependenþi. Economia ruralã a fost,

timp îndelungat, una de tip natural (de autoconsum).

Un proces semnificativ al avântului economic produs dupã anul 1000

a fost dezvoltarea oraºelor (doc. 1, pag. 26). Apãrute fie prin renaºterea ve-

chilor oraºe antice, fie prin întemeierea altora noi, în locuri prielnice nego-

þului ºi meºteºugurilor, oraºele au devenit centrele economiei de schimb

medievale. Între secolele al XII-lea–al XIV-lea, marele comerþ internaþio-

nal s-a desfãºurat în spaþiul târgurilor din Europa Occidentalã, cele mai

cunoscute fiind organizate în regiunea francezã Champagne. Renaºterea

urbanã a dus la conturarea unei noi categorii sociale, formatã îndeosebi

din negustori ºi meºteºugari – orãºenii. Oraºele italiene (Veneþia, Genova,

Pisa º.a.) ºi-au impus dominaþia pe Marea Neagrã ºi Marea Mediteranã, iar

oraºele germane de la Marea Balticã, reunite în Liga Hanseaticã, controlau

comerþul din nordul Europei.

Transformãri în lumea ruralã ºi în lumea urbanã în Epoca

Modernã. Din secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea, progresul economic,

creºterea demograficã (datoratã, în mare mãsurã, scãderii mortalitãþii ca

urmare a îmbunãtãþirii alimentaþiei ºi a condiþiilor de viaþã), declanºarea

primei ºi, ulterior, a celei de-a doua revoluþii industriale, au produs impor-

tante mutaþii în viaþa socialã. În mediul oraºelor se va naºte o nouã so-

cietate mai deschisã ºi mai dinamicã – cea burghezã. În cursul secolului

al XIX-lea, populaþia oraºelor europene a crescut de la circa 20 de

milioane de locuitori în jurul anului 1800, la peste 130 de milioane cãtre

anul 1900. Totodatã, dacã la sfârºitul secolului al XVIII-lea, 90% din

populaþia Europei locuia în sate, dupã un secol, proporþia acesteia a scãzut

la 60% ºi chiar cãtre 50% în statele occidentale. Schimbãrile sociale au

fost însã mai rapide în vestul Europei, unde oraºele mai dezvoltate au atras

rapid mâna de lucru excedentarã din lumea satelor, comparativ cu Europa

Centralã ºi Rãsãriteanã (doc. 2–4, pag. 26). 

Pe mãsura avântului urbanizãrii, în secolul al XIX-lea oraºele s-au dez-

voltat, construindu-se zone industriale ºi cartiere muncitoreºti. Burghezia

industrialã ºi financiarã s-a concentrat în cartierele rezidenþiale ale

oraºelor. Sistematizarea urbanã s-a accentuat spre sfârºitul aceluiaºi secol.

Zonele centrale s-au modernizat prin construirea de birouri, bãnci,

bulevarde, instituþii de învãþãmânt ºi de culturã. S-au instituit sisteme de

canalizare, gaze naturale, electricitate, reþele de transport în comun.

Vocabular

Secolele al XI-lea–al XII-lea – Renaº-

terea vieþii urbane în Europa.

Secolele al XII-lea–al XIII-lea – Fonda-

rea primelor universitãþi, în mediul

orãºenesc: Bologna, Oxford, Paris.

Secolul al XVIII-lea – Prima revoluþie

industrialã.

Repere cronologice

1. Pe baza cunoºtinþelor de istorie din

anii anteriori, descrie într-un eseu

de aproximativ 200 de cuvinte

lumea ruralã medievalã, având în

vedere: organizarea domeniului

feudal, statutul þãranilor, relaþiile

dintre þãranii dependenþi ºi nobili.

2. Cautã informaþii suplimentare pri-

vind structurile urbane din secolul

al XIX-lea ºi alcãtuieºte un portofo-

liu cu tema: Viaþa cotidianã în ora-

ºele europene, în jurul anului 1850.

Teme de lucru

Asolament: tehnicã agricolã prin

care se realiza rotaþia culturilor

pe aceeaºi suprafaþã agricolã, o

datã la doi ani (asolament bienal)

sau o datã la trei ani (asolament

trienal), ceea ce permitea rege-

nerarea pãmântului ºi îmbunãtã-

þirea randamentului sãu.

� II. Oamenii, societatea ºi lumea ideilor ���
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Þãrile Române la jumãtatea secolului al XV-lea

Boieri din secolul al XVIII-lea

(litografie)

Nicolae Iorga, despre lumea ruralã 

în secolul al XIII-lea 

De la Câmpulung cãlãtorul ar fi întâlnit tot sate româ-

neºti. Satele acestea cuprindeau numai rude, toþi locui-

torii unui sat scoborându-se din acelaºi strãmoº, al cãrui

pãmânt se chema moºia lui ºi al cãrui nume se pomenea

în numele satului ºi în numele fiecãrui membru: Albeºtii

înseamnã urmaºii lui Albu. Pãmântul era al strãmoºului

care tãiase codrul, care scosese rãdãcinile, înlãturase

pietrele ºi fãcuse ogorul. ªi el nu era împãrþit: fiecare lua

atâta ogor cât putea lucra, în proporþie ºi cu calitatea de

rudenie, ºi cu numãrul membrilor familiei sale. 

(Nicolae Iorga, Istoria românilor prin cãlãtori)

Oraºul Iaºi, vãzut de cãlãtorul de la Croix (1675)

Oraºul Iaºi, capitala Moldovei, n-are nimic vrednic de

luare aminte, decât aºezarea lui, care este foarte plãcutã,

datoritã vecinãtãþii unui mic râu, ce curge de-a lungul

zidurilor sale. 

Casele sunt fãcute din lemn, spoite cu var ºi acoperite

cu bucãþi ascuþite de scândurã, în felul ardeziei, a cãror

aºezare este destul de frumoasã. Strãzile, pe care noroiul

le face aproape de nerecunoscut iarna, sunt atât de pline

de praf vara, încât nu se mai vede chiar nimic. Cele mai

des folosite sunt acoperite de trunchiuri ºi rãdãcini de

copaci, aºezaþi unul dupã altul, în chip de pardosealã,

pentru a le face accesibile. 

1 2

Dimitrie Cantemir, 

despre statutul þãranilor în Moldova

(secolul al XVIII-lea)

De orice neam ar fi, þãranii sunt þinuþi sã împli-

neascã în chip conºtiincios munca datoratã stãpânilor

lor; nicio rânduialã în împlinirea muncii nu este sta-

tornicitã, ci stãpânul lor hotãrãºte câte zile vrea sã-i

punã la lucru. 

(…) Boierului moldovean îi e îngãduit sã vândã 

pe un vecin al sãu, dar nu în afara satului în care s-a

nãscut. Dacã însã vinde satul întreg cu vecini, vânzarea

e bunã ºi legiuitã. Dare plãteºte þãranul cât porunceºte

domnul.

3
Oraºul Bucureºti vãzut 

de consulul francez Eugène Poujade (1854)

Se vãd aici palate sau cel puþin case de locuit frumoase

ºi cocioabe îngrozitoare; echipaje conduse de vizitii în

livrea de galã, apoi cãruþe enorme transilvãnene, trase de

opt, zece, douãzeci de cai; bãrbaþi eleganþi ºi femei ele-

gante, îmbrãcate dupã ultima modã a Parisului ºi þãrani

înveºmântaþi ca dacii de acum douã mii de ani; cãlugãri,

alãturi de lãutari, în anterie lungi ºi largi, purtând la brâu

vioara, cobza, naiul, gata sã-ºi ofere serviciile la vreun

botez, vreo nuntã sau vreo înmormântare. Viaþa orientalã,

ce se duce, ºi cea europeanã, care o înlocuieºte se

succed ca într-o panoramã.

4

� Citeºte cu atenþie documentele 1 ºi 3, apoi realizeazã o

prezentare a evoluþiei satelor din spaþiul românesc,

începând din secolul al XIII-lea pânã în secolul al XVIII-lea,

evidenþiind elementele de continuitate.

� Comparã documentele 2 ºi 4 în privinþa mesajului trans-

mis ºi a credibilitãþii acestora în raport cu epoca în

care au fost scrise. Identificã în documentul 4 indicii

privind contrastele vieþii urbane la mijlocul secolului

al XIX-lea. 

� Având în vedere evoluþia istoricã a Þãrii Româneºti între

1849 ºi 1859, argumenteazã veridicitatea afirmaþiei

evidenþiate în documentul 4.



1.B. Sate, târguri ºi oraºe în spaþiul românesc

Lumea satului, în Evul Mediu ºi în Epoca Modernã. În Evul Mediu,

marea majoritate a populaþiei din spaþiul românesc locuia în mediul rural,

a cãrui economie era dominatã de agriculturã, creºterea animalelor, meº-

teºugurile casnice. Sursele documentare ºi descoperirile arheologice au

permis cunoaºterea tipologiei comunitãþilor rurale (libere sau aservite,

acestea din urmã aflându-se pe domeniile feudale), precum ºi estimarea

numãrului locuitorilor. Astfel, în Þãrile Române existau în secolul al XV-lea,

aproximativ 2,5 milioane de locuitori, pentru ca, la începutul secolului

al XIX-lea, numãrul acestora sã fie de peste 5 milioane. 

Boierimea sau nobilimea (deþinãtorii domeniilor feudale) era ierar-

hizatã în funcþie de întinderea domeniilor (boieri sau nobili mari, mijlocii

ºi mici). Biserica deþinea mari proprietãþi funciare pe care se aflau sate ale

þãranilor aserviþi. Þãranii puteau fi liberi (moºneni în Þara Româneascã,

rãzeºi în Moldova, aceºtia erau proprietari ai unei suprafeþe de pãmânt,

numitã adeseori moºie sau ocinã) sau dependenþi (ºerbi – lipsiþi de dreptul

de strãmutare –, respectiv jeleri – lipsiþi de pãmânt, dar liberi în privinþa

dreptului de strãmutare –, în Transilvania, rumâni în Þara Româneascã

ºi vecini în Moldova). Þãranii dependenþi locuiau pe domeniile feudale,

unde deþineau în folosinþã mici loturi de pãmânt (sesii, în Transilvania sau

delniþe, în Þara Românescã ºi Moldova), pentru care datorau stãpânilor

obligaþii (renta), cum ar fi cele în bani (cens), în naturã (dijmã) ºi în muncã

(robota) (doc. 1, 3, pag. 28). În secolul al XVIII-lea, mai întâi în Prin-

cipate, prin reformele întreprinse de domnitorul Constantin Mavrocordat

(în 1746, pentru Þara Româneascã ºi în 1749, pentru Moldova), apoi în

Transilvania, prin patenta imperialã a lui Iosif al II-lea (1785), þãranilor li

s-a acordat libertatea personalã, primind, deci, dreptul de strãmutare. 

Structuri urbane în spaþiul românesc. Oraºele s-au dezvoltat mai

întâi în Transilvania (în mare parte, ca urmare a activitãþii saºilor), apoi în

Þara Româneascã ºi în Moldova. În Transilvania medievalã, cele mai im-

portante centre urbane erau Braºov, Alba Iulia, Sibiu, Sighiºoara, Rodna,

Cluj, Bistriþa. În Þara Româneascã, s-au dezvoltat cu precãdere Câmpulung,

Curtea de Argeº, Târgoviºte, Bucureºti (care au îndeplinit, succesiv, func-

þia de capitalã a þãrii). În Moldova, s-au afirmat Baia, Suceava, Iaºi, Chilia

ºi Cetatea Albã, dar ºi cetãþile fortificate Neamþ, Tighina, Hotin (harta,

doc. 2, pag. 28). Oraºele au fost, în acelaºi timp, centre de culturã. Aici

s-au dezvoltat ºcoli, biblioteci, au apãrut primele tipografii (la Târgoviºte,

Sibiu, Braºov, Iaºi). Oraºele din Transilvania beneficiau de o autonomie

extinsã (privilegii largi fiind acordate de regalitatea maghiarã), cele din

Þara Româneascã ºi Moldova, în schimb, erau subordonate domnitorului

ºi supravegheate de reprezentanþi ai acestuia. Conducerea lor era asigu-

ratã, în Þara Româneascã ºi Moldova, de vornic sau de pârcãlab, respectiv

de Sfatul orãºenesc (12 pârgari), în frunte cu un ºoltuz (Moldova) sau

judeþ (Þara Româneascã). În Transilvania, în fruntea oraºelor se aflau un

bürgermeister (primar) ºi Sfatul orãºenesc format din 12 juraþi în frunte

cu un jude (reprezentantul regelui). 

În secolul al XIX-lea, majoritatea aºezãrilor urbane numãrau sub

10 000 de locuitori (excepþie fãcând Bucureºti, cu 30 000 de locuitori,

Iaºi, cu 20 000) (doc. 4, pag. 28). La începutul secolului al XX-lea, peste

70 dintre aºezãrile Regatului României erau înregistrate ca oraºe, iar

capitala, Bucureºti, numãra peste 250 000 de locuitori. În aceeaºi mãsurã

s-au fãcut simþite preocupãrile pentru dezvoltarea învãþãmântului ºi a cul-

turii, pentru urbanism, cât ºi pentru sporirea gradului de igienã ºi confort.

Vocabular

1368 – Vladislav Vlaicu întãreºte

o serie de privilegii comerciale

negustorilor braºoveni implicaþi în

comerþul cu Þara Româneascã.

1746; 1749 – Reformele sociale între-

prinse de Constantin Mavrocordat

în Þara Româneascã ºi, respectiv,

în Moldova.

Repere cronologice

Cautã informaþii suplimentare pri-

vind istoria unuia dintre oraºele din

România de azi (utilizând ºi reþeaua

internet) ºi realizeazã un portofoliu

privind evoluþia acestuia, de la înte-

meiere pânã în zilele noastre, având

în vedere: condiþiile istorice ale înte-

meierii, aspectele constante ale evo-

luþiei oraºului respectiv, eventualele

perspective de dezvoltare în viitor.

Temã de lucru

Sighiºoara, cetate medievalã 

din Transilvania

�

�
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Þãrani aserviþi: categorie socialã

cuprinzând þãranii lipsiþi total sau

parþial de libertate personalã. Un

element caracteristic al statutului

lor era legarea de glie sau lipsa

dreptului de strãmutare. Aceasta

a fost legiferatã în anul 1514 în

Transilvania, în 1595, prin decizia

lui Mihai Viteazul, în Þara Româ-

neascã, ºi în 1628, de cãtre domni-

torul Miron Barnovschi, în Moldova.

� II. Oamenii, societatea ºi lumea ideilor ���
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� Citeºte cu atenþie documentele 1–2, apoi, pe baza cu-

noºtinþelor de istorie ºi de literaturã, realizeazã un eseu

cu titlul Romantismul, expresia culturalã a afirmãrii ideo-

logiei naþionale în prima jumãtate a secolului al XIX-lea.

� Indicã, în documentul 3, douã elemente care permit în-

cadrarea acestuia în curentul cultural realist.

� Precizeazã numele unui scriitor român, reprezentant al

realismului, a cãrui abordare a realitãþii sociale ºi politice

a vremii sale este apropiatã de cea a scriitorului rus

N.V. Gogol. Cautã informaþii suplimentare ºi realizeazã

un potofoliu cu tema Aspecte ale vieþii sociale din România

reflectate în operele scriitorilor realiºti.

Curente

culturale 
Perioada

Domenii

predilecte 
Trãsãturi Reprezentanþi 

Romantism Prima

jumãtate a

sec. al XIX-lea

Literaturã,

arte plastice,

muzicã

– Imaginaþie, sensibilitate,

subiectivitate.

– Sentimentul naturii.

– Evadare în trecut.

– Interes pentru istorie, 

folclor, pitoresc. 

– Eroi excepþionali, revoltaþi.

V. Hugo, W. Goethe, 

A. de Musset, G. Byron,

M. Lermontov, A.E. Poe,

M. Eminescu (literaturã);

E. Delacroix (picturã);

Fr. Chopin, H. Berlioz, 

R. Schumann (muzicã).

Realism Dupã 1850 Literaturã,

picturã

– Obiectivitate, veridicitate.

– Criticã ºi implicare 

socialã.

– Exactitate. 

– Sobrietate.

H. de Balzac, H.B. Stendhal, 

N.V. Gogol, Ch. Dickens, 

G. Flaubert, H. Ibsen, 

I.L. Caragiale (literaturã);

G. Courbet (picturã).

Naturalism Sfârºitul sec.

al XIX-lea

Literaturã – Ilustrarea biologicului, 

a instinctelor.

G. de Maupassant, 

E. Zola, B.ªt. Delavrancea.

Simbolism Ultimele

decenii ale

sec. al XIX-lea

Literaturã – Stãri sufleteºti confuze.

– Muzicalitate, sugestie,

lirism.

P. Verlaine, Ch. Baudelaire,

A. Rimbaud, G. Bacovia, 

I. Minulescu. 

Parnasianism Ultimele

decenii ale

sec. al XIX-lea

Literaturã – Descrieri ale naturii, 

miturilor, legendelor.

– Meditaþie filozoficã.

L. de Lisle, 

Th. Gauthier.

Impresionism/

postimpre-

sionism

1870–1890 Arte plastice

(exprimare a

simbolismului

în picturã)

– Interes pentru redarea

impresiilor, a efectelor

luminii.

– Nuanþe ºi contururi noi.

Cl. Monet, A. Sisley, 

E. Degas, C. Pissaro, 

P. Cezanne, V. van Gogh, 

I. Andreescu, N. Grigorescu.

Curente culturale în secolul al XIX-lea

Realismul în literatura rusã

Ajutându-se unul pe altul, cei doi ajunserã în piaþa unde se afla palatul administrativ: o casã mare, din piatrã, cu douã

etaje, de o albeaþã de cretã, desigur, pentru a simboliza puritatea moralã a slujbaºilor care lucrau în ea; în ceea ce priveºte

dimensiunile, celelalte clãdiri din piaþã nu se potriveau cu casa mare, din piatrã. Aceste clãdiri erau: ghereta lângã care

stãtea un soldat cu arma ºi douã-trei adãposturi pentru birjari (...). Capete cinstite, de-ale preoþilor zeiþei Themis (a jus-

tiþiei) se iveau la ferestrele celor douã etaje ºi piereau numaidecât, pentru cã în clipa aceea, probabil, intra ºeful pe uºã.

Cancelariile prin care treceau eroii noºtri ar trebui descrise, dar autorul e foarte sfios când vine vorba de autoritãþi.

(N.V. Gogol, Suflete moarte, 1852)

3

Victor Hugo, despre romantism

Romantismul, prin definiþie, nu este altceva decât libe-

ralismul în literaturã. Tot mai multe spirite luminate înþe-

leg acest fapt, iar în curând (...) liberalismul literar va

fi la fel de popular ca liberalismul politic. 

Libertatea în artã, libertatea în societate, iatã dublul

obiectiv pe care trebuie sã-l urmãreascã spiritele consec-

vente ºi logice.

(Victor Hugo, Romantismul, 1830)

Nicolae Bãlcescu, despre rolul istoriei

Istoria este cea dintâi carte a unei naþii, într-însa ea

îºi vede trecutul, prezentul ºi viitorul. O naþiune fãrã

istorie este ca un popor barbar (...). Într-o asemenea

stare ne aflãm noi, românii din câte trele provincii ale

Daciei. Cãci deºi mulþi, atât strãini cât ºi pãmânteni,

s-au ocupat cu scrierea istoriei noastre, noi însã putem

zice (...) cã pânã acum n-avem deloc istorie.

(N. Bãlcescu, A.T. Laurian, Magazin istoric pentru Dacia, 1848)

1 2

E. Delacroix, Libertatea

conducând poporul 

(picturã, detaliu)

Cl. Monet, Podul japonez

(picturã)



2. Viziuni despre modernizare în

Europa secolelor al XIX-lea–al XX-lea

2.A. Curente ºi politici culturale 

în secolul al XIX-lea

Tendinþe ºi politici în cultura europeanã a secolului al XIX-lea.

Progresul fãrã precedent al cercetãrii ºtiinþifice ºi inovaþiile tehnice din

secolul al XIX-lea, promovarea ideilor liberale ºi naþionale în plan politic,

s-au reflectat în mediile culturale prin diversificarea curentelor intelec-

tuale ºi artistice, ca ºi prin accentuarea rolului social al culturii, respectiv

a interesului public pentru creaþie. Aceastã evoluþie a fost favorizatã de

dezvoltarea presei, de creºterea tirajelor publicaþiilor, a interesului general

pentru lecturã ºi instruire. 

În domeniile literaturii ºi artei, secolul al XIX-lea a debutat prin afir-

marea romantismului, curent cultural care respingea canoanele impuse de

academism. Exprimarea liberã a sentimentelor ºi trãirilor, cãutarea mode-

lelor eroice în istorie, valorizarea idealurilor naþionale ºi democratice au

reprezentat trãsãturi definitorii ale operelor artistice ºi literare romantice.

La mijlocul secolului al XIX-lea, realismul aducea o viziune nouã în

creaþia artisticã. Preocupaþi de descrierea realitãþii sociale aºa cum se

prezenta aceasta, fãrã alte artificii, ºi a omului ca produs al mediului social

al vremii sale, reprezentanþii realismului urmãreau observarea cu obiec-

tivitate a lumii reale (tabel, doc. 1–3, pag. 30). La cumpãna secolelor

al XIX-lea–al XX-lea, simbolismul ºi parnasianismul exprimau dorinþa

de desprindere de realitatea imediatã ºi de cãutare a unor noi valori cul-

turale. În artele plastice, ultimele decenii ale secolului al XIX-lea au fost

marcate de impresionism, exprimare a cãutãrilor pentru redarea unor

nuanþe ºi fenomene subtile ale luminii ºi ale miºcãrii. 

Cultura a fost asumatã în secolul al XIX-lea ca o problemã de stat,

fiind adoptate mãsuri politice pentru susþinerea ei. Trãsãturi fundamentale

ale epocii au fost perfecþionarea învãþãmântului ºi eforturile pentru reduce-

rea analfabetismului. Totodatã, au fost încurajate constituirea de asociaþii

culturale, academii naþionale, manifestãrile expoziþionale. Preocuparea

pentru urbanism a permis avântul arhitecturii, construirea unor edificii

impresionante (gãri, biblioteci, monumente, clãdiri guvernamentale) ºi

utilizarea unor materiale noi, precum betonul armat, oþelul ºi sticla.

Preocupãri culturale în spaþiul românesc, pânã la Primul Rãzboi

Mondial. Dezvoltarea literaturii ºi artei a fost caracterizatã, pe de o parte,

de racordarea mediului cultural românesc la cel occidental ºi, pe de altã

parte, de cultivarea specificului naþional, prin alegerea temelor de inspi-

raþie din creaþia folcloricã sau din trecutul istoric. Au apãrut primele publi-

caþii în limba românã (Curierul românesc, Albina româneascã – 1829;

Gazeta de Transilvania – 1838). Un rol deosebit în promovarea culturii

naþionale a revenit societãþilor literare, artistice ºi ºtiinþifice, ca de pildã,

Societatea Academicã Românã (Bucureºti, 1867), devenitã, din 1879,

Academia Românã.

În plan cronologic ºi tematic, literatura românã modernã s-a structurat

pe douã etape: paºoptismul, ataºat valorilor romantismului, reprezentat de

I.H. Rãdulescu, V. Alecsandri, C. Negruzzi, ºi epoca marilor clasici, ilustratã

de T. Maiorescu, M. Eminescu, I. Creangã, I.L. Caragiale, G. Coºbuc,

O. Goga, I. Slavici. Arta româneascã a secolului al XIX-lea fost repre-

zentatã de Th. Aman, Gh. Tattarescu, N. Grigorescu, I. Andreescu,

ªt. Luchian (picturã). 

Vocabular

Repere cronologice

1. Indicã cel puþin douã aspecte con-

stante regãsite în evoluþia culturii

europene în secolul al XIX-lea.

2. *Explicã, în scris, într-un eseu de

circa 150 de cuvinte, expresia lui

Victor Hugo: Romantismul, prin defi-

niþie, nu este altceva decât libera-

lismul în literaturã (doc. 1, pag. 30).

3. Cãutaþi informaþii suplimentare

despre evoluþia picturii în secolul

al XIX-lea ºi realizaþi, pe grupe de

lucru, câte un afiº cu tema Noutãþi

tehnice din secolul al XIX-lea re-

flectate în operele artistice. Expli-

caþi interesul artiºtilor pentru reda-

rea aspectelor vieþii moderne.

Teme de lucru

Ateneul Român, inaugurat în 1888

(Bucureºti)

�
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Academism: curent artistic manifestat

la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi

în secolul al XIX-lea, caracterizat

prin respectarea regulilor impuse

de academiile de arte frumoase, in-

spirate îndeosebi din arta Renaºterii.

1840–1841 – Prima publicaþie istoricã

în spaþiul românesc: Arhiva româ-

neascã.

1860 – Întemeierea Universitãþii din

Iaºi.

1864 – Întemeierea Universitãþii din

Bucureºti.
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Curente

culturale 

Domenii

predilecte 

Trãsãturi Reprezentanþi 

Expresionismul Literaturã,

picturã

– Imagini puternice.

– Neliniºte filosoficã.

– Preocupare pentru revalorificarea

miturilor, a esenþelor umane ºi morale.

– Personaje general reprezentative.

St. George, L. Pirandello, 

L. Blaga, G. Trakl, R.M. Rilke

(literaturã), B. Brecht;

Ed. Munch, O. Kokoschka, 

E. Barlach (arte plastice)

Dadaismul Literaturã – Negarea gândirii logice.

– Promovarea hazardului ca sursã

artisticã.

– Libertate totalã a expresiei artistice.

T. Tzara, 

S. Panã, 

A. Jarry.

Suprarealismul Literaturã,

picturã,

psihanalizã

– Subconºtientul ºi visul ca surse

de inspiraþie artisticã.

– Automatism.

– Respingerea regulilor.

S. Beckett, G. Apollinaire; 

P. Eluard, A. Breton, L. Aragon, 

I. Vinea (literaturã);

S. Dali, G. de Chirico, 

P. Picasso (arte plastice).

Afiºul filmului artistic

Metropolis (1926)

Curente culturale în prima jumãtate a secolului al XX-lea

O imagine ironicã asupra lumii moderne

Dupã cincisprezece zile de mers, vaporul lui a intrat,

noaptea, în bazinul Titanportului, în care erau ancorate

mii de vase. Un pod de fier, azvârlit pe deasupra apelor,

orbitor de lumini, se întindea între douã cheiuri foarte

depãrtate unul de altul (...). Acest transbordor uriaº

ducea  mai bine de un sfert din bogãþiile lumii. Dupã ce

a debarcat, savantul pinguin a fost servit, într-un hotel

cu patruzeci ºi opt de etaje, de niºte automate, apoi a luat

trenul pe linia feratã care duce la Gigantopolis, capitala

Noii Atlantide. În tren se gãseau restaurante, sãli de

jocuri, arene pentru întreceri atletice, un birou de tele-

grame comerciale ºi financiare, un paraclis evanghelic

ºi tipografia unui mare ziar, pe care savantul n-a putut

sã-l citeascã, deoarece nu cunoºtea limba noilor atlanþi.

Pe malul marilor fluvii, trenul trecea pe lângã oraºe

industriale, care întunecau cerul cu fumul furnalelor lor;

oraºe negre ziua, oraºe roºii noaptea, pline de larmã ºi

sub arºiþa soarelui ºi în negura nopþii. „Iatã – se gândea

savantul – un popor mult prea ocupat cu industria ºi cu

negoþul, ca sã-i mai ardã de rãzboi. Sunt sigur de pe

acum cã noii atlanþi urmeazã o politicã de pace.”

(Anatole France, Insula pinguinilor, 1908)

1

� Identificã în textul de mai sus elementele care indicã

atitudinea ironicã a autorului faþã de aspectele descrise.

� Indicã elementele de modernitate descrise în text.

� Explicã într-un eseu de circa 200 de cuvinte, tendinþele

critice ale autorilor din secolul al XX-lea faþã de urmãrile

progresul tehnic.

Trãsãturi ale culturii sovietice

O nouã generaþie îºi fãcea intrarea în viaþã: tineri ºi

tinere nãscuþi în ajunul Primului Rãzboi Mondial, pentru

care þarul, patronii ºi sergenþii de poliþie erau noþiuni

abstracte. Aceºti oameni noi mã interesau mai mult decât

înaltele furnale ºi cuptoarele metalurgice: erau viitorul

þãrii. Privindu-i de aproape, am vãzut o mulþime de con-

tradicþii. 

În primii 25 de ani, extinderea culturii avea sã se facã

în detrimentul profunzimii. Alfabetizarea avea sã ducã,

la început, la o semi-culturã intelectualã, oarecum sim-

plificatoare. 

Abia dupã al Doilea Rãzboi Mondial se va trece la

aprofundarea culturii. (...) Aceastã generaþie nu a avut

timp sã mediteze. I-am vãzut în 1932, pe marile ºantiere,

când entuziasmul le dãdea aripi, apoi aripile nu au mai

fost la modã. Aripile primului plan cincinal au fost

transmise moºtenire copiilor, odatã cu uzinele uriaºe,

atât de scump plãtite.

(Ilia Ehrenburg, Sigiliul timpului, 1961)

2

� Indicã în documentul 2 cel puþin douã consecinþe ale

politicii culturale aplicate de statul sovietic.

� *Pornind de la mesajul transmis de fragmentul evidenþiat

în document ºi de cunoºtinþele de istorie din anii anteriori,

realizeazã o prezentare a consecinþelor sociale ºi cul-

turale ale regimului sovietic. 

� **Menþioneazã aspectele critice cuprinse în documen-

tul 2 ºi explicã atitudinea autorului având în vedere anul

redactãrii acestuia.

� Realizeazã un portofoliu tematic, în care sã incluzi do-

cumente, informaþii, reproduceri de opere de artã, care

sã ilustreze principalele direcþii de evoluþie a culturii ro-

mâneºti în perioada interbelicã.

� Pe grupe de lucru, cãutaþi informaþii suplimentare despre

fiecare dintre curentele culturale cuprinse în tabelul

de mai sus. Realizaþi câte o prezentare a acestora având

în vedere principalele opere reprezentative.



2.B. Curente ºi politici culturale 

în secolul al XX-lea

Medii ºi politici culturale europene în secolul al XX-lea. Cultura

europeanã a fost în mare mãsurã expresia schimbãrilor în modul de viaþã

ºi mentalitatea oamenilor, produse de Primul Rãzboi Mondial. 

Protestul faþã de rãzboi, faþã de uniformizare ºi tehnicizare, cãutarea

unor noi forme artistice au reprezentat câteva dintre trãsãturile culturii

perioadei interbelice (tabel, doc. 1, 2, pag. 32). Totodatã, apariþia culturii

de masã a dus la decãderea culturii tradiþionale ºi, prin intermediul

publicitãþii, la încurajarea consumului de masã, dar ºi la standardizarea

gusturilor publicului, la impunerea unor modele comportamentale noi.

În þãrile cu regimuri politice totalitare, cultura de masã a reprezentat un

instrument de propagandã în slujba puterii politice. 

Cultura europeanã a continuat sã fie perceputã, în mare parte, datoritã

diplomaþiei culturale, ca un model pentru restul lumii. Aceasta s-a dez-

voltat cu precãdere dupã al Doilea Rãzboi Mondial, urmãrind strângerea

legãturilor dintre state.

În literaturã, arte plastice, muzicã ºi filosofie au apãrut noi curente,

precum expresionismul, dadaismul, suprarealismul, abstracþionismul.

Filosofia europeanã interbelicã a fost dezvoltatã de gânditori ºi scriitori

ca Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Albert Camus. 

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, progresele în plan tehnic ºi social,

mai ales în statele occidentale, dezvoltarea rapidã a mijloacelor de comu-

nicare în masã au produs anumite modificãri ale practicilor culturale în

favoarea cinematografiei, a televiziunii ºi a noilor tehnologii informatice.

În perioada postbelicã, modelele arhitecturale au accentuat caracterul

funcþional ºi social al edificiilor, printre arhitecþii epocii numãrându-se

Le Corbusier, A. Aalto, M. Breuer, R. Bofil.

Tendinþe în cultura româneascã a secolului al XX-lea. Constituirea

statului naþional unitar ºi afirmarea României în rândul statelor europene

moderne s-a reflectat în plan cultural printr-o amplã efervescenþã a for-

melor ºi modalitãþilor de expresie, ca ºi prin deschiderea spre cultura

europeanã, fãrã a nega valoarea specificului naþional. Scriitori din pe-

rioada interbelicã, precum Ion Barbu, Hortensia Papadat-Bengescu, Camil

Petrescu, George Bacovia, Mircea Eliade, Lucian Blaga ºi Al. Phillipide,

au ilustrat curentele culturale ale vremii. 

În dramaturgie, Eugen Ionescu a devenit celebru ca un reprezentant de

seamã al teatrului absurdului. 

În artã, Constantin Brâncuºi s-a dovedit, prin operele sale: Poarta

sãrutului, Coloana fãrã sfârºit, Pasãrea mãiastrã, Masa Tãcerii, un

precursor al artei abstracte. Printre reprezentanþii culturii române s-au

numãrat ºi femei, devenite cunoscute în Europa pentru preocupãrile lor

literare, precum Elena Vãcãrescu, prima femeie primitã în Academia

Românã, Martha Bibescu ºi Anna de Noailles. 

În perioada postbelicã, legãturile culturale dintre România ºi restul

Europei au fost limitate de regimul comunist. Eugen Ionescu, Mircea

Eliade, Emil Cioran, dirijorul Sergiu Celibidache, muzicianul Constantin

Brãiloiu, aflaþi în exil, au continuat sã reprezinte cultura româneascã.

Dupã înlãturarea regimului comunist, deschiderea politicã a României

spre spaþiul euro-atlantic a fost însoþitã de dorinþa de a reveni în marea

familie culturalã europeanã.

Vocabular

1910 – W. Kandinsky expune prima

operã abstractã. 

1929 – Primele emisiuni de televi-

ziune la BBC.

1986 – Emil Cioran publicã Exerciþii

de admiraþie.

Repere cronologice

Pe grupe de lucru, urmãriþi timp de

douã sãptãmâni presa scrisã ºi

audio-vizualã culturalã, apoi reali-

zaþi câte o revistã a presei, în care

sã evidenþiaþi: principalele teme dez-

bãtute în mediile culturale, princi-

palele evenimente culturale sem-

nalate de mass-media, aspecte ale

politicilor culturale din zilele noas-

tre. Prezentaþi ºi comentaþi în clasã

rezultatul activitãþii.

Temã de lucru

Trei muzicieni, 

picturã de P. Picasso (1921)
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Abstracþionism: curent artistic mani-

festat în arta plasticã, arhitecturã

ºi muzicã încã dinainte de Primul

Rãzboi Mondial, ca o reacþie la

academism, realism ºi naturalism.

Reprezentanþii artei abstracte res-

ping descrierea realitãþii în sine,

preferând înlocuirea „imaginilor”

cu simboluri, forme, volume noi,

în conexiuni neaºteptate.
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Elevi în Italia fascistã (fotografie de epocã)

Organizarea licealã în Franþa,

la începutul secolului al XIX-lea

Fiecare liceu are un efectiv de 200 de elevi. Cei

care au depãºit 12 ani fac exerciþii militare, sub co-

manda unui adjutant. Elevii sunt împãrþiþi în companii

de câte 25 de membri. Fiecare companie este condusã

de un sergent, ales dintre cei mai buni elevi. Pedepsele

sunt foarte aspre. În fiecare liceu existã o bibliotecã

cu un numãr fix de volume, acelaºi pentru toate

liceele. Toate cãrþile care intrã în bibliotecã sunt

autorizate de Ministerul de Interne.

(dupã J.F. Reichardt, scrisoare din Paris, 1802)

1

Legea Instrucþiunii Publice

(Principatele Unite, 1864)

Art. 2. Instrucþiunea publicã se împarte în primarã,

secundarã ºi superioarã.

Art. 3. Instrucþiunea primarã cuprinde: ºcoalele

primare din comunele rurale ºi urbane.

Art. 4. Instrucþiunea secundarã cuprinde: liceele,

gimnaziale, seminariale, ºcoalele reale, de bele-arte,

profesionale ºi ºcoalele secundare de fete (...).

Art. 6. Instrucþiunea primarã elementarã este obli-

gatorie ºi gratuitã.

2

Politica educativã în România,

în timpul regimului comunist (1988)

Este necesar sã intensificãm activitatea politicã,

educativã, culturalã, de ridicare a conºtiinþei revo-

luþionare a tuturor oamenilor muncii, sã punem în

evidenþã noile cuceriri ale ºtiinþei ºi tehnicii, ale

cunoaºterii umane în general, pornind de la concepþia

ºtiinþificã despre lume ºi viaþã – materialismul dia-

lectic ºi istoric. 

Sã perfecþionãm activitatea învãþãmântului atât

din punctul de vedere al cunoºtinþelor generale,

tehnico-ºtiinþifice, cât ºi al concepþiei revoluþionare

despre lume ºi viaþã! Sã îmbunãtãþim activitatea învã-

þãmântului de partid, a învãþãmântului de masã, sã

creãm noi forme de dezvoltare a cunoºtinþelor ºtiin-

þifice despre lume ºi viaþã.

5

Politica Uniunii Europene privind educaþia

(Proiectul Constituþiei europene, 2003)

Uniunea contribuie la dezvoltarea unei educaþii

de calitate prin încurajarea cooperãrii între statele

membre (...). Ea respectã pe deplin responsabilitatea

statelor membre în ceea ce priveºte conþinutul învã-

þãmântului ºi organizarea sistemului educaþional,

precum ºi diversitatea lor culturalã ºi lingvisticã.

Acþiunea Uniunii are drept scop: a. sã dezvolte dimen-

siunea europeanã a educaþiei, îndeosebi prin învã-

þarea ºi difuzarea limbilor statelor membre; b. sã sti-

muleze mobilitatea studenþilor ºi a profesorilor (...).

6

Pledoarie pentru educaþia fetelor

Dacã se vorbeºte despre educaþia egalã pentru toate

clasele, eu insist ca aceasta sã fie egalã pentru ambele

sexe. Eu ºtiu cã poate mai multe femei mi-ar rãspunde: la

ce ne folosesc toate aceste cunoºtinþe, studiile? Atunci,

le-aº spune: vã vor folosi ca sã vã creºteþi copiii, dar ar fi

un rãspuns banal, ºi aº prefera sã le rãspund: ca sã vã

educaþi soþii! Egalitatea educaþiei este un factor de unitate

în familie, cãci iatã cum azi, în foarte multe familii, existã

o adevãratã barierã între soþ ºi soþie în privinþa opiniilor,

a gusturilor, a sentimentelor, dar acesta este ºi rezultatul

educaþiei diferite.

(Jules Ferry, discurs, 1870)

3

Legea privind înregimentarea ideologicã

a tineretul german (1936)

Art. 1. Toþi tinerii germani de pe teritoriul Reich-ului fac

parte din Tineretul Hitlerist (Hitlerjugend).

Art. 2. Întregul tineret german trebuie educat, în afara

familiei ºi a ºcolii, în cadrul Tineretului Hitlerist, pe plan

fizic, intelectual ºi moral, în spiritul naþional-socialismului

ºi în slujba poporului.

Art. 3. Întreaga misiune de educare a tineretului german

este încredinþatã unui „conducãtor” (...), care este direct

subordonat Führer-ului ºi cancelarului Reich-ului.

4

� Explicã interesul acordat educaþiei fetelor (doc. 3) în

contextul dezvoltãrii societãþii europene în a doua

jumãtate a secolului al XIX-lea.

� *Analizeazã documentele 1–5 ºi stabileºte ce tip de

regim politic ilustreazã fiecare dintre ele ºi ce valori erau

promovate de sistemele educaþionale respective.

� Pe baza documentului 6, explicã importanþa pãstrãrii

diversitãþii culturale, prin intermediul educaþiei, în statele

Uniunii Europene.
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2.C. Statul ºi politicile educaþionale 

în secolele al XIX-lea–al XX-lea

Politici educaþionale în secolul al XIX-lea. Propagarea revoluþiei

industriale, dezvoltarea economicã, urbanizarea, dar ºi afirmarea statelor

naþionale au fãcut ca, în secolul al XIX-lea, guvernele sã acorde o atenþie

sporitã educaþiei ºi învãþãmântului. Dezvoltarea învãþãmântului a fost

însoþitã, pe întregul continent european, de modernizarea programelor

ºcolare, a manualelor, ca ºi de creºterea constantã a numãrului de elevi.

De o atenþie deosebitã s-au bucurat învãþãmântul primar ºi cel secundar,

introducerea gratuitãþii ºcolarizãrii primare, reducerea analfabetismului,

dezvoltarea învãþãmântului de stat. În unele þãri, de pildã în Franþa, au fost

luate mãsuri în vederea laicizãrii învãþãmântului. Totodatã, obiectivele

educaþiei ºcolare erau acelea de a asigura formarea unor cetãþeni devotaþi

statului cãruia îi aparþineau (doc. 1, 3, pag. 34).

Politici educaþionale în spaþiul românesc. Dacã în secolul al

XVIII-lea, în Principate, cursurile ºcolare erau susþinute îndeosebi în

limba greacã, de la începutul secolului urmãtor s-a trecut la promovarea

învãþãmântului în limba românã, un rol deosebit în acest sens revenindu-le

lui Gheorghe Asachi în Moldova (fondatorul ªcolii de la Trei Ierarhi,

Iaºi) ºi lui Gheorghe Lazãr în Þara Româneascã (ªcoala de la Sfântul

Sava, Bucureºti).  

Reþeaua ºcolarã urbanã ºi ruralã s-a dezvoltat în urma adoptãrii unei

legislaþii menite a încuraja modernizarea învãþãmântului. Prima lege

specialã adoptatã în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza introducea

învãþãmântul primar obligatoriu ºi gratuit (doc. 2, pag. 34). Acesteia i s-a

adãugat, mai târziu, legea iniþiatã de Spiru Haret (1898), susþinãtorul celei

mai cuprinzãtoare reforme ºcolare din România modernã.

Învãþãmântul superior din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea a fost

reprezentat de instituþii de prestigiu precum Universitãþile din Iaºi (1860),

Bucureºti (1864), Cluj (1871) ºi Cernãuþi (1874). 

ªcoala ºi educaþia în secolul al XX-lea Evoluþia regimurilor politice,

ca ºi formarea noilor state europene dupã Primul Rãzboi Mondial au

determinat guvernele sã acorde atenþie sporitã mediului ºcolar ºi educaþiei

în general. Legislaþia ºcolarã din perioada interbelicã a pus accentul pe

rãspândirea ºtiinþei de carte, pe construirea de ºcoli noi ºi pe dezvoltarea

învãþãmântului secundar ºi superior. În acelaºi timp, mai ales din anii ’20,

s-au înmulþit ºcolile tehnice ºi de meserii, învãþãmântul rãspunzând astfel

nevoilor crescute ale industriei în privinþa mâinii de lucru calificate. 

Politica educaþionalã a fost abordatã diferit în statele cu regimuri demo-

cratice faþã de cele cu regimuri totalitare. În acestea din urmã, educaþia avea

ca scop manipularea cetãþenilor ºi transformarea lor în supuºi devotaþi, lip-

siþi de voinþa de a se opune regimului politic. În Italia fascistã, în Germania

nazistã, în U.R.S.S. sau, dupã al Doilea Rãzboi Mondial, în statele europene

cu regimuri comuniste, ºcoala a reprezentat ºi un mijloc de înregimentare

a tinerilor în structurile sistemului totalitar (doc. 4, 5, pag. 34). 

În perioada postbelicã, evoluþia învãþãmântului s-a caracterizat prin

creºterea alocãrilor bugetare pentru domeniul educaþiei, sporirea numã-

rului elevilor ºi al absolvenþilor cu studii medii ºi superioare, preocuparea

constantã pentru dezvoltarea educaþiei permanente, a educaþiei pentru

cetãþenie democraticã (îndeosebi dupã 1989, când fostele state comuniste

europene au revenit la democraþie), pregãtirea tinerilor pentru societatea

bazatã pe cunoaºtere (doc. 6, pag. 34).

Vocabular

1835 – la Iaºi, a fost întemeiatã

Academia Mihãileanã (instituþie

de învãþãmânt superior).

1860 – Universitatea din Iaºi.

1864 – Universitatea din Bucureºti.

1864 – Legea instrucþiunii publice în

Principatele Unite

Repere cronologice

1. Realizeazã o investigaþie în rândul

membrilor mai în vârstã din familia

ta cu privire la mediul ºcolar în care

aceºtia s-au format. 

Comparã cele aflate cu propria ta

experienþã privind ºcoala ºi edu-

caþia. Redacteazã apoi un eseu cu

titlul Mediul ºcolar, ieri ºi azi: valori

ºi mentalitãþi.

Temã de lucru

Elevi din secolul al XIX-lea 

împreunã cu dascãlul lor 

(fotografie de epocã)

Laicizarea învãþãmântului: elimi-

narea influenþelor religioase din

mediul ºcolar.
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B. Domeniile prioritare de interes stabilite 

de Actul Unic European (1986)

Cooperare

politicã 

ºi instituþionalã

� Politica externã a statelor membre.

� Competenþe lãrgite pentru Parlamentul

European ºi Comisia Europeanã.

� Armonizarea politicilor naþionale în

Consiliul Miniºtrilor.

Cooperare

monetarã 

ºi comercialã 

� Realizarea treptatã a uniunii econo-

mice ºi monetare.

� Libera circulaþie a mãrfurilor, a oame-

nilor ºi a capitalurilor.

� Armonizarea politicilor fiscale.

Politici

sociale

� Armonizarea legislaþiei sociale în sta-

tele membre.

� Reducerea decalajelor la nivelul state-

lor sau regiunilor mai puþin dezvoltate.

A. State membre ale Uniunii Europene

în anul 2007

Tudor Vianu, despre identitatea europeanã

Dar planurile acestea de reunificare n-au pornit numai

din tabere religioase. Reunificarea n-a fost încercatã

numai pe bazã religioasã, dar ºi pe bazã politicã. Ce este

astfel Societatea Naþiunilor, de care se vorbeºte atât, decât

o încercare de resolidarizare politicã a omenirii? Trebuie

însã sã spunem cã Societatea Naþiunilor, cu toatã im-

portanþa pe care o are în configuraþia politicã mondialã,

este lipsitã pânã astãzi de o doctrinã moralã ºi spiritualã.

Alteori reunificarea aceasta n-a fost gânditã atât de larg,

ca o reunificare politicã mondialã, ci într-un cadru mai

modest s-a cerut o unificare a þãrilor europene numai, ca

de pildã de dl. Kalergi ºi, acum în urmã, de dl. Aristide

Briand, ministrul de Externe al Franþei. Acest plan de altfel,

are sorþi mai mari de izbândã, cãci Europa alcãtuieºte

fãrã îndoialã o unitate, o unitate moralã care trebuie rea-

lizatã ºi în ordinea politicã, ea existã în ordinea spiritualã.

Europa este în adevãr acea unitate culturalã rezultatã

din moºtenirea anticã, combinatã cu influenþa creºtinã.

Europa este un tot împletit din douã ºuviþe: claritate medi-

teraneeanã ºi bunãtate creºtinã. 

(Tudor Vianu, Filozofia culturii ºi teoria valorilor, 1931)

Suveranitatea naþionalã ºi unitatea europeanã,

în viziunea lui Jean Monnet (1952)

Noile instituþii (ale Comunitãþii Europene a Cãrbune-

lui ºi Oþelului) vor provoca o breºã în zidul suveranitãþii

naþionale, care blocheazã calea spre unitatea europeanã.

De o mie de ani suveranitatea naþionalã s-a manifestat în

Europa prin afirmarea naþionalismului ºi prin tentative

zadarnice ºi sângeroase ale unor state de a-ºi impune

hegemonia asupra altora. Stabilirea instituþiilor ºi a regu-

lilor comune, care vor asigura fuziunea suveranitãþilor

naþionale, îi va uni pe europeni sub o autoritate comunã

ºi va elimina cauzele fundamentale ale conflictelor. (...)

Suntem deciºi sã unificãm Europa ºi sã acþionãm rapid.

1

Rolul identitãþii naþionale

în Europa contemporanã

De ce nu am putea fi în acelaºi timp bavarez ºi ger-

man, occitan ºi francez, galez ºi britanic, dar totodatã

ºi european? Statele – naþiuni consolidate sau întemeiate

în secolul al XIX-lea au dorit, fiecare, sã impunã locui-

torilor lor un singur legãmânt de credinþã: acest fapt a

fost fãrã precedent, cel puþin la o asemenea amploare,

ceea ce a dus la rãzboaiele pe care le cunoaºtem. Nu am

putea reveni la o concepþie mai stratificatã despre

cetãþenie ºi mult mai potrivitã, prin aceasta, cu tradiþiile

europene ?  

(Jean Sellier, André Sellier, Atlasul popoarelor 

Europei Occidentale)

3

2

� Pe baza informaþiilor cuprinse în tabelul B, explicã

interesul manifestat de statele europene pentru a-ºi

armoniza politicile proprii, încã din anii ’80.

� *Rezumã într-un singur enunþ conþinutul documen-

tului 1. Exprimã-þi pãrerea în legãturã cu punctul

de vedere exprimat în document, utilizând argumente

de ordin istoric, pentru a-þi susþine opinia.

� **Comparã argumentele conþinute de documentele

2 ºi 3, pentru a stabili eventualele aspecte comune ºi

exprimã-þi acordul/dezacordul cu punctele de vedere

exprimate de autori.

� Pe grupe de lucru, realizaþi o investigaþie cu tema:

Aspecte ale identitãþii naþionale în spaþiul balcanic din

zilele noastre. Comentaþi în cadrul clasei rezultatele

activitãþii grupelor.

Semnarea

Tratatului de la Roma, 

1957

�

�
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2.D. Identitãþi naþionale ºi identitate europeanã

Identitãþi naþionale în spaþiul european. Expresie a evoluþiei politice

ºi istorice de la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi începutul secolului

al XIX-lea, constituirea naþiunilor, comunitãþi umane coerent structurate,

cu o identitate etnicã, lingvisticã ºi istoricã proprie, a reprezentat totodatã

rezultatul impunerii burgheziei în plan social ºi politic. Acest proces a

marcat cu deosebire perioada dintre anii 1815 ºi 1914 („Secolul naþionali-

tãþilor”). Astfel, de pildã, pe continentul european, în aceastã perioadã,

ºi-au îndeplinit treptat nãzuinþele de independenþã ºi unitate naþionalã belgie-

nii, românii, italienii, germanii, norvegienii, în timp ce imperiile multina-

þionale, austro-ungar, rus sau otoman, s-au confruntat cu revoltele popoa-

relor supuse, ce au determinat, în cele din urmã, dezagregarea lor. La asigu-

rarea coeziunii statelor naþionale europene au contribuit politicile de stat,

manifestate prin impunerea învãþãmântului obligatoriu, a limbii oficiale, a

votului universal ºi a recrutãrii obligatorii în sistemul militar.

Identitate ºi unitate europeanã. Încã de la mijlocul secolului al XIX-lea,

scriitorul Victor Hugo îºi exprima speranþa cã popoarele europene vor

forma cândva „Statele Unite ale Europei”. Ideea unei Europe unite, spaþiu

al pãcii, armoniei ºi prosperitãþii, s-a conturat de-a lungul epocii moderne

ca o reacþie a mediului intelectual faþã de rivalitãþile ºi rãzboaiele frec-

vente. Aceasta s-a bazat pe afirmarea intereselor comune ºi a valorilor

promovate de democraþia liberalã: libertatea individualã, justiþia, suvera-

nitatea poporului, libertatea cuvântului, separarea puterilor în stat, pre-

þuirea acordatã muncii, iniþiativei individuale, solidaritãþii. Dupã Primul

Rãzboi Mondial, au fost propuse, în principal, douã proiecte de unificare

a Europei, cel privind constituirea uniunii pan-europene, susþinut de

Richard de Coudenhove-Kalergi (din anul 1922) ºi  cel legat de înfiinþarea

unei „uniuni federale europene”, idee avansatã de Aristide Briand, minis-

trul de Externe al Franþei (1929) (doc. 1, pag. 36). Ulterior, proiectele pri-

vind formarea Europei unite au fost reluate, având ca bazã reconcilierea

franco-germanã ºi asigurarea, prin legãturi economice stimulative, a unei

pieþe comune care sã asigure dezvoltarea economicã a statelor membre.

În anul 1950, Planul (Declaraþia) Schuman deschidea calea spre construi-

rea cadrului identitar european, pornind de la valorile democratice comune,

dar fãrã a contesta tradiþiile, moºtenirea naþionalã ºi culturalã a statelor

membre ale noii structuri politice (doc. 2–3, pag. 36). Primul organism

politic continental a fost Consiliul Europei, creat la 5 mai 1949. Apoi, în

1951, ºase state (Franþa, Republica Federalã Germania, Italia, Belgia,

Olanda ºi Luxemburg) au format Comunitatea Economicã a Cãrbunelui

ºi Oþelului. În 1957, reprezentanþii acestora au semnat Tratatul de la

Roma, fundamentul Comunitãþii Economice Europene, numitã ºi Piaþa

Comunã. În timp, statele membre ale Comunitãþii au dezvoltat politici

comune, care au fost preluate de Uniunea Europeanã (harta A, tabelul B,

pag. 36). 

Uniunea Europeanã (UE) a fost constituitã prin Tratatul de la Maas-

tricht (7 februarie 1992), care avea o componentã politicã (privind armo-

nizarea sistemului politic european) ºi una economicã (formarea Uniunii

Economice ºi Monetare – respectiv adoptarea monedei unice – euro,

intratã în circulaþie din anul 2002). În 2004, a fost elaborat textul unei

Constituþii a Uniunii. 

România a semnat, în 1993, acordul de asociere la Uniunea Europeanã,

aderarea propriu-zisã având loc la 1 ianuarie 2007. 

Vocabular

1950 – Planul Schuman, document

fundamental al Europei Unite.

1992 – Semnarea Tratatului de la

Maastricht.

Repere cronologice

1. Organizaþi o dezbatere în cadrul

clasei, în care, pe grupuri de lucru,

sã formulaþi argumente în favoa-

rea sau împotriva ideii potrivit cã-

reia se poate vorbi de o identitate

comunã europeanã.

2. Urmãriþi timp de o saptãmânã pro-

gramele de ºtiri ale posturilor de

radio ºi televiziune, precum ºi presa

scrisã, ºi realizaþi o listã cu informa-

þiile privind activitatea instituþiilor

Uniunii Europene, transmise de

acestea. Evidenþiaþi aspectele le-

gate de participarea României în

cadrul instituþiilor europene.

Teme de lucru

Sediul Societãþii Naþiunilor, Geneva

Naþiune: în lumea modernã, terme-

nul are douã accepþiuni: naþiunea

etnicã (ce pune accentul pe trãsã-

turile culturale comune ºi pe moº-

tenirea istoricã) ºi naþiunea civicã

(bazatã pe rolul fundamental al

individului în raport cu statul ºi pe

colaborarea voluntarã, conºtientã,

a membrilor comunitãþii).
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Grup de memorandiºti, sfârºitul secolului al XIX-lea

(imagine de epocã)

Miºcarea naþionalã româneascã în Transilvania, 

în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea

A. Alexandru Hurmuzaki, 

despre învãþãmântul românesc 

din Bucovina (1868)

Învãþãmântul naþional se mãrgineºte în toate

la predarea religiei ºi, ca un obiect secundar, a

limbii române cu literatura, iatã totul. De isto-

rie, nici urmã, tot atâta geografie, care stã nedes-

pãrþitã cu istoria, ºi mai puþin încã de etno-

grafia naþionalã, adicã cunoºtinþa mai aproape

a poporului sãu, a fiinþei ºi a vieþii sale.

B. Notã diplomaticã a ministrului Belgiei 

la Bucureºti, G.L. Forgeur (1892)

Manifestaþia organizatã acum o sãptãmânã

la Bucureºti pentru a se protesta împotriva

oprimãrii românilor din Transilvania de cãtre

autoritãþile ungare a fost urmatã de numeroase

demonstraþii de acelaºi tip; nu mai este, la drept

vorbind, niciun oraº românesc în care sã nu fi

avut loc o adunare de protest.

C. Consulul Turciei la Iaºi, Selim Gürdji,

despre idealul unitãþii româneºti (1908)

La 19 mai, 702 bucovineni (...) au fost timp

de trei zile oaspeþii moldovenilor. (...) Toate toas-

turile au fost pentru Bucovina ºi Transilvania,

niciun cuvânt pentru împãratul-rege. (...) Opi-

nia publicã interpreteazã aceste manifestaþii ca

un prim pas cãtre unire. Orice român care trece

prin ºcoalã (...) învaþã cã Bucovina, Transil-

vania ºi Basarabia sunt teritorii despãrþite de

Regatul român ºi cã, mai devreme sau mai

târziu, ele vor reveni la patria-mamã.

2
Aspecte naþionale 

ºi manifestãri de solidaritate

A. Sistemul constituþional liberal de guvernare 

în Imperiul Habsburgic (1860)

1. Dreptul de a da legi, de a le schimba ºi ºterge se va exercita

de cãtre noi ºi urmaºii noºtri numai cu conlucrarea dietelor,

adunate în mod legal, respectiv cu a senatului imperial, la care

dietele vor trimite numãrul membrilor stabilit de noi. 

B. Dieta de la Sibiu. Egala îndreptãþire a naþiunii române 

ºi a confesiunilor ei (1863)

1. Naþiunea românã, religiunea greco-catolicã ºi religiunea

greco-orientalã, se recunosc prin lege, întru înþelesul constituþiunii

transilvane, întocmai ca ºi celelalte trei naþiuni ºi patru confesiuni

recunoscute ale Transilvaniei. (...) 

3. Naþiunile recunoscute prin lege, ºi adicã, naþiunea maghia-

rilor, secuilor, saºilor ºi a românilor, faþã una de alta sunt pe deplin

egal îndreptãþite [în drepturi politice].

C. Legea privind limbile vorbite în Transilvania (1863)

Cele trei limbi ale þãrii, adicã limbile ungarã, germanã, românã

sunt egal îndreptãþite în comunicarea politicã (...).

D. Pronunciamentul de la Blaj (1868)

Ne pronunþãm pentru redeschiderea Dietei transilvane pe

baza unei adevãrate reprezentaþiuni populare (...). Cã noi dieta

pestanã nu o putem considera îndreptãþitã a face legi valide pentru

Transilvania (...). 

E. Memorandum (1892)

Reprezentanþii alegãtorilor români (...) au cãzut de astã datã cu

toþii de acord cã e o cestiune de prudenþã patrioticã faptul ca

românii sã nu mai facã încercarea de a se folosi de dreptul lor de

a alege deputaþi, ci sã se considere ca nefiind reprezentaþi în dieta

þãrii lor. 

� Pornind de la documentul 1A, explicaþi mecanismul de guver-

nãmânt din perioada regimului habsburgic liberal ºi avantajele

acestuia pentru provinciile componente ale imperiului.

� Pe grupe de lucru, realizaþi câte o hartã a României ºi a pro-

vinciilor locuite de români, aflate sub stãpânire strãinã la sfârºitul

secolului al XIX-lea. Înscrieþi pe hartã momente semnificative din

evoluþia istoricã a acestor provincii pânã în anul 1918. Comen-

taþi în cadrul clasei rezultatele activitãþii.

� **Având în vedere componenþa Dietei de la Sibiu, argu-

menteazã cerinþa ºi justificarea poziþiei românilor din cadrul

Pronunciamentului de la Blaj.

� *Comparaþi mesajele transmise de documentele 1D ºi 1E ºi

explicaþi atitudinea politicã adoptatã de românii din Transilvania

dupã 1867 ºi pânã la 1905.

� *Analizeazã, dintr-o culegere de texte istorice, alte documente

referitoare la situaþia românilor din Bucovina. Comparã aceastã

situaþie cu cea a românilor transilvãneni.

�

�
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� Analizeazã documentele 2B ºi 2C pentru a

prezenta starea de spirit a locuitorilor din

Vechiul Regat în privinþa românilor din afara

graniþelor.

� **Argumenteazã atitudinea autoritãþilor im-

periale faþã de învãþãmântul românesc din

Bucovina ºi din Transilvania, având în vedere

documentul 2C.



3. Politicile culturale ºi românii 

din afara graniþelor

3.A. Românii din afara graniþelor, 

pânã la Marea Unire (1918)

Românii aflaþi sub stãpânire strãinã în a doua jumãtate a secolului

al XIX-lea ºi la începutul secolului al XX-lea. Nevoiþi sã trãiascã sub stã-

pânire habsburgicã, apoi austro-ungarã (din 1867), românii din Transilvania,

Banat ºi Bucovina au fost supuºi unei ample politici de deznaþionalizare.

Totuºi, dupã anul 1860, regimul liberal din imperiu a fãcut posibilã, pentru

scurt timp, activitatea Dietei de la Sibiu, cu majoritate româneascã

(doc. 1 A, B, C, pag. 38). Aceasta a adoptat legi favorabile românilor, anu-

late ulterior, în perioada regimului dualist austro-ungar, când Transilvania

ºi Banatul au fost incluse în Ungaria. În secolul al XIX-lea ºi la începutul

secolului al XX-lea, românii ºi-au pãstrat identitatea naþionalã, datoritã

activitãþii ºcolilor, societãþilor culturale (precum ASTRA, de la Sibiu) ºi

publicaþiilor româneºti (ca Tribuna sau Românul). Românii ºi-au consti-

tuit Partidul Naþional Român (P.N.R.). Acesta a adoptat tactica politicã

pasivistã, al cãrei moment culminant a fost atins în anul 1892, când frun-

taºii românilor (printre care Ioan Raþiu, Vasile Lucaciu ºi Iuliu Coroianu)

au redactat documentul intitulat Memorandum (doc. 1E, pag. 38). Docu-

mentul respingea anexarea la Ungaria ºi revendica autonomia etnicã a

românilor. Din anul 1905, P.N.R. a trecut la activism politic, trimiþând, în

Parlamentul de la Budapesta, câte 5–10 deputaþi. 

La rândul lor, românii din Bucovina ºi-au pãstrat conºtiinþa naþionalã,

tradiþiile ºi limba datoritã ºcolilor, societãþilor culturale, precum Arboroasa,

sau a publicaþiilor româneºti, ca Glasul Bucovinei (doc. 2A, pag. 38). În

lupta pentru unirea cu România s-au remarcat Iancu Flondor ºi Ioan Nistor.

În Basarabia, societãþile culturale (ca Societatea pentru Cultura Na-

þionalã, creatã de Pavel Dicescu) ºi publicaþiile în limba românã (precum

Basarabia ºi Cuvânt moldovenesc) au avut un rol însemnat în menþinerea

conºtiinþei naþionale româneºti în faþa procesului de rusificare a populaþiei.

Printre cei care s-au remarcat în lupta pentru unirea cu România au fost

Vasile Stroescu, Ion Inculeþ ºi Pantelimon Halippa. 

În Dobrogea, stãpânitã de otomani pânã în anul 1878, limba ºi con-

ºtiinþa naþionalã au fost menþinute datoritã ºcolilor româneºti, multe dintre

ele funcþionând prin susþinerea patriotului Nifon Bãlãºescu.

Forme de sprijin ºi solidaritate cu românii aflaþi sub stãpânire strãinã.

Românii din Vechiul Regat i-au susþinut moral ºi material, pe diferite cãi,

pe cei aflaþi sub stãpânire strãinã. La Bucureºti, au fost constituite Socie-

tatea Transilvania (1867) ºi Iredenta Românã (1882), denumitã apoi

Societatea „Carpaþii”, care au difuzat cãrþi, publicaþii ºi alte materiale

patriotice în Transilvania. 

În timpul miºcãrii memorandiste din Transilvania, fruntaºii P.N.R.,

care au fost condamnaþi la închisoare, în anul 1894, într-un proces des-

fãºurat la Cluj, au fost eliberaþi, în urma protestelor organizate în Vechiul

Regat (doc. 2B, pag. 38). Liga pentru unitatea culturalã a tuturor româ-

nilor, înfiinþatã în 1890 la Bucureºti, a susþinut viaþa culturalã a românilor

aflaþi sub stãpânire strãinã, iar din anul 1914, s-a numit Liga pentru

unitatea politicã a tuturor românilor. 

România i-a sprijinit pe plan cultural ºi pe românii aflaþi la sud de

Dunãre, în Imperiul Otoman ºi în celelalte state balcanice, îndeosebi în

domeniul învãþãmântului.

�
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Pasivism: tacticã politicã aplicatã de

români, de neparticipare la viaþa

politicã austro-ungarã.

Vocabular

1861 – Întemeierea societãþii cultu-

rale ASTRA, la Sibiu.

1869 – Înfiinþarea P.N.R. din Transil-

vania ºi a P.N.R. din Banat ºi

Ungaria (unificate în 1881).

1892 – Crearea Partidului Naþional

din Bucovina; apariþia Gazetei

Bucovinei.

Repere cronologice

1. Realizeazã un portofoliu care sã

cuprindã documente, articole de

presã, date statistice privind soli-

daritatea locuitorilor din Regatul

României ºi politicile culturale apli-

cate de statul român în favoarea

românilor din provinciile aflate sub

stapânire strãinã.

2. Analizeazã situaþia în care se

gãseau românii din Transilvania,

Bucovina ºi Basarabia într-un eseu

în care sã compari situaþia aces-

tora în prima jumãtate a secolului

al XIX-lea cu cea de la sfârºitul

aceluiaºi secol.

Teme de lucru

Oraºul Cernãuþi, Palatul metropolitan 

(secolul al XIX-lea, imagine de epocã)



Populaþia

României

Procentajul din populaþie dupã principalele religii ºi confesiuni

Ortodoxã Mozaicã Catolicã Protestantã Islamicã Armeanã 

5 956 690 91,5 4,5 2,5 0,4 0,7 0,1 

Clasa I Clasa a II-a Clasa a III-a

1. Silabisirea, lectura ºi scrierea.

2. Scrierea numerelor ºi calcul

asupra celor 4 operaþiuni 

cu numere întregi.

3. Rugãciuni.

1. Scrierea caligraficã ºi lectura.

2. Cele 4 operaþiuni aritmetice cu numere

complexe.

3. Elemente de catehism ºi istorie sacrã.

4. Pãrþile variabile ale gramaticei distinse

în mod practic.

5. Împãrþirea pãmântului în continenþi 

ºi oceane.

1. Istoria Þãrii Româneºti.

2. Geografia fizicã ºi politicã a celor 5 continenþi;

pentru Europa însã mai întins.

3. Etimologia limbei.

4. Fracþiuni ordinare ºi decimale; regula de trei ºi de interes.

5. Caligrafia ºi dictando.

6. Elemente de istorie generalã.

7. Exerciþii de scris ºi declaraþiuni.

A. Recensãmântul populaþiei României (1899) (%)

� Studiazã tabelul ºi precizeazã cauzele pentru care, pe lângã populaþia

majoritarã ortodoxã, existau în România ºi membri ai altor religii sau

confesiuni.

� Informeazã-te asupra structurii etnice ºi confesionale a României

contemporane ºi stabileºte asemãnãrile ºi deosebirile faþã de situaþia

existentã în anul 1899. Explicã apariþia diferenþelor constatate.

Recomandarea Eforiei Comitetului de instrucþie

ºcolarã din Brãila pentru înfiinþarea unei ºcoli

pentru locuitorii bulgari din oraº (1861)

Domnilor efori! Mai mulþi din cetãþenii onorabili din

acest oraº (...) arãtând dorinþa lor [într-o petiþie – n.n.]

pentru a fonda (...) o ºcoalã pentru studiul limbii bulgare

ºi slavone, comitetul se grãbeºte a o recomanda dom-

niilor voastre, rugându-vã sã o îndepliniþi (...) pentru ca

fiii lor sã nu fie lipsiþi de studiul limbii lor naþionale.

Statutul Societãþii culturale

albaneze Drita (1884)

Art. 1. Se instituie cu sediul în Bucureºti o societate

având unic scop de a urmãri cultura ºi dezvoltarea limbei

albaneze ºi a contribui cât se poate mai mult la învãþã-

tura poporului albanez în limba albanã.

2

Ziarul Seara despre slujbele în limba albanezã

la Biserica Enei din Bucureºti (13 martie 1911)

Mitropolitul a acordat comunitãþii ortodoxe albaneze

din capitalã autorizaþia de a avea un locaº propriu de ru-

gãciuni, în care preoþii albanezi sã oficieze întreg servi-

ciul divin numai în limba albanezã. (...) Aceastã favoare

a fost acordatã graþie ºi oamenilor de stat ai României.

4

Constituþia României 

A. Art. 7 din Constituþia României (1866)

Însuºirea de român se dobândeºte ºi se pierde potrivit

regulilor statornicite prin legile civile. Numai strãinii de

rituri creºtine pot dobândi împãmântenirea.

B. Art. 7 din Constituþia României, 

modificat de Parlament (1879)

Diferenþa de credinþe religioase ºi de confesiune nu

constituie în România o piedicã spre a dobândi dreptu-

rile civile ºi politice ºi a le exercita.

5

3

� Precizeazã importanþa funcþionãrii ºcolii din 1861 pentru

pãstrarea tradiþiilor comunitãþii bulgare din Brãila.

� Pe baza studierii documentelor 1–4, organizaþi o dis-

cuþie în clasã referitoare la viaþa culturalã ºi religioasã

a comunitãþilor etnice de pe teritoriul României în

secolul al XIX-lea.

� *Informeazã-te din alte surse despre situaþia comuni-

tãþilor etnice din România de astãzi ºi stabileºte ase-

mãnãri ºi deosebiri cu aceea din secolul al XIX-lea.

� Stabileºte o cauzã ºi o consecinþã a modificãrii arti-

colului 7 din Constituþia de la 1866.

� **Comparã articolul 7 înainte ºi dupã modificarea lui

ºi formuleazã un argument potrivit cãruia a fost nece-

sarã aceastã acþiune întreprinsã de Parlament.

� Realizeazã un eseu de 200 de cuvinte despre integra-

rea Dobrogei la România, în care sã foloseºti urmãtorii

termeni istorici: minoritate, musulmani, lege, egalitate

în drepturi, rãzboi de independenþã, ortodocºi, regat,

turci, români, tãtari, bulgari, ruºi lipoveni.

�

�

40

��� II. Aplicaþii �

Anunþ al Societãþii greceºti

Enosis cãtre primarul Brãilei

(1873)

Am hotãrât ca în sala „Raly” sã dãm

reprezentaþiune teatralã în zilele acestea

în favoarea sãracilor comunitãþii greceºti

din oraº (...) ºi anume aceastã reprezen-

taþiune va fi în limba elinã (greacã).

1

B. Obiecte de studiu la ºcoala bulgarã din Brãila (1864)



3.B. Diversitatea etnicã ºi confesionalã. 

Soluþii politice în România modernã

Diversitatea etnicã ºi confesionalã pe teritoriul românesc, în

secolul al XIX-lea ºi la începutul secolului al XX-lea. Conform unor

date statistice, România avea, în anul 1860, 3 917 541 locuitori, iar

aceastã populaþie a crescut constant, ajungând, în anul 1877, în care statul

român ºi-a proclamat independenþa, la 4 479 813 locuitori. În Epoca

Modernã, natalitatea a crescut, în paralel cu scãderea mortalitãþii, astfel

cã s-a înregistrat un spor demografic accentuat. Recensãmântul din 1899,

realizat cu metode moderne, demonstreazã cã România era o þarã relativ

omogenã din punct de vedere etnic ºi confesional (tabel A, pag. 40).

Îndeosebi în oraºe, se întâlneau reprezentanþi ai altor etnii (evrei, greci,

armeni etc.), iar în Dobrogea, revenitã la România în anul 1878, ºi în

Cadrilater, parte a statului român din anul 1913, existau, pe lângã

populaþia româneascã majoritarã, ºi alte comunitãþi etnice (turci ºi tãtari

de religie islamicã, bulgari, ruºi lipoveni de credinþã creºtinã etc.). 

Unele comunitãþi etnice s-au aflat pe teritoriul românesc încã din Evul

Mediu (aºa cum este cazul celei turce, al celei tãtare sau al celei armene).

Altele s-au stabilit în România din a doua jumãtate a secolului al XIX-lea ºi

la începutul secolului al XX-lea, din motive politice sau economice. Mem-

brii acestora au avut libertatea de a practica diferite meserii, de a avea ºcoli,

publicaþii, societãþi culturale ºi locaºuri de cult proprii (doc. 1–4, pag. 40). 

Soluþii politice în România modernã. Dupã unirea Principatelor, în

anul 1859, ºi mai ales dupã cucerirea independenþei de stat, în 1877–1878,

România a reprezentat un sprijin important pentru popoarele din Peninsula

Balcanicã. Mulþi reprezentanþi ai bulgarilor sau albanezilor au sosit în

România, unde au putut sã-ºi desfãºoare activitãþile patriotice, sperând în

eliberarea teritoriilor natale de sub stãpânirea strãinã. De altfel, pentru

sprijinul de care s-au bucurat pe teritoriul românesc, patrioþii albanezi, de

exemplu, care au proclamat independenþa þãrii lor faþã de Imperiul Otoman

în anul 1912, au considerat cã România este a doua lor patrie, iar în semn

de respect, imnul naþional al Albaniei este cântecul patriotic al lui Ciprian

Porumbescu, Pe-al nostru steag e scris Unire.

Deoarece statul român avea o altã compoziþie etnicã ºi confesionalã

dupã recunoaºterea independenþei, în anul 1879 a fost modificat articolul 7

din Constituþie. Aceasta fusese ºi o condiþie a Marilor Puteri pentru recu-

noaºterea independenþei de stat a României (doc. 5A, B, pag. 40). Astfel,

toþi cetãþenii români, indiferent de originea etnicã ºi de situaþia confesio-

nalã, aveau drepturi egale în stat. Mãsura s-a dovedit înþeleaptã, cetãþenii

români de origine turcã ºi tãtarã, de religie musulmanã, arãtându-se loiali

statului român. La fel s-a întâmplat ºi în cazul evreilor, de religie mozaicã,

stabiliþi pe teritoriul românesc în special în prima jumãtate a secolului al

XIX-lea, în condiþiile în care, în alte pãrþi (de exemplu, în Imperiul Rus),

autoritãþile declanºaserã acþiuni împotriva lor. Mulþi evrei luptaserã sau

se jertfiserã în Rãzboiul de Independenþã. Comunitatea etnicã evreiascã

ºi-a constituit societãþi, precum Uniunea Evreilor Pãmânteni, care cultiva

tradiþiile religioase ºi culturale ale acesteia. 

Statul român a sprijinit activitatea ºcolilor, a societãþilor culturale ºi

a locaºurilor de cult ale celorlalte etnii din Dobrogea ºi de pe tot teritoriul

þãrii. De exemplu, pentru a sublinia bunele relaþii dintre cetãþenii români

ºi cei turci ºi tãtari în statul nostru, regele Carol I a contribuit cu fonduri

bãneºti la ridicarea Marii Geamii de la Constanþa.

�
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Vocabular

1. Pe grupe de lucru, pregãtiþi o ex-

poziþie de afiºe cu tema Diversitatea

etnicã ºi confesionalã în România

secolului al XIX-lea. Cãutaþi infor-

maþii în dicþionare, enciclopedii,

albume cu fotografii de epocã ºi în

reþeaua internet.

2. *Individual sau împreunã cu 2–3

colegi, realizaþi o investigaþie în

care sã precizaþi dacã au existat

sau dacã mai existã minoritãþi etnice

în localitatea voastrã. Colectaþi date

despre istoria acestora ºi prezen-

taþi-le într-un eseu de 4–5 pagini.

Teme de lucru

Costum albanez, secolul al XIX-lea

(litografie)

Eforie: instituþie administrativã pu-

blicã, în diferite domenii, condusã

de efori.

Geamie: locaº de cult în cadrul cre-

dinþei islamice.

1880 – Legea de organizare a

Dobrogei.

1884 – Constituirea, la Bucureºti,

a Societãþii culturale albaneze

Drita (Lumina).

1909 – Constituirea Uniunii Evreilor

Pãmânteni din România.

Repere cronologice



�
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Grup
etnic

Recensãmântul
populaþiei 

din anul 1930

Recensãmântul
populaþiei 

din anul 1977

Recensãmântul
populaþiei 

din anul 2002

Români 13 180 936 18 999 565 19 399 597

Maghiari 1 554 525 1 713 928 1431 807

Germani 760 687 359 109 59 764

Evrei 518 754 24 667 5 785

Romi 101 015 227 398 535 140

Turci ºi tãtari 288 073 46 791 56 033

Ucraineni 641 485 55 510 61 098

Alþii 1 011 553 132 942 131 750

TOTAL 18 057 028 21 559 910 21 680 974

A. Structura etnicã a populaþiei României

Iuliu Maniu, despre drepturile minoritãþilor, 
în Marea Adunare de la Alba-Iulia 

(1 Decembrie 1918)

Nu voim ca din asupriþi ce am fost sã devenim asupri-
tori. Voim sã asigurãm libertatea pentru toþi ºi dezvol-
tarea pentru toate popoarele conlocuitoare. (...) Noi voim
pe acest pãmânt al României Mari sã întronãm libertatea
naþionalã pentru toþi. Voim ca fiecare naþiune sã se poatã
cultiva în limba ei, sã se roage lui Dumnezeu în credinþa
ei ºi sã cearã dreptate în limba ei. Noi, care am vãrsat
lacrimi vãzând limba noastrã scoasã din ºcoli, biserici,
justiþie, nu o vom lua altora. Nu vom lua putinþa vieþii de
la alþii. Nu voim  sã trãim din sudoarea altora pentru cã
noi putem trãi din vrednicia ºi puterea noastrã, din
munca noastrã. Numai într-un regim democratic putem
întãri þara noastrã româneascã, mai ales când trebuie
sã þinem seama de cerinþele vieþii moderne de stat.

1

Despre drepturile minoritãþilor
în Constituþia din anul 1923

Art. 5. Românii, fãrã deosebire de origine etnicã, de
limbã sau de religie, se bucurã de libertatea conºtiinþei,
libertatea învãþãmântului, de libertatea presei, de liber-
tatea întrunirilor, de libertatea de asociaþie ºi de toate
libertãþile ºi drepturile stabilite prin lege. (...)

Art. 7. Deosebirile de credinþe religioase ºi confesiuni,
de origine etnicã ºi de limbã nu constituie în România
o piedicã spre a dobândi drepturile civile ºi politice ºi
a le exercita. (...)

Art. 29. Românii, fãrã deosebire de origine etnicã, de
limbã sau de religie, au dreptul de a se asocia, confor-
mându-se legilor care reglementeazã acest drept.

Raport despre situaþia ºcolilor poloneze 
din România (1929)

Aceste ºcoli care se aflã în România sunt ºcoli de stat,
cu limbile de predare românã ºi polonã. Învãþãmântul se
predã de învãþãtori polonezi, în majoritate (86) fiind mai
multe femei. Învãþãtorii de origine polonezã, ce funcþio-
neazã în aceste ºcoli, sunt (...) asimilaþi în toate drepturile
cu colegii lor de origine românã. (...) 

Existã în total 34 de ºcoli primare cu 1 795 de elevi ºi
cu 75 de învãþãtori de origine polonezã. (...) Afarã de
acestea, mai funcþioneazã o ºcoalã polonezã în Bucureºti.
Aceastã ºcoalã, ce depinde de Consulatul polonez din
Bucureºti, are altã organizare ºi deserveºte populaþia po-
lonezã, cetãþeni din Polonia, care vremelnic se stabilesc
în România ca lucrãtori pentru fabricile de postav. (...) 

ªcoli polone de grad secundar avem numai în oraºul
Cernãuþi: o ºcoalã civilã de fete ºi o ºcoalã normalã
de fete, „Familia Mariei”.

2 3

Programul Partidului Evreiesc
din România (1933)

Partidul Evreiesc considerã statul român ca fiind un
organism superior care reuneºte pe cetãþenii sãi, fãrã
deosebire de origine etnicã, în vederea îndeplinirii misiu-
nii sale de a realiza în cadrul sãu nivelul de civilizaþie cel
mai înalt posibil. Statul este, fireºte, întruparea aspira-
þiilor naþiunii române, al cãrei geniu l-a creat. (...) 

Principiile conducãtoare ale Partidului Evreiesc sunt
urmãtoarele: a) unitate spiritualã cu naþiunea românã în
ceea ce priveºte devotamentul faþã de tron, dragoste de
þarã ºi credinþa în ideea de stat; b) acþiune fermã ºi
permanentã în vederea realizãrii în fapt a prevederilor
Constituþiei referitoare la egalitatea în drepturi a tuturor
cetãþenilor, fãrã deosebire de origine etnicã. (...)
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� Studiazã documentele 1 ºi 2 ºi stabileºte, pentru fiecare
afirmaþie a lui Iuliu Maniu, articolul din Constituþie care
face referire la dreptul menþionat.

� Analizeazã documentele 1–4 ºi precizeazã dacã
acestea cuprind informaþii ce ar putea fi regãsite ºi în
viaþa cotidianã de astãzi.

� *Identificã, în documentele 1–4, câte un aspect care
poate facilita înþelegerea ºi comunicarea interetnicã în
România interbelicã. 

� Analizeazã datele recensãmintelor din tabelul de mai
sus, consultã ºi alte surse ºi explicã diferenþele care pot
fi constatate pentru fiecare etnie din România.

� Pe grupe de lucru, studiaþi documentul 3 ºi stabiliþi ase-
mãnãri ºi deosebiri între învãþãmântul pentru minoritãþi
din perioada interbelicã ºi cel din zilele noastre. Indi-
caþi în document o asemãnare cu situaþia de astãzi în
privinþa consecinþelor migraþiilor economice.

� **Împreunã cu mai mulþi colegi, realizeazã o inves-
tigaþie referitoare la drepturile ºi libertãþile de care se
bucura una dintre minoritãþile naþionale din România,
în perioada interbelicã.



3.C. Minoritãþi naþionale în România

secolului al XX-lea

Minoritãþi naþionale în România, în prima jumãtate a secolului

al XX-lea. Ca urmare a Marii Uniri din anul 1918, au revenit la România

teritoriile care pânã atunci s-au aflat sub stãpânire strãinã: Basarabia,

Bucovina, Banat ºi Transilvania. Acestea cuprindeau, pe lângã populaþia

româneascã, ºi minoritãþi naþionale (maghiari, germani, evrei, polonezi,

sârbi, evrei etc.) (doc. 1, pag. 42). Încã din anul 1920, a fost întemeiat

Subsecretariatul de Stat pentru Afacerile Minoritãþilor Etnice, care

funcþiona în cadrul Ministerului de Interne. Constituþia din anul 1923 cu-

prindea referiri cu privire la egalitatea în drepturi a cetãþenilor aparþinând

minoritãþilor naþionale cu cei de origine românã (doc. 2, pag. 42).

Fiecare minoritate naþionalã (maghiarã, germanã, evreiascã, romã, turcã,

sârbã etc.) din România a avut posibilitatea de a-ºi conserva tradiþiile, prin

societãþi ºi instituþii culturale, de a edita publicaþii ºi cãrþi, de a avea ºcoli în

limba maternã (doc. 3, pag. 42). Unele minoritãþi ºi-au constituit partide

etnice, care participau la alegerile pentru Parlamentul României. Partidul

Maghiar, de pildã, a reuºit sã trimitã în Parlament, între 3 ºi 15 deputaþi.

Alte formaþiuni politice etnice au fost Partidul German ºi Partidul Evreilor.

Cel german, de obicei, fãcea cartel cu guvernul ºi a reuºit sã trimitã în jur

de 10 deputaþi în Parlament, în urma alegerilor. Partidul Evreiesc, care

candida singur în alegerile parlamentare, a urmãrit apãrarea ºi respectarea

drepturilor populaþiei de aceastã origine (doc. 4, pag. 42). Acest partid a

trimis, în medie, 5 deputaþi în forul legislativ al þãrii.

Dupã instaurarea monarhiei autoritare a regelui Carol al II-lea, partidele

nu au mai putut funcþiona. Partidul Maghiar ºi-a luat numele de Comuni-

tatea Maghiarã, iar germanii au fost reprezentaþi de Comunitatea Germa-

nilor din România. Minoritatea evreiascã însã a avut de suferit, atât în

timpul monarhiei autoritare a lui Carol al II-lea (când au fost adoptate

mãsuri antisemite, cum ar fi interdicþia de a ocupa funcþii publice), cât ºi

în timpul regimului Antonescu. Mulþi evrei ºi romi au fost deportaþi în

Transnistria, unde unii dintre ei au murit, din cauza regimului de detenþie.

Totuºi, Ion Antonescu a refuzat cererea lui Hitler de a aplica ºi pentru evreii

din România „soluþia finalã”. În timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial,

mulþi români ºi-au manifestat solidaritatea cu evreii, iar unii dintre ei au

fost rãsplãtiþi de statul Israel cu titlul Drepþi între popoarele lumii. 

Minoritãþi naþionale în România, în perioada postbelicã. Dupã

al Doilea Rãzboi Mondial, în România s-a instaurat regimul comunist. În

primii ani postbelici, mulþi germani din Banat au fost deportaþi în Bãrãgan,

fiind suspectaþi cã ar fi colaborat cu ocupanþii germani în timpul confla-

graþiei. Mai târziu, membrilor acestei etnii li s-a permis sã revinã în locu-

rile natale. Cel puþin la nivel oficial, membrii minoritãþilor naþionale aveau

aceleaºi drepturi cu populaþia majoritarã româneascã. Dar minoritãþile

germanã ºi evreiascã au avut de suferit ºi o serie de piedici. În ultimii ani

ai dictaturii lui Ceauºescu, cei care doreau sã pãrãseascã þara erau nevoiþi

sã plãteascã o sumã de bani pentru ºcolarizarea realizatã în România. Era

însã o modalitate a regimului ceauºist de a obþine sume de bani în valutã

pentru finanþarea proiectelor sale de construcþii.

România postcomunistã recunoaºte existenþa minoritãþilor de pe teri-

toriul sãu ºi le asigurã condiþiile pãstrãrii identitãþii proprii. Dupã anul

1989, minoritãþile naþionale din România ºi-au recãpãtat toate drepturile,

garantate de legile þãrii, înfiinþându-ºi asociaþii culturale, având publicaþii

specifice ºi fiind reprezentate în Parlament.

Cartel: alianþã între partide, realizatã

în preajma alegerilor parlamentare.

Vocabular

1919 – Saºii ºi-au exprimat adeziu-

nea pentru unirea Transilvaniei

cu România.

1919 – Înfiinþarea Partidului German

din România.

1922 – Întemeierea Partidului Ma-

ghiar din România.

1931 – Înfiinþarea Partidului Evreiesc

din România.

1940 – Aplicarea unor legi antisemite. 

Repere cronologice

1. Pe baza cunoºtinþelor din manual

ºi a informaþiilor din alte surse,

comparã situaþia minoritãþilor din

perioadele interbelicã ºi postbe-

licã ºi stabileºte trei asemãnãri ºi

trei deosebiri.

2. *Organizaþi o dezbatere în clasã

pe tema Situaþia minoritãþilor din

România în perioada comunistã

ºi dupã anul 1989. 

Teme de lucru

Secui, în prima jumãtate 

a secolului al XX-lea

(fotografie de epocã)

�
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Modelul politic Trãsãturi

Anglo-saxon

– Promovare a liberei iniþiative.

– Descentralizare.

– Implicare redusã a statului în rezolvarea

problemelor sociale.

– Piaþã liberã.

– Adaptabilitate crescutã a economiei.

Aplicat mai ales dupã 1979, în perioada

guvernãrii Margaret Thatcher.

Francez

– Rol însemnat al statului în viaþa economicã,

politicã ºi socialã.

– Preocupare constantã pentru problemele

sociale.

German

– Economie socialã de piaþã, cu o protecþie

socialã puternicã.

– Consens între sindicate ºi patronat.

– Reducere a inegalitãþilor sociale.

Model aplicat ºi în tãrile scandinave. 

Principalele modele democratice

europene postbelice
Konrad Adenauer, despre acþiunile

pentru redactarea ºi adoptarea 

Constituþiei statului vest-german (1949)

În calitatea mea de preºedinte [al Consiliului parla-

mentar – n.n], mã întâlneam des la Frankfurt pentru a-i

informa pe guvernatorii militari despre discuþiile noastre.

Francezii doreau o coeziune a landurilor pe cât posibil

de puternicã, dar ºi o putere centralã, deci federalã, pe

cât posibil de slabã. Generalul Clay era partizanul unui

sistem politic inspirat din Constituþia americanã. Gene-

ralul Robertson mi-a spus cã era de acord cu o centra-

lizare a statului compatibilã cu principiul federativ.

Poziþia generalului Clay era cea mai apropiatã de aceea

a formaþiunilor Uniunea Creºtin-Democratã/Uniunea

Creºtin-Socialã. (...) Partidul Social-Democrat milita,

în programul sãu pentru economia planificatã ºi pentru

naþionalizare, dar ºtia bine cã astfel de proiecte nu ar fi

putut fi realizate decât cu o putere centralã puternicã.

(...) Pânã la urmã, ca partizan al înþelegerii cu guver-

natorii militari de ocupaþie, am ajuns la o nouã redactare

a Constituþiei, care stabilea organizarea federalã. Aceºtia

au acceptat, iar la 8 mai 1949, Consiliul parlamentar

a adoptat legea fundamentalã.

1

Discursul de la Bayeux 

susþinut de Charles de Gaulle (1946)

ªeful statului, plasat deasupra partidelor, care este

ales, (…) trebuie sã aibã prioritate faþã de puterea execu-

tivã. (…) Lui trebuie sã-i aparþinã misiunea de a numi

miniºtrii ºi tot lui sã-i aparþinã sarcina de a conduce

politica ºi activitatea guvernului. 

ªefului statului trebuie sã-i aparþinã prerogativa de

a promulga legile ºi de a da decrete (…). Lui trebuie sã-i

aparþinã sarcina (…) de a fi un adevãrat arbitru situat

deasupra formaþiunilor politice (...). Lui trebuie sã-i

aparþinã sarcina, dacã patria ar fi în primejdie, de a fi

garantul independenþei naþionale ºi al tratatelor înche-

iate de Franþa.

Discursul preºedintelui francez

Georges Pompidou (1973)

Anul 1973 a fost unul de dezvoltare excepþionalã ºi de

mari progrese în diferite domenii. (...) Cifrele o demon-

streazã. ªi totuºi, trebuie sã recunoaºtem cã anul se

terminã într-o atmosferã mai puþin liniºtitã. Aceasta a

fost determinatã de creºterea preþurilor, care a cunoscut

un ritm excesiv ºi neliniºtitor. Pe de altã parte, criza care

s-a instaurat pe piaþa mondialã a petrolului ºi consecin-

þele sale, problemele monetare, (...) toate acestea riscã

sã încetineascã creºterea economicã. (...) Anul 1974

riscã sã fie dificil. Dar vã pot asigura cã tot ceea ce va

întreprinde guvernul, va fi realizat pentru menþinerea

nivelului de trai al cetãþenilor, a puterii de cumpãrare

a acestora, mai ales a celor care trãiesc în sãrãcie.

2

Discurs al prim-ministrului 

britanic Margareth Thatcher

(1979)

Aº vrea sã mã refer la problemele importante de poli-

ticã internã. În primul rând, þinem sã reducem inflaþia

printr-o strictã politicã monetarã. (…) 

Acest guvern, spre deosebire de multe altele de dinainte,

este orientat spre realitãþile economice actuale. Sarcina

noastrã este aceea de a reduce cheltuielile publice la

nivelul veniturilor naþionale. (…)

În privinþa schimburilor economice, timp de 40 de

ani, sectorul comercial al economiei noastre a fost supus

controlului. (…) Suntem gata sã luãm în propriile mâini

aceste probleme, dar trebuie sã spunem cã multe decizii

sunt greu de adoptat.  

4

3

� Analizeazã documentul 1 ºi organizeazã o discuþie în

clasã cu tema Instaurarea democraþiei constituþionale

în Germania Occidentalã.

� Exprimã-þi un punct de vedere argumentat în legãturã

cu afirmaþiile lui Charles de Gaulle despre organizarea

sistemului politic francez, cuprinse în documentul 2.

� Pe grupe de lucru, analizaþi documentele 3 ºi 4 ºi

stabiliþi asemãnãrile ºi diferenþele în privinþa abordãrii

problemelor economico-sociale de cãtre cei doi oameni

politici. Stabiliþi corespondenþa între punctele expuse

în discursurile lor ºi cele cuprinse în tabelul de mai sus. 

� **Comparã sistemele democratice francez ºi vest-ger-

man în privinþa abordãrii chestiunilor economice ºi pre-

cizeazã, pe baza unui punct de vedere argumentat,

pentru care dintre cele douã ai opta.

�

�
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4. Secolul al XX-lea, între democraþie 

ºi totalitarism

4.A. Ideologii ºi practici politice democratice

Caracteristici generale ale evoluþiei regimurilor democratice din

Europa. La încheierea Primului Rãzboi Mondial, regimurile democratice

s-au instaurat în unele dintre statele nou constituite în centrul ºi estul

Europei, aºa cum a fost cazul Cehoslovaciei. Totuºi, perioada interbelicã

a fost dominatã de instituirea, inclusiv în noile state europene, a regimu-

rilor autoritare sau dictatoriale (Polonia, Iugoslavia, Austria etc.). 

Regimurile democratice, bazate pe principiul separãrii puterilor în stat,

vot universal, alegeri libere, respectarea drepturilor ºi libertãþilor cetãþeneºti,

pluripartidism, s-au consolidat în þãrile nordice, precum Danemarca,

Suedia sau Norvegia, ºi în cele mai multe state din vestul Europei. În

timp, s-au manifestat diferenþe în abordarea problemelor economico-so-

ciale, potrivit modelelor democratice consacrate (tabel, pag. 44). 

Trãsãturi specifice ale regimurilor democratice. În primul deceniu

interbelic, Germania a fost organizatã prin Constituþia de la Weimar ca o

þarã cu un regim politic democratic. În 1933 însã, puterea a fost preluatã

de regimul dictatorial naþional-socialist. 

În a doua jumãtate a secolului al XX-lea, germanii au fost nevoiþi sã

trãiascã în douã state separate. În zona de ocupaþie militarã occidentalã,

s-a constituit un stat democratic, având ca formã de guvernãmânt republica

federalã, care a devenit apoi membru NATO ºi al Comunitãþii Economice

Europene (Republica Federalã Germanã). În acþiunile de reconstrucþie ºi

de consolidare a democraþiei în statul vest-german s-a remarcat cancelarul

Konrad Adenauer, de orientare creºtin-democratã (doc. 1, pag. 44). Un rol

însemnat în istoria germanã l-a avut cancelarul creºtin-democrat Helmuth

Kohl, în timpul cãruia s-a realizat reunificarea Germaniei (1990). Franþa

a avut între anii 1918 ºi 1940 un regim democratic republican, caracterizat

însã prin instabilitate guvernamentalã. Dupã al Doilea Rãzboi Mondial,

a fost adoptatã o nouã Constituþie, care instituia un regim parlamentar

clasic. Charles de Gaulle, preºedinte al þãrii din 1959, a susþinut ideea

consolidãrii puterii ºefului statului (doc. 2, pag. 44).

Reforma constituþionalã din anul 1962 a stabilit ca preºedintele Franþei

sã fie ales de cetãþeni prin vot universal, nu de un colegiu electoral, ca

pânã atunci. Franþa a înregistrat progrese economice importante, dar pro-

blemele sociale s-au menþinut (doc. 3, pag. 44). Datoritã flexibilitãþii arti-

colelor Constituþiei, în Franþa a fost posibilã ºi coabitarea la putere a unui

preºedinte ºi a unui prim-ministru de orientãri diferite. Astfel s-a întâm-

plat, de exemplu, în anul 1986, când preºedintele Mitterand era de orien-

tare politicã de stânga, iar prim-ministrul Jacques Chirac, de dreapta. În

Marea Britanie, prim-ministrul, ºef al majoritãþii parlamentare, are un rol

însemnat, îºi alege miniºtrii ºi are puteri executive extinse. Cele mai

puternice formaþiuni politice au fost, dupã 1918, Partidul Conservator ºi

Partidul Laburist. În prima jumãtate a secolului al XX-lea, s-a remarcat

personalitatea lui Winston Churchill, prim-ministru din partea Partidului

Conservator, în timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial (1940–1945), apoi,

dupã rãzboi, între 1951–1955. În perioada postbelicã, alt prim-ministru con-

servator, Margaret Thatcher, s-a afirmat prin acþiunile de consolidare a

economiei, prin privatizarea unor întreprinderi ºi servicii de stat, cât ºi

prin cele care au vizat creºterea prestigiului extern al þãrii (doc. 4, pag. 44).

�
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Cancelar: aici, prim-ministru al sta-

tului german.

Vocabular

Repere cronologice

1. Utilizeazã ca surse de informare

internetul sau enciclopediile multi-

media (Encyclopaedia Britannica,

Encarta etc.) ºi realizeazã o pre-

zentare scrisã (eventual, sub forma

unui poster) a sistemului ºi a prac-

ticilor politice din Republica Fede-

ralã Germania.

2. Comparã rolul politic al ºefului

statului britanic ºi al celui francez

în perioada postbelicã.

3. *Cautã informaþii suplimentare

despre principalele ideologii poli-

tice democratice ºi realizeazã un

portofoliu privind reprezentanþii

uneia dintre acestea.

Dezbatere în Parlamentul german

(2006)

Teme de lucru

1919 – Constituþia de la Weimar,

în Germania.

1940–1945; 1951–1955 – W. Churchill,

prim-ministru al Marii Britanii.

1959–1969 – Charles de Gaulle,

preºedinte al Franþei.

1982–1998 – Helmuth Kohl, cance-

lar vest-german, iar din anul 1990,

al Germaniei reunite.
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B. Manifestaþie nazistã la Nürnberg (1935)

Programul

Partidului Naþional Fascist (1921)

Naþiunea nu este o simplã sumã de indi-

vizi, nici instrumentul scopurilor partidelor,

ci un organism cuprinzând o serie nenu-

mãratã de generaþii în care indivizii sunt

elemente trecãtoare. Aceasta reprezintã

sinteza supremã a tuturor valorilor mate-

riale ºi spirituale ale rasei. (…) Statul tre-

buie sã fie redus la funcþiile sale esenþiale

de ordin politic ºi juridic. (…) Puterile ºi

funcþiile pe care le are acum Parlamentul

trebuie sã fie limitate. (…) Statul este suve-

ran. Statul trebuie sã fie apãrãtorul ºi cel

care propagã tradiþia naþionalã, sentimen-

tul naþional ºi voinþa naþionalã.

1

Legea cu privire la puterile

lui Mussolini în stat (1925)

ªeful guvernului [Mussolini] este încar-

narea supremã a puterii executive. El îºi

alege miniºtrii, (…) el decide numãrul mi-

nisterelor ºi poate personal sã-ºi asume res-

ponsabilitatea mai multor portofolii. (…)

Camerele legislative nu pot discuta nicio

problemã fãrã acordul sãu prealabil. (…)

Tot el poate sã supunã votului uneia dintre

Camere un proiect de lege respins de

cealaltã Camerã. (…) Oricine atenteazã la

viaþa, la integritatea fizicã sau la liberta-

tea ºefului guvernului este pasibil de închi-

soare pe o perioadã care nu trebuie sã fie

mai micã de 15 ani, iar în cazul unui aten-

tat fatal, este pedepsit cu moartea. Oricine

aduce ofensã, în scris sau prin viu grai, ºe-

fului guvernului, este pedepsit cu închi-

soarea de la 6 la 30 de luni.

2

Legi antisemite în Germania hitleristã

A. Legea asupra protecþiei 

sângelui german (1935)

Cãsãtoriile între evrei ºi cetãþenii ger-

mani sau de sânge înrudit sunt interzise.

Cãsãtoriile încheiate în contradicþie cu

aceastã lege sunt declarate nule, chiar

dacã sunt celebrate în strãinãtate.

B. Legi antisemite

pe plan economic (1938)

Începând cu data de 1 ianuarie 1939, se

interzice evreilor sã se ocupe cu micul co-

merþ, transporturi, agenþii comerciale ºi,

de asemenea, sã exercite meseria de artizan

independent. Dacã un evreu ocupã un post

de angajat într-o întreprindere comercialã,

el poate fi concediat cu un preaviz de ºase

sãptãmâni.

3
� Priveºte cu atenþie imaginea B ºi exprimã un punct de vedere

argumentat cu privire la mesajul transmis ºi la trãsãturile regimului

totalitar evidenþiate de aceasta.

� Analizeazã documentul 1 ºi menþioneazã douã aspecte care de-

monstreazã exacerbarea rolului statului.

� Exprimã un punct de vedere propriu cu privire la conþinutul docu-

mentului 2. Analizeazã documentul ºi precizeazã douã aspecte

antidemocratice pe plan politic ºi social.

� Precizeazã trei idei conþinute în documentele alãturate ºi menþio-

neazã câte un motiv pentru care ele sunt opuse celor democratice.

� *Studiazã mãrturiile unor opozanþi supravieþuitori ai fascismului ºi

nazismului, foloseºte informaþiile din documentele de mai sus ºi reali-

zeazã un eseu de aproximativ 150 de cuvinte cu tema Democraþie

ºi totalitarism în prima jumãtate a secolului al XX-lea.

� **Analizeazã conþinutul documentelor 3A ºi B, precum ºi mãrturii

provenite de la supravieþuitorii din lagãrele de exterminare ºi

formuleazã un punct de vedere argumentat privind antisemitismul

promovat de regimul nazist.



4.B. Ideologii ºi practici politice totalitare.

Fascismul ºi nazismul

Caracteristici comune ale regimurilor politice totalitare. Opuse celor

democratice, regimurile politice totalitare au avut o serie de trãsãturi co-

mune: existenþa partidului unic ºi a unui dictator în fruntea statului, încãl-

carea de cãtre regim a drepturilor omului, lichidarea oricãrei forme de opo-

ziþie, supravegherea populaþiei de cãtre poliþia politicã, cenzura presei etc. 

Ideologia fascistã ºi practicile politice ale regimului. Miºcarea fas-

cistã a apãrut dupã încheierea Primului Rãzboi Mondial, în condiþiile în

care Italia se gãsea într-o crizã profundã. Aceasta era susþinutã atât de

populaþia debusolatã de rãzboi ºi de sãrãcie, cât ºi de mulþi industriaºi ºi

bancheri, care sperau ca noua formaþiune politicã sã reprezinte o contra-

pondere eficientã la ideile comuniste. Miºcarea fascistã a ajuns la putere

prin presiune (Marºul asupra Romei). În aceste condiþii, prim-ministrul

Benito Mussolini a început sã punã în aplicare ideile cuprinse în progra-

mul Partidului Naþional Fascist (doc. 1, pag. 46). Printr-o lege specialã,

lui Mussolini i se acordau puteri sporite (doc. 2, pag. 46). Acesta a interzis

orice formã de opoziþie, ca ºi toate organizaþiile care nu erau fasciste

(partide, sindicate etc.). Partidul Naþional Fascist a devenit formaþiune

politicã unicã. Regimul fascist era susþinut de poliþia politicã (OVRA) ºi de

organizaþiile paramilitare Cãmãºile negre ºi Ballila. Prin mãsurile adop-

tate, Italia a fost transformatã în „stat corporatist”, în care nu primau

interesele individului, ci ale „corporaþiei” din care acesta fãcea parte.

Îndoctrinarea cetãþenilor se fãcea prin propagandã ºi prin diferite organi-

zaþii fasciste (populaþia maturã, prin Dopolavoro, copiii ºi tinerii, prin

Avanguardisti ºi Ballila). 

Naþional-socialismul german, ideologie ºi practici politice. Ideolo-

gia naþional-socialistã a fost ultranaþionalistã, rasistã ºi antisemitã, fiind

expusã de Adolf Hitler în lucrarea sa, Mein Kampf. Pentru cã rasa ger-

manã ar fi avut nevoie de spaþiu vital, naþional-socialismul susþinea nece-

sitatea cuceririi acestuia prin rãzboi. Prin propagandã abilã, valorificând

nemulþumirile populaþiei faþã de greutãþile din timpul Marii Crize eco-

nomice, Partidul Naþional-Socialist al Muncitorilor Germani, condus de

Adolf Hitler, a câºtigat alegerile pentru Reichstag (1932). În cadrul regi-

mului naþional-socialist, Hitler, instalat în funcþia de cancelar, a fost înves-

tit cu puteri speciale, devenind Führer (conducãtor). Toþi germanii au fost

înregimentaþi în organizaþii controlate de Partidul Naþional-Socialist al

Muncitorilor Germani, precum Frontul Muncii, care a înlocuit sindicatele,

sau Hitlerjügend (Tineretul hitlerist). Presa a fost cenzuratã, iar propa-

ganda regimului prin publicaþii, radio, cinematografe s-a intensificat.

Temuta poliþie politicã a regimului, Gestapo, supraveghea orice activitate.

Regimul naþional-socialist a transformat antisemitismul în politicã de

stat. A început discriminarea evreilor, care au fost înlãturaþi din slujbe,

au fost supuºi legilor rasiale (legile de la Nürnberg) ºi cãrora le-au fost

interzise drepturile politice ºi civile (doc. 3A ºi B, pag. 46). Crimele

naziste asupra evreilor nevinovaþi s-au înmulþit, aºa cum s-a întâmplat

în 9/10 noiembrie 1938, când mulþi au fost uciºi, în Noaptea de cristal.

În timpul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, din 1942, regimul hitlerist

a hotãrât sã aplice soluþia finalã împotriva evreilor. Astfel a început drama

Holocaustului („Shoah”), pânã în anul 1945, fiind uciºi aproximativ

6 milioane de evrei, proveniþi atât din Germania, cât ºi din þãrile ocupate

de armatele hitleriste, în lagãre de exterminare, precum cele de la Auschwitz,

Treblinka sau Maidanek. 

Vocabular

Repere cronologice

1. Informeazã-te suplimentar ºi reali-

zeazã un dosar tematic care sã

cuprindã fiºe biografice despre

Mussolini ºi Hitler, un glosar de

termeni istorici ºi mãrturii ale opo-

zanþilor regimurilor fascist ºi naþio-

nal-socialist.

2. *Individual sau împreunã cu 2–3

colegi, realizaþi o investigaþie despre

cultul personalitãþii lui Hitler ºi

Mussolini, pentru a evidenþia ase-

mãnãrile ºi deosebirile specifice

fiecãruia.  

3. Realizeazã un eseu de aproxi-

mativ 200 de cuvinte, cu tema

Factorii favorizanþi ai apariþiei ºi

instaurãrii la putere a regimurilor

dictatoriale în prima jumãtate a

secolului al XX-lea.

Teme de lucru

„Germania Mare, Da!“,

afiº electoral în Germania nazistã

�
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Reichstag: denumire a camerei repre-

zentative a Parlamentului Germaniei.

1922 – Marºul asupra Romei.

1933 – Numirea lui Adolf Hitler în

funcþia de cancelar al Germaniei.

1935 – Legile rasiale în Germania

(legile de la Nürnberg).
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Gulagul sovietic

��� II. Aplicaþii �

V. I. Lenin, despre organizarea

revoluþiei bolºevice (1917)

Insurecþia armatã este o formã particularã a luptei

politice; ea se supune unor legi particulare. Aplicate Rusiei

ºi momentelor din octombrie 1917, aceste principii

înseamnã combinarea celor trei forþe de care dispunem –

flota, muncitorii ºi unitãþile armatei – pentru a cuceri ºi

pãstra cu orice preþ: a) telefonul; b) telegraful; c) gãrile;

d) podurile. Vor fi aleºi cei mai hotãrâþi (trupele noastre

de ºoc ºi tinerii muncitori, precum ºi cei mai buni mari-

nari) ºi vor fi împãrþiþi pe grupe mici, pentru a cuceri

toate punctele esenþiale, pentru a încercui Petrogradul

ºi a-l izola. 

Un diplomat occidental despre situaþia din Rusia

dupã lovitura de stat bolºevicã (1918)

Bolºevicii (...) distrug fãrã milã tot ce li se opune.

Pentru cã în Petrograd conducerea municipalã refuzase

sã punã în aplicare decretul de dizolvare, i-au arestat pe

primar ºi pe principalii consilieri. Nu existã libertatea

presei: toate ziarele, inclusiv cele socialiste, care au pu-

blicat apelul adresat poporului rus de membrii vechiului

guvern provizoriu, au fost interzise ºi foarte mulþi ziariºti

au fost arestaþi. (...) Chiar ºi revoluþionarii cunoscuþi,

care au luptat întotdeauna împotriva vechiului regim sau

care fuseserã trimiºi în închisorile þariste sau în Siberia,

erau arestaþi de bolºevici.

1 2

Nikita Hrusciov, despre politica stalinistã (1956)

Stalin a acþionat (...) pentru supunerea absolutã a

tuturor faþã de ideile sale. Oricine se opunea concepþiilor

sale sau încerca sã-ºi demonstreze punctul de vedere era

sortit sã fie îndepãrtat din conducerea colectivã ºi sã fie

anihilat moral ºi fizic. (...) Stalin a inventat conceptul de

duºman al poporului. (...) Acest concept a fãcut posibilã

folosirea celor mai crude mijloace de represiune, împo-

triva oricui nu era de acord cu el. (...) S-a dovedit cã din

cei 139 de membri ai Comitetului Central al partidului,

aleºi la cel de-al XVII-lea congres, 98 au fost arestaþi ºi

împuºcaþi (...). Consecinþe foarte grave, mai ales la înce-

putul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, a avut anihi-

larea de cãtre Stalin a multor comandanþi militari.

Mihail Gorbaciov, despre necesitatea

restructurãrii în Uniunea Sovieticã (1987)

La concluzia privind necesitatea restructurãrii ne-au

condus imperative stringente ºi arzãtoare. (...) Uniunea

Sovieticã, (...) unul dintre cei mai mari producãtori de

grâu, este obligatã sã cumpere anual milioane de tone de

cereale pentru vite. Avem cel mai mare numãr de medici ºi

de spitale la mia de locuitori ºi se constatã, în acelaºi timp,

insuficienþe revoltãtoare în serviciile noastre de sãnãtate.

Noi am fost capabili sã ajungem sã studiem cu precizie

cometa Halley sau planeta Venus, dar ne lipseºte complet

eficacitatea în aplicarea progreselor ºtiinþei la nevoile

economice iar, ca exemplu, sã spunem cã numeroase apa-

rate electrocasnice sovietice sunt de o calitate mediocrã.

3 4

� Studiazã documentele 1 ºi 2 ºi explicã perspectiva

diferitã a lui Lenin ºi a diplomatului occidental asupra

evoluþiei evenimentelor din anul 1917, de la Petrograd.

� **Folosind informaþiile din documentul 3, organizaþi,

pe grupe de lucru, o dezbatere în clasã cu tema Cultul

personalitãþii lui Stalin ºi implicaþiile sale asupra vieþii

cotidiene. Cãutaþi ºi alte surse (din literaturã ºi artã)

pentru a ilustra trãsãturile cultului personalitãþii condu-

cãtorului sovietic.

� Citeºte documentul 4, apoi rãspunde cerinþelor de mai jos.

– Precizeazã o cauzã socialã care a determinat atitu-

dinea lui Gorbaciov, menþionatã în text.

– Explicã discrepanþa dintre producþia din diferite

domenii ºi realitatea economicã sovieticã.

– *Foloseºte cunoºtinþele de la orele de economie ºi

pe cele de la orele de istorie ºi explicã motivul pentru

care Uniunea Sovieticã a intrat în criza economicã ºi

politicã la care documentul face referire.

V.I. Lenin

(afiº propagandistic)



4.C. Ideologii ºi practici politice totalitare.

Comunismul

Acþiuni pentru instaurarea comuniºtilor la putere în Rusia. În luna

februarie a anului 1917, Rusia era afectatã de sãrãcia generalizatã ºi de

înfrângerile de pe front. În aceste condiþii, a izbucnit, la Petrograd, revoluþia

condusã de Partidul Constituþional Democrat (al burgheziei liberale) ºi de

menºevici (membrii Partidului Social-Democrat). A fost instaurat un guvern

provizoriu la 16 februarie/1 martie 1917, iar a doua zi, þarul a abdicat.

Ulterior, conduºi de V.I. Lenin, bolºevicii au declanºat acþiunile în forþã

pentru preluarea puterii, realizatã prin lovitura de stat de la 25 octombrie/

7 noiembrie 1917, de la Petrograd (doc. 1, 2 pag. 48). Denumitã Revoluþia

din Octombrie, aceasta este consideratã actul de naºtere al statului sovietic.

Ideologie ºi practicã politicã în statele comuniste. În Rusia, apoi în

Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste, stat creat de Rusia Sovieticã,

Ucraina, Bielorusia ºi Transcaucazia, toate domeniile de activitate au fost

organizate conform concepþiei lui Lenin, expuse în Tezele din Aprilie

1917. Încã de la preluarea puterii, teroarea a fost instituitã în stat (doc. 1,

2, pag. 48). Orice formã de opoziþie a fost desfiinþatã, fiind interzisã func-

þionarea tuturor partidelor, în afara celui comunist (bolºevic) rus, denumit

apoi Partidul Comunist al Uniunii Sovietice (P.C.U.S.). A fost creatã, în

anul 1917, poliþia politicã a regimului, cunoscutã cu abrevierile C.E.K.A.,

N.K.V.D. apoi K.G.B. Statul ºi-a impus controlul în economie, prin naþio-

nalizarea întreprinderilor. Proprietatea privatã a fost înlocuitã cu cea de

stat sau colectivã. 

Teroarea asupra populaþiei s-a intensificat în perioada în care s-a aflat

la conducere Iosif Visarionovici Stalin (1924–1953). Acesta a impus o

economie centralizatã ºi planificatã rigid. Din 1929 s-a trecut la colectivi-

zarea forþatã a agriculturii (cãreia i-au cãzut victime milioane de þãrani ce

nu vroiau sã-ºi cedeze pãmânturile în gospodãriile colective sau de stat),

în paralel cu industrializarea forþatã ºi planificarea producþiei prin planu-

rile cincinale. Opozanþii politici fie au fost executaþi, fie li s-au înscenat

procese în urma cãrora au fost trimiºi la închisoare sau în lagãrele de

muncã forþatã din þarã, care formau GULAG-ul, ºi unde au murit milioane

de oameni (hartã, pag. 48). Marii Terori, desfãºurate la ordinul lui Stalin

între anii 1936 ºi 1939, i-au cãzut victime oameni din rândul tuturor cate-

goriilor sociale ºi profesionale, inclusiv din rândurile armatei. În acelaºi

timp, cultul personalitãþii lui Stalin a cãpãtat proporþii fãrã precedent,

presa era cenzuratã sever, iar întreaga creaþie culturalã se gãsea în slujba

intereselor Partidului Comunist al Uniunii Sovietice ºi ale dictatorului.

Dupã moartea lui Stalin, noul secretar general al partidului, Nikita Hrusciov,

a dezvãluit, în 1956, unele crime comise din ordinul lui Stalin ºi a con-

damnat cultul personalitãþii acestuia (doc. 3, pag. 48), fãrã ca esenþa regi-

mului sã fie modificatã. Deºi au aplicat modelul sovietic, regimurile comu-

niste europene au avut ºi trãsãturi specifice. Astfel, au existat o mai mare

libertate economicã în Iugoslavia, pãstrarea proprietãþilor asupra pãmân-

tului în Polonia, naþionalismul ºi interzicerea vieþii religioase în Albania etc.  

Abia dupã anul 1985, Mihail Gorbaciov, noul secretar general al parti-

dului, a iniþiat politica perestroika i glaznosti (reconstrucþie ºi deschidere)

(doc. 4, pag. 48), prin care a încercat reformarea partidului ºi statului

sovietic. Anul 1989 a înregistrat înlãturarea regimurilor dictatoriale din

majoritatea statelor europene foste comuniste. Criza în care se zbãtea

Uniunea Sovieticã nu a putut fi depãºitã, comunismul s-a prãbuºit, iar

statul s-a destrãmat (1991).

Vocabular

Repere cronologice

1. Prezintã în cadrul unui referat, folo-

sind informaþii suplimentare din lu-

crãri istorice ºi din reþeaua internet,

o practicã politicã de tip dictatorial

întâlnitã în toate statele comuniste.

2. Pe baza cunoºtinþelor anterioare

de istorie ºi/sau a informaþiilor supli-

mentare, realizeazã un eseu despre

regimurile comuniste impuse în Europa

dupa 1945, evidenþiind condiþiile

concrete ale instaurãrii acestora ºi

trãsãturile lor specifice.

3. *Exprimã, într-un text de aproxi-

mativ 150 de cuvinte, un punct de

vedere despre rezistenþa anticomu-

nistã din statele europene.

Teme de lucru

I.V. Stalin

(afiº propagandistic sovietic)
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GULAG: prescurtare pentru Adminis-

traþia de Stat a Lagãrelor de

Muncã. A fost folosit pentru de-

semnarea sistemului de lagãre ºi

închisori în care au fost închiºi,

torturaþi sau omorâþi cei care se

opuneau regimului comunist.

1917 – Instaurarea comunismului în

Rusia.

1922 – Formarea Uniunii Republi-

cilor Sovietice Socialiste (U.R.S.S.).
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A. Compoziþia socialã a Adunãrii Deputaþilor, pe baza

funcþionãrii votului censitar, în primii ani ai secolului al XX-lea

��� II. Aplicaþii �

B. Compoziþia socialã a Adunãrii Deputaþilor, pe baza funcþionãrii

votului universal, în anii ’20 ºi ’30 ai secolului al XX-lea

� Pe baza studierii textului lecþiei, a schemelor A ºi B

ºi a celor douã sisteme de vot, explicã motivul

compoziþiei diferite a Parlamentului atât sub aspect

social, cât ºi politic, înainte ºi dupã anul 1918.

� Pe grupe de lucru, analizaþi graficul C ºi fragmentul

din legea electoralã din anul 1926 ºi rãspundeþi

urmãtoarelor cerinþe:

– explicaþi motivul largii majoritãþi a unui partid în

cadrul Parlamentului.

– menþionaþi, pe baza unui argument, dacã sunteþi

sau nu de acord cu funcþionarea unui sistem politic

bazat pe aplicarea „primei electorale”.

– comparaþi sistemul electoral, bazat pe legea din

anul 1926, cu cel de astãzi ºi precizaþi asemã-

nãrile ºi deosebirile dintre acestea.

� Comparã documentele 2A ºi 2B ºi explicã deose-

birile constatate în privinþa mesajului politic.

� Precizeazã douã idei din programul P.N.L. care sunt

valabile ºi în societatea contemporanã.

� * Argumenteazã, pe baza documentului 2B, carac-

terul antinaþional al P.C.R. ºi explicã scoaterea în

afara legii a acestei formaþiuni politice (1924).

� Pe grupe de lucru, cãutaþi programe politice ale unor

partide din perioada interbelicã ºi discutaþi în clasã

conþinutul lor, precizând aspectele care le înca-

dreazã în una dintre ideologiile politice.

Idei ºi principii politice în documentele interbelice

A. Programul Partidului Naþional Liberal (1930)

Partidul Naþional Liberal, credincios ideilor naþio-

nale, democratice, de ordine, de dreptate ºi de înfrãþire

socialã ce stau la temelia doctrinei ºi activitãþii lui,

înþelege sã închine ºi de aici înainte toate puterile sale

operei de consolidare a României întregite. (...) Regimul

parlamentar, întemeiat pe votul obºtesc, rãmâne, oricare

ar fi tendinþele trecãtoare, izvorâte din unele decepþii sau

din unele ambiþii, singura garanþie serioasã de propãºire

a societãþii.

B. Rezoluþia Congresului al III-lea al P.C.R. (1924)

România capitalistã, prin rezultatele rãzboiului impe-

rialist mondial, prin „Unirea tuturor românilor” ºi-a

supus însemnate pãrþi din naþiuni dezvoltate politiceºte,

economiceºte ºi culturaliceºte, ºi în felul acesta, din stat

naþional a devenit stat de naþionalitãþi. Constituirea

României Mari datoritã tratatelor de pace de la Versailles,

Trianon ºi Neuilly a fost însã în acelaºi timp cumpãratã

cu preþul renunþãrii din partea clicii stãpânitoare ºi la

ultimul rest de independenþã naþionalã a þãrii.(…) Par-

tidul Comunist trebuie sã lupte cu hotãrâre împotriva

anexãrii violente a Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei

ºi Dobrogei ºi sã sprijine în chip practic lupta pentru

eliberarea ºi independenþa lor naþionalã.

2

C. Compoziþia politicã a Camerei Deputaþilor 

dupã alegerile parlamentare din anul 1928

Legea electoralã din 1926

Gruparea politicã care se constatã cã a întrunit cel

mai mare numãr de voturi pe þarã, dar cel puþin un pro-

cent de 40 la sutã faþã de celalalte grupãri, se declarã

grupare majoritarã, iar celalalte grupãri, minoritare.

(…) Se dã mai întâi grupãrii majoritare jumãtate din

numãrul acestor mandate; cealaltã jumãtate se împarte

între toate grupãrile, inclusiv cea majoritarã, proporþio-

nal cu procentele de voturi obþinute de fiecare dintre ele.

În cazul în care nu s-a declarat nicio grupare majoritarã,

mandatele se împart între toate grupãrile proporþional

cu procentul de voturi obþinut de fiecare dintre ele.

1

145 de deputaþi 

(peste jumãtate erau mari

proprietari, ceilalþi erau

industriaºi ºi mari comercianþi,

avocaþi, funcþionari publici etc.)

38 de deputaþi 

(peste jumãtate erau

proprietari mijlocii de pamânt,

iar restul erau preoþi, învãþãtori,

comercianþi etc.)

ADUNAREA DEPUTAÞILOR*

Colegiul I

(alegãtorii 

cu un venit 

de cel puþin 

1200 de lei) 

Colegiul al II-lea

(orãºenii care

plãteau o contribuþie

cãtre stat de cel 

puþin 20 de lei)

Colegiul al III-lea

(toþi cei care plãteau

un impozit

cât de mic

cãtre stat) 

Vot censitar

* În medie, un deputat era ales de aproximativ 400 de cetãþeni 

(în total, alegeau aproximativ 100 000 de cetãþeni).

387 de deputaþi 

(constant, aproximativ jumãtate erau avocaþi,

iar restul erau profesori, medici, ingineri,

directori de bãnci, comercianþi, 

preoþi, institutori, arhitecþi, publiciºti, 

artiºti, agronomi etc.)

ADUNAREA DEPUTAÞILOR*

Vot universal

* În medie, un deputat era ales de aproximativ 50 000 de cetãþeni (în total, alegeau

aproximativ 3,5–4,5 milioane de alegatori – numãrul a variat, în funcþie de creºterea

populaþiei).

13 deputaþi

5 deputaþi

348 deputaþi

16 deputaþi
5 deputaþi

Partidul Naþional

Þãrãnesc

Partidul Naþional

Liberal

Partidul Maghiar

Partidul Þãrãnesc –

dr. N. Lupu

Partidul Poporului +

Partidul Naþional

Vot universal

(pentru bãrbaþii 

de peste 21 de ani)



4.D. Ideologii ºi practici politice în România

Ideologii ºi practici politice în România pânã în anul 1918. Sis-

temul politic românesc de la începutul secolului al XX-lea era organizat

potrivit Constituþiei României din anul 1866. România era o monarhie

constituþionalã, bazatã pe principiul separãrii puterilor în stat, iar regele

Carol I (1866–1914) ºi-a îndeplinit rolul de arbitru al vieþii politice. În

condiþiile exercitãrii votului censitar (doar de cãtre bãrbaþi), în primii ani

ai secolului al XX-lea (schema A, pag. 50), cele douã formaþiuni care au

dominat viaþa politicã, Partidul Naþional Liberal ºi Partidul Conservator,

au guvernat alternativ (potrivit principiului rotativei guvernamentale,

practicã introdusã în 1895). Acestea erau exponentele a douã ideologii

diferite cu privire la evoluþia României. Liberalismul, reprezentat de oameni

politici precum Ion I.C. Brãtianu (preºedinte al P.N.L. din 1909), se

pronunþa pentru dezvoltarea rapidã a þãrii, dupã model occidental, pe

baza capitalului autohton. Conservatorismul, reprezentat de politicieni

ca Gh.Gr. Cantacuzino (conducãtor al Partidului Conservator între anii

1899–1907), dorea o dezvoltare organicã, treptatã, a statului, prin crearea

instituþiilor moderne pe mãsurã ce societatea simþea nevoia apariþiei lor. 

Ideologii ºi practici politice dupã Primul Rãzboi Mondial. Din anul

1918, a fost introdus în România votul universal, pentru bãrbaþii de peste

21 de ani, cu excepþia magistraþilor ºi a cadrelor militare (schema B, pag. 50).

În aceste condiþii, numãrul partidelor parlamentare sau al celor care au

reuºit sã ajungã la guvernare a sporit. O altã lege electoralã, cea din anul

1926, a adus schimbãri în privinþa vieþii parlamentare (grafic, doc. 1, pag. 50).

În perioada interbelicã, în viaþa politicã româneascã, adepþi numeroºi au

avut ideologii politice democratice, precum neoliberalismul, reprezentat,

în esenþã, de Partidul Naþional Liberal, ºi þãrãnismul, având ca exponent

principal Partidul Naþional Þãrãnesc. În condiþiile afirmãrii în Europa a

unor ideologii antidemocratice, extremismul de stânga (comunismul) ºi

de dreapta (legionarismul) s-au manifestat ºi în viaþa politicã româneascã,

începând din deceniul al treilea al secolului al XX-lea (doc. 2B, pag. 50).

Extremismul de dreapta a apãrut ca urmare a evenimentelor din Italia

fascistã ºi ca reacþie la ideologia comunistã. Formaþiunile politice de

extremã-dreapta, precum Liga Apãrãrii Naþionale Creºtine, întemeiatã de

A.C. Cuza în anul 1923, ºi Legiunea Arhanghelului Mihail, creatã în anul

1927 de cãtre Corneliu Zelea Codreanu, au avut un caracter antidemocratic,

xenofob ºi antisemit. 

Monarhia a reprezentat, ºi în perioada interbelicã, centrul funcþionãrii

sistemului politic din România, bazat pe prevederile Constituþiei din 1923.

Regele în timpul cãruia a fost înfãptuitã Marea Unire, Ferdinand I (1914–

1927), nu a încãlcat principiile vieþii politice democratice. Evoluþia mo-

narhiei a marcat ºi practicile politice în stat. Criza dinasticã din decem-

brie 1925, când prinþul Carol a renunþat la moºtenirea tronului, a fost

rezolvatã de Parlament în ianuarie 1926, prin proclamarea lui Mihai ca

moºtenitor al tronului. Dupã moartea regelui Ferdinand I, acesta a condus

þara tutelat de o Regenþã, fiindcã era minor. Dar, dupã ce a revenit  în þarã,

în anul 1930, ºi a fost proclamat rege, de Parlament, în locul lui Mihai I,

Carol al II-lea a urmãrit reducerea rolului partidelor politice ºi instaurarea

unui regim în care monarhul sã aibã puteri sporite. Astfel, în anul 1938,

acesta a instaurat un regim autoritar, în timpul cãruia singura formaþiune

care a funcþionat a fost cea care îl susþinea pe rege, Frontul Renaºterii

Naþionale, denumitã, din 1940, Partidul Naþiunii.  

În condiþiile pierderilor teritoriale din anul 1940 regele Carol al II-lea

a abdicat (septembrie 1940). 

Vocabular

Repere cronologice

1. Realizeazã un eseu cu tema Ideo-

logii democratice versus ideologii

totalitare în România interbelicã.

2. Citeºte o lucrare istoricã apãrutã

dupã anul 1989, referitoare la evo-

luþia unui partid politic românesc

din perioada interbelicã, ºi reali-

zeazã o fiºã de lecturã a acesteia.

Teme de lucru

Palatul regal din Bucureºti, 

în perioada interbelicã

�
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Neoliberalism: ideologie reprezen-

tatã, între alþii, de ªtefan Zeletin

ºi Vintilã Brãtianu, care susþinea

consolidarea democraþiei parla-

mentare, iar pe plan economic,

dezvoltarea industriei naþionale.

Þãrãnism: ideologie reprezentatã,

între alþii, de Virgil Madgearu, care

susþinea edificarea statului þãrãnesc,

în care þãrãnimea sã colaboreze

cu alte clase sociale în exercitarea

puterii, iar pe plan economic, pe

lângã primatul agriculturii, dezvol-

tarea ramurilor industriale care

dispuneau de resurse în þarã. 

1922–1926 – Guvernare liberalã

sub conducerea lui I.I.C. Brãtianu.

1926 – Înfiinþarea Partidului Naþio-

nal Þãrãnesc, prin fuziunea dintre

Partidul Naþional Român din Transil-

vania ºi Partidul Þãrãnesc.
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* Construcþia democraþiei ºi ideologia totalitarã în România.

Oameni, fapte ºi idei

1. Ion I.C. Brãtianu, 

despre necesitatea introducerii

votului universal ºi a altor

reforme democratice în stat,

discurs în Senat (1917)

Dacã astãzi ne hotãrâm sã vã

cerem înscrierea în Constituþie a

celor douã principii fundamentale

ale reformelor: sufragiul universal

ºi expropierea, este cã aceste douã

principii au devenit patrimoniul

comun al tuturor (...). Atât sufragiul

universal, cât ºi principiul expro-

pierii sunt cerute nu numai de spi-

ritul vremurilor în care trãim, dar ºi

de necesitãþile pe care ni le impune

întinderea suveranitãþii noastre din-

colo de Carpaþi. 

Realizarea idealului naþional a

pus la ordinea zilei ºi alte reforme

însemnate în organizarea noastrã

de Stat. (...) 

Astfel, va trebui sã realizãm sta-

bilitatea realã a tuturor funcþiona-

rilor publici, sã asigurãm libera

exprimare a votului universal. (...)

Pentru realizarea acestor reforme

menite sã schimbe din temelii organi-

zarea Statului nostru, se cere neapã-

rat un mare spirit de abnegaþie.

Construcþia ºi consolidarea regimului democratic în

România, în primii ani ai secolului al XX-lea

Introducerea votului universal, în locul celui censitar, ºi pre-

vederile Constituþiei din anul 1923 au dat posibilitatea mani-

festãrii, în viaþa politicã româneascã, a mai multor ideologii,

curente ºi formaþiuni politice. În aceste condiþii, s-a reuºit tre-

cerea de la regimul democratic bipartid de dinainte de Primul

Rãzboi Mondial (în care viaþa politicã era dominatã de douã

partide, liberal ºi conservator), la cel multipartid (care permitea

o mai mare reprezentare a orientãrilor politice ºi a structurilor

sociale în Parlament ºi la guvernare). 

Trãsãturi ale regimului democratic

în anii ’20 ai secolului al XX-lea. 

Apariþia formaþiunilor politice extremiste

În anii ’20 ai veacului trecut, oamenii politici reprezentând

partidele democratice din România ºi-au exprimat viziunea

asupra evoluþiei societãþii. În acest sens, prin discursurile, decla-

raþiile parlamentare, ideile din programele formaþiunilor lor, s-au

remarcat nu numai liberalii, ca Ion I. C. Brãtianu, ºi naþional-þã-

rãniºtii, ca Iuliu Maniu ºi Ion Mihalache, ci ºi întemeietori de

formaþiuni politice noi în 1918, ca Alexandru Averescu, pre-

ºedinte al Ligii (Partidului) Poporului. 

O ideologie nouã, de stânga, era ºi cea socialistã, teoretizatã

de ªerban Voinea, potrivit cãreia, în România, dezvoltarea

capitalistã urma sã asigure condiþiile trecerii paºnice, ulterioare,

la societatea socialistã, condusã de muncitorii industriali.

Primele formaþiuni politice extremiste de pe scena politicã

româneascã au apãrut tot în anii ’20. 

Sub influenþa evenimentelor din Rusia Sovieticã, a fost

înfiinþat în România, în anul 1921, Partidul Comunist, care

promova ideologia de extremã-stânga, de esenþã bolºevicã.

Astfel, comuniºtii, ca Gheorghe Cristescu, primul conducãtor al

partidului, susþineau cã trebuia sã se instaureze, prin revoluþie,

dictatura proletariatului, un nou tip de societate, bazatã pe

existenþa proprietãþii de stat ºi colective asupra mijloacelor de

producþie.

Din cauza ideilor antidemocratice ºi a celor care susþineau

destrãmarea României Mari, Partidul Comunist a fost scos în

afara legii. 

Întemeiatã în 1927, miºcarea legionarã, de extremã dreapta

s-a numit ulterior Garda de Fier, bucurându-se de popularitate

în rândul anumitor categorii ale populaþiei.

Ion I.C. Brãtianu

(1864–1927)
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1. *Explicã motivele pentru care votul

universal era considerat o necesi-

tate pentru viaþa politicã din România

la începutul secolului al XX-lea.

2. **Analizeazã documentele de la

paginile 52–53 ºi conþinutul lecþiei

4.D ºi comparã concepþiile diferite

asupra regimului democratic.

3. *Realizeazã un portofoliu cu tema

Anii ’30 ai secolului al XX-lea, între de-

mocraþie ºi autoritarism în România. 

Teme de lucru

Regele Carol al II-lea

(1930–1940)

2. Armand Cãlinescu, despre opoziþia

dintre democraþie ºi dictaturã

(1934)

De altfel, ce ne propun curentele extremiste? Fie extremismul de dreapta,

fie extremismul de stânga ne propun dictatura. (...) Dar forþa provoacã

întotdeauna reacþiunea altei forþe. 

Dictatura este obligatã sã-ºi piardã cea mai mare parte din timp orga-

nizându-ºi propria ei apãrare. (...) Finanþele sunt întotdeauna învãluite în

mister ºi ajung la bancrutã. Dictatura este regimul în care se pregãteºte

revoluþia sau rãzboiul. 

ªi atunci, domnilor, înþelegeþi de ce între regimul parlamentar ºi dicta-

turã, pe care ne-o propun curentele extremiste, eu socotesc cã nu existã

alegere pentru un om conºtient decât pentru primul dintre ele.

3. Decret-lege privind

transformarea 

Frontului Renaºterii Naþionale 

în Partidul Naþiunii 

(1940)

Art. I. Frontul Renaºterii Naþio-

nale devine partid unic ºi totalitar

sub denumirea de Partidul Naþiunii.

El va funcþiona sub conducerea su-

premã a Majestãþii Sale Regelui

[Carol al II-lea].

Art. II. Partidul Naþiunii îndru-

meazã viaþa moralã ºi materialã a

naþiunii ºi statului român. El este o

instituþie de drept public.

Confruntarea dintre democraþie ºi autoritarism

în anii ’30 ai secolului al XX-lea

Instaurarea regimurilor dictatoriale în diferite state din Europa,

precum Germania hitleristã, a influenþat ºi viaþa politicã din

România anilor ’30. În aceste condiþii, confruntarea dintre ideo-

logiile democratice ºi cele totalitare s-a acutizat, legionarii, de

exemplu, comiþând asasinate asupra unor adversari politici demo-

cratici. Astfel, în anul 1933, ei l-au asasinat pe prim-ministrul

liberal I.Gh. Duca. Scoºi în afara legii, legionarii au revenit în

viaþa politicã în anul 1934, formaþiunea lor având numele de

Partidul „Totul pentru Þarã”. În aceste condiþii, oameni politici

ca Armand Cãlinescu, din partea Partidului Naþional-Þãrãnesc,

au susþinut necesitatea întãririi democraþiei. Ulterior, el a vãzut

în creºterea autoritãþii regelui Carol al II-lea un obstacol în acce-

derea legionarilor la putere. În 1937, în cadrul alegerilor parla-

mentare, miºcarea legionarã a obþinut 15,58% din voturi. 

Evoluþia României între anii 1938 ºi 1944

Regele Carol al II-lea a înlocuit, în anul 1938, regimul demo-

cratic cu unul de tip nou, în care monarhul cãpãta, prin legea

fundamentalã adoptatã în acelaºi an, puteri sporite în stat. Drep-

turile ºi libertãþile cetãþeneºti au fost restrânse, punându-se

capãt practicilor democratice. Dar acesta nu a reuºit sã menþinã

integritatea teritorialã a þãrii, astfel cã, în urma pierderilor terito-

riale din anul 1940, a fost instaurat regimul antonesciano-legio-

nar. Singura formaþiune din România care a activat oficial în

viaþa politicã în perioada septembrie 1940 – ianuarie 1941 a fost

miºcarea legionarã, condusã de Horia Sima, dupã asasinarea lui

Corneliu Zelea Codreanu în anul 1938, din ordinul regelui. Dar

nici aceastã formã de regim nu a durat foarte mult timp, fiind

înlocuitã de cel militar al generalului Antonescu, care dorea men-

þinerea ordinii în stat, în condiþiile pregãtirii rãzboiului antiso-

vietic pentru eliberarea Basarabiei ºi nordului Bucovinei. Regimul

antonescian s-a menþinut la putere pânã la 23 august 1944.
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Documente constituþionale din secolul al XIX-lea

Documentul

constituþional 
Prevederi

Regulamentele

Organice 

ale Þãrii

Româneºti 

ºi Moldovei

(1831–1832)

– Domnitorul era ales pe viaþã, dintre marii boieri, de Adunarea

Obºteascã Extraordinarã (formatã ºi ea din mari boieri).

– Se instituia separarea puterilor în stat:

� executivã (exercitatã de domn, ajutat de un sfat administrativ extraor-

dinar, alcãtuit din 6–8 miniºtri, numiþi ºi revocaþi de domn);

� legislativã (Adunarea Obºteascã, formatã din boieri aleºi pe 5 ani); 

� judecãtoreascã (deþinutã de instanþe – tribunale judeþene, instanþe

de apel – înfiinþate pentru prima datã; instanþa supremã era Înaltul

Divan Domnesc).

– Alte prevederi:

� modernizarea sistemului fiscal (introducerea unei dãri unice);

� lichidarea vãmilor interne;

� reînfiinþarea armatei naþionale;

� modernizarea învãþãmântului;

� reglementarea obligaþiilor þãranilor clãcaºi faþã de boieri etc.

Convenþia 

de la Paris

(1858)

– Fiecare Principat era condus de câte un domnitor, ales pe viaþã de

Adunarea electivã.

– În fiecare Principat, funcþiona câte o Adunare electivã, aleasã pe 7 ani.

– Puterea executivã era încredinþatã domnitorului, care guverna cu

ajutorul Consiliului de Miniºtri (în fiecare Principat funcþiona câte un

Consiliu de Miniºtri).

– Puterea legislativã era deþinutã de domn, Adunarea electivã ºi Comisia

centralã de la Focºani.

– Puterea judecãtoreascã se exercita în numele domnitorului.

– Singurele instituþii comune erau Comisia centralã de la Focºani (care

elabora proiectele de legi) ºi Înalta Curte de Casaþie ºi Justiþie.

– Era propusã modernizarea relaþiilor dintre marii proprietari ºi þãrani. 

Statutul

dezvoltãtor 

al Convenþiei 

de la Paris

(1864)

– Domnitorul era singurul care avea iniþiativa legislativã (legile fiind

elaborate de Consiliul de Stat).

– Puterea legislativã devenea bicameralã (Adunarea electivã ºi Corpul

ponderator).

– Puterea legislativã era exercitatã de domnitor, Adunarea electivã ºi

Corpul ponderator (Senatul). 

Constituþia 

de la 1866 

– Domnitorul avea largi prerogative (convoca, amâna, dizolva Reprezen-

tanþa Naþionalã, numea ºi revoca miniºtrii, avea drept de veto absolut,

iniþia proiecte de legi, sancþiona ºi promulga legile, era comandantul

armatei, bãtea monedã, conferea decoraþii etc.).

– Se aplica principiul separãrii puterilor în stat:

� puterea executivã (exercitatã de domnitor, care o încredinþa miniºtrilor);

� puterea legislativã (deþinutã de Reprezentanþa Naþionalã, formatã

din Adunarea Deputaþilor ºi Senat);

� puterea judecãtoreascã (instanþele ºi Curtea de Justiþie ºi Casaþie).

Proclamaþia de la Islaz

(9/21 iunie 1848)

Poporul român, recapitulând, de-

cretã:

1. Independenþa sa naþionalã ºi

legislativã (...).

2. Egalitatea drepturilor politice

(...).

4. Adunare generalã compusã de re-

prezentanþii tuturor stãrilor societãþii.

5. Domn responsabil, ales pe cinci

ani, ºi cãutat în toate straturile so-

cietãþii. (...)

1

Convenþia de la Paris (1858)

Art. 1. Principatele Moldovei ºi

Valahiei, constituite de acum înainte

sub denumirea de „Principatele Unite

ale Moldovei ºi Valahiei”, rãmân sub

suzeranitatea sultanului. (...)

Art. 3. Puterile publice vor fi în-

credinþate în fiecare principat câte

unui hospodar ºi câte unei adunãri

elective. (...)

Art. 16. Adunarea electivã va fi

aleasã în fiecare principat pe o du-

ratã de 7 ani (...).

2

Constituþia de la 1866

Art. 1. Principatele Unite Române

constituie un singur Stat indivizibil,

sub numele de România.

Art. 2. Teritoriul României este

nealienabil. Limitele Statului nu pot

fi schimbate sau rectificate decât în

virtutea unei legi. (...)

Art. 82. Puterile constituþionale

ale Domnului sunt ereditare, în linie

coborâtoare directã ºi legitimã a

Mãriei Sale Principelui Carol I de

Hohenzollern-Sigmaringen, din bãr-

bat în bãrbat (...).

3

� Studiazã tabelul de mai sus ºi precizeazã elementele de continuitate din

cadrul documentelor constituþionale în privinþa organizãrii de stat.

� Studiazã contextul intern ºi extern al adoptãrii fiecãrui document cu

valoare constituþionalã ºi explicã motivele care au determinat elaborarea

prevederilor în formele precizate în tabel.

� Analizeazã conþinutul documentelor 1–3 ºi stabileºte dacã dorinþele

exprimate în Proclamaþia de la Islaz au fost cuprinse ulterior în docu-

mentele constituþionale. 

� *Explicã punctele de vedere comune ºi pe cele diferite exprimate de

români în documentele 1 ºi 3.

� **Comparã conþinutul legilor fundamentale expuse în tabel ºi în textele

de mai sus ºi organizeazã o discuþie în clasã cu tema Documente consti-

tuþionale româneºti în secolul al XIX-lea, de la deziderat la realitate.

Adunarea Obºteascã a Moldovei

(litografie, 1837)
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5. Constituþiile din România

5.A. Documente constituþionale 

din secolul al XIX-lea

Documente având caracter constituþional înainte de anul 1866. În

prima parte a secolului al XIX-lea, necesitatea modernizãrii societãþii

româneºti a impus ideea redactãrii unor proiecte constituþionale. În anii

1831 ºi 1832, au intrat în vigoare, în Þara Româneascã ºi, respectiv, în

Moldova, primele documente cu rol constituþional, în sens modern, Regu-

lamentele Organice, redactate de douã comisii boiereºti, sub preºedinþia

consulului general rus Minciaki, conform ºi cu indicaþiile Curþii imperiale

de la Petersburg (Rusia devenise putere „protectoare” a Principatelor, prin

Tratatul de la Adrianopol, din 1829). Acestea erau aproape identice ºi

cuprindeau unele noutãþi în organizarea statelor, asigurând modernizarea,

între anumite limite, a Principatelor Române (tabel, pag. 54). Deoarece

au fost percepute ca o frânã în dezvoltarea societãþii româneºti, prin pre-

vederile care menþineau privilegiile boierimii, revoluþionarii paºoptiºti au

dorit înlocuirea lor. Acest aspect este dovedit de conþinuturile docu-

mentelor programatice ale revoluþiei de la 1848, precum Proclamaþia de

la Islaz, din Þara Româneascã (doc. 1, pag. 54).

Devenitã chestiune europeanã, problema româneascã a fost dezbãtutã

de marile puteri în anul 1858 (puterile garante, care înlocuiau protecto-

ratul rusesc – Franþa, Anglia, Prusia, Sardinia, Austria, Rusia ºi Imperiul

Otoman). Reprezentanþii acestora au redactat Convenþia de la Paris, care

însã nu satisfãcea decât în parte dorinþa de unire a românilor (doc. 2, pag. 54).

Aceºtia au realizat unirea deplinã a Principatelor, treptat, dupã dubla

alegere ca domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza. În anul 1864, domnitorul

Al.I. Cuza a impus un nou document cu valoare constituþionalã, aprobat

prin plebiscit de populaþia cu drept de vot, Statutul dezvoltãtor al Conven-

þiei de la Paris. Prin prevederile sale, puterile domnitorului erau sporite. 

Constituþia din anul 1866.Aducerea unui prinþ strãin pe tronul României

fusese propusã ºi în rezoluþiile Adunãrilor ad-hoc din anul 1857. La 10/22

mai 1866, a sosit în þarã principele Carol de Hohenzollern-Sigmaringen,

care fusese acceptat de populaþia cu drept de vot prin plebiscit. Dupã

alegerea ei, Adunarea Constituantã a discutat, începând de la 1/13 mai

1866, proiectul de Constituþie redactat de Consiliul de Stat. În discuþiile

asupra conþinutului articolelor, au existat pãreri diferite între grupãrile

liberale, reprezentând burghezia în formare, ºi cele conservatoare, repre-

zentând interesele marilor proprietari funciari. De exemplu, în privinþa

componenþei Senatului, conservatorii doreau ca aceasta sã fie exclusiv

moºiereascã, în timp ce liberalii considerau instituþia ca o frânã în dezvol-

tarea capitalistã a þãrii. În ce priveºte puterile domnitorului, conservatorii

doreau sã-i acorde atribuþii largi, în timp ce liberalii radicali vroiau ca

monarhul sã aibã puteri limitate. Elaboratã dupã modelul celei belgiene

din anul 1831, Constituþia României a fost sancþionatã ºi promulgatã

de domnitor, iar la 1/13 iulie 1866 a fost publicatã în Monitorul Oficial al

României. Aceasta nu amintea nimic despre suzeranitatea otomanã ºi nici

despre garanþia colectivã a marilor puteri (doc. 3, pag. 54). În vigoare

pânã în anul 1923, Constituþia de la 1866 a fost amendatã de mai multe

ori. Astfel, în 1884, a fost redus numãrul colegiilor electorale de la patru

la trei, iar censul a fost micºorat, astfel cã s-a extins dreptul de vot; în

1917, prin modificarea unor articole din Constituþie, s-au creat posi-

bilitãþile înfãptuirii ulterioare a reformelor electoralã (introducerea votului

universal) ºi agrarã.

Vocabular

1858 – Adoptarea Convenþiei de

la Paris. 

1864 – Adoptarea Statutului Dezvol-

tãtor al Convenþiei de la Paris.

Repere cronologice

1. Prezintã într-un eseu un punct de

vedere personal, argumentat, cu

privire la conþinutul documentelor

cu valoare constituþionalã din Prin-

cipatele Române/România, din

secolul al XIX-lea, în privinþa formei

de guvernãmânt.

2. Consultã documentele constituþio-

nale din secolul al XIX-lea, din Prin-

cipatele Române/România, ºi ex-

pune atribuþiile ºefului statului.

3. *Pe grupe de lucru de 3–5 elevi,

analizaþi conþinutul unor prevederi

constituþionale cu privire la orga-

nizarea statului în secolul al XIX-lea,

redate într-o culegere de texte isto-

rice, ºi propuneþi modalitãþi de re-

dactare mai bune pentru arti-

colele respective.

Teme de lucru

Palatul de Justiþie din Bucureºti, 

la sfârºitul secolului al XIX-lea

(fotografie de epocã)

Plebiscit: consultarea populaþiei în le-

gãturã cu o problemã importan-

tã, aceasta trebuind sã rãspundã

cu Da sau Nu.
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Documente constituþionale din secolul al XX-lea

Documentul

constituþional 
Prevederi

Constituþia

din anul

1923

– Puterea legislativã era încredinþatã regelui ºi Reprezentanþei Naþionale.

– Guvernul exercita puterea executivã în numele regelui.

– Puterea judecãtoreascã era independentã, iar judecãtorii erau inamovibili. 

Constituþia

din anul

1938 

– Regele era capul statului.

– Puterea judecãtoreascã se exercita în numele regelui.

– În Adunarea Deputaþilor puteau fi aleºi doar cei care practicau o

îndeletnicire cuprinsã în categoriile agriculturã ºi muncã manualã;

comerþ ºi industrie; ocupaþii intelectuale.

– Miniºtrii erau rãspunzãtori numai faþã de rege.

– Regelui îi aparþinea iniþiativa revizuirii Constituþiei.  

Constituþia

din anul

1948

– Numele statului era Republica Popularã Românã.

– Organul suprem al puterii de stat era Marea Adunare Naþionalã,

care hotãra ºi formarea guvernului.  

Constituþia

din anul

1952

– Era precizat cã Republica Popularã Românã a apãrut „ca rezultat al eli-

berãrii þãrii de cãtre forþele armate ale U.R.S.S. de sub jugul fascismului”.

– Tribunalele apãrau „regimul de democraþie popularã”.  

Constituþia

din anul

1965 

– Denumirea þãrii era Republica Socialistã România.

– Partidul Comunist Român era forþa conducãtoare a întregii societãþi.

– Întreaga activitate economicã era de stat.  

Constituþia

din anul

1991 

– Parlamentul este organ suprem reprezentativ al poporului român

ºi unica autoritate legiuitoare.

– Preºedintele României reprezintã statul român. Este ales prin vot

universal direct ºi secret pentru cel mult douã mandate.

– Guvernul deþine puterea executivã.

– Justiþia este independentã. 

– Drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti sunt garantate.

Constituþia României

din anul 1923

Art. 1 Regatul României este un

Stat naþional unitar ºi indivizibil. (...)

Art. 33. Toate puterile Statului

emanã de la naþiune, care nu le poate

exercita decât numai prin delega-

þiune ºi dupã principiile ºi regulile

aºezate în Constituþia de faþã.

1

Constituþia României 

din anul 1938

Art. 1. Regatul României este un

Stat naþional unitar ºi indivizibil. (...)

Art. 29. Toate puterile Statului

emanã de la Naþiunea Românã. Ele

însã nu se pot exercita decât prin de-

legaþiune ºi numai dupã principiile

ºi regulile aºezate în Constituþia de

faþã. (...)

Art. 30. Regele este capul statului.

Art. 31. Puterea legislativã se

exercitã de rege prin Reprezentanþa

Naþionalã care se împarte în douã

adunãri: Senatul ºi Adunarea depu-

taþilor. Regele sancþioneazã ºi pro-

mulgã legile (…). Iniþiativa legilor

este datã regelui. (…)

Art. 32. Puterea executivã este

încredinþatã regelui, care o exercitã

prin guvernul sãu.

2

Constituþia României 

din anul 1948

Art. 1. Republica Popularã Românã

este un Stat popular, unitar, inde-

pendent ºi suveran.

Art. 2. Republica Popularã Românã

a luat fiinþã prin lupta dusã de

popor, în frunte cu clasa muncitoare,

împotriva fascismului, reacþiunii ºi

imperialismului.

Art. 3. În Republica Popularã

Românã întreaga putere de stat emanã

de la popor. (…)

Art. 5. În Republica Popularã

Românã, mijloacele de producþie

aparþin Statului, ca bunuri ale între-

gului popor. 

Art. 7. Bunurile comune ale popo-

rului constituiesc temelia materialã a

propãºirii economice ºi a independen-

þei naþionale a Republicii Populare

Române. (…)

3

�
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Constituþia României 

din anul 1991

Art. 1 (1) România este stat naþional, suveran, independent, unitar ºi

indivizibil.

(2) Forma de guvernãmânt a statului român este republica.

Art. 2 (1) Suveranitatea naþionalã aparþine poporului român, care o

exercitã prin organele sale reprezentative ºi prin referendum.

4

� Analizeazã fragmentele din Constituþiile de mai sus ºi precizeazã even-

tualele elemente de continuitate observate.

� Menþioneazã trei argumente care te-ar putea determina sã susþii cã legea

fundamentalã din anul 1948 a reprezentat sau nu o rupturã faþã de

tradiþia anterioarã în domeniul constituþional.

� *Studiazã tabelul ºi fragmentul din Constituþia din anul 1948 ºi reali-

zeazã un eseu de aproximativ 200 de cuvinte despre legile funda-

mentale ale statului român în perioada comunistã.

� **Argumenteazã schimbãrile intervenite în redactarea unor articole din

Constituþiile din secolul al XX-lea, þinând cont de situaþia internã ºi de

contextul extern în care acestea au fost elaborate.

� Organizeazã în clasã o dezbatere cu tema Asemãnãri ºi deosebiri în

privinþa Constituþiilor statului român din secolul al XIX-lea ºi al XX-lea.
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5.B. Constituþiile României în secolul al XX-lea

Legile fundamentale ale României din prima jumãtate a secolului

al XX-lea. Ca urmare a realizãrii Marii Uniri, era nevoie de o nouã lege

fundamentalã a României, potrivitã statului rezultat în anul 1918. De ase-

menea, în România se înfãptuiserã deja unele reforme, precum introdu-

cerea votului universal ºi împroprietãrirea þãranilor, dupã exproprierea

marilor moºii. Constituþia a fost adoptatã de Parlament, dupã care a fost

promulgatã de regele Ferdinand I, la data de 28 martie 1923. Aceastã lege

fundamentalã avea 138 de articole, cuprinse în 8 titluri, dar 76 dintre ele

au fost pãstrate din vechea Constituþie, fãrã nicio modificare. România

era definitã ca stat naþional, unitar ºi indivizibil, monarhie constituþionalã

ereditarã în care se aplica principiul separãrii puterilor (tabel, doc. 1,

pag. 56). 

În anii ’30, o serie de þãri din Europa (Italia fascistã, Germania hitleristã

etc.) erau conduse de regimuri autoritare sau dictatoriale. Regele Carol

al II-lea (1930–1940) a urmãrit sã instaureze un regim monarhic autoritar

ºi ºi-a atins scopul în anul 1938. El ºi-a bazat noul regim pe Constituþia

din 27 februarie 1938, care a fost acceptatã de populaþie prin plebiscit.

Aceasta cuprindea idei noi cu privire la ordinea economicã ºi socialã.

Astfel, regele cãpãta puteri sporite în stat (doc. 2, pag. 56), iar drepturile

cetãþenilor erau restrânse. Constituþia din anul 1938 a fost suspendatã la

5 septembrie 1940, în condiþiile prãbuºirii regimului de autoritate monarhicã.

Constituþiile României din perioada comunistã. Dupã al Doilea

Rãzboi Mondial, în România s-a instaurat regimul totalitar comunist.

Noua organizare a statului a fost reflectatã ºi în Constituþiile adoptate în

perioada comunistã. La 13 aprilie 1948, a fost adoptatã o lege fundamen-

talã inspiratã din Constituþia sovieticã (stalinistã) din anul 1936, care

marca ruptura cu vechea tradiþie în domeniul legilor fundamentale. Au

fost înlãturate principiul separãrii puterilor în stat, pluripartidismul, se

creau condiþiile pentru încãlcarea unor drepturi fundamentale ale cetã-

þenilor, precum cel de proprietate. O nouã Constituþie, adoptatã la 24 sep-

tembrie 1952, cuprindea prevederi care reliefau desfãºurarea procesului

de sovietizare ºi stalinizare a României (doc. 3, pag. 56). 

Dupã moartea primului conducãtor comunist al României, Gheorghe

Gheorghiu-Dej, în anul 1965, în fruntea partidului, apoi ºi a statului, a

ajuns Nicolae Ceauºescu. Constituþia intratã în vigoare la 21 august 1965,

înlocuia denumirea oficialã de pânã atunci a þãrii, Republica Popularã

Românã, cu cea de Republica Socialistã România. Aceasta reflecta înche-

ierea procesului de colectivizare a agriculturii ºi de distrugere a proprie-

tãþii private în economie. Era precizat ºi faptul cã Partidul Comunist

Român constituia forþa politicã conducãtoare a întregii societãþi. Consti-

tuþia din 1965 a fost aplicatã pânã la înlãturarea regimului comunist, în

decembrie 1989. 

Constituþia României din anul 1991. Revenirea la democraþie, în

anul 1989, a determinat necesitatea adoptãrii unei noi Constituþii. Adop-

tatã de Adunarea Constituantã ºi aprobatã prin referendum de populaþie

la 8 decembrie 1991, Constituþia a reflectat reinstaurarea statului de drept,

a regimului democratic, a separãrii puterilor în stat ºi a revenirii la

pluripartidism (tabel, doc. 4, pag. 56). În condiþiile desfãºurãrii procesului

de integrare europeanã, în anul 2003, unele articole ale Constituþiei au fost

modificate, pentru a permite aderarea României la Uniunea Europeanã.

Vocabular

28 martie 1923 – Promulgarea Con-

stituþiei, în urma constituirii statului

unitar român.

27 februarie 1938 – Intrarea în vi-

goare a Constituþiei care acorda

puteri sporite regelui.

13 aprilie 1948 – Adoptarea primei

Constituþii comuniste.

8 decembrie 1991 – Constituþia

României postcomuniste.

Repere cronologice

1. Realizeazã o sintezã tematicã

având titlul Evoluþia regimurilor

constituþionale în România.

2. Precizeazã un punct de vedere

propriu cu privire la necesitatea

adoptãrii unei noi Constituþii a

României dupã anul 1989.

3. *Informeazã-te suplimentar ºi com-

parã Constituþiile din anii 1938 ºi

1965, în privinþa structurãrii institu-

þiilor statului ºi a abordãrii dreptu-

rilor ºi libertãþilor cetãþeneºti. 

Teme de lucru

Sediul Parlamentului României, astãzi

Referendum: consultarea cetãþenilor

în privinþa unor probleme impor-

tante de stat, prin care li se solicitã

sã rãspundã pozitiv sau negativ.
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*Instituþii ºi drepturi cetãþeneºti

1. Despre funcþionarea

instituþiilor statului român,

potrivit ultimei 

Constituþii comuniste

Art. 42. Marea Adunare Naþio-

nalã, organul suprem al puterii de

stat, este unicul organ legiuitor al

Republicii Socialiste România.(…)

Art. 75. Preºedintele Republicii

Socialiste România îndeplineºte,

în conformitate cu Constituþia ºi cu

legile þãrii, urmãtoarele atribuþii

principale:

– Prezideazã Consiliul de Stat;

– Prezideazã ºedinþele Consiliului

de Miniºtri, atunci când apare necesar;

– Numeºte ºi revocã, la propune-

rea primului-ministru, pe viceprim-

miniºtrii, miniºtrii ºi preºedinþii altor

organe centrale ale administraþiei

de stat, care fac parte din Consiliul

de Miniºtri; numeºte ºi revocã pe

conducãtorii organelor centrale de

stat, care nu fac parte din Consiliul

de Miniºtri; numeºte ºi revocã pe

membrii Tribunalului Suprem;

– În interesul apãrãrii Republicii

Socialiste România, al asigurãrii

ordinii publice sau securitãþii sta-

tului, proclamã, în caz de urgenþã,

în unele localitãþi sau pe întreg te-

ritoriul þãrii, starea de necesitate.

În îndeplinirea atribuþiilor sale,

Preºedintele Republicii Socialiste

România emite decrete preziden-

þiale ºi decizii.

Imagine din Parlamentul României 

în perioada interbelicã

Funcþionarea instituþiilor statului român dupã adoptarea 

Constituþiei din anul 1923

Instituþiile statului, conform documentelor

constituþionale

În legile fundamentale ale României din secolele al XIX-lea ºi

al XX-lea existau o serie de titluri ºi articole care reglementau func-

þionarea instituþiilor statului român. Constituþia de la 1866 preciza

faptul cã monarhul exercita ºi o serie de prerogative importante:

numea ºi confirma în funcþii publice, avea drept de graþiere, putea

sã declare rãzboi ºi sã încheie pace, încheia convenþii cu alte state

dupã ce obþinea acordul puterii legislative etc. Reprezentanþa

Naþionalã, formatã din Adunarea Deputaþilor ºi Senat, deþinea

puterea legislativã, având ºi competenþe în privinþa adoptãrii

bugetului, interpelãrii miniºtrilor, dreptului de anchetã asupra

miniºtrilor etc. Puterea judecãtoreascã era independentã. Dupã

Marea Unire, democraþia parlamentarã s-a manifestat în perioada

interbelicã ºi prin faptul cã, potrivit Constituþiei din 1923, institu-

þia deþinãtoare a puterii legislative avea ºi menirea de a controla

succesiunea la tron ºi de a urmãri în justiþie pe membrii guvernului.

Înlãturarea regimului democratic a determinat o serie de

schimbãri ºi în privinþa funcþionãrii instituþiilor statului român.

Potrivit Constituþiei din anul 1938, acestea erau subordonate

capului statului, regele Carol al II-lea, iar puterea judecãtoreascã

era exercitatã în numele monarhului.

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, instituþiile tradiþionale au fost

înlocuite cu unele de tip nou, comunist. Potrivit articolelor din

Constituþiile comuniste, separarea puterilor statului era, în fapt,

anulatã. Ingerinþa Partidului Comunist Român în treburile sta-

tului era, practic, stabilitã prin legea fundamentalã din anul 1965.

Dupã prãbuºirea comunismului în anul 1989, România a

revenit la tradiþia interbelicã, instituþiile statului român funcþio-

nând din nou pe baza principiului separãrii puterilor în stat,

conform prevederilor Constituþiei din 1991.

�
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numire ºi revocare miniºtri

exercitare a puterii legislative

convocare ºi dizolvare 

a Reprezentanþei Naþionale

drept de interpelare

încredinþare a puterii executive Consiliului de Miniºtri

alegere pe baza votului universal

acordare de explicaþii, de cãtre miniºtri, 

la cerinþa Adunãrii Deputaþilor

Consiliul de miniºtri

(puterea executivã)

Puterea judecãtoreascã

(judecãtori inamovibili)

Reprezentanþã Naþionalã

(Adunarea Deputaþilor ºi Senatul)

Putere legislativã

Cetãþenii români (bãrbaþii de peste 21 de ani)

Regele



�

�

59

� II. Oamenii, societatea ºi lumea ideilor ���

1. *Studiazã schema ºi realizeazã

un eseu despre funcþionarea insti-

tuþiilor de stat ale României potrivit

Constituþiei din anul 1923 ºi despre

relaþiile dintre acestea.

2. **Organizeazã în clasã o discu-

þie cu tema: Drepturile ºi îndato-

ririle cetãþenilor români înscrise în

Constituþiile din secolul al XX-lea,

o privire comparativã.

3. *Împreunã cu 2–3 colegi, reali-

zeazã o investigaþie despre respec-

tarea sau nerespectarea drepturi-

lor cetãþenilor înscrise în una dintre

Constituþiile din perioada comunistã.

Teme de lucru

Drepturi cetãþeneºti, conform Constituþiilor 

din secolul al XX-lea

În perioada funcþionãrii regimurilor democratice, drepturile

ºi îndatoririle cetãþenilor, precizate ºi garantate prin legea

fundamentalã a þãrii, erau respectate. Astfel, Constituþia din

anul 1923 preciza faptul cã toþi cetãþenii României erau egali în

faþa legii. Spre deosebire de perioada anterioarã Primului Rãzboi

Mondial, aceºtia aveau, dupã anul 1918, drept de vot univer-

sal. Dar acest drept nu putea fi exercitat decât de bãrbaþii de

peste 21 de ani. Articole speciale se refereau la inviolabilitatea

domiciliului, la garantarea proprietãþii, la dreptul la învãþãturã,

la egalitatea în drepturi a cetãþenilor aparþinând minoritãþilor

etnice cu majoritatea etc.

Dupã instaurarea regimului autoritar al regelui Carol al II-lea,

Constituþia prevedea drepturile cetãþenilor români, dar unele

dintre acestea au fost restrânse. ªi în perioada comunistã, legile

fundamentale au cuprins o serie de referiri la drepturile ºi înda-

toririle cetãþenilor români. Deºi înscrise în Constituþiile statului

român din perioada comunistã, multe dintre acestea nu au

putut fi exercitate, din cauza regimului dictatorial.

În anul 1991, noua Constituþie a þãrii a inclus ºi articole refe-

ritoare la drepturile ºi libertãþile cetãþeneºti, asigurând egalitatea

în faþa legii a tuturor cetãþenilor ºi respectarea drepturilor

individuale. 

3. Drepturi cetãþeneºti înscrise 

în Constituþia din anul 1938

Art. 10. Românii se bucurã de libertatea conºtiinþei, de libertatea

muncii, de libertatea învãþãmântului, de libertatea presei, de libertatea

întrunirilor, de libertatea de asociere ºi de toate libertãþile din care decurg

drepturi, în condiþiile stabilite prin legi. (…)

Art. 61. Adunarea Deputaþilor se compune din deputaþi aleºi de cetã-

þenii români, care au vârsta de 30 de ani împliniþi, ºi practicã efectiv o

îndeletnicire în vreuna dintre urmãtoarele trei categorii: 

1. Agricultura ºi munca manualã; 

2. Comerþul ºi industria; 

3. Ocupaþiuni intelectuale.

4. Drepturi ºi libertãþi cetãþeneºti 

în Constituþia României 

din anul 1991  

Art. 16. (1) Cetãþenii sunt egali

în faþa legii ºi a autoritãþilor pu-

blice, fãrã privilegii ºi fãrã discri-

minãri.

(2) Nimeni nu este mai presus de

lege. (…)

Art. 55. (1) Avocatul Poporului

este numit de Senat, pe o duratã de

4 ani, pentru apãrarea drepturilor

ºi a libertãþilor cetãþenilor. Orga-

nizarea ºi funcþionarea instituþiei

Avocatului Poporului se stabilesc

prin lege organicã. 

2. Drepturi cetãþeneºti înscrise 

în Constituþia din anul 1923

Art. 5. Românii, fãrã deosebire de origine etnicã, de limbã sau de

religie, se bucurã de libertatea conºtiinþei, de libertatea învãþãmântului,

de libertatea presei, de libertatea întrunirilor, de libertatea de asociere

ºi de toate drepturile stabilite prin legi. (…)

Art. 8. Toþi românii, fãrã deosebire de origine etnicã, de limbã sau de

religie, sunt egali în faþa legii ºi datori a contribui la dãrile ºi sarcinile

publice. (…)

Art. 64. Adunarea Deputaþilor se compune din deputaþi aleºi de cetã-

þenii români majori (…).

Marea Adunare Naþionalã, 

cu prilejul încheierii colectivizãrii

agriculturii (1962)
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� Acum ºtii:

� Sã explici evoluþia lumii rurale ºi a

lumii urbane în Europa ºi în spaþiul

românesc în Evul Mediu ºi în Epoca

Modernã.

� Sã compari diferitele viziuni despre

modernizare manifestate în secolele

al XIX-lea ºi al XX-lea.

� Sã identifici principalele curente cul-

turale din secolele al XIX-lea–al XX-lea.

� Sã prezinþi trãsãturile constante ale

politicilor statului român cu privire la

minoritãþile naþionale.

� Sã analizezi ideologiile ºi practicile

politice democratice ºi totalitare

manifestate în secolul al XX-lea.

� Sã prezinþi evoluþia documentelor

constituþionale în România.

� Citeºte:

Enciclopedie de istorie universalã,

Bucureºti, 2003.

Aaron, R., Democraþie ºi totalitarism,

Bucureºti, 2003.

Bernstein, S., Milza, P., Istoria secolu-

lui XX, Bucureºti, 1998.

Howard, M., Rãzboiul în istoria Europei,

Bucureºti, 1997.

Thiesse, A.-M., Crearea identitãþilor na-

þionale în Europa. Secolele XVIII–XIX,

Iaºi, 2000.

� Vizioneazã:

Filmele artistice:

Marea iluzie, regia J. Renoir, 1937.

Alexander Nevski, regia S.M. Eisenstein,

1938.

Dictatorul, regia Ch. Chaplin, 1938.

La Strada, regia F. Felini, 1954.

� Viziteazã:

Muzeul Þãranului Român, Bucureºti.

Muzeul Satului, Bucureºti.

� Pagini web:

www.europa-web.de (portal internet

despre Uniunea Europeanã, pentru

mediul ºcolar)

Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare

Organizaþi pe grupe formate din câte 3–4 elevi, citiþi cu atenþie textele A ºi B,

apoi formulaþi rãspunsuri pentru cerinþele de mai jos. La finalul activitãþii,

comentaþi în cadrul clasei rãspunsurile.

A. Secolul al XIX-lea este mãreþ, dar secolul al XX-lea va fi fericit. Nimic

nu va mai fi ca altãdatã: nu ne va mai fi teamã, ca astãzi, de o cucerire, de o

invazie, de rivalitatea rãzboinicã a unor naþiuni, de o întrerupere în cursul

istoriei provocatã de vreo cãsãtorie regalã, de apariþia unor tiranii ereditare,

de destrãmarea unor popoare prin voinþa unui congres oarecare, de lupte între

religii. Nu vom mai duce grija foametei, a ºomajului, a bãtãliilor. Vom fi fericiþi.

(Victor Hugo)

B. Eu cred cã cea mai importantã sarcinã ce revine astãzi Uniunii Europene

este aceea de a reflecta cu luciditate asupra a ceea ce înseamnã identitatea

europeanã, de a propune o organizare diferitã a responsabilitãþii europene. (…)

Dacã cetãþenii Europei vor înþelege cã Uniunea nu este un monstru birocratic

anonim, conceput pentru a le restrânge sau a le anula autonomia, ci cã este o

comunitate de tip nou, care, dimpotrivã, le permite ºi mai multã libertate, atunci

Uniunea nu are de ce sã se teamã pentru viitorul ei.

(Vaclav Havel, fost preºedinte al Cehiei, 1994)

1. Formulaþi un punct de vedere cu privire la realismul/nerealismul aprecie-

rilor conþinute în textul A, utilizând cel puþin 3 argumente de ordin istoric.

2. Precizaþi evenimentul la care face referire textul A, prin expresia „voinþa

unui congres oarecare“.

3. Indicaþi o asemãnare în privinþa mesajelor transmise de textele A ºi B.

4. Exprimaþi-vã acordul/dezacordul cu privire la opiniile exprimate în textul B.

Argumentaþi-vã opinia, prin referire la situaþia de azi a Europei.

FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup

I. Explicã într-un text de 150 de cuvinte apariþia ideologiilor ºi a practicilor

politice totalitare manifestate în Europa în secolul al XX-lea.

II. Pentru fiecare dintre personalitãþile urmãtoare, indicã un fapt istoric la care

aceasta a participat: Iuliu Maniu, regele Carol al II-lea, V.I. Lenin, Helmuth Kohl.

III. Citeºte cu atenþie textul de mai jos, apoi rãspunde cerinþelor.

Alexis de Toqueville, despre oraºul Manchester, 1835 

Treizeci–patruzeci de fabrici se înalþã pe creºtetul colinelor pe care le-am

descris. Cele ºase etaje ºi imensa lor incintã proclamã pânã departe avântul

industriei. În jurul acestora sunt presãrate la întâmplare locuinþele fragile ale

sãracilor. Între ele se întind terenuri necultivate, care nu mai au nimic din far-

mecul naturii câmpeneºti (…). Sunt ogoarele industriei. (…) Ridicaþi-vã privi-

rile ºi, de jur-împrejurul acestei pieþe, veþi vedea înãlþându-se imensele palate

ale industriei. Veþi auzi zgomotul furnalelor, ºuierul aburului. Aceste clãdiri

uriaºe împiedicã pãtrunderea aerului ºi a luminii în locuinþele pe care le do-

minã, învãluindu-le într-o veºnicã ceaþã. Un fum des ºi întunecat acoperã

oraºul. Printr-însul, soarele se vede ca un disc fãrã raze. În mijlocul acestei zile

neîmplinite se zbat fãrã rãgaz 300 000 de fiinþe omeneºti.

1. Indicã în text douã aspecte care descriu contrastele industrializãrii.

2. Precizeazã douã consecinþe sociale ale dezvoltãrii urbane.

3. Prezintã o asemãnare ºi o deosebire în privinþa evoluþiei vieþii urbane în

secolul al XIX-lea, între statele din Europa Occidentalã ºi spaþiul românesc.



Studiind acest capitol, îþi

vei dezvolta urmãtoarele

competenþe:

� *Utilizarea termenilor/conceptelor spe-

cifice istoriei în contexte care implicã

interpretãri ºi explicaþii interdisciplinare.

� **Construirea unor demersuri de tip

analitic cu privire la situaþii ºi contexte

economice, sociale, politice, culturale.

� Proiectarea unui demers de cooperare

pentru identificarea ºi realizarea unor

scopuri comune.

� Descoperirea constantelor în desfãºu-

rarea fenomenelor istorice studiate.

� **Compararea ºi evaluarea unor argu-

mente diferite în vederea formulãrii unor

judecãþi proprii.

� *Analizarea mesajelor transmise de

surse istorice variate prin compararea

terminologiei folosite.

��

Statul 

ºi politica

Capitolul III



Relaþiile dintre maghiari

ºi Menumorut (Anonymus,

Gesta Hungarorum)

Trimiºii lui Arpad (…) venind

în fortãreaþa Bihor, au salutat pe

ducele Menumorut (…). 

La urmã însã […] au pretins

teritoriul numit mai sus. Ducele

Menumorut i-a primit însã cu

bunãvoinþã ºi dându-le diverse

daruri, a treia zi le-a cerut sã se

întoarcã la ei acasã. Totuºi, le-a

dat rãspuns, zicându-le: „Spu-

neþi-i lui Arpad, ducele Ungariei,

stãpânul vostru, cã datori îi sun-

tem ca un prieten unui prieten

(…). Teritoriul însã pe care l-a

cerut  nu i-l vom ceda niciodatã.

Ne-a pãrut rãu cã ducele Salanus

i-a cedat un foarte mare teritoriu

(…). Noi însã nici din dragoste,

nici de fricã, nu-i cedãm din pã-

mânt, chiar ºi cât cuprinde un

pumn, deºi a zis cã este dreptul

lui. ªi vorbele lui nu ne tulburã

inima, deºi ne-a arãtat cã des-

cinde din neamul regelui Attila,

care se numea biciul lui Dumne-

zeu, ºi chiar dacã pe calea vio-

lenþei a rãpit acest teritoriu de la

strãmoºul meu, dar acum graþie

stãpânului meu, împãratul din

Constantinopol, nimeni nu poate

sã-l smulgã din mâinile mele.”

1

Cronicarul Ioan de Târnave, 

despre întemeierea Moldovei (secolul al XIV-lea) 

Iar în acel timp Bogdan, voievodul românilor din Maramureº, adunând în

jurul sãu pe românii din acel district, trecu pe ascuns în þara Moldovei, supusã

coroanei regatului ungar, cu toate cã a fost lovit de multe ori de armata regelui,

sporind mult numãrul locuitorilor români, acea þarã a crescut (devenind) un

stat. Însã voievodul pe care-l alegeau românii din acea þarã se recunoºtea drept

vasal al regelui Ungariei, obligându-se sã plãteascã censul la timpul obiºnuit.

�

�
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Cnezate ºi voievodate în spaþiul românesc, între secolele al IX-lea–al XIII-lea

Lupta de la Posada (1330),

în Cronica pictatã de la Viena

� Pe baza hãrþii ºi a cunoºtinþelor de istorie din anii anteriori, realizeazã un tabel

privind formaþiunile politice atestate documentar în spaþiul românesc între

secolele al IX-lea ºi al XIII-lea. Tabelul va avea urmãtoarele rubrici:

� Formaþiunea politicã; � Perioada atestãrii;

� Localizare (regiunea de astãzi); � Sursa documentarã care o atestã.

� Indicã cel puþin un element comun situaþiilor descrise de documentele 1–3.

� Selecteazã din documentul 1 indiciul privind exercitarea influenþei bizantine

la nordul Dunãrii în secolul al IX-lea.

� *Pe grupe de lucru, analizaþi mesajele transmise de documentele 2 ºi 3,

evidenþiind terminologia utilizatã pentru desemnarea conducãtorilor români

ºi a acþiunilor întreprinse de aceºtia.

� **Formuleazã un punct de vedere propriu cu privire la raporturile dintre

români ºi statele vecine în secolul al XIV-lea, utilizând cel puþin douã argu-

mente furnizate de documentele 2 ºi 3.

Cronica pictatã de la Viena (secolul al XIV-lea)

În 1330, regele (Ungariei) ºi-a adunat o mare oaste – nu însã toatã puterea

sa armatã, cãci trimisese soldaþi la hotarele þãrii în diferite expediþii, împotriva

numeroºilor sãi duºmani – ºi, la îndemnul voievodului ardelean Toma, s-a dus

în persoanã, în luna lui septembrie, prin Severin, în þara voievodului vlahilor,

Bazarad, ca sã alunge din aceastã þarã pe Bazarad, sau cel puþin sã dea în

posesiune þara aceluia unuia dintre curtenii sãi, cu toate cã voievodul plãtise

întotdeauna cu credinþã darea cuvenitã Maiestãþii sale, regelui.

2

3



1. Autonomii locale ºi instituþii centrale

în spaþiul românesc (sec. IX–XVIII)

1.A. Evoluþia statelor medievale 

în spaþiul românesc

Primele structuri statale medievale (secolele al IX-lea–al XIII-lea).

Începând din secolele al IX-lea ºi al X-lea, în spaþiul românesc s-au con-

stituit primele formaþiuni politice medievale, de tipul cnezatelor ºi voievo-

datelor. Pânã în secolul al XIII-lea, zona nord-dunãreanã a fost dominatã

de fenomenul migraþiilor. Din secolul al IX-lea, s-au succedat maghiarii

(stabiliþi în Pannonia), apoi, dupã anul 1000, pecenegii, uzii, cumanii, iar

la 1240–1241, tãtarii. Hanatul Hoardei de Aur, constituit de aceºtia din

urmã în nordul Mãrii Negre, ºi-a exercitat dominaþia îndeosebi asupra

zonei extracarpatice, constituind, totodatã, o barierã în calea expansiunii

în regiune a altor state vecine precum Ungaria, principatul Kievului sau

Imperiul Bizantin. Cercetãrile arheologice au evidenþiat apariþia în cadrul

obºtilor sãteºti locale a unei categorii privilegiate (boierimea sau nobilimea),

din rândul cãreia se vor desprinde viitorii cnezi sau voievozi. Sursele isto-

rice medievale au permis cunoaºterea numelor unora dintre conducãtori.

Astfel, în Transilvania ºi Banat, cronicarul anonim al regelui Ungariei,

Bela (Anonymus), îi aminteºte pe Glad, Gelu ºi Menumorut, voievozi

aflaþi în conflict cu maghiarii la sfârºitul secolului al IX-lea (hartã, doc. 1,

pag. 62). Pentru începutul secolului al XI-lea, Legenda Sfântului Gerard

atestã cucerirea maghiarã a voievodatelor conduse de Gyla (localizat în

centrul Transilvaniei) ºi, respectiv, Ahtum (în Banat). La sud de Carpaþi,

Diploma cavalerilor ioaniþi, din 1247, consemneazã voievodatele con-

duse de Litovoi (în dreapta Oltului), Seneslau (în stânga Oltului), cneza-

tele lui Ioan ºi Farcaº ºi Banatul de Severin. Alþi conducãtori sunt atestaþi

(prin documentele bizantine ºi surse epigrafice) ºi în Dobrogea. 

Construcþia statalã în spaþiul românesc. Transilvania a fost organizatã

ca voievodat autonom în cadrul Regatului Ungariei. În cazul Þãrii Româ-

neºti ºi al Moldovei, construcþia statalã a beneficiat de aportul populaþiei

româneºti din Transilvania, reþinut de tradiþia istoricã prin termenul (cro-

nicãresc) descãlecat. 

Spaþiul cuprins între Carpaþi ºi Dunãre a evoluat cãtre organizarea statalã

în secolele al XIII-lea ºi al XIV-lea (doc. 2, 3 pag. 62). Tradiþia istoricã

vorbeºte despre descãlecatul lui Negru-Vodã din Fãgãraº (Transilvania,

1290–1291). Întemeierea propriu-zisã a statului este atribuitã lui Basarab I

(?1310–1352) care ºi-a luat titlul de „mare voievod”. Înlãturarea suzeranitãþii

maghiare ºi consacrarea formãrii statului independent Þara Româneascã s-a

realizat în urma victoriei lui Basarab I în bãtãlia de la Posada (1330),

împotriva regelui maghiar Carol Robert de Anjou. Moldova s-a constituit

la mijlocul secolului al XIV-lea ca o marcã de apãrare împotriva tãtarilor,

ca urmare a descãlecatului lui Dragoº, voievod din Maramureº, trimis de

regele maghiar Ludovic de Anjou. El a întemeiat Moldova Micã, sub suze-

ranitatea Ungariei. În jurul anului 1360 a avut loc al doilea descãlecat, cel

al lui Bogdan. Venit tot din Maramureº, Bogdan s-a ridicat împotriva poli-

ticii lui Ludovic de Anjou de restrângere a drepturilor românilor ºi, trecând

în Moldova, a pus bazele statului medieval moldovean independent.

Dobrogea a fost întemeiatã ca stat în secolul al XIV-lea, sub conducerea lui

Balica, apoi a lui Dobrotici, pe mãsura slãbirii autoritãþii Imperiului

Bizantin ºi a Þaratului Bulgar. În 1388, a fost unitã de Mircea cel Bãtrân,

Þãrii Româneºti.

Surse epigrafice: surse reprezentate

de inscripþii pe materiale dure

(piatrã, ceramicã, metal etc.).

Vocabular

971–1204 – Dobrogea este inte-

gratã Imperiului Bizantin, cu nu-

mele de Thema Paristrion.

Cca 1277 – Voievodul Litovoi ºi fra-

tele acestuia, Bãrbat, opun rezis-

tenþã regalitãþii maghiare.

Cca 1360 – Descãlecatul lui Bogdan,

în Moldova.

Repere cronologice

1. Realizeazã o investigaþie, utilizând

surse suplimentare, pentru a ela-

bora un eseu cu tema: Asemãnãri

ºi deosebiri în procesul cristalizãrii

statale medievale din spaþiul ro-

mânesc.

2. *Pe grupe de lucru, realizaþi câte

un proiect interdisciplinar, având

ca temã: Tradiþia istoricã despre

întemeierea Moldovei – abordãri

istorice, literare ºi artistice.

3. **Organizaþi în cadrul clasei o

dezbatere privind secolul al XIV-lea

în Europa Occidentalã ºi în spaþiul

românesc.

Teme de lucru

Biserica domneascã de la Argeº

(secolul al XIV-lea)

�
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Atribuþiile domnitorului

Atribuþii în domeniul 

politicii interne

Atribuþii în domeniul 

politicii externe

� Conduce administraþia

� Conduce armata

� Emite acte cu putere

de lege

� Exercitã justiþia supremã

� Stabileºte privilegiile 

ºi rangurile boiereºti

� Stabileºte dãrile

� Bate monedã

� Înfiinþeazã mitropolii 

sau episcopii

� Reprezintã þara în

relaþiile cu alte state

� Declarã rãzboi

� Încheie pace

� Trimite ºi primeºte solii

� Încheie tratate

Diploma regelui Ungariei, Andrei al II-lea, 

despre privilegiile saºilor (1224)

Le-am dãruit iarãºi libertatea cea de mai înainte. Însã aºa ca tot

poporul începând de la Varaº (Orãºtie) pânã la Boralt, cu þara

secuilor din þara Sebuº, ºi cu þara Draus, sã fie un popor, ºi sã se

socoteascã sub un jude. Iarã comitele Sibiului, oricine va fi, sã nu

cuteze a pune dregãtor în prezisele comitate, decât numai dintre cei

ce locuiesc între dânºii; ºi pe el sã-l aleagã popoarele, dupã cum li

se va pãrea mai bine. ªi nimeni în comitatul Sibiului sã nu cuteze a

cumpãra loc (nobiliar) cu bani. Vrem ca niciun proprietar nobil sau

orice alt locuitor, care se aflã între dânºii sã nu fie scutit de aceastã

dare, afarã de cei ce vor avea privilegiul special despre aceasta.

1

Diploma Leopoldinã, 1691

Întãrim credincioaselor Stãri ale Ungariei, precum ºi tuturor Stã-

rilor Transilvaniei, toate daniile, privilegiile, diplomele, titlurile, sluj-

bele, demnitãþile, dijmele ºi, în sfârºit orice binefaceri ºi daruri, fie

persoanelor, fie cetãþilor, obºtilor ºi grupurilor, fie unei biserici

închinate oricãreia dintre religiile libere, unei parohii sau ºcoli, atât

în Transilvania, cât ºi în pãrþile Ungariei, în secuime ºi la Debreþin.

(...) În toate cele trebuincioase, fie într-ale politicii, fie ale justiþiei, fie

într-ale economiei, ne vom folosi de localnici transilvãneni, adicã

unguri, secui ºi saºi fãrã nicio legãturã cu religia lor. Nici neamurile

strãine sau care sunt recunoscute de cãtre noi între cele strãine ºi

nepotrivite nu vor avea întâietate la demnitãþi ºi slujbe.

2

Despre alegerea lui Constantin Brâncoveanu ca domnitor

Deci boierimea ºi cu alþii (...), cu toþii fãcurã sfat ºi aleserã dintre

dânºii un boier anume jupan Constantin Brâncoveanu, marele logo-

fãt, de-l ridicarã sã le fie domn, cã-l ºtiau cã este înþelept ºi se trãgea

din odraslã domneascã. Atunci cu toþii se închinarã lui cu mare

bucurie ºi toþi cu un glas bun, ziserã: „Într-un ceas bun sã ne fii

mãria ta domn pânã la adânci bãtrâneþi”. ªi îndatã-l duserã în sfânta

mitropolie cu mare cinste, luându-l de mânã pãrintele Theodosie mi-

tropolitul. ªi i-au citit deasupra capului molitvele de domnie patriar-

hul Dionisie ºi l-au blagoslovit. ªi aºa ieºind de acolo, l-au pus în

scaun domnesc, mergând toatã boierimea de i-au sãrutat mâna. Dupã

aceea ieºind afarã, numaidecât purceserã cu toþii de merserã la

curtea domneascã, de au ºezut în scaunul cel domnesc. 

(Letopiseþul Cantacuzinesc, 1688)

3

Dimitrie Cantemir, despre regimul politic în Moldova, 

la începutul secolului al XVIII-lea

Dreptul de a declara rãzboi, de a încheia pace, de a trimite

soli la domnii vecini pentru treburile þãrii a fost refuzat domnilor

Moldovei. Din contrã, li s-a lãsat libertatea întreagã ºi mai toatã

puterea pe care au avut-o mai înainte de a face legi, de a pedepsi pe

locuitori, de a face boieri ori de a scoate din boierie, de a pune dãri,

ba chiar de a face episcopi. (...) Pentru a da demnitãþile, domnului

nu-i este prescrisã nicio regulã. Dacã va fi vrut sã onoreze pe un

þãran cu cea mai mare onoare care este în Moldova, slujba de mare

logofãt, nimenea nu îndrãzneºte sã-l contrazicã în public, ºi iarãºi

dacã va fi vrut sã scoatã din boierie pe vreun nobil, acesta îndatã

trebuie sã se supunã voinþei domnului sãu.

(Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei)

4

Mircea cel Bãtrân

(1386–1418)

� Selecteazã, în documentele 1 ºi 2, infor-

maþiile privind autonomiile locale din

Transilvania medievalã.

� Comparã documentele 3 ºi 4 ºi com-

pleteazã fiºa urmãtoare:

– Tipul de sursã istoricã reprezentat de

documente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

– Informaþii transmise . . . . . . . . . .  .

– Asemãnãri ºi deosebiri în privinþa con-

þinutului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

� Selecteazã, în documentele 3 ºi 4, infor-

maþiile privind ierarhiile ºi ceremonialul

din Þara Româneascã ºi Moldova.

� *Prezintã într-un eseu de circa 150 de

cuvinte structurile politice ºi administrative

din Evul Mediu românesc.

Alexandru cel Bun

(1400–1432)



1.B. Instituþii centrale ºi locale (sec. IX – XVIII)

Instituþii centrale ºi autonomii locale în Transilvania. Din secolul

al XII-lea,Transilvania a fost organizatã ca voievodat sub suzeranitatea re-

gatului medieval maghiar, dispunând de o organizare politicã ºi adminis-

trativ-teritorialã proprie, semn al autonomiei sale. Voievodul Transilvaniei

era vasal regelui Ungariei, fiind numit de acesta în funcþie, avea atribuþii

administrative, judiciare, militare, dispunea de o cancelarie proprie ºi era

secondat de un vicevoievod. Adunarea generalã a nobililor era o instituþie

cu caracter reprezentativ, alcãtuitã, cu timpul, numai din stãrile privi-

legiate (doc. 1, pag. 64). În 1366, regele maghiar Ludovic I de Anjou a

condiþionat calitatea de nobil de apartenenþa la religia catolicã, românii

ortodocºi fiind excluºi treptat din viaþa politicã. Pe plan administrativ-te-

ritorial, Transilvania era împãrþitã în: comitate – teritorii controlate de

regalitatea maghiarã (Bihor, primul dintre comitate, este atestat în anul

1111, Crasna, Dãbãca, Cluj, Alba º.a.), subordonate voievodului; scaune –

unitãþi administrativ-teritoriale autonome ale secuilor ºi saºilor (cele

7 scaune locuite de saºi ºi douã districte au format „Universitatea saºilor”);

districte – teritoriile autonome locuite de români, conduse de juzi, cnezi

sau voievozi (cum ar fi Þara Maramureºului, Þara Haþegului etc.). În anul

1541, în condiþiile înfrângerii Regatului Ungariei de cãtre Imperiul

Otoman, Transilvania a devenit principat autonom sub suzeranitate

otomanã. În fruntea ei se afla un principe, ales de Dietã (adunarea repre-

zentativã) ºi confirmat de sultan. 

Regimul habsburgic s-a instaurat în Transilvania la sfârºitul secolului

al XVII-lea, ca urmare a extinderii teritoriale a Imperiului Habsburgic în

sud-estul Europei. Noul statut politic, de principat în cadrul Imperiului

Habsburgic, a fost definit prin Diploma Leopoldinã (doc. 2, pag. 64).

Titlul de principe revenea împãratului, Transilvania pãstrându-ºi vechea

organizare internã. Imperiul Otoman, prin pacea de la Karlowitz (1699),

a confirmat pierderea controlului sãu asupra Transilvaniei.

Structuri instituþionale în Þara Româneascã ºi Moldova. Instituþia

centralã a statelor medievale româneºti extracarpatice era domnia. „Domnul”

era stãpânul þãrii, iar în calitate de „mare voievod” exercita conducerea

supremã a armatei, bucurându-se de prerogative largi, atât în domeniul

politicii interne cât ºi în cel al politicii externe (tabel, doc. 3, 4, pag. 64).

Succesiunea la tron se realiza potrivit sistemului electiv-ereditar. În

special din secolul al XVI-lea, pe mãsura agravãrii dominaþiei otomane,

alegerea domnitorilor a fost însoþitã de confirmarea din partea Porþii. În

exercitarea prerogativelor sale curente, domnitorul era ajutat de Sfatul

Domnesc. Alcãtuitã iniþial din toþi marii boieri, aceastã instituþie a ajuns,

în timp, sã fie formatã doar din boierii cu dregãtorii ºi membrii clerului

înalt. Cele mai importante dregãtorii erau cea de Mare Ban al Olteniei (în

Þara Româneascã) ºi, respectiv, de Portar al Sucevei (în Moldova). Printre

membrii Sfatului Domnesc se numãrau: vornicul (ºeful curþii domneºti),

logofãtul (ºeful cancelariei domneºti), vistiernicul (administratorul finan-

þelor), spãtarul (comandant militar) º.a. În situaþii deosebite, era convocatã

Marea Adunare a Þãrii, alcãtuitã din reprezentanþi ai boierilor, clerului,

orãºenilor, þãranilor liberi. Ambele state medievale româneºti ºi-au pãstrat

instituþiile proprii în ciuda agravãrii dominaþiei otomane, inclusiv în

secolul al XVIII-lea, caracterizat prin instaurarea domniilor fanariote,

moment culminant al presiunii otomane la nordul Dunãrii.

În Þara Româneascã ºi în Moldova, Biserica era organizatã sub forma

Mitropoliei Ortodoxe (dependente de Patriarhia din Constantinopol),

a episcopiilor ºi mãnãstirilor.

Vocabular

Repere cronologice

1. Realizeazã o investigaþie cu tema

Instituþii locale în Transilvania me-

dievalã. Elaboreazã un portofoliu

cu acest subiect, cuprinzând surse

istorice ºi fotografii (reproduceri,

fotocopii dupã surse istorice ºi ima-

gini de epocã) ale regiunilor sau

oraºelor în cadrul cãrora au func-

þionat instituþii locale.

2. *Cautã informaþii suplimentare

despre relaþiile dintre domnie ºi

boierime în Evul Mediu românesc

ºi scrie un eseu cu tema: Raporturi

de putere în spaþiul românesc extra-

carpatic între secolele al XV-lea ºi

al XVII-lea.

Teme de lucru

Aspect din cetatea medievalã Braºov

�

�
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Sistemul electiv-ereditar de succe-

siune la tron: domnul putea fi ales

de boieri din cadrul dinastiei dom-

nitoare, având drept de domnie

toþi descendenþii pe linie masculinã. 

1352–1364 – Domnia lui Nicolae

Alexandru, voievod al Þãrii

Româneºti.

1364–1377 – Domnia lui Vladislav

Vlaicu, voievod al Þãrii Româneºti.

1375–1391 – Domnia lui Petru I

Muºat, voievod al Moldovei.
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Þãrile Române la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi la începutul secolului al XIX-lea

Constituþia cãrvunarilor

(1822)

Art. 1. Poporul Moldovei, din ve-

chime ºi pânã astãzi, a avut ºi are

dreptul de autonomie cu Domnul sãu

ºi cu legile sale, sub suzeranita-

tea puternicei împãrãþii cãreia este

închinat. (…)

Art. 3. Libertatea absolutã pentru

fiecare de-a uza dupã bunul sãu plac

de averea sa. Numai prin lege se pot

impune îndatoriri. (…)

Art. 18. Toþi moldovenii sunt egali

înaintea legii.

Art. 19. Poporul cere întãrirea

vechei instituþii a Sfatului obºtesc.

Puterea legiuitoare se exercitã de

Domn împreunã cu Sfatul obºtesc.

Puterile administrativã ºi executivã

se exercitã de Domn singur.

1

Regulamentul Organic al Þãrii Româneºti, 

despre prerogativele Domnului (1831)

În statul monarhic al Þãrii Româneºti, cea întâi per-

soanã este Domnul. El guverneazã ca autonom ºi are

prerogativele urmãtoare: Sã aºeze legi noi însã cu învoi-

rea mitropolitului, a episcopilor ºi a boierilor. Sã desfiin-

þeze legile vechi ºi sã îndrepteze pe acele ce suferã

îndreptare (...). Sã fie judecãtorul suprem (…).

Sã hotãrascã pedepsele pe care legile nu le prevãd, sã

mãreascã sau sã modereze dupã trebuinþã pe acele

prevãzute de legi sau sã graþieze pe vinovaþi.

El singur are dreptul a hotãrî moartea vinovaþilor.

El dãruieºte privilegiile, adicã nobleþea, scutirile de

dare, milele, scutelnicii, robii.

Petiþia Naþionalã de la Blaj

(mai 1848)

1. Naþiunea românã, rãzimatã pe principiul libertãþii,

egalitãþii ºi fraternitãþii, pretinde independenþa sa naþio-

nalã în respectul politic ca sã figureze în numele sãu ca

naþiune românã, sã-ºi aibe reprezentanþii sãi la dieta

þãrii în proporþiune cu numãrul sãu, sã-ºi aibã dregãtorii

sãi în toate ramurile administrative, judecãtoreºti ºi

militare în aceeaºi proporþiune, sã se serveascã pe limba

sa în toate treburile ce se ating de dânsa, atât în legis-

laþiune, cât ºi în administraþiune. Ea pretinde pe tot anul

o adunare naþionalã generalã. La acestea s-au adaos cã

de aici înainte românii sã se numeascã români, iar nu

olah, walach ºi bloch.

2

Modernitatea proiectului politic paºoptist

Aceastã învoialã a oamenilor de a se opri de la unele

fapte fireºti ºi pe altele de a le face, ca sã poatã trãi

împreunã, se numeºte „contract social”. Puterile ce

oamenii nu vor sau nu pot niciodatã a le pãrãsi de tot,

cãci þin prea mult de persoana lor, se numesc „drepturi

fireºti”. (…) 

Singurul suveran sau stãpân este naþia întreagã, adicã

poporul îºi pune în lucrare puterea prin slujbaºii aleºi de

dânsul. Poporul are încã datorii a le împlini, ca ºi cetã-

þenii cãtre dânsul. Poporul este atotputernic când este

unit ºi de aceea, spre a sta unit ºi puternic, nu trebuie a

întrebuinþa în rãu puterea sa. (…) Aºadar este nevoie ca

românii sã se întocmeascã într-o republicã democraticã

ºi într-un stat întocmit astfel încât, la vârsta legiuitã, tot

românul sã aibã glas în alegerea deputaþilor, la adunarea

obºteascã a þãrii (…).

(Nicolae Bãlcescu, Manualul bunului român, 1851)

4

3
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� Analizeazã harta de mai sus ºi, pe baza cunoºtinþelor

anterioare de istorie, detaliazã contextul istoric care a

determinat, în secolele al XVIII-lea–al XIX-lea anexa-

rea unor teritorii româneºti de cãtre imperiile vecine.

� Indicã în documentele de mai sus cel puþin trei principii

politice moderne.

� Pe baza documentelor 1 ºi 2, prezintã modelul de

conducere a statului avut în vedere în Principate, pânã

la 1848.

� Precizeazã trei revendicãri politice formulate de ro-

mânii din Transilvania, cuprinse în documentul 3.

� Selecteazã din documentele de mai sus fragmentele

care dovedesc influenþele gândirii politice iluministe ºi

ale Revoluþiei franceze.

� **Analizeazã lecþia ºi informaþiile transmise de docu-

mentele 3 ºi 4 ºi elaboreazã un eseu de circa 200 de

cuvinte privind modernitatea proiectului paºoptist.



2. Statul român modern: de la proiect

politic la realizarea României Mari

(sec. XVIII–XX)

2.A. Proiecte politice în secolul al XVIII-lea ºi

în prima jumãtate a secolului al XIX-lea

Proiecte politice în Principate, la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi

la începutul secolului al XIX-lea. Instaurate în 1711 în Moldova ºi în

1716 în Þara Româneascã, domniile fanariote au reprezentat o formã de

manifestare a crizei Imperiului Otoman, interesat în accentuarea con-

trolului sãu asupra teritoriilor dependente (hartã, pag. 66). 

În ambele Principate, regimul politic fanariot a durat pânã în anul 1821,

având aceleaºi trãsãturi caracteristice: grecizarea domniei ºi a altor insti-

tuþii laice sau ecleziastice (în defavoarea boierimii autohtone), a culturii

ºi a învãþãmântului, accentuarea presiunilor otomane asupra Principatelor,

fiscalitatea excesivã, sporirea obligaþiilor faþã de Imperiul Otoman. 

Boierii români au reacþionat faþã de noul statut politico-juridic al

Principatelor prin redactarea unor memorii adresate puterilor creºtine, în

care revendicau revenirea la domniile pãmântene, limitarea dominaþiei

otomane etc. Memoriul din 1772, de exemplu, susþinea unirea Moldovei

cu Þara Româneascã, iar cel din 1791 revendica unirea ºi independenþa

Principatelor sub protecþia Rusiei ºi a Austriei. În 1802, Dumitrache

Sturdza elabora Planul de oblãduire aristo-democrãticeascã, ce propunea

un proiect republican de nuanþã aristocraticã. S-a conturat astfel aºa-numita

„partidã naþionalã”, ce avea sã se manifeste ºi în secolul al XIX-lea.

De la 1821 la 1848. Miºcarea condusã de Tudor Vladimirescu, desfã-

ºuratã în anul 1821 în Þara Româneascã, a dat noi dimensiuni proiectului

politic modern. În documentele Proclamaþia de la Padeº ºi Cererile noro-

dului românesc, se cereau reformarea administraþiei, justiþiei, învãþã-

mântului, economiei, respectarea autonomiei Principatelor ºi instituirea

principiului suveranitãþii poporului. În 1822, mica boierime din Moldova

îºi exprima punctul de vedere prin elaborarea Constituþiei cãrvunarilor,

redactatã de Ionicã Tãutul (doc. 1, pag. 66), înaintatã domnitorului Ioniþã

Sandu Sturdza. Proiectul cuprindea revendicãri precum garantarea liber-

tãþii persoanei, a egalitãþii în faþa legilor sau formarea unei adunãri repre-

zentative – Sfatul Obºtesc. În deceniul urmãtor, Regulamentele Organice

au contribuit la aplicarea în practicã a unora dintre principiile politice

moderne, domnitorul bucurându-se de prerogative largi (doc. 2, pag. 66). 

Programul politic elaborat de revoluþionarii de la 1848 ºi prezentat în

documentele revoluþiei a contribuit la trasarea principalelor obiective

politice ºi socio-economice ale naþiunii române: înlãturarea stãpânirii

strãine, a amestecului extern în problemele Þãrilor Române; unirea Mol-

dovei cu Þara Româneascã; regim politic constituþional; recunoaºterea

ºi garantarea libertãþilor cetãþeneºti; rezolvarea problemei agrare – eman-

ciparea ºi împroprietãrirea þãranilor. Astfel, dacã Petiþia Naþionalã de la

Blaj cuprindea revendicãri specifice mai ales românilor din Transilvania,

documentul Prinþipurile noastre pentru reformarea patriei propunea

unirea Moldovei cu Þara Româneascã într-un stat independent. Procla-

maþia de la Islaz (Þara Româneascã) afirma necesitatea întãririi autono-

miei þãrii, eliminarea amestecului Rusiei ºi Turciei în problemele interne

ºi înlãturarea privilegiilor feudale (doc. 3, 4, pag. 66).

�
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Vocabular

Repere cronologice

Pe baza cunoºtinþelor de istorie din

anii anteriori, realizeazã o prezen-

tare scrisã a secolului al XVIII-lea,

având în vedere: principalele ten-

dinþe politice manifestate în epocã

pe plan european; caracteristici

ale situaþiei politice de la nordul

Dunãrii; reflectarea în spaþiul ro-

mânesc a influenþelor europene.

Temã de lucru

România revoluþionarã,

picturã de C.D. Rosenthal

Cãrvunari: denumire datã de marea

boierime din Moldova micii boie-

rimi, iniþiatoarea Constituþiei din

1822. Numele reprezenta o alu-

zie la miºcarea revoluþionarã a

carbonarilor din Italia.

Oblãduire: conducere, autoritate

de stat.

Martie 1848 – Programul politic

Petiþia – proclamaþie de la Iaºi.

Mai 1848 – Elaborarea programe-

lor Petiþia Naþionalã de la Blaj ºi

Prinþipurile noastre pentru refor-

marea patriei.

Iunie 1848 – Proclamaþia de la Islaz.

August 1848 – Programul politic Do-

rinþele partidei naþionale în Mol-

dova susþine unirea Principatelor.
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Carol I

(principe al României, 1866–1881,

rege, 1881–1914)

România la începutul secolului al XX-lea

Tratatul de pace de la Paris

(1856)

Art. XXIV. Majestatea Sa Sultanul

promite sã convoace imediat, în

fiecare dintre cele douã provincii, un

divan ad-hoc, alcãtuit în aºa fel încât

sã constituie reprezentarea cea mai

exactã a intereselor tuturor claselor

societãþii. 

Aceste divanuri vor fi chemate sã

exprime dorinþele populaþiilor refe-

ritoare la organizarea definitivã a

Principatelor.

1
Proiect de rezoluþie a Adunãrii ad-hoc a Moldovei

(7/19 octombrie 1857)

Adunarea ad-hoc a Moldovei, pãºind pe calea ce i s-a prescris de cãtre

Tratatul de la Paris, adicã începând a rosti dorinþele þãrii (…)  declarã cã

cele întâi, cele mai mari, mai generale ºi mai naþionale dorinþi ale þãrii sunt:

Respectarea drepturilor principatelor ºi îndeosebi a autonomiei lor, în

cuprinderea vechilor lor capitulaþii încheiate cu Înalta Poartã în anii 1393,

1460, 1511 ºi 1634.

Unirea Principatelor într-un singur stat sub numele de România.

Prinþ strãin cu moºtenirea tronului, ales dintr-o dinastie domnitoare

a Europei ºi ai cãrui moºtenitori sã fie crescuþi în religia þãrii.

Neutralitatea pãmântului principatelor.

Puterea legiuitoare încredinþatã unei obºteºti Adunãri, în care sã fie

reprezentate toate puterile naþiei.

2

Convenþia de la Paris (7/19 august 1858)

Art. 1. Principatele Moldovei ºi Valahiei, constituite de acum înainte sub

denumirea de „Principatele Unite ale Moldovei ºi Valahiei”, rãmân sub suze-

ranitatea M.S. Sultanul. (…)

Art. 3. Puterile publice vor fi încredinþate în fiecare principat unui hos-

podar ºi unei adunãri elective. (…)

Art. 4. Puterea executivã va fi exercitatã de cãtre hospodar.

Art. 5. Puterea legislativã va fi exercitatã în mod colectiv de cãtre hospo-

dar, adunare ºi comisia centralã.

4

Mihail Kogãlniceanu, 

discurs în Adunarea ad-hoc 

a Moldovei

(6/18 octombrie 1857)

Europa este în toatã dreptatea de

a cere sã cunoascã ºi bazele ce voim

a da viitoarei noastre organizaþii

politice ºi sociale, cãci numai or-

ganizându-ne ca stat european, ca

societate europeanã, puterile se vor

învoi a ne întinde mâna. (…) 

Aºadar, domnilor, sã lãsãm uto-

piile, sã arãtãm Europei (…) cã

voim a fi o societate europeanã, voim

ºi þinem la condiþiile unei societãþi în

cale de progres, voim libertatea con-

ºtiinþei, voim egalitatea înaintea legii,

voim respectul individului, a domici-

liului, a proprietãþii.

3
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� *Menþioneazã statutul politico-juridic în perioada 1856–1858, reflectat

în documentele 1–4.

� Precizeazã cel puþin trei deziderate ale programului politic paºoptist con-

þinute în documentele 2 ºi 3.

� Indicã elementele cuprinse în documentul 3 care oferã informaþii despre

modul în care era perceputã imaginea Europei de clasa politicã româneascã. 

� *Pe baza documentului 4, exprimã un punct de vedere personal cu privire

la adecvarea/inadecvarea soluþiei oferite de puterile garante problemei

unirii Principatelor, în condiþiile istorice ale anului 1858.



2.B. Unitate ºi independenþã în secolul al XIX-lea

Constituirea statului modern român. Domnia lui Alexandru

Ioan Cuza (1859–1866). Situaþia europeanã creeatã în urma rãzboiului

ruso-otoman din 1853–1856 (Rãzboiul Crimeei) a favorizat îndeplinirea

idealului unirii Principatelor. Tratatul de pace de la Paris (1856) a consem-

nat înfrângerea Rusiei. S-a pus în discuþie cu acest prilej ºi problema unirii

Principatelor, fãrã ca marile puteri participante sã ajungã la un consens în

aceastã privinþã. De aceea, tratatul prevedea, în afara înlãturãrii protec-

toratului Rusiei ºi a înlocuirii acestuia cu garanþia colectivã a celor ºapte

mari puteri, a retrocedãrii de cãtre Rusia, Moldovei, a trei judeþe din sudul

Basarabiei, ºi organizarea de alegeri pentru întrunirea, la Iaºi ºi la Bucu-

reºti, a unor Divanuri (Adunãri) ad-hoc, care sã exprime dorinþa de unire

a românilor (doc. 1, pag. 68). Dezbaterile Adunãrilor ad-hoc s-au finalizat

cu adoptarea câte unei rezoluþii (cu conþinut asemãnãtor în ambele Princi-

pate), cuprinzând propunerile adresate marilor puteri (doc. 2, 3, pag. 68). 

În 1858, la Paris, Conferinþa celor ºapte puteri garante a instituit Con-

venþia de la Paris (doc. 4, pag. 68). Deºi stabilea o unire incompletã, me-

ritul Convenþiei a fost acela de a fi deschis calea cãtre unitatea Principa-

telor. Recurgând la tactica faptului împlinit, Adunãrile elective de la Iaºi

ºi Bucureºti au decis alegerea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Mol-

dovei (5/17 ianuarie 1859) ºi al Þãrii Româneºti (24 ianuarie/5 februarie

1859), realizându-se unirea Principatelor. Marile puteri au recunoscut

dubla alegere ca domnitor a lui Alexandru Ioan Cuza în cursul anului

1859, iar unirea deplinã a Principatelor, în decembrie 1861. Anii urmãtori

ai domniei lui Cuza s-au caracterizat prin adoptarea unui numãr mare

de legi (reforme), cele mai importante – în perioada guvernului condus de

Mihail Kogãlniceanu (1863–1865): Legea secularizãrii averilor mãnãs-

tireºti (1863), Legea ruralã (1864), Legea învãþãmântului (1864). 

Monarhia constituþionalã ºi cucerirea independenþei României.

Dupã abdicarea lui Alexandru Ioan Cuza (11 februarie 1866) s-au creat

condiþiile instalãrii pe tronul României a unui principe strãin, problemã

care fusese adeseori invocatã în viaþa politicã româneascã. La 10/22 mai

1866, principele german Carol de Hohenzollern-Sigmaringen a depus

jurãmântul solemn, la Bucureºti, ca monarh al României (1866–1914).

Prin Constituþia din 1866, se instituia monarhia constituþionalã ereditarã. 

Reizbucnirea „chestiunii orientale” în Balcani, prin declanºarea rãs-

coalelor antiotomane din Bulgaria ºi Bosnia-Herþegovina ºi a rãzboiului

dintre Serbia ºi Imperiul Otoman, a reprezentat cadrul extern favorabil

cuceririi independenþei de stat a României, în condiþiile în care eforturile

de a obþine acest statut pe cale diplomaticã eºuaserã. În aprilie 1877,

Rusia, care s-a implicat în favoarea popoarelor balcanice, a declarat rãzboi

Imperiului Otoman, trupele ruse începând (pe baza unei Convenþii sem-

nate cu noul guvern liberal, condus de Ion C. Brãtianu) traversarea teri-

toriului României cãtre Peninsula Balcanicã. La 9/21 mai 1877, în Par-

lamentul de la Bucureºti a fost adoptatã declaraþia de independenþã a

României. În urma solicitãrilor Rusiei, armata românã, condusã de prin-

cipele Carol I, a intervenit pe frontul de la sudul Dunãrii, luptând la

Plevna, Griviþa, Rahova, Vidin, ºi contribuind, cu preþul unor mari jertfe

umane ºi materiale, la înfrângerea Turciei. În 1878, prin tratatele de pace

de la San Stefano ºi Berlin a fost recunoscutã independenþa României,

ca ºi apartenenþa la statul român a Dobrogei ºi Deltei Dunãrii. Procla-

marea regatului, în 1881, a reprezentat consacrarea progresului statului

român în a doua jumãtate a secolului al XIX-lea.
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Vocabular

1856 – Congresul de pace de la Paris

încheie Rãzboiul Crimeei (1853–

1856).

1858 – Adoptarea de cãtre marile

puteri a Convenþiei de la Paris,

care stabilea statutul politico-juridic

al Principatelor Unite.

1877 – Proclamarea independenþei

de stat a României.

Repere cronologice

1. Realizeazã câte o fiºã biograficã

pentru fiecare dintre urmãtoarele

personalitãþi: Alexandru Ioan Cuza,

Mihail Kogãlniceanu, Carol I,

Ion C. Brãtianu.

2. **Exprimã un punct de vedere

argumentat în privinþa importanþei

obþinerii independenþei pentru con-

solidarea statului român modern.

Teme de lucru

Al. I. Cuza

(domnitor al Principatelor Unite,

1859–1866)

Garanþie colectivã: aici, acord între

cele ºapte mari puteri europene

ale momentului (Franþa, Marea

Britanie, Prusia, Regatul Sardiniei

ºi Piemontului, Imperiul Habsbur-

gic, Rusia, Imperiul Otoman) cu

privire la garantarea în comun a

statutului politico-juridic interna-

þional al Principatelor Române.



��� III. Aplicaþii �

Regele Ferdinand ºi regina Maria, 

cu prilejul încoronãrii de la Alba Iulia (1922)

România dupã Marea Unire (1918–1940)

Declaraþia de unire 

a Basarabiei cu România

(27 martie/9 aprilie 1918)

În numele poporului Basarabiei, Sfatul

Þãrii declarã: Republica Democraticã

Moldoveneascã (Basarabia), în hotarele ei

dintre Prut, Nistru, Dunãre, Marea Neagrã

ºi vechile graniþe cu Austria, ruptã de

Rusia acum o sutã ºi mai bine de ani din

trupul vechii Moldove, în puterea dreptu-

lui istoric ºi a dreptului de neam, pe baza

principiului ca noroadele singure sã-ºi ho-

tãrascã soarta lor, de azi înainte ºi pentru

totdeauna se uneºte cu mama sa România. 

1
Rezoluþia Marii Adunãri de la Alba Iulia

(18 noiembrie/1 decembrie 1918)

I. Adunarea naþionalã a tuturor românilor din Transilvania, Banat ºi

Þara Ungureascã adunaþi prin reprezentanþii lor îndreptãþiþi la Alba

Iulia în ziua de 1 Decembrie 1918, decreteazã unirea cu România. (…)

Ca principii fundamentale la alcãtuirea noului stat român, Adunarea

Naþionalã proclamã urmãtoarele: 1) Deplina libertate naþionalã pentru

toate popoarele conlocuitoare. (...) 2) Egalã îndreptãþire ºi deplinã

libertate autonomã confesionalã pentru toate confesiunile de stat.

3) Înfãptuirea desãvârºitã a unui curat regim democratic pe toate

tãrâmurile vieþii publice. Votul obºtesc, egal, secret, pe comune, în mod

proporþional, pentru ambele sexe, în vârstã de 21 de ani, reprezentarea

în comune, judeþe ori parlament. 4) Desãvârºitã libertate de presã,

asociere ºi întrunire (…). 5) Reforma agrarã radicalã.

3

Proclamaþia regelui Ferdinand I cãtre þarã (octombrie, 1922)

Punând pe capul meu, într-aceastã strãveche cetate a Daciei Romane,

coroana de oþel de la Plevna, pe care noi ºi glorioase lupte au fãcut-o

pe veci coroana României Mari, mã închin cu evlavie memoriei celor

care au asigurat unitatea naþionalã. (…) Vreau ca, în hotarele României

Mari, toþi fiii buni ai þãrii, fãrã deosebire de religie ºi naþionalitate,

sã se foloseascã de drepturi egale cu ale tuturor românilor, ca sã ajute

cu toate puterile statul. 

4
Declaraþia de unire 

a Bucovinei cu România 

(15/28 noiembrie 1918)

Astãzi, când (...) în urma loviturilor

zdrobitoare monarhia austro-ungarã s-a

zguduit din temeliile ei ºi s-a prãbuºit, ºi

toate neamurile încãtuºate în cuprinsul ei

ºi-au câºtigat dreptul de liberã hotãrâre de

sine, cel dintâi gând al Bucovinei dezro-

bite se îndreaptã cãtre Regatul României,

de care întotdeauna am legat nãdejdea

dezrobirii noastre. Drept aceea, Noi, Con-

gresul General al Bucovinei, întrupând

suprema putere a þãrii ºi fiind învestit

singurul cu putere legiuitoare, în numele

Suveranitãþii Naþionale, hotãrâm: Unirea

necondiþionatã ºi pentru vecie a Bucovinei

în vechile ei hotare pânã la Ceremuº,

Colacin ºi Nistru, cu Regatul României.

2
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� Selecteazã din documentele 1–4 doi factori externi ºi doi factori

interni care au favorizat constituirea statului naþional unitar român.

� Exprimã un punct de vedere cu privire la motivele pentru care

românii din Transilvania au inclus în Rezoluþia Unirii ºi propuneri

pentru reformarea viitorului stat român unit.

� Indicã în documentele 1–3, prevederile care s-au transformat, dupã

Primul Rãzboi Mondial, în reforme politice sau economice.

� *Argumenteazã motivele pentru care proclamaþia regalã din 1922

sublinia ideea egalitãþii tuturor cetãþenilor statului unitar român.



2.C. Constituirea statului naþional unitar român

Cadrul internaþional al Marii Uniri din 1918. Recunoaºterea

dreptului popoarelor la autodeterminare (afirmat de preºedintele american

W. Wilson în declaraþia Cele 14 puncte, la începutul anului 1918), prãbu-

ºirea Imperiului Rus în urma revoluþiilor din 1917 ºi victoria Antantei au

favorizat realizarea în 1918 a statului naþional unitar român. România a

participat la Primul Rãzboi Mondial cu scopul desãvârºirii unitãþii sale

naþionale, proces îndeplinit în anul 1918 prin voinþa românilor din pro-

vinciile aflate pânã atunci sub stãpânire strãinã.

Unirea Basarabiei cu România. În 1917 s-au întemeiat, la Chiºinãu,

Partidul Naþional Moldovenesc, Sfatul Þãrii ca adunare reprezentativã

în acest teritoriu, condus de Ion Inculeþ, ºi Consiliul Directorilor, ca organ

executiv. În decembrie 1917, Sfatul Þãrii a proclamat autonomia Repu-

blicii Democratice Moldoveneºti, declaratã independentã faþã de Rusia la

24 ianuarie/6 februarie 1918. La 27 martie/9 aprilie 1918, Sfatul Þãrii

a votat la Chiºinãu unirea Basarabiei cu România (doc. 1, pag. 70).

Unirea Bucovinei cu România. Bucovina s-a desprins de Imperiul

Austro-Ungar în condiþiile destrãmãrii acestuia în toamna anului 1918.

Totodatã, ea s-a confruntat cu pretenþii de anexare din partea Ucrainei,

situaþie ce a necesitat intervenþia armatei române în provincie, la solicitarea

autoritãþilor de la Cernãuþi. În octombrie 1918 s-au format, la Cernãuþi,

Adunarea Constituantã ºi Consiliul Naþional Român, în frunte cu Iancu

Flondor. La 15/28 noiembrie 1918, Congresul General al Bucovinei (alcã-

tuit atât din români, cât ºi din reprezentanþii altor naþionalitãþi) a proclamat

unirea necondiþionatã a Bucovinei cu Regatul României (doc. 2, pag. 70).

Unirea Transilvaniei cu România. La 29 septembrie/12 octombrie

1918, Partidul Naþional Român din Transilvania, care ºi-a reluat activi-

tatea în 1918, a adoptat Declaraþia de la Oradea, prin care se proclama

dreptul românilor la autodeterminare. Încercând salvarea Imperiului

Austro-Ungar, împãratul Carol I de Habsburg a lansat, la 3/16 octombrie

1918, manifestul Cãtre popoarele mele credincioase, în care propunea

reformarea statului pe baze federale, prin acordarea autonomiei provin-

ciilor, printre care ºi Transilvaniei. La 30 octombrie/12 noiembrie 1918

s-a format, la Arad, Consiliul Naþional Român Central (cu 6 membri din

partea Partidului Naþional Român ºi 6 membri din partea Partidului

Social-Democrat din Transilvania). Negocierile purtate de Consiliul

Naþional Român Central cu guvernul maghiar (noiembrie 1918) au eºuat,

Ungaria propunând doar un statut de autonomie pentru Transilvania. În

aceste condiþii, s-a luat decizia convocãrii, la Alba Iulia, în data de 18

noiembrie/1 decembrie 1918, a unei Mari Adunãri Naþionale, la care urma

sã se decidã viitorul provinciei. La eveniment au participat 1228 delegaþi

aleºi prin vot universal ºi peste 100 000 de alþi români veniþi din Transil-

vania ºi Banat. Adunarea a fost deschisã de Gh. Pop de Bãseºti, unul

dintre veteranii miºcãrii naþionale româneºti din Transilvania. Rezoluþia

Unirii, adoptatã de Adunare, a fost cititã de Vasile Goldiº (doc. 3, pag. 70).

Pânã la integrarea deplinã în cadrul statului român, Transilvania a fost

condusã de Marele Sfat Naþional, organ reprezentativ cu rol legislativ

format din 250 membri, ºi Consiliul Dirigent, organ executiv, format din

15 membri, condus de Iuliu Maniu.

În plan internaþional, noul statut politico-teritorial al României a fost

recunoscut prin tratatele încheiate în cadrul Conferinþei de pace de la Paris

(1919–1920).
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Autodeterminare: principiu potrivit

cãruia popoarele au dreptul sã

îºi decidã singure soarta.

Vocabular

1918, 27 martie/9aprilie – Unirea

Basarabiei cu România.

1918, 15/28 noiembrie – Unirea

Bucovinei cu România.

1918, 18 noiembrie/1 decembrie –

Unirea Transilvaniei cu România.

1919–1920 – Recunoaºterea inter-

naþionalã a Marii Uniri în Confe-

rinþa de pace de la Paris.

Repere cronologice

1. Exprimã, în scris, o opinie perso-

nalã cu privire la rolul factorilor

externi în procesul de constituire a

statului naþional unitar român.

2. Pe grupe de lucru, cãutaþi infor-

maþii suplimentare ºi realizaþi o

prezentare a principalelor eveni-

mente ale anului 1918 în Europa ºi

în spaþiul românesc, cu titlul: Anul

1918 – de la dezastrul rãzboiului

la împlinirea idealului naþional.

Comentaþi în clasã punctele de

vedere comune/diferite exprimate

în cadrul prezentãrilor.

Teme de lucru

Sala Unirii, de la Alba Iulia



��� III. Studiu de caz �

* De la „partida naþionalã” la sistemul politic pluripartidist 

în România secolelor al XIX-lea – al XX-lea

1. Osãbitul act de numire 

a suveranului românilor

(document al „partidei

naþionale” din 

Þara Româneascã, 1838)

Art. 7. Constituþia românilor.

Þara Româneascã este un loc

slobod pentru câþi în ea locuiesc.

Toþi românii sunt deopotrivã

înaintea pravilei (legii), toþi primiþi

în posturile civile ºi militare ºi toþi

contribuie la trebuinþele statului

(…). Slobozenia individualã este

chezãºuitã (...). Toþi românii au

dreptul de a publica ºi a tipãri ale

lor pãreri; sunt toþi fãrã osebire

rãspunzãtori pentru scrierile lor

de ale lor cuvinte ºi fapte.

2. Programul Partidului

Conservator (1880)

Conservator vrea sã zicã:

În afarã, o politicã modestã ºi

chiar respectuoasã cãtre toate pute-

rile, dar demnã ºi stãruitoare, care

exclude orice vederi ambiþioase,

orice visuri aventuroase. 

Înãuntru, cuvântul „conservator”

înseamnã: ideea dezvoltãrii istorice

a individualitãþii noastre naþionale,

ideea naþionalitãþii româneºti.

Evoluþia tendinþelor politice în secolul al XIX-lea

„Partida naþionalã” a reprezentat, încã din a doua jumãtate a

secolului al XVIII-lea, o formã de manifestare a primelor crista-

lizãri politice din spaþiul românesc, fiind legatã de miºcarea de

emancipare politicã ºi naþionalã a Principatelor Române. Dacã

pânã în anii ’30 ai secolului al XIX-lea, aceasta s-a exprimat în

conformitate îndeosebi cu interesele boierimii pãmântene, în

perioada prepaºoptistã, membrii miºcãrii încep sã se afirme ca

reprezentanþi ai intereselor naþionale ºi vectori ai modernizãrii.

Astfel, sunt cunoscute iniþiativele „partidei naþionale” din Þara

Româneascã, sub conducerea lui Ion Câmpineanu, în favoarea

ocupãrii tronului acestei þãri de cãtre domnitorul Moldovei,

Mihail Sturdza, în speranþa unirii Principatelor, sau cele de

respingere a imixtiunilor Rusiei în problemele interne ale Princi-

patelor, sub pretextul modificãrii Regulamentelor Organice

(Actul de unire ºi independenþã ºi Osãbitul act de numire a suve-

ranului românilor, 1838). 

În timpul Revoluþiei de la 1848–1849, „partida naþionalã” s-a

exprimat prin intermediul documentelor programatice, propu-

nând modernizarea Principatelor, unirea ºi independenþa lor.

Dupã înfrângerea revoluþiei, grupãrile politice din Þara Româ-

neascã ºi din Moldova s-au aflat la originea miºcãrii unioniste,

organizându-se din nou, sub forma unei „partide naþionale” în

fiecare dintre cele douã Principate. Treptat, s-au conturat orien-

tãrile politice principale: liberalã ºi conservatoare, care s-au

manifestat în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza.

Constituþia din 1866 a garantat libertãþile ºi drepturile

cetãþeneºti, inclusiv pe cel de liberã asociere, ceea ce a permis

existenþa grupãrilor politice. Pe baza celor douã mari tendinþe –

liberalã ºi conservatoare – s-au format partidele politice care au

guvernat România pânã la Primul Rãzboi Mondial. Întemeiat în

1875 de foºti revoluþionari de la 1848, Partidul Liberal a fost

condus, pânã la 1914, de Ion C. Brãtianu, apoi de D.A. Sturdza

ºi, respectiv, de Ion I.C. Brãtianu. Partidul Liberal a avut cea mai

lungã perioadã de guvernare din istoria României (1876-1888,

funcþia de prim-ministru revenindu-i lui Ion C. Brãtianu).

Printre obiectivele urmãrite de liberali s-au numãrat: o largã

reformã agrarã; revizuirea sistemului electoral; modernizarea

rapidã a economiei ºi a societãþii în general, conform devizei

politice „prin noi înºine”. Partidul Conservator a fost întemeiat

în 1880. Principalii sãi lideri au fost Lascãr Catargiu, Manolache

Costache Epureanu, Gh. Grigore Cantacuzino, Petre P. Carp,

Titu Maiorescu. A militat mai ales pentru pãstrarea marilor

proprietãþi ºi a poziþiei politice dominante a marilor proprietari,

modernizarea lentã a societãþii (deviza „paºilor mãrunþi”),

pentru a nu se pierde tradiþiile româneºti ºi a nu fi afectate

elementele de fond ale civilizaþiei arhaice româneºti.

Titu Maiorescu

(1840–1917, 

om politic conservator)
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1. *Indicã elementele de moderni-

tate cuprinse în documentul 1.

2. *Precizeazã deosebirile de vi-

ziune politicã, aºa cum sunt rele-

vate de documentele 2–4.

3. **Realizeazã un eseu cu titlul:

Pluripartidismul în secolul al XIX-lea,

lideri politici ºi realizãri guverna-

mentale.

Teme de lucru

3. Reforme propuse de Partidul Naþional Liberal 

(Ion I.C. Brãtianu, 1913)

Desãvârºirea reformelor agrare printr-o intervenþiune a Statului, cu

drept de expropriere, unde e nevoie, pentru creºterea proprietãþii þãrãneºti;

stabilirea colegiului electoral unic, grabnica înmulþire a tuturor mijloa-

celor de instrucþiune ºi de educaþiune, îndreptarea ºi dezvoltarea a tot ce

trebuie sã înrâureascã buna stare moralã, fizicã ºi economicã a claselor

muncitoare, se impun tot atât de imperios ca ºi întãrirea organizãrii

noastre militare, de a cãrei grabnicã necesitate nu se poate nimeni îndoi.

4. Programul Partidului Naþional Þãrãnesc

(1926)

Protecþia proprietãþii þãrãneºti ºi ridicarea producþiei agricole.

Se va legifera un cod sistematic, în care vor fi luate toate mãsurile

necesare pentru cea mai largã protecþie a proprietãþii þãrãneºti ºi, în

general, pentru ridicarea producþiei agricole. Prin aceastã codificare

agricolã se va asigura libertatea circulaþiei pãmântului þãrãnesc – dupã

o epocã de tranziþii ºi protecþii – în scop de selecþionare naturalã a

cultivatorilor serioºi. Se va împiedica de o parte pulverizarea, iar pe de

altã parte acumularea din nou a proprietãþilor rurale. 

Se va organiza viaþa cooperativã atât în scopul valorificãrii produselor

agricole, cât ºi pentru procurarea maºinilor, instrumentelor ºi tuturor

uneltelor necesare gospodãriilor agricole, având la bazã autonomia lor.

5. Decretul–lege privind

funcþionarea partidelor politice

(31 decembrie 1989)

Consiliul Frontului Salvãrii Na-

þionale decreteazã:

Art. 1. În România este liberã

constituirea partidelor politice, cu

excepþia partidelor fasciste sau care

propagã concepþii contrare ordinii

de stat ºi de drept în România. 

Nicio altã îngrãdire pe motive de

rasã, naþionalitate, religie, grad de

culturã, sex sau convingeri politice

nu poate împiedica constituirea ºi

funcþionarea partidelor politice. 

Sistemul pluripartit în secolul al XX-lea

Trecerea la votul universal, în 1918, ºi Constituþia din 1923 au

favorizat diversificarea sistemului partidelor politice. Astfel,

epoca interbelicã a fost dominatã de Partidul Naþional Liberal ºi

de Partidul Naþional Þãrãnesc, format în 1926 prin fuziunea

Partidului Naþional Român din Transilvania cu Partidul Þãrã-

nesc din Vechiul Regat al României. S-au manifestat multiple

opþiuni ºi tendinþe politice, începând de la cele de extremã dreapta

sau extremã stânga ºi pânã la partidele etnicilor maghiari, ger-

mani sau evrei.

Instaurarea, în 1938, a monarhiei autoritare, a afectat viaþa

partidelor politice, fiind interzisã funcþionarea acestora. În de-

cembrie 1938 a fost impus sistemul monopartid, prin înfiinþarea

singurului partid a cãrui existenþã era acceptatã oficial, Frontul

Renaºterii Naþionale (Partidul Naþiunii în 1940), reprezentant al

intereselor monarhiei. 

Dupã 23 august 1944, partidele au putut reveni în viaþa poli-

ticã, dar instaurarea regimului comunist a dus la deteriorarea

din nou a climatului politic ºi la înlãturarea sistemului demo-

cratic. Dupã anul 1947, monopolul politic a fost deþinut de Par-

tidul Comunist Român (sub numele de Partidul Muncitoresc

Român, între anii 1948 ºi 1965), existenþa altor partide fiind

interzisã pânã în 1989.

Înlãturarea comunismului, în decembrie 1989, a permis rein-

staurarea pluripartidismului, garantat de Decretul–lege privind

funcþionarea partidelor politice (31 decembrie 1989) ºi de Con-

stituþia din 1991.

Iuliu Maniu

(1873–1953, reprezentant 

al miºcãrii naþionale din Transilvania,

lider al P.N.Þ.)
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F.D. Roosevelt

(1882–1945, preºedinte al S.U.A.,

1933–1945)

J.M. Keynes, despre rolul statului

Extinderea organismelor necesare asigurãrii utilizãrii în întregime

a resurselor va antrena, cu siguranþã, o largã extindere a funcþiilor

statului (care îi va permite sã intervinã asupra consumului ºi inves-

tiþiilor). Aceastã acþiune ar putea sã parã, în ochii unui publicist din

secolul al XIX-lea sau ai unui bancher din America de astãzi, ca o încãl-

care gravã a principiilor individualiste din economie. Însã trebuie sã

spunem cã, din contrã, acesta este singurul mijloc posibil de a evita dis-

trugerea instituþiilor economice care funcþioneazã în lumea contemporanã.

(J.M. Keynes, Teoria generalã a folosirii mâinii de lucru, 

a dobânzii ºi a banilor, 1936)

1

Planul Schuman (1950)

Unificarea naþiunilor europene nu se va putea realiza decât prin

eliminarea vechii rivalitãþi franco-germane. De aceea, prima preocu-

pare în cadrul oricãrei acþiuni trebuie sã vizeze aceste douã þãri. Tocmai

de aceea, guvernul francez (...) propune sã subordonãm întreaga pro-

ducþie de cãrbune ºi oþel unei autoritãþi supreme comune, care este

deschisã cooperãrii cu alte state europene. Aceastã asociere în comun

a producþiei de cãrbune ºi oþel va asigura imediat crearea bazelor

comune ale dezvoltãrii economice, ca primã etapã a federalizãrii

europene ºi va schimba ºi soarta acelor domenii care au servit de multã

vreme producþia de material de rãzboi, ale cãror victime au devenit.

4

Noile roluri ale statului – modelul american al anilor ‘30

Congresul a votat atunci reforme rapide, care nici nu ar fi putut fi

concepute altãdatã. S-a început cu salvarea sistemului financiar. Printr-o

„vacanþã bancarã” destul de îndelungatã, s-a pus capãt panicii, în timp

ce o lege a Ajutorului Bancar de Urgenþã ºi o Corporaþie a Împrumu-

rilor pentru Proprietarii de Imobile au oferit siguranþã pe termen lung.

(…) Acum au apãrut primele dintre numeroasele agenþii de reglementare

în privinþa locurilor de muncã. Programul implica o lege a Ajutorului de

Urgenþã ºi o lege a Refacerii Industriei Naþionale, pentru a retrimite

oamenii la muncã. (…) În 1935 a fost introdus programul de asigurãri

naþionale – Securitatea Socialã. Reformele programului New Deal au

inspirat respect ºi admiraþie, cu atât mai mult cu cât ele erau atât de

diferite de punctul de vedere general privind rolul guvernului în viaþa

naþionalã americanã, domeniul guvernului federal extinzându-se enorm.

(dupã Philip Jenkins, O istorie a Statelor Unite)

2

Raportul Beveridge (1942)

Statul nu poate fi exclus dintre furnizorii de asistenþã directã pentru

persoanele aflate în nevoie. Oricât de cuprinzãtor ar fi un plan de

asigurãri sociale, unii, de exemplu, din cauza unor infirmitãþi fizice, nu

vor putea niciodatã sã contribuie la acesta, iar alþii nu vor avea niciun

fel de asigurare. (…) Mai mult, în principiu, asigurarea asistenþei so-

ciale pentru cei în vârstã ºi pensionaþi implicã o contribuþie personalã;

prin urmare, introducerea unor contribuþii adecvate pentru pensii ar

trebui sã prevadã o perioadã de tranziþie în timpul cãreia cei care nu ar

avea dreptul, potrivit contribuþiei lor, la pensie, sã beneficieze de o

pensie de asigurãri sociale pentru acoperirea nevoilor minimale.

Acþiunea Comitetului pentru Asistenþã aratã cã evaluarea nevoilor

sociale se poate face având în vedere justiþia socialã ºi acoperirea tutu-

ror cazurilor individuale (…), în ceea ce priveºte nevoile de subzistenþã.

3

W.H. Beveridge

(1879–1963)

� *Pornind de la documentul 1, utilizând

ºi cunoºtinþele de la orele de economie,

argumenteazã importanþa concepþiei

lui Keynes în condiþiile anilor ’30 ai

secolului trecut.

� Organizaþi pe grupe de 3–4 elevi,

analizaþi documentul 2 ºi stabiliþi câte o

cauzã ºi o consecinþã pentru fiecare

mãsurã impusã.

� *Studiazã documentele 1 ºi 2 ºi stabi-

leºte care dintre acþiunile politico-eco-

nomice din S.U.A. erau conforme con-

cepþiei neoliberale expuse de Keynes.

� Analizeazã mesajul transmis de Rapor-

tul Beveridge ºi de Planul Schuman ºi,

utilizând ºi cunoºtinþele anterioare, ex-

primã-þi opinia cu privire la eficacitatea

soluþiilor propuse.

� **Exprimã un punct de vedere argu-

mentat cu privire la posibilitãþile oferite

de Planul Schuman în privinþa coope-

rãrii dintre state. 



3. Redefinirea rolurilor statului, 

de la Primul Rãzboi Mondial

la Planul Schuman

3.A. Noile roluri ale statului în secolul al XX-lea

Rolul statului, de la Primul Rãzboi Mondial pânã în anul 1945.

În perioada Primului Rãzboi Mondial, s-au realizat schimbãri în economie

ºi în raporturile dintre stat ºi cetãþenii sãi. Economia de rãzboi (planifi-

carea producþiei, stabilirea preþurilor) era dirijatã ºi controlatã de stat.

Dupã rãzboi, în Europa, statul a fost dator sã intervinã pe plan econo-

mico-social. 

Mãsurile dirijiste au fost limitate în anii ’20 ai secolului trecut. Statul

intervenea, de exemplu, în echilibrarea cursului de schimb al monedei

naþionale ºi, într-o anumitã mãsurã, în reglarea preþurilor. Astfel, s-a

asigurat prosperitatea economicã, prin creºterea producþiei de serie

(fordismul, generalizat în þãrile dezvoltate industrial) ºi scãderea preþu-

rilor. Declanºarea Marii Crize Economice, în anul 1929, dupã prãbuºirea

cursului acþiunilor la bursa de la New York, falimentele bancare, scãderea

producþiei ºi creºterea ºomajului au scos în evidenþã aspectele negative

ale dezvoltãrii economice din anii ’20. 

Guvernele diferitelor state ale lumii au intervenit pentru depãºirea

Marii Crize. Unul dintre curentele principale ale epocii a fost neolibe-

ralismul, teoretizat, printre alþii, de John Maynard Keynes (doc. 1,

pag. 74). Au fost adoptate sau au fost extinse mãsuri de protecþie a

populaþiei. A apãrut astfel, treptat, o nouã concepþie despre stat, desemnatã

prin sintagma „statul-providenþã” sau „statul bunãstãrii”. De exemplu, în

S.U.A. preºedintele Franklin Delano Roosevelt, cu ajutorul echipei creie-

relor (profesori universitari, specialiºti în diferite domenii, cercetãtori

ºtiinþifici), a iniþiat politica New Deal (Noul Curs). În prima etapã

(1933–1935), au fost adoptate mãsuri ºi legi economice, cu privire la

reluarea activitãþii bancare, la reorganizarea aparatului de stat, la nivelul

producþiei agricole etc. În a doua etapã, dupã anul 1935, au fost adoptate

mãsuri de protecþie socialã (doc. 2, pag. 74). 

În þãrile cu regimuri totalitare (ca Germania hitleristã sau Italia fas-

cistã), intervenþia statului pentru depãºirea crizei a fost realizatã pentru

orientarea economiei cãtre producþia de rãzboi. 

Rolul statului dupã al Doilea Rãzboi Mondial. În perioada post-

belicã, s-a trecut la o nouã etapã a statului bunãstãrii. Aceasta s-a bazat,

în mare mãsurã, pe principiile expuse de economistul William Henry

Beveridge, în 1942, în Raportul asupra asigurãrii serviciilor sociale

ºi a serviciilor conexe (doc. 3, pag. 74). La sfârºitul anilor ’40, Marea

Britanie devenea primul stat modern al bunãstãrii. 

Modelul britanic a fost aplicat ºi în alte state din Europa Occidentalã

(Franþa, Belgia etc.). Pentru a nu mai fi posibil un nou rãzboi pe continent,

era necesarã realizarea unificãrii statelor europene, mai întâi economicã, apoi

ºi politicã, fapt care trebuia sã înceapã cu reconcilierea franco-germanã.

Procesul de integrare a pornit de la Planul Schuman, din anul 1950

(doc. 4, pag. 74). În acest proces, rolul statelor a fost orientat spre inte-

grarea economicã europeanã, iar dupã semnarea Tratatului de la Maastricht

(1992), a cãpãtat noi valenþe. Astfel, statele au fost antrenate în acþiunea

comunã de integrare politicã, pe fondul asigurãrii securitãþii sociale

a cetãþenilor. 

Vocabular

1933–1935 – Prima etapã a poli-

ticii New Deal în S.U.A.

1935–1938 – A doua etapã a poli-

ticii New Deal în S.U.A.

1942 – Prezentarea Raportului

Beveridge.

1. Realizeazã un eseu, de aproxi-

mativ 200 de cuvinte, cu tema

Rolul statului, de la New Deal

la Planul Schuman.

2. *Realizeazã o investigaþie prin

care sã determini aspectele co-

mune ºi specifice de implicare a

statului în problemele sociale pe

baza politicii New Deal ºi Rapor-

tului Beveridge, în S.U.A. ºi în

Marea Britanie.  

Teme de lucru

Robert Schuman

(1886–1963)

�
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Fordism: organizarea producþiei în

serie, pe bandã, prin divizarea

operaþiilor din procesul de fabri-

care a produselor. 

Neoliberalism: politicã de interven-

þie a statului în economie, dar care

respectã proprietatea privatã,

libera iniþiativã ºi principiile eco-

nomiei de piaþã.

Repere cronologice
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Aspecte din România secolului XX

Universitatea din Bucureºti 

la începutul secolului al XX-lea

Afiºe electorale în anii ’20 Oraº de provincie

în perioada comunistã

Programul Partidului Naþional Liberal, 

despre organizarea statului (1930)

Reorganizarea statului modern al României întregite,

începutã de Partidul Naþional Liberal, va trebui desã-

vârºitã având la bazã descentralizarea ºi desconges-

tionarea serviciilor publice în cadrul Constituþiei. (...) Cu

stãruinþã, cu echitate ºi cu metodã însã, vom putea pune

în concordanþã diferitele sarcini publice cu nevoile sta-

tului ºi, prin organizarea raþionalã a muncii administra-

tive, vom asigura bunul mers al acestor servicii.   

Ion Mihalache, despre stat, în Programul 

Partidului Naþional Þãrãnesc (1935)

Noi urmãrim un stat nou, un stat organic, expresie

politicã a realitãþilor naþionale în primul rând; având

coloanã vertebralã þãrãnimea ºi pe care stat noi l-am

numi stat naþional-þãrãnesc. (...) Sub raport economic,

acest stat nou pune la temelia producþiei ºi distribuþiei

proprietatea particularã ºi iniþiativa personalã. (...)

Þãrãnimea are nevoie sã participe, potrivit rolului ei în

stat, la puterea legiuitoare ºi cârmuitoare. 

1 2

Juristul Andrei Rãdulescu, 

la Radio România, despre statul român 

dupã instaurarea monarhiei autoritare (1938)

Prefacerile sociale, agitaþiile politice au fãcut ca meca-

nismul statului sã meargã destul de greu. (...) Majestatea

Sa, regele Carol al II-lea, (...) înþelegãtor al primejdiilor

care ameninþau statul, dorind numai binele României ºi

liniºtea poporului, ascultând ºi pe sfetnicii sãi încercaþi,

a înfãþiºat o nouã Constituþie poporului. (...) Prin ur-

mare, noua Constituþie a fost rezultatul agravãrii situa-

þiei þãrii ca urmare a regimului democratic, (iar) regele

a fost obligat sã adopte mãsurile care se impuneau. (...)

S-a urmãrit, în primul rând, consolidarea statului prin

asigurarea unei conduceri unitare.

Iuliu Maniu, într-o discuþie 

cu regele Carol al II-lea, despre instaurarea

regimului monarhiei autoritare (1938)

Majestate, faceþi o neiertatã greºealã, ale cãrei con-

secinþe sunt incalculabile. Acum, când se adunã nori grei

pe orizontul internaþional, ar fi nevoie mai mult ca

oricând sã menþineþi sistemul democratic parlamentar,

lãsând rãspunderea situaþiei întreagã partidelor politice.

Asumându-vã aceastã rãspundere personal, Majestatea

Voastrã vã expuneþi inutil ºi riscaþi chiar tronul.

3

Nicolae Ceauºescu, discurs la Congresul al XIII-lea 

al Partidului Comunist Român (1984)

Obiectivul fundamental al Partidului Comunist Român

îl constituie continuarea fermã a politicii de fãurire a

societãþii socialiste multilateral dezvoltate ºi înaintare

a patriei spre comunism. Prevederile proiectului de di-

rective vor duce la creºterea în ritm înalt a economiei

naþionale, la ridicarea patriei noastre pe noi culmi de

progres. (...) Tendinþa obiectivã însã, determinatã de dez-

voltarea societãþii, este aceea a întãririi ºi perfecþionãrii

rolului ºi funcþiilor statului de organizator ºi conducãtor

al întregii activitãþi economico-sociale. 

5

4
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� Analizeazã mesajele transmise de documentele 1–5

ºi precizeazã câte un motiv pentru care eºti/nu eºti de

acord cu ideile respective cu privire la stat.

� **Comparã documentele 3 ºi 4 pentru a argumenta

punctul de vedere exprimat de fiecare om politic,

având în vedere situaþia existentã în România ºi în

Europa în anii ’30 ai secolului trecut.

� *Pornind de la conþinutul documentului 5, realizeazã

o investigaþie despre rolul statului comunist, utilizând

informaþiile oferite de membri ai familiei care au trãit

în perioada comunistã.

� Realizeazã un eseu, de aproximativ 150 de cuvinte,

despre rolul statului, în care sã utilizezi, în ordine

logicã ºi/sau cronologicã, urmãtorii termeni istorici:

democraþie parlamentarã, totalitarism, stat, neolibe-

ralism, þãrãnism, dictaturã, securitate socialã.



3.B. Evoluþia rolurilor statului în România, 

în secolul al XX-lea

Rolul statului, de la Primul Rãzboi Mondial pânã la instaurarea

regimului monarhiei autoritare. Dupã 1918, statul s-a implicat în refa-

cerea economiei, prin sprijinirea industriei, agriculturii ºi a altor ramuri.

Pentru ameliorarea condiþiilor de trai ale cetãþenilor, au fost adoptate legi

în domeniul social: în 1921, cea privind organizarea sindicatelor; în 1926,

reglementarea repausului duminical ºi a sãrbãtorilor legale etc. Serviciile

de sãnãtate publicã ºi organizarea ºi funcþionarea sistemului de învã-

þãmânt au fost sprijinite prin mãsuri guvernamentale. 

Pe plan economic, diferite ideologii ºi curente au fost preocupate de

rolul statului. De exemplu, reprezentanþii Partidului Naþional Liberal,

teoreticieni ai neoliberalismului (Vintilã Brãtianu, ªtefan Zeletin, Mihail

Manoilescu), au susþinut nu numai dezvoltarea „prin noi înºine”, ci au

subliniat ºi legãtura indisolubilã dintre industrializare ºi modernizarea

generalã a þãrii. Potrivit concepþiei neoliberale, statul s-a implicat, mai

ales în anii ’30, în susþinerea ºi în controlul vieþii economice. Astfel, prin

legi speciale, în anii 1936–1937, s-a încurajat dezvoltarea fabricilor care

produceau articole ce nu se realizau în þarã; în schimb, înfiinþarea unor

întreprinderi era permisã numai cu avizul Ministerului Economiei

Naþionale. Adepþii þãrãnismului doreau dezvoltarea unui stat în care,

pe lângã primatul agriculturii, se urmãrea încurajarea industriilor bazate

pe resursele de materii prime din þarã ºi în care rolul þãranului român sã

fie primordial. 

În privinþa organizãrii statului, reprezentanþii partidelor politice

democratice, inclusiv ale celor care s-au aflat la guvernare, se pronunþau

pentru descentralizarea administrativã, mai buna organizare a admi-

nistraþiei centrale ºi locale, reducerea numericã a funcþionarilor publici

(doc. 1, 2, pag. 76).

Rolul statului român dupã anul 1938. În anii ’30, sub influenþa

evenimentelor externe, s-a intensificat ºi în România confruntarea dintre

concepþiile democratice ºi cele autoritare în privinþa rolului ºi organizãrii

statului. Dacã reprezentanþii partidelor politice democratice susþineau

necesitatea menþinerii regimului parlamentar, miºcãrile extremiste (legio-

narii) se pronunþau pentru instaurarea unuia dictatorial ºi pentru conso-

lidarea controlului statului. 

Instituirea, în 1938, a regimului de autoritate monarhicã a consolidat

rolul statului, în cadrul cãruia regele era elementul cheie, în ciuda opo-

ziþiei oamenilor politici cu vederi democratice (doc. 3, 4, pag. 76). În

timpul regimului antonescian ºi dupã 23 august 1944, statul român a

susþinut efortul de participare la al Doilea Rãzboi Mondial, prin utilizarea

rezervelor materiale disponibile. 

România a intrat, dupã al Doilea Rãzboi Mondial, în sfera de influenþã

sovieticã, astfel cã în þarã s-a instaurat dictatura comunistã. Organizarea

ºi rolul statului au fost definite potrivit ideologiei comuniste. Practic, pânã

în anul 1989, partidul era identificat cu statul. Nicio activitate nu se putea

desfãºura în afara controlului partidului unic ºi a statului comunist (doc. 5,

pag. 76).

Dupã anul 1989, revenirea la democraþie a determinat ºi redefinirea

rolului statului. Acesta are menirea sã asigure dezvoltarea economicã

potrivit economiei de piaþã, dar ºi sã se implice în protecþia socialã a celor

defavorizaþi. 

�
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Vocabular

1922 – Adoptarea legii pentru regle-

mentarea conflictelor de muncã.

1924 – Adoptarea legii minelor, prin

care era protejatã economia na-

þionalã în faþa pãtrunderii capi-

talului strãin.

1934 – Adoptarea legii de conver-

siune a datoriilor agricole ºi urbane,

statul preluând sumele restante ºi

despãgubind bãncile.

Repere cronologice

1. Comparã rolul statului român din

perioadele regimurilor democra-

tice cu acela din timpul celor auto-

ritare sau dictatoriale.

2. *Organizaþi pe grupe de câte

2–3 elevi, realizaþi câte un por-

tofoliu cu tema Rolul statului român

ºi al celor europene în secolul al

XX-lea – asemãnãri ºi deosebiri,

care sã cuprindã fragmente din

Constituþii româneºti ºi strãine,

discursuri, legi referitoare la func-

þionarea instituþiilor statelor etc.

Teme de lucru

Calea Victoriei din Bucureºti, în anii ’30

(fotografie de epocã)

Sferã de influenþã: aici, teritoriu pe

care un alt stat îºi impune contro-

lul, afectând independenþa naþio-

nalã a þãrilor din spaþiul respectiv.
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Gheorghe Gheorghiu-Dej

(1901–1965)

Stema Republicii Socialiste România,

din perioada 1965–1989

� Pe grupe de lucru, studiaþi docu-

mentele 1–4, apoi rãspundeþi ur-

mãtoarelor cerinþe:

– indicaþi asemãnãrile ºi deosebi-

rile dintre conþinuturile documen-

telor 1 ºi 2, precum ºi eventualele

contradicþii prezente în cadrul lor;

– argumentaþi dacã era necesarã

sau nu adoptarea unei noi con-

stituþii în 1965 ºi eventualul mesaj

pe care P.C.R. dorea sã îl trans-

mitã populaþiei prin impunerea

unei noi legi fundamentale;

– evidenþiaþi elemente de încãlcare

a drepturilor omului prezente în

documentul 3;

– indicaþi un aspect al cultului per-

sonalitãþii, conþinut în documentul 4;

– *precizaþi douã elemente de pro-

pagandã politicã prezente în

documentul 4.

�
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Constituþia Republicii Populare (1952)

Republica Popularã Românã este un stat al oamenilor muncii de la oraºe

ºi sate. Republica Popularã Românã a luat naºtere ca urmare a victoriei

istorice a Uniunii Sovietice asupra fascismului german ºi a eliberãrii Româ-

niei de cãtre glorioasa Armatã Sovieticã (...). Fãurirea ºi întãrirea statului

de democraþie popularã, prietenia ºi alianþa cu marea Uniune Sovieticã,

sprijinul ºi ajutorul ei dezinteresat ºi frãþesc asigurã îndependenþa,

suveranitatea de stat, dezvoltarea ºi înflorirea Republicii Populare Române. 

Art. 1. Republica Popularã Românã este un stat al oamenilor muncii de

la oraºe ºi sate. Art. 2. Baza puterii populare în Republica Popularã

Românã este alianþa clasei muncitoare cu þãrãnimea muncitoare, în care

rolul conducãtor îi aparþine clasei muncitoare. (...) Art. 4. În Republica

Popularã Românã, puterea aparþine oamenilor muncii de la oraºe ºi sate,

care o exercitã prin Marea Adunare Naþionalã ºi Sfaturile Populare.

1

Constituþia Republicii Socialiste România (1965)

Art. 1 – România este republicã socialistã. Republica Socialistã România

este un stat al oamenilor muncii de la oraºe ºi sate, suveran, independent

ºi unitar. Teritoriul sãu este inalienabil ºi indivizibil.

Art. 2 – Întreaga putere în Republica Socialistã România aparþine popo-

rului, liber ºi stãpân pe soarta sa. Puterea poporului se întemeiazã pe

alianþa muncitoreascã þãrãneascã. În strânsã unire, clasa muncitoare –

clasa conducãtoare în societate – þãrãnimea, intelectualitatea, celelalte

categorii de oameni ai muncii, fãrã deosebire de naþionalitate, construiesc

orânduirea socialistã, creând condiþiile trecerii la comunism.

Art. 3 – În Republica Socialistã România, forþa politicã conducãtoare

a întregii societãþi este Partidul Comunist Român.

2

Imaginea oficialã asupra colectivizãrii agriculturii

Raportul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej la Plenara C.C. al P.M.R. 

(martie 1949)

În etapa actualã, lupta împotriva exploatãrii capitaliste la sate ºi politica

de îngrãdire a chiaburimii (þãrãnimea înstãritã, n.n.), de limitare a puterii

sale economice ºi a influenþei sale politice trebuie dusã cu o ºi mai mare

hotãrâre. Aceastã sarcinã se îndeplineºte pe baza politicii de clasã la sate,

printr-o politicã fiscalã de clasã, care sã uºureze situaþia þãranului sãrac

ºi mijlocaº, pe de o parte, ºi sã apese pe chiabur, pe de altã parte.

Aceastã politicã de îngrãdire a chiaburului nu înseamnã desfiinþarea

chiaburimii ca clasã, dar ea va împiedica întãrirea sa economicã, va limita

exploatarea maselor þãrãnimii muncitoare ºi ne va permite sã trecem la

politica de desfiinþare completã a exploatãrii chiabureºti la sate, mobilizând

în aceastã luptã întreaga þãrãnime muncitoare.

3

Imaginea oficialã asupra economiei de comandã

ªedinþa Comitetului Politic Executiv al C.C. al P.C.R. (octombrie 1981)

Comitetul Politic Executiv a dat o înaltã apreciere aportului secretarului

general al partidului, tovarãºul Nicolae Ceauºescu, în elaborarea obiecti-

velor planului pe 1981, activitãþii desfãºurate pentru fundamentarea temei-

nicã a obiectivelor creºterii economice în anul viitor, în vederea realizãrii

programului de creºtere a nivelului de trai al populaþiei (…). De asemenea,

prevederile planului vor fi dezbãtute în centrele industriale, în întreprinderi,

în toate unitãþile economice, în cadrul unor adunãri generale speciale ale

oamenilor muncii, în vederea analizãrii ºi stabilirii sarcinilor ºi mãsurilor

concrete de îndeplinire exemplarã a planului.

4



4. România postbelicã

4.A. Stalinism ºi naþional-comunism

Instaurarea regimului politic comunist în România. Dupã 23 august

1944 a început procesul de comunizare a þãrii, sub presiunile U.R.S.S. ºi

cu concursul trupelor sovietice de ocupaþie. Regele Mihai a fost obligat

sã accepte, la 6 martie 1945, formarea unui guvern, condus de dr. Petru

Groza, aflat sub controlul P.C.R. La 30 martie 1945 a fost impusã legea

epurãrii instituþiilor statului, prin care, sub pretextul înlãturãrii celor care

au colaborat cu regimul antonescian ºi cu Germania nazistã, au fost

excluse din instituþiile de stat persoanele care se opuneau comunizãrii

þãrii. S-a trecut la utilizarea cenzurii ºi la suprimarea presei libere, la în-

grãdirea activitãþii partidelor politice necomuniste (desfiinþate, practic, în

1947). Încercarea regelui Mihai I de a se opune guvernului prin aºa-numita

„grevã regalã” s-a dovedit ineficientã. În noiembrie 1946 au fost organi-

zate primele alegeri parlamentare postbelice care au avut, de fapt, scopul

de a legitima prin vot puterea comunistã, rezultatul alegerilor fiind

falsificat în favoarea P.C.R.; regele Mihai I a fost obligat, la 30 decembrie

1947, sã abdice. România devenea republicã popularã.

Regimul stalinist al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1948–1965).

Odatã cu înlãturarea monarhiei, România a devenit un stat totalitar, cu un

sistem politic de tip stalinist, bazat pe concentrarea puterii în mâna unui

singur partid: P.C.R., condus de Gheorghe Gheorghiu-Dej. Sovietizarea

României s-a manifestat în toate domeniile (doc. 1, 3 pag. 78). A fost

înfiinþatã, în 1948, poliþia politicã – Securitatea. În domeniul economic,

principalele mãsuri ale regimului comunist au fost etatizarea (trecerea în

proprietatea statului) a întreprinderilor, bãncilor, mijloacelor de transport

(iunie 1948); colectivizarea agriculturii (1949–1962), prin  înscrierea

forþatã a þãranilor în „gospodãriile colective” de tip sovietic; indus-

trializarea forþatã a României, pe baza planurilor cincinale, fãrã a se þine

cont de nevoile ºi resursele reale ale þãrii (din 1951). În planul vieþii

social-culturale, s-a trecut la întreruperea legãturilor cu Occidentul, la

reforma învãþãmântului dupã model sovietic, la cenzurã, la controlul

politic ºi ideologic al creaþiei literare ºi artistice. Biserica greco-catolicã

a fost interzisã (1948), iar cea ortodoxã a fost subordonatã statului. 

Naþional-comunismul – regimul politic al lui Nicolae Ceauºescu

(1965–1989). În 1965, la Congresul al IX-lea al P.C.R., conducerea parti-

dului, ºi implicit a regimului politic, a fost preluatã de Nicolae Ceauºescu

(preºedinte al României din 1974). Prin noua Constituþie, statul primea

denumirea de Republica Socialistã România (R.S.R.) (doc. 2, pag. 78).

Pânã în 1971, politica internã s-a caracterizat prin continuarea proceselor

de desovietizare ºi destalinizare începute de Gheorghe Gheorghiu-Dej

dupã 1958; promovarea unei culturi axate pe evidenþierea trãsãturilor

naþionale, care a avut ca scop atragerea de partea regimului a populaþiei

prin exploatarea sentimentelor naþionale; atenuarea politicii represive a

Securitãþii, eliberarea deþinuþilor politici. Toate aceste mãsuri nu au pus

niciodatã în discuþie monopolul puterii deþinut de P.C.R. ºi de condu-

cãtorul statului. Din 1971 a început „revoluþia culturalã”, manifestatã în

special prin exacerbarea propagandei comuniste ºi a cultului personalitãþii

lui N. Ceauºescu (doc. 4, pag. 78). Treptat, regimul a devenit tot mai

restrictiv ºi abuziv, ducând, dupã 1980, la sãrãcirea accentuatã a populaþiei

ºi la deteriorarea fãrã precedent a condiþiilor de viaþã ca urmare a efortului

de a se plãti marile datorii externe ale þãrii.

�
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Vocabular

1947, 30 decembrie – Abdicarea

regelui Mihai I. România este

proclamatã republicã popularã. 

1965 – Inaugurarea regimului lui Ni-

colae Ceauºescu. România este

proclamatã republicã socialistã.

Repere cronologice

1. Cautã informaþii suplimentare pentru

a realiza o prezentare a etapelor

instaurãrii regimului comunist în

România.

2. **Pe baza cunoºtinþelor anterioare

de istorie ºi a informaþiilor oferite

de surse suplimentare, inclusiv din

reþeaua internet, realizaþi, pe grupe

de lucru, câte un afiº care sã evi-

denþieze asemãnãrile ºi deosebi-

rile dintre mecanismele puterii co-

muniste în România ºi cele din alte

state cu regim comunist din Europa.

Analizaþi în clasã rezultatele acti-

vitãþii.

Teme de lucru

Articol de presã 

din perioada comunistã

Greva regalã: refuzul regelui Mihai I

de a sancþiona actele guvernului

ºi de a participa la evenimente

legate de activitatea acestuia.

A fost o formã fãrã precedent în

istoria monarhiilor europene de a

protesta faþã de evoluþia situa-

þiei din România (august 1945–

ianuarie 1946). 
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Decretul privind înregistrarea aparatelor de multiplicat 

ºi a maºinilor de scris (1983)

Art. 1 – Unitãþile socialiste ºi alte organizaþii care produc, importã

sau comercializeazã aparate de multiplicat tip xerox (…) ºi alte ase-

menea aparate sunt obligate sã comunice, în scris, în primele 5 zile ale

fiecãrei luni, organului local al miliþiei în a cãrui razã teritorialã

îºi au sediul, datele privind tipul aparatului, marca, seria ºi unitãþile

beneficiare, pentru operaþiunile efectuate în luna precedentã. (…)

Art. 17 – Unitãþile care produc, colecþioneazã, vând, deþin ori reparã

aparate de multiplicat sau maºini de scris sunt obligate sã ia masuri de

asigurare a securitãþii lor, astfel încât acestea sã nu poatã fi utilizate sau

manipulate decât de persoanele desemnate în acest scop.

Art. 18 – Pierderea sau dispariþia oricãrui aparat de multiplicat

sau maºini de scris va fi anunþatã, în scris, organului local al miliþiei

de unitatea socialistã sau de alte organizaþii, în termen de cel mult 24 de

ore de la data constatãrii unei asemenea fapte.

1
Imaginea oficialã

privind activitatea de educare

a tinerilor (document al Uniunii

Tineretului Comunist, 1980)

Pentru elevi, se va preda cursul

„Rolul, locul ºi sarcinile tineretului, ale

organizaþiei sale revoluþionare în înfãp-

tuirea Programului partidului, a

hotãrârilor Congresului al XII-lea al

P.C.R.”. Tematica învãþãmântului poli-

tico-ideologic al elevilor va fi eºalonatã

în mod gradat, pentru clasele a IX-a ºi

a X-a, respectiv a XI-a ºi a XII-a de

liceu, asigurându-se ca fiecare genera-

þie de tineri sã cunoascã temeinic pro-

blemele principale legate de sarcinile

ce-i revin în societatea noastrã so-

cialistã. (…) Tinerii care se pregãtesc

sã devinã membri ai U.T.C., precum ºi

elevii din clasa a VIII-a vor fi cuprinºi

în cursuri pentru studiul ºi cunoaºterea

„Problemelor fundamentale ale statu-

tului, ale organizãrii ºi ale activitãþii

Uniunii Tineretului Comunist”.

4

Programul de alimentaþie „raþionalã”

a populaþiei (1984)

Marea Adunare Naþionalã a Republicii Socialiste România, luând în

dezbatere Programul de alimentaþie ºtiinþificã a populaþiei, elaborat pe

baza indicaþiilor ºi sub îndrumarea nemijlocitã a tovarãºului Nicolae

Ceauºescu, secretarul general al Partidului Comunist Român, pre-

ºedintele Republicii Socialiste România, constatã cã, prin prevederile ce

le cuprinde, programul se înscrie în mod armonios în politica generalã

a partidului ºi statului nostru – al cãrei þel suprem îl constituie

asigurarea bunãstãrii materiale ºi spirituale a poporului, ridicarea

permanentã a calitãþii vieþii – ºi este menit sã contribuie la satisfacerea

echilibratã a cerinþelor de consum alimentar ale tuturor membrilor

societãþii.

2

Indicaþii culturale în timpul regimului Ceauºescu (1988)

Avem nevoie de noi cântece revoluþionare, patriotice, care sã se

inspire din viaþa, din spiritul dintotdeauna melodios al poporului nostru,

de noi opere de artã plasticã. În general, sectoarele de creaþie trebuie sã

se angajeze cu toate forþele în realizarea obiectivului de ridicare a

nivelului general de culturã, de cunoaºtere ºtiinþificã al poporului

nostru. Avem nevoie de filme, de piese de teatru mai bune, cu spirit

combativ, revoluþionar.

3

Carnet de membru U.T.C. Somaþie pentru munca obligatorieCarnet de membru P.C.R.

� Pe grupe de lucru, analizaþi documen-

tele 1–4 ºi organizaþi o dezbatere pe

tema viaþii cotidiene ºi a încãlcãrii

drepturilor omului în cadrul regimului

comunist.

� Exprimã un punct de vedere argu-

mentat cu privire la scopurile urmãrite

de regimul comunist prin impunerea

programului de alimentaþie raþionalã a

populaþiei.

� Pornind de la documentele 3 ºi 4, ex-

plicã interesul acordat de statul comu-

nist educaþiei ºi culturii angajate politic.

�

�
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4.B. Stat ºi societate în România comunistã

Economie ºi viaþã cotidianã în statul comunist. A doua jumãtate a

secolului al XX-lea a însemnat pentru societatea româneascã perioada

unui experiment eºuat: comunismul. Acesta a marcat însã viaþa a milioane

de oameni ºi a determinat înapoierea economicã a þãrii, distrugerea valorilor

tradiþionale, mutaþii profunde în plan psihologic ºi social în general. 

În economie, instaurarea controlului puterii comuniste a început

cu naþionalizarea întreprinderilor, bãncilor, societãþilor de asigurãri,

magazinelor, cabinetelor medicale ºi spitalelor, circa 10 000 de obiective

economice fiind expropriate fãrã despãgubire. Locuinþele, îndeosebi cele

aparþinând categoriilor medii ºi înstãrite nu au fãcut, de asemenea, excep-

þie de la mãsurile de confiscare. Prin colectivizarea agriculturii, puterea

comunistã a urmãrit vulnerabilizarea þãranilor în faþa noilor structuri

politice, precum ºi exploatarea acestui domeniu în vederea asigurãrii

resurselor necesare susþinerii procesului de industrializare a þãrii. Indus-

trializarea forþatã a creat adevãraþi „coloºi” industriali (combinatele de

la Galaþi, Slatina, Cãlãraºi etc.), mari consumatori de materii prime

ºi energie. Dezvoltarea platformelor industriale ºi mutaþiile din lumea

satului au provocat o miºcare de amploare de reducere a populaþiei rurale

în favoarea celei urbane, ceea ce a afectat însã profund tradiþiile ºi

valorile satului.  

Dupã 1970, continuarea industrializãrii forþate în condiþiile deteriorãrii

climatului economic mondial ºi iniþierea unor construcþii megalomanice,

care solicitau eforturi financiare uriaºe (Canalul Dunãre–Marea Neagrã,

Transfãgãrãºanul, Casa Poporului din Bucureºti), au determinat creºterea

fãrã precedent a datoriei externe a þãrii, achitatã cu preþul raþionalizãrii

drastice a tuturor produselor ce þineau de consumul populaþiei (alimente,

medicamente, energie electricã ºi termicã, gaze naturale) ºi sacrificãrii

nivelului de trai al populaþiei. 

O societate controlatã. Fiecare moment din viaþa unui locuitor al

României era supravegheat de instituþiile statului, iar înregimentarea

politicã era instituitã de la vârste fragede (doc. 1–4, pag. 80). Astfel copiii

din grãdiniþe erau cuprinºi într-o organizaþie politicã specificã, numitã

„ªoimii Patriei”, prin care erau educaþi în spiritul devotamentului faþã de

partid ºi conducãtorul acestuia. De la vârsta de ºapte ani, elevii deveneau,

fãrã excepþie, membri ai Organizaþiei Pionierilor, care urmãrea aceleaºi

scopuri de manipulare ºi control. Costumele obligatorii ale organizaþiilor

de copii indicau, de asemenea, tendinþa de anihilare a personalitãþii ºi

uniformizare a membrilor societãþii. La 14 ani, pionierii treceau într-o

nouã etapã socialã ºi politicã, devenind membri ai Uniunii Tineretului

Comunist (U.T.C.), pregãtindu-se pentru a deveni „oamenii noi” pe care

regimul dorea sã îi creeze. Dupã vârsta de 18 ani, adulþii puteau fi membri

ai Partidului Comunist Român sau, în funcþie de locul de muncã, erau

încadraþi în organizaþiile sindicale aflate, de asemenea, sub controlul

P.C.R. Viaþa privatã era supravegheatã îndeaproape, prin mãsuri care

lezau adeseori demnitatea umanã, aºa cum au fost cele privind controlul

naºterilor. Alimentaþia populaþiei era stabilitã prin mãsuri „raþionale”,

instituite prin legi speciale. Munca „voluntarã” sau „patrioticã” în folosul

statului era, de fapt, obligatorie, fiind reglementatã la un anumit numãr de

zile pe an. Construirea marilor cartiere de locuinþe din zonele urbane,

dincolo de necesitatea de a asigura adãpost pentru masele de muncitori,

era ºi o formã de a þine sub supraveghere, în spaþii limitate, un mare numãr

de persoane, în vreme ce distrugerea unor sate ºi comasarea forþatã a

locuitorilor în centre rurale, practicatã în anii ’80, a urmãrit acelaºi scop. 

Vocabular

1948 – Naþionalizarea întreprinde-

rilor. 

1949–1962 – Desfãºurarea pro-

cesului de colectivizare a agri-

culturii.

1951–1955 – Primul plan cincinal.

Repere cronologice

1. Pe baza documentelor, a imagi-

nilor, dar ºi a informaþiilor pe care

le puteþi primi din partea mem-

brilor de familie care au trãit în

perioada comunistã, realizaþi, pe

grupe de lucru, câte o prezentare

a vieþii zilnice a unui membru al

U.T.C., a unei femei adulte ºi a

unui muncitor.

Temã de lucru

Manifestaþie de masã în anii ’80

Naþionalizare (etatizare): trecerea

în proprietatea statului a obiec-

tivelor economice aflate în pro-

prietate privatã.
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Gulagul românesc

Decretul din 1950 privind înfiinþarea 

unitãþilor de muncã forþatã

Pentru reeducarea elementelor duºmãnoase Republicii

Populare Române ºi în vederea pregãtirii ºi încadrãrii

lor în viaþa socialã, în condiþiile democraþiei populare ºi

construirii socialismului, se înfiinþeazã unitãþile de muncã.

2. (…) Unitãþile de muncã sunt destinate celor care,

prin faptele lor, sau indirect, primejduiesc sau încearcã

sã primejduiascã regimul de democraþie popularã (…)

precum ºi celor care, în acelaºi mod, defãimeazã puterea

de stat (…), condamnaþilor pentru infracþiuni împotriva

securitãþii Republicii Populare Române, care, la expira-

rea executãþii pedepsei, nu se dovedesc a se fi reeducat.

Doina Cornea, despre regimul Ceauºescu, 1989

Sunã frumos cuvintele: „realizarea socialismului cu

poporul ºi pentru popor”. Numai cã acest socialism este

împotriva poporului. Altfel cum ar fi acest biet popor

supus la atâtea privaþiuni? În ziarele noastre citim adesea

despre fabuloasele noastre recolte de cereale. Dar unde

sunt aceste cereale? Noi avem dreptul la o raþie de 300

de grame de pâine pe zi. Unde e diferenþa? Sunt cifrele

false? Tot ce se poate constata este cã muncitorii din mai

multe ramuri industriale, în ciuda succeselor de producþie

anunþate în ziare, nu îºi primesc uneori nici mãcar jumã-

tate din salariu, sub pretext cã nu s-a îndeplinit planul.

(Doina Cornea, Scrisori deschise)

1 2

Mãrturia unui fost deþinut politic: Ion Diaconescu

Desigur, regimul comunist ne considera niºte duºmani

periculoºi, care nu trebuie sã fie lãsaþi în libertate, dar

dupã moartea lui Stalin se introdusese în lagãrul comunist

un simulacru de legalitate. Ca urmare, se luase hotãrârea

sã nu mai fie þinuþi oameni în puºcãrie dupã expirarea

pedepsei. Atunci (…) s-a recurs la formula domiciliilor

obligatorii (…). Sub raport juridic, ele erau ilegale, cãci

nu erai trimis aici prin vreo hotãrâre judecãtoreascã, ci

printr-un simplu ordin al Securitãþii. De aceea, în jurul

lor nu se fãcea nicio publicitate, îndeosebi existenþa lor

nu trebuia cunoscutã pe plan internaþional. În ordinul de

trimitere se prevedea durata acestui domiciliu pentru doi

ani, dar aproape automat, la expirare, þi se prelungea

durata cu alþi doi ani ºi tot aºa mereu (…).

(Ion Diaconescu, Dupã temniþã)

Disidenþa anticeauºistã. „Scrisoarea celor ºase” 

cãtre Nicolae Ceauºescu (martie 1989)

Comunitatea internaþionalã vã reproºeazã nerespec-

tarea Actului final de la Helsinki, pe care l-aþi semnat.

Cetãþenii români vã reproºeazã nerespectarea Consti-

tuþiei, pe care aþi jurat sã o respectaþi. 

Decretul care interzice cetãþenilor sã aibã contacte cu

strãinii nu a fost niciodatã votat de un corp legislativ ºi

nu a fost niciodatã publicat. De aceea este lipsit de

putere legalã.(…)

Pe scurt, Constituþia a fost virtualmente suspendatã ºi

nu dispunem în momentul de faþã de un sistem legal.

Trebuie sã admiteþi, domnule preºedinte, cã o societate

nu poate funcþiona dacã autoritãþile, începând cu cele de

la vârf, manifestã lipsã de respect faþã de lege. 

3 4

Închisoarea de la Sighet, spaþiu al Gulagului românesc

� Selecteazã din documentul 1 elementele care atestã

caracterul de represiune politicã al mãsurilor instituite

prin decretul din 1950.

� **Comparã conþinutul documentului 4 de mai sus cu cel

al documentului 4 de la pag. 78 ºi elaboreazã un eseu

de aproximativ 150 de cuvinte, cu titlul Imaginea oficialã

ºi imaginea realã a regimului comunist în anii ’80.

� Indicã în documentele 1–4 informaþiile care privesc

încãlcarea drepturilor omului.

� *Organizaþi pe grupuri de lucru, cãutaþi informaþii su-

plimentare despre membrii miºcãrilor de rezistenþã

anticomunistã ºi realizaþi câte o prezentare a destinului

acestora, în timpul regimului comunist ºi dupã prãbu-

ºirea lui.
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4.C. Disidenþa anticomunistã

Represiunea politicã în timpul regimului comunist. Încã din 1945,

acþiunile P.C.R. îndreptate împotriva opoziþiei democratice, de intimidare

ºi manipulare a opiniei publice, anunþau politica represivã ce avea sã fie

aplicatã odatã cu preluarea puterii depline. Ulterior, sub acuzaþiile de

„colaboraþionism”, „duºmani de clasã”, „duºmani ai poporului”, „fasciºti”,

au fost arestaþi ºi închiºi membri ai P.N.L. ºi P.N.Þ., foºti demnitari din

perioada interbelicã, bancheri, industriaºi.

Securitatea, înfiinþatã în 1948 dupã modelul poliþiei politice sovietice,

a instaurat un regim de teroare internã. Opozanþi sau intelectuali de marcã

(Iuliu Maniu, Ion Mihalache, Radu Rosetti, Mihail Manoilescu, Ioan

Lupaº, Mircea Vulcãnescu, Gheorghe Brãtianu, dar ºi mulþi alþii) au fost

condamnaþi la închisoare sau la muncã forþatã în lagãre, un mare numãr

de persoane pierzându-ºi viaþa în detenþie (doc. 1, pag. 82). Sistemul

penitenciar românesc acoperea, practic, întregul teritoriu al þãrii (harta,

pag. 82). În închisori precum Sighet, Aiud, Miercurea-Ciuc, Piteºti,

Gherla sau Râmnicu-Sãrat ori la muncã forþatã, la Canalul Dunãre–Marea

Neagrã, s-au aplicat mãsuri de torturã, execuþii, sau aºa-numita „reeducare”.

Represiunea politicã din perioada 1948–1964 s-a mai caracterizat prin

utilizarea deportãrii împotriva unor comunitãþi întregi (germanii din

Transilvania, sârbii din Banat), prin controlul strict al întregii societãþi

(prin intermediul reþelelor de informatori), pentru a fi preîntâmpinatã orice

formã de opoziþie. Ulterior, s-a trecut la eliberarea deþinuþilor politici, fãrã

a se renunþa însã la supravegherea populaþiei ºi la reprimarea opozanþilor.

Represiunea politicã din perioada regimului condus de Nicolae Ceauºescu

s-a manifestat prin impunerea domiciliului obligatoriu, supravegherea

foºtilor deþinuþi politici, utilizarea spitalelor de psihiatrie ca locuri de

recluziune (doc. 3, pag. 82).

Forme de rezistenþã anticomunistã. Principalele manifestãri ale luptei

anticomuniste au fost rezistenþa armatã a grupurilor din munþi, cea a þãra-

nilor, revoltele muncitoreºti, activitatea disidenþilor. Cea dintâi a fost

specificã anilor 1944–1960, fiind organizatã de grupurile înarmate de par-

tizani alcãtuite din foste cadre militare, foºti legionari, membri ai partidelor

de opoziþie, þãrani. Printre acestea s-au numãrat grupurile din Banat

ºi Oltenia, cel din zona Muscel-Fãgãraº (grupul „Haiducii Muscelului”

al colonelului Arsenescu ºi al fraþilor Arnãuþoiu), rezistenþa din Bucovina,

reprezentatã de Vladimir Macoveiciuc, Gavril Vatamaniuc, Cozma

Pãtrãucean, Dimitrie Rusu. La rândul lor, femeile au susþinut miºcarea de

rezistenþã. Sunt cunoscute numele Mariei Plop ºi al Mariei Jumbleanu,

membre ale grupului Arsenescu-Arnãuþoiu, ca ºi cel al Elisabetei Rizea

din Nucºoara (Muscel). Aceastã formã de rezistenþã a fost reprimatã cu o

violenþã extremã de organele de represiune ale regimului comunist.

Rezistenþa din mediul rural a corespuns cu deosebire perioadei colec-

tivizãrii agriculturii. Conform unor estimãri, peste 80 000 de þãrani au

cãzut victime represiunii. Revoltele muncitoreºti au apãrut în anii

’70–’80, ca formã de reacþie a populaþiei faþã de scãderea nivelului de trai,

ºi au cuprins Valea Jiului (revolta minerilor din anul 1977) ºi Braºovul

(manifestaþiile din 1987). În urma unui proces trucat, dintre cele peste 300

de persoane arestate la Braºov, 88 au fost deportate în alte zone ale þãrii

sau li s-a instituit domiciliul obligatoriu.

Disidenþii, precum Paul Goma, Doina Cornea sau Gheorghe Ursu, au

opus o rezistenþã individualã în anii ’70 ºi ’80. Inclusiv foºti membri ai

conducerii P.C.R. au protestat, în 1989, faþã de politica dictatorialã a lui

Nicolae Ceauºescu (Scrisoarea celor ºase) (doc. 2, 4, pag. 82).

Vocabular

1948 – Înfiinþarea Securitãþii Statului.

1950 – Înfiinþarea lagãrelor de muncã

forþatã.

1977 – Revolta minerilor din Valea

Jiului.

1987 – Revolta muncitorilor de la

Braºov.

Repere cronologice

1. Cautã informaþii suplimentare

despre rezistenþa grupurilor antico-

muniste din munþi ºi realizeazã o

prezentare a principalilor condu-

cãtori ai acestora.

2. *Exprimã o opinie personalã ar-

gumentatã în privinþa manifestãrii

cu precãdere a formei de protest

a disidenþilor în anii regimului

ceauºist.

Teme de lucru

Elisabeta Rizea din Nucºoara,

simbol al rezistenþei anticomuniste

(1912–2003)

Reeducare: metodã represivã prin

care, prin manipulare ºi torturã, li

se anihilau deþinuþilor personalita-

tea ºi simþul valorilor; a fost utili-

zatã între 1949–1952 la Piteºti,

Gherla, Aiud ºi Canalul Dunãre–

Marea Neagrã.
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Manifestanþi pe strãzile capitalei,

în decembrie 1989

Comunicatul Consiliului Frontului Salvãrii Naþionale

(22 decembrie 1989)

În acest moment de rãscruce am hotãrât sã ne constituim în Frontul

Salvãrii Naþionale, care se sprijinã pe armata românã ºi care grupeazã

toate forþele sãnãtoase ale þãrii, fãrã deosebire de naþionalitate, toate

organizaþiile ºi grupãrile care s-au ridicat cu curaj în apãrarea liber-

tãþii ºi demnitãþii în anii tiraniei totalitare. Scopul Frontului Salvãrii

Naþionale este instaurarea democraþiei, libertãþii ºi demnitãþii popo-

rului român.

Din acest moment, se dizolvã toate structurile de putere ale clanului

Ceauºescu. Guvernul se demite, Consiliul de Stat ºi instituþiile sale

îºi înceteazã activitatea. Întreaga putere de stat este preluatã de

Consiliul Frontului Salvãrii Naþionale.

Ca program, Frontul propune urmãtoarele:

Abandonarea rolului conducãtor al unui singur partid ºi statorni-

cirea unui sistem democratic pluralist de guvernãmânt.

Separarea puterilor legislativã, executivã ºi judecãtoreascã în stat

ºi alegerea tuturor conducãtorilor politici pentru unul sau, cel mult,

douã mandate. Nimeni nu mai poate pretinde puterea pe viaþã. (…)

Restructurarea întregii economii naþionale pe baza criteriilor renta-

bilitãþii ºi eficienþei. Eliminarea metodelor administrativ-birocratice

de conducere economicã centralizatã ºi promovarea liberei iniþiative

ºi a competenþei în conducerea tuturor sectoarelor economice.

Restructurarea agriculturii ºi sprijinirea micii proprietãþi þãrãneºti.

Oprirea distrugerii satelor.

1

Constituþia României (2003)

Art. 6 (1). Statul recunoaºte ºi garanteazã persoanelor aparþinând

minoritãþilor naþionale dreptul la pãstrarea, la dezvoltarea ºi la

exprimarea identitãþii lor etnice, culturale, lingvistice ºi religioase. 

(2) Mãsurile de protecþie luate de stat pentru pãstrarea, dezvoltarea

ºi exprimarea identitãþii persoanelor aparþinând minoritãþilor naþio-

nale trebuie sã fie conforme cu principiile de egalitate ºi de nediscri-

minare în raport cu ceilalþi cetãþeni români. 

Art. 7. Statul sprijinã întãrirea legãturilor cu românii din afara

frontierelor þãrii ºi acþioneazã pentru pãstrarea, dezvoltarea ºi expri-

marea identitãþii lor etnice, culturale, lingvistice ºi religioase, cu

respectarea legislaþiei statului ai cãrui cetãþeni sunt. 

Art. 8. (1) Pluralismul în societatea româneascã este o condiþie ºi

o garanþie a democraþiei constituþionale. (2) Partidele politice se

constituie ºi îºi desfãºoarã activitatea în condiþiile legii. Ele contribuie

la definirea ºi la exprimarea voinþei politice a cetãþenilor, respectând

suveranitatea naþionalã, integritatea teritorialã, ordinea de drept ºi

principiile democraþiei. 

3

Legea privind restabilirea

proprietãþii private în agriculturã

(Legea nr. 18/1991)

(…) Art. 8. Stabilirea dreptului de pro-

prietate privatã asupra terenurilor care

se gãsesc în patrimoniul cooperativelor

agricole de producþie se face în condiþiile

prezentei legi, prin reconstituirea dreptului

de proprietate sau constituirea acestui

drept. De prevederile legii beneficiazã

membrii cooperatori care au adus pãmânt

în cooperativã sau cãrora li s-a preluat în

orice mod teren de cãtre aceasta, precum

ºi, în condiþiile legii civile, moºtenitorii

acestora, membrii cooperatori care nu au

adus pãmânt în cooperativã ºi alte per-

soane anume stabilite. Stabilirea dreptului

de proprietate se face, la cerere, prin eli-

berarea unui titlu de proprietate în limita

unei suprafeþe minime de 0,5 ha pentru

fiecare persoanã îndreptãþitã, potrivit

prezentei legi, ºi de maximum 10 ha de

familie, în echivalent arabil.

2
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Imagine din Piaþa Operei,

Timiºoara, decembrie 1989

� Indicã trãsãturile caracteristice regimului comunist pe care F.S.N. avea

în vedere sã le înlãture, potrivit Comunicatului din decembrie 1989.

� Precizeazã propunerile din documentul 1, care au fost îndeplinite,

potrivit prevederilor conþinute de documentele 2 ºi 3.

� Explicã necesitatea adoptãrii, dupã 1989, a unei legi privind pro-

prietatea funciarã (documentul 2).

� Precizeazã articolele din documentul 3 care garanteazã libertatea

de asociere politicã. 

� *Explicã însemnãtatea acordatã protecþiei minoritãþilor ºi românilor

din afara graniþelor de statul român postdecembrist.



4.D. Construcþia democraþiei postdecembriste

Înlãturarea regimului comunist ºi revenirea la democraþie. În anul

1989, în majoritatea statelor comuniste din Europa populaþia a reuºit, în

general prin mijloace paºnice, sã înlãture regimurile politice comuniste în

Ungaria, Bulgaria, Polonia, Cehoslovacia, Republica Democratã Germanã.

Acest proces a fost posibil ºi datoritã politicii de destindere ºi reforme

promovate de liderul sovietic Mihail Gorbaciov, dupã 1985. Evenimentele

desfãºurate în fostele state comuniste din Europa au încurajat populaþia

României sã se revolte împotriva regimului dictatorial al lui Nicolae

Ceauºescu. La 16 decembrie 1989, la Timiºoara, au început primele acþiuni

împotriva regimului, continuate, din 21 decembrie, la Bucureºti. La 22 de-

cembrie 1989, Nicolae Ceauºescu a fost înlãturat. Puterea a fost preluatã de

un organism provizoriu, Frontul Salvãrii Naþionale, în fruntea cãruia s-a

aflat Ion Iliescu. De la început, noua structurã politicã ºi-a propus reinstau-

rarea unui regim democratic ºi edificarea statului de drept în România, dupã

cinci decenii de regimuri politice autoritare ºi dictatoriale (doc. 1, pag. 84). 

Principalele trãsãturi ale schimbãrii regimului politic în România dupã

1989, la fel ca ºi în alte state europene foste comuniste, au constat în

revenirea la pluralismul politic, organizarea alegerilor libere, structurarea

ºi manifestarea neîngrãditã a societãþii civile. 

În plan economic, reformele au urmãrit în principal trecerea de la eco-

nomia centralizatã, de tip comunist, la cea de piaþã, bazatã pe proprietatea

privatã ºi pe libera iniþiativã (doc. 2, pag. 84). Fundamentul legislativ al noii

evoluþii postcomuniste a fost reprezentat, în România, de Constituþia din

anul 1991 (supusã revizuirii în 2003) (doc. 3, pag. 84).

Pluralismul politic ºi construcþia democraþiei în România, dupã

1989. Încã de la sfârºitul anului 1989, au fost reînfiinþate vechile partide

politice (Partidul National Þãrãnesc, Partidul Naþional Liberal, Partidul

Social Democrat), iar ulterior s-au constituit partide ºi formaþiuni politice

noi – Frontul Salvãrii Naþionale, Partidul Unitãþii Nationale Române, Uniu-

nea Democraticã a Maghiarilor din România etc. 

Alegerile parlamentare din 1990 au fost câºtigate de formaþiunea

condusã de Ion Iliescu, Frontul Salvãrii Naþionale, iar cele din 1992 de

aceeaºi formaþiune, dar denumitã Frontul Democrat al Salvãrii Naþionale.

Prima schimbare paºnicã de putere, prin votul exprimat al alegãtorilor,

a avut loc dupã alegerile din 1996, câºtigate de Convenþia Democratã din

România (condusã de Emil Constantinescu). În anul 2000, alegerile au fost

câºtigate de partidul condus de Ion Iliescu (Partidul Democraþiei Sociale

din România, ulterior Partidul Social Democrat), iar în urma scrutinului din

anul 2004, Alianþa Dreptate ºi Adevãr (formatã din Partidul Democrat ºi

Partidul Naþional Liberal), condusã de Traian Bãsescu, a preluat conducerea

þãrii.  Revenirea la regimul democratic nu a fost lipsitã de momente tensio-

nate, aºa cum au fost conflictul interetnic de la Târgu-Mureº (martie 1990),

fenomenul manifestaþiei-maraton din Piaþa Universitãþii din Bucureºti

(1990), descinderile minerilor în Capitalã (1990; 1991; 1999).

Votatã de Parlament ºi aprobatã de populaþie prin referendum în 1991,

legea fundamentalã a statului este conformã cu reglementãrile europene

actuale ºi are un caracter democratic. Progresele realizate de România în

construcþia sistemului democratic au fost recunoscute pe plan internaþional

prin admiterea þãrii ca membru al Alianþei Nord-Atlantice (NATO, 2004)

ºi al Uniunii Europene (2007).

�

�

85

� III. Statul ºi politica ���

Vocabular

1989 – Înlãturarea regimului comu-

nist din România.

1990 – Organizarea primelor ale-

geri libere postdecembriste.

Repere cronologice

1. Pe grupuri de lucru, realizaþi un

studiu asupra evoluþiei localitãþii în

care trãiþi, în perioada postdecem-

bristã, pentru a evidenþia formele

de manifestare a societãþii civile,

precum ºi consecinþele politice,

economice ºi sociale ale schim-

bãrilor petrecute dupã 1989.

2. **Cãutaþi informaþii suplimentare

despre mijloacele de informare în

masã din perioada comunistã ºi

cele din zilele noastre ºi realizaþi

o prezentare a evoluþiei acestora

în ultimele douã decenii.

Teme de lucru

Piaþa Revoluþiei din Bucureºti, 

în zilele noastre

Societatea civilã: formã de manifes-

tare liberã a cetãþenilor, prin înte-

meierea de organizaþii civice, in-

dependente politic ºi financiar

(nonguvernamentale) care urmã-

resc îndeosebi apãrarea dreptu-

rilor omului, dezvoltarea spiritului

civic ºi de iniþiativã, ajutorarea

persoanelor aflate în nevoie º.a.
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� Acum ºtii:

� Sã utilizezi termeni ºi concepte speci-

fice pentru a explica evoluþia statelor

medievale din spaþiul românesc.

� Sã defineºti ºi sã caracterizezi insti-

tuþiile centrale ale statelor medievale

din spaþiul românesc.

� Sã prezinþi elemente constante care

pot fi evidenþiate în evoluþia statului

român modern în secolul al XIX-lea.

� Sã analizezi schimbãrile survenite în

rolul statului, în Europa ºi în România,

în secolul al XX-lea.

� Sã compari caracteristicile regimu-

rilor autoritare ºi dictatoriale instituite

în România în secolul al XX-lea.

� Sã evidenþiezi principalele momente

ale procesului de revenire la regi-

mul politic democratic dupã 1989

în România.

� Citeºte:

*** Fotomemoria unei deportãri,

Bãrãgan, 1951, Timiºoara, 1995.

Brãtianu, Gh., Sfatul domnesc ºi Adu-

narea stãrilor în Principatele Ro-

mâne, Bucureºti, 1995.

Briºcã, A., Ciuceanu, R., Rezistenþa

armatã din Bucovina, 1998.

Prevelakis, G., Balcanii. Culturã ºi geo-

politicã, Bucureºti, 2001.

ªuþu, N., Memoriile principelui Nicolae

ªuþu, Bucureºti, 1997.

� Vizioneazã:

Filmul artistic: 1984, regia Michael

Radford, 1984.

� Viziteazã:

Muzeul Naþional Militar, Bucureºti.

� Pagini web:

www.historyplace.com

Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare

Pe grupe de lucru, citiþi cu atenþie documentele A ºi B, apoi formulaþi rãs-

punsuri pentru cerinþele de mai jos.

A. Schimbãri sociale ºi politice în prima jumãtate a secolului al XIX-lea

În epoca regulamentarã începe sã se dezvolte, în Þara Româneascã, pãtura

medie a societãþii. Aceastã clasã exista ºi mai înainte, formatã din boiernaºi,

dascãli ºi neguþãtori, dar existenþa ei era chiar negatã. Cauza era cã ea nu

participa cu nimic la conducerea treburilor publice ºi, cu totul nepregãtitã

pentru aºa ceva, glasul ei nu se auzea niciodatã. În epoca regulamentarã, ea

se trezeºte la viaþã, prin imboldul ºcolii româneºti ºi prin lumina ce o rãspân-

desc numeroasele reviste. Intelectualii îºi atribuie drepturi în numele culturii

ºi cheamã la viaþa politicã.

(I.C. Filitti, Domniile române sub Regulamentul Organic, 1915)

B. Ion Heliade Rãdulescu, despre formarea opiniei publice româneºti (1841)

Înfiinþarea Regulamentului Organic, punerea lui în lucrare, ºcoalele româ-

neºti întemeiate dupã 1818, au început a schimba opinia publicã. Însã, ca sã

se formeze o opinie dreaptã, care sã fie spre fericirea neamului, trebuie a se

desluºi mai întâi obiectele despre care vrem sã ne facem opinia; trebuie mai

întâi sã dãm o definiþie curatã a oricãrui lucru despre care vorbim. Zicerile

„guvern, stãpânitor, dregãtor, judecatã, lege, jurãmânt, patriot ºi patrie,

constituþie, libertate, deputat, opoziþie” le folosim mereu. (…) Dupã ce ne-am

întrebat ce este „guvern”, întrebatu-ne-am ce fel de guvern are þara

noastrã, care este poziþia ei geograficã ºi politicã ºi care sunt mijloacele ei

fizice ºi morale (…) gânditu-ne-am cã, dupã vârsta în care se aflã, sã i se

dea învãþãturã potrivitã ºi sã i se facã educaþie?

1. Indicaþi cel puþin douã informaþii comune ambelor texte.

2. Indicaþi în documentul B un factor favorizant al formãrii opiniei publice.

3. Elaboraþi un plan de discuþii care sã abordeze posibile rãspunsuri privind

mesajul transmis de fragmentul evidenþiat în documentul B.

FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup

I. Elaboreazã, în aproximativ o paginã, o prezentare a procesului întemeierii

statale în spaþiul românesc, utilizând urmãtorii termeni: cnezat, voievodat,

„descãlecat”, marcã, instituþie, suzeranitate.

II. Precizeazã câte douã cauze ºi douã consecinþe pentru evoluþia societãþii

româneºti, ale fiecãruia dintre evenimentele urmãtoare: a) semnarea

tratatului de pace de la Paris (1856); b) instituirea dinastiei strãine în

România; c) convocarea Marii Adunãri de la Alba Iulia (1918).

III. Realizeazã o sintezã de 2–3 pagini, privind evoluþia spaþiului românesc

între secolele al XVI-lea ºi al XIX-lea, având în vedere:

– statutul politico-juridic ºi organizarea internã a Þãrilor Române în secolul

al XVI-lea;

– o formã de organizare a miºcãrii de emancipare politicã ºi naþionalã de

la sfârºitul secolului al XVIII-lea ºi începutul secolului al XIX-lea;

– schimbãrile survenite în organizarea internã a Principatelor în a doua

jumãtate a secolului al XIX-lea.



Studiind acest capitol, îþi

vei dezvolta urmãtoarele

competenþe:

� *Construirea unor demersuri de tip ana-

litic cu privire la situaþii ºi contexte eco-

nomice, sociale, politice, culturale.

� Descoperirea constantelor în desfã-

ºurarea fenomenelor istorice studiate.

� **Compararea ºi evaluarea unor argu-

mente diferite în vederea formulãrii

unor judecãþi proprii.

� *Analizarea punctelor de vedere simi-

lare, opuse ºi complementare în legã-

turã cu fenomenele istorice studiate.

��

Relaþiile

internaþionale

Capitolul IV



Vlad Þepeº,

voievod al Þãrii Româneºti

(1448; 1456–1462; 1476)

ªtefan cel Mare,

voievod al Moldovei

(1457–1504)

�

�
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Iancu de Hunedoara,

voievod al Transilvaniei

(1441–1456)

Tratatul dintre regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg, 

ºi Mircea cel Bãtrân, domnul Þãrii Româneºti (Braºov, 7 martie 1395)

Noi, Mircea, voievodul Þãrii Româneºti, duce de Fãgãraº ºi ban al Severinului,

facem cunoscut (…) cã, deoarece prealuminatul principe ºi domn, domnul

Sigismund, din mila lui Dumnezeu, ilustrul rege al Ungariei, (…) ne-a ajutat

mai ales împotriva acelor (…) vrãjmaºi ai numelui lui Hristos ºi neîmpãcaþi

duºmani ai noºtri, turcii, de aceea noi, din îndemnul numai al nostru (...),

fãgãduim zisului domn [ºi] rege, a pãzi ºi a bãga în seamã neschimbate cele

de mai jos scrise. ªi anume, mai întâi cã noi, când ºi de câte ori de acum înainte

domnul nostru regele va merge cu oºtirea sa, el însuºi, împotriva turcilor

pomeniþi sau împotriva oricãror altora ce þin cu ei, atunci sã fim þinuþi ºi datori

a merge cu dânsul, de asemenea, noi înºine împotriva acelora, cu toatã oºtirea,

cu oamenii ºi cu toatã puterea noastrã. 

1

Tratatul încheiat de voievodul ªtefan cel Mare 

cu regele Matei Corvin (12 iulie 1475)

Noi, ªtefan, voievod al Moldovei, (...) în caz cã majestatea regalã va merge

contra turcilor prin Þara Româneascã, noi, ªtefan Voievod, vom merge, în acelaºi

timp, în persoanã ºi cu toatã puterea împreunã cu majestatea regeascã. De ase-

menea, în caz cã majestatea regalã ar trimite contra aceloraºi turci pe un

cãpitan al sãu prin aceeaºi Valahie, noi, ªtefan Voievod, vom merge, de aseme-

nea, în persoanã ºi cu toatã puterea cu zisul cãpitan.

2

Solia lui Ioan Þamblac la Veneþia, 

din partea voievodului ªtefan cel Mare

Pe alþi domni creºtini, vecini cu mine, n-am vrut, într-adevãr, sã-i mai încerc,

ca sã nu mã vãd iar înºelat. Luminãþia Voastrã ºtie ce neînþelegeri sunt între

dânºii. (...) De aceea, adãpostul ºi nãdejdea mea sunt la prea luminata Domnia

Voastrã, pe care o rog sã binevoiascã a mã ajuta. Nu vreau sã mai spun cât de

folositoare este pentru treburile creºtine aceastã þãriºoarã a mea. Aºadar, fiindcã

sunteþi domni creºtini ºi sunteþi cunoscuþi ca creºtini, eu vin la prea luminata

Domnia voastrã, cerând ajutorul vostru creºtinesc.

4

Cronicarul bizantin Mihail Ducas, despre lupta antiotomanã

a lui Vlad Þepeº (1462)

În anul 1462, trimite Mahomed al II-lea la voievodul Valahiei un sol anun-

þându-l sã vinã repede la închinãciune ºi sã aducã cu sine, neapãrat, 500 de

bãieþi ºi tributul ce-l dã în fiecare an, adicã 10 000 de galbeni aur. Voievodul

însã i-a rãspuns cã galbenii îi are pregãtiþi sã-i dea, dar bãieþii nu poate, iar

despre sine sã vinã la închinãciune, aceasta e cu neputinþã. (...) Când tiranul

[sultanul] a auzit acestea, (...) ºi-a strâns armatã de pretutindeni, peste 150 000

[de oºteni ºi s-a dus în Þara Româneascã]. Vlahul însã a nãvãlit în tabãra

otomanã ºi pânã la ziuã a tãiat turci fãrã numãr.

3

� Pe grupe de lucru, analizaþi documentele 1–4 ºi precizaþi:

– o obligaþie militarã asumatã de un voievod român;

– o condiþie necesarã participãrii unui voievod român la campaniile antiotomane;

– o obligaþie economico-politicã a Þãrii Româneºti faþã de otomani;

– un aspect spiritual invocat ca bazã a colaborãrii antiotomane.

� *Analizeazã conþinutul documentului 3 ºi cautã un izvor medieval care sã

descrie lupta antiotomanã a lui Vlad Þepeº dintr-un punct de vedere opus celui

al cronicarului bizantin.

� **Comparã conþinutul tratatelor din anii 1395 ºi 1475 ºi precizeazã o ase-

mãnare între acestea.

��� IV. Aplicaþii �



1. Spaþiul românesc între diplomaþie 

ºi conflict, în Evul Mediu 

ºi la începuturile modernitãþii

1.A. Diplomaþie ºi conflict în Evul Mediu

Þãrile Române ºi puterile vecine în secolul al XIV-lea. Poziþia strate-

gicã a Þãrilor Române la Dunãre ºi Marea Neagrã ºi avantajele economice

oferite de aceasta au reprezentat un factor de interes pentru statele vecine.

Spre sfârºitul secolului al XIV-lea, voievodul Þãrii Româneºti, Mircea cel

Bãtrân (1386–1418), a inaugurat politica de alianþã cu Regatul Ungariei

împotriva otomanilor, noua putere apãrutã în spaþiul sud-est european,

semnând la Braºov, cu regele Ungariei, Sigismund de Luxemburg un tratat

cu caracter antiotoman (doc. 1, pag. 88). Voievodul Petru I Muºat (1375–

1391) inaugura, la rândul sãu, tradiþia bunelor relaþii ale Moldovei cu

Polonia, pentru a contrabalansa pericolul reprezentat de Ungaria. Aceastã

politicã a fost continuatã ºi de alþi voievozi moldoveni, ca Alexandru cel

Bun (1400–1432) sau ªtefan cel Mare (1457–1504). De la sfârºitul seco-

lului al XIV-lea, românii au susþinut politica de „cruciadã târzie”. Astfel,

Mircea cel Bãtrân a obþinut victoria de la Rovine (1395), împotriva oºtilor

conduse de sultanul Baiazid I ºi a participat la cruciada de la Nicopole

(1396), unde însã creºtinii au fost înfrânþi de otomani.

Românii, între diplomaþie ºi conflict în secolele al XV-lea ºi al XVI-lea.

Consolidarea puterii otomane, în secolul al XV-lea, a determinat înlãtu-

rarea unor dispute mai vechi în relaþiile þãrilor noastre cu Polonia sau

Ungaria. Au fost încheiate noi tratate antiotomane, precum cel semnat

de ªtefan cel Mare cu regele Ungariei, Matei Corvin (doc. 2, pag. 88).

Însemnate victorii antiotomane au fost obþinute de voievodul Transilvaniei,

Iancu de Hunedoara, în campania cea lungã, din 1443–1444 ºi în cam-

pania de la Belgrad (1456), de domnitorul Þãrii Româneºti, Vlad Þepeº,

în 1461– 1462 (doc. 3, pag. 88), sau de ªtefan cel Mare, la Vaslui (1475).

Unii voievozi s-au implicat în susþinerea pe tronul celorlalte þãri româneºti

a unor domnitori favorabili luptei antiotomane. Iancu de Hunedoara i-a

susþinut, între alþii, la tronul Þãrii Româneºti, pe Vladislav al II-lea, iar pe

cel al Moldovei, pe Bogdan al II-lea. ªtefan cel Mare a urmãrit ºi obþinerea

sprijinului altor puteri europene, fapt demonstrat, de pildã, de trimiterea

solului Ioan Þamblac la Veneþia (doc. 4, pag. 88).

Þãrile Române nu au fost cucerite de otomani, ºi-au pãstrat autonomia

internã, dar au plãtit un tribut anual cãtre sultan. Din secolul al XV-lea,

relaþiile cu Imperiul Otoman au fost reglementate prin documentele

numite capitulaþii. În secolul urmãtor, dominaþia otomanã asupra Þãrilor

Române s-a accentuat, regimul tributar devenind unul vasalic. Transilvania

a intrat sub suzeranitate otomanã, fiind organizatã ca un principat

autonom (1541). Istoricii moderni considerã cã statutul Þãrilor Române

în raport cu Poarta a fost mai degrabã rezultatul unui compromis între

clasa politicã de la nordul Dunãrii ºi Imperiul Otoman. În a doua jumãtate

a secolului al XVI-lea, tributul a înregistrat o creºtere fãrã precedent, fiind

însoþit de instituirea monopolului comercial otoman, de cumpãrarea

domniei ºi de un control tot mai sever al Porþii asupra acesteia. De aceea,

se poate considera cã otomanii au avut mai multe avantaje din exploatarea

indirectã a spaþiului românesc, decât dacã l-ar fi cucerit direct.

�
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Capitulaþie: document încheiat între

Þãrile Române ºi Imperiul Otoman,

care prevedea obligaþiile ºi sta-

tutul acestora în raport cu Poarta.

Vocabular

1396 – Mircea cel Bãtrân participã

la cruciada de la Nicopole.

1441–1456 – Transilvania este con-

dusã de voievodul Iancu de

Hunedoara.

1456 – Moldova plãteºte pentru prima

data tribut Imperiului Otoman, în

timpul domniei lui Petru Aron.

1448; 1456–1462; 1476 – Vlad

Þepeº ocupã tronul Þãrii Româneºti.

Repere cronologice

Pe baza cunoºtinþelor anterioare

de istorie ºi având în vedere evo-

luþia relaþiilor dintre statele româ-

neºti extracarpatice ºi Ungaria

în secolul al XIV-lea, motiveazã,

într-un eseu de aproximativ 150 de

cuvinte, opþiunile Þãrii Româneºti ºi

Moldovei în privinþa apropierii de

Ungaria, respectiv, de Polonia, în

Evul Mediu.

Temã de lucru

Ruinele Cetãþii Albe, centru militar 

ºi comercial al Moldovei în Evul Mediu



��� IV. Aplicaþii �

Þãrile Române în timpul domniei lui Mihai Viteazul

Mihai Viteazul,

voievod al Þãrii Româneºti

(1593–1601)

Tratatul încheiat de Mihai Viteazul 

cu Rudolf de Habsburg (1598)

Majestatea sa imperialã [Rudolf al II-lea], câtã vreme

va þine rãzboiul cu turcii, care e de acum în al ºaselea an,

ne va da (...) pentru a ne apãra þara ºi, dacã soarta ne

va fi favorabilã, pentru a ataca pe duºman, plata a 5 000

de ostaºi în bani gata. (...) Iar cu aceastã oaste, noi ne

vom sili din toate puterile ca în orice prilej sã înde-

pãrtãm pe turci ºi pe alþi duºmani din Transilvania, Þara

Româneascã ºi din pãrþile Ungariei. (...) Dacã s-ar

întâmpla sã avem nevoie de mai multã oaste, cerutã de

împrejurãrile grele, majestatea sa imperialã (...) va veni

în ajutorul nostru cu oaste mai mare, din Transilvania

ºi din alte locuri.

Despre planul dacic al principelui Transilvaniei,

Gabriel Bethlen (1627)

Într-o scrisoare a ambasadorului englez la Poartã,

Thomas Roe, cãtre principele Transilvaniei, îi spunea

acestuia cã auzise de planul lui, conform cãruia (...) urma

sã uneascã Transilvania, Þara Româneascã ºi Moldova,

cu ajutorul Austriei. (...) Bethlen l-a însãrcinat pe tri-

misul sãu, Mihail Toldolagi, sã-i obþinã de la Poartã

ºi învestitura Moldovei ºi Valahiei, cu titlul de „rege al

Daciei”. Împãratul Austriei a fost informat direct despre

intenþiile principelui transilvãnean de a deveni rex Daciae,

de cãtre cardinalul Pázmány.

(dupã Gheorghe Bercan, Nicolae Ciachir, Diplomaþia

europeanã în epoca modernã)

1

Tratatul de alianþã dintre regele Franþei, 

Ludovic al XIV-lea, ºi principele Transilvaniei,

Gheorghe Rákóczi I (1645)

Alteþa sa, principele Transilvaniei, mãrturisind de mai

mulþi ani majestãþii sale preacreºtine, prin ambasadorii

sãi ºi prin scrisori, planul pe care îl are pentru stator-

nicirea libertãþii obºteºti ºi pentru dragostea faþã de

patria sa, de a intra în alianþa fãcutã între majestatea sa

preacreºtinã [Ludovic al XIV-lea], regina Cristina a

Suediei ºi alte confederaþii cu prilejul primejdiei ce

ameninþã Germania ºi alte regate creºtine, (...) ne-am

înþeles asupra articolelor urmãtoare: 1. Majestatea sa

preacreºtinã va lua sub ocrotirea sa pe alteþa sa, prin-

cipele Transilvaniei (...); 2. Regele, cu prilejul acestei

alianþe (...) nu va avea niciodatã, sub vreun pretext

oarecare, nicio pretenþie cu privire la Ungaria ºi la

Transilvania.

3

2
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� Realizeazã un dosar tematic privind politica externã

a voievodului Mihai Viteazul.

� Precizeazã, pe baza documentelor 1–3, douã aspecte

care demonstreazã rolul diplomaþilor în politica ex-

ternã a principilor sau a voievozilor români.

� *Analizeazã documentul 2, având în vedere contextul

extern, ºi exprimã un punct de vedere cu privire la

realismul intenþiei principelui Gabriel Bethlen de a

deveni „rege al Daciei”.

� Precizeazã o asemãnare ºi o deosebire între tratatele

din 1598 ºi 1645.

� **Organizeazã o discuþie în clasã, cu tema Îmbi-

narea campaniilor militare cu diplomaþia în secolele

al XVI-lea–al XVII-lea, realism sau slãbiciune politicã?



1.B. Spaþiul românesc ºi marile puteri 

la începuturile modernitãþii

Þãrile Române în context european, în timpul domniei lui Mihai

Viteazul. Domnia lui Mihai Viteazul (1593–1601) este consideratã de unii

istorici o perioadã de trecere de la medieval la modern în istoria românilor.

Politica ºi acþiunile voievodului evidenþiazã atât elemente specifice Evului

Mediu (tipologia conflictului cu otomanii, politica socialã), cât ºi de

modernitate (alianþa cu puterile creºtine, tratatele încheiate cu diferiþi prin-

cipi). Membru al Ligii Creºtine (coaliþie antiotomanã de state, iniþiatã de

Imperiul Habsburgic, aflatã în rãzboi cu Imperiul Otoman între anii 1593

ºi 1606), Mihai Viteazul a combinat acþiunile militare cu cele diplomatice.

A obþinut victorii asupra otomanilor, în anii 1594–1595, la Cãlugãreni,

Târgoviºte, Bucureºti, Giurgiu, dar s-a implicat ºi în acþiuni diplomatice.

Pentru sprijinirea luptei antiotomane, Mihai Viteazul acceptase ºi condi-

þiile nefavorabile ale tratatului de la Alba-Iulia, de la 20 mai 1595, semnat,

în numele sãu, de o delegaþie de boieri ºi clerici, prin care domnitorul

devenea doar locþiitor al principelui Transilvaniei, Sigismund Báthory pe

tronul Þãrii Româneºti. Prin tratatul de la mãnãstirea Dealu, din 1598,

semnat cu trimiºii împãratului Rudolf al II-lea de Habsburg, Mihai obþi-

nea susþinere pentru continuarea luptei antiotomane (doc. 1, pag. 90).

Deoarece noul principe transilvãnean, Andrei Báthory, ducea o politicã

filo-otomanã ºi filo-polonã ºi în condiþiile în care domnul Moldovei,

Ieremia Movilã, era sprijinit de poloni cu acordul otomanilor, ambii

fiindu-i adversari politici, Mihai Viteazul a iniþiat acþiunile pentru unirea

Þãrilor Române. Transilvania a fost unitã cu Þara Româneascã dupã vic-

toria obþinutã de Mihai asupra lui Andrei Báthory, la 18/28 octombrie

1599, în bãtãlia de la ªelimbãr, iar Moldova i s-a supus în primãvara

anului 1600. Unirea Þãrilor Române nu a durat decât câteva luni, Mihai

fiind înfrânt de oastea nobilimii maghiare ºi de trupele generalului

Gheorghe Basta, la Mirãslãu (septembrie 1600), apoi pierzând ºi controlul

asupra Moldovei ºi Þãrii Româneºti. Sprijinit din nou de Rudolf al II-lea,

Mihai Viteazul a obþinut o ultimã victorie, în Transilvania, la Gurãslãu

(august 1600), împotriva nobilimii maghiare, dar a fost ucis pe Câmpia

Turzii, la 9/19 august 1601.

Spaþiul românesc ºi marile puteri în secolul al XVII-lea. Dacã în

prima jumãtate a secolului al XVII-lea regimul suzeranitãþii otomane a

fost mai puþin aspru, din a doua jumãtate a veacului obligaþiile economice

cãtre otomani au crescut (tributul, la care s-au adãugat peºcheºurile,

mucarerul etc.). Þãrile Române ºi-au apãrat autonomia, inclusiv prin

acþiuni diplomatice. Principele Gabriel Bethlen al Transilvaniei, având

ºi acordul Habsburgilor, a încercat sã refacã unirea politicã a Þãrilor Române.

El dorea sã se proclame rege al Daciei, proiect nerealizat, dar care a sus-

citat atenþia marilor puteri europene (doc. 2, pag. 90). Transilvania ºi-a

sporit prestigiul pe plan extern, prin participarea la Rãzboiul de 30 de ani

(doc. 3, pag. 90) ºi la tratativele de pace din Westfalia. Pentru a asigura

un anume echilibru în relaþiile cu otomanii, voievozii Þãrii Româneºti ºi

Moldovei, Matei Basarab ºi, respectiv, Vasile Lupu au încheiat tratate

de alianþã cu principii Transilvaniei, Gheorghe Rákóczi I ºi Gheorghe

Rákóczi al II-lea. Creºterea puterii Habsburgilor ºi încercãrile lor de a se

amesteca în Þãrile Române au determinat Transilvania sã încheie o alianþã

cu Franþa, prin tratatul de la Fãgãraº (1677), dar aceasta nu a împiedicat

pãtrunderea armatelor imperiale în principat (1687). 

�
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Mucarer: dare în bani cãtre Poartã,

pentru ca sultanul sã-l confirme

pe domnitor în funcþie. Existau

mucarerul mare, o datã la trei

ani, ºi mucarerul mic, anual.

Vocabular

Repere cronologice

1. Exprimã o pãrere personalã despre

eficienþa/ineficienþa politicii ex-

terne a principilor ºi voievozilor

români în secolul al XVII-lea.

2. *Pe grupe de lucru, cãutaþi infor-

maþii suplimentare despre acþiunile

de politicã externã ale principilor

ºi voievozilor români în relaþiile

cu marile puteri ºi realizaþi o pre-

zentare cu tema: La confluenþa
dintre douã lumi, musulmanã ºi
creºtinã: rolul diplomaþiei în secolul
al XVII-lea.

Teme de lucru

Oraºul Cluj în secolul al XVII-lea,

gravurã de epocã

1593–1601 – Domnia lui Mihai

Viteazul în Þara Româneascã.

1599–1600 – Unirea Þãrilor Române

sub conducerea lui Mihai Viteazul.

1613–1629 – Domnia, în Transilvania,

a principelui Gabriel Bethlen.

1632–1654 – Domnia lui Matei

Basarab în Þara Româneascã.

1634–1653 – Domnia lui Vasile

Lupu în Moldova.



��� IV. Aplicaþii �

Membri ai „cabinetul diplomatic”

aflat în slujba domnitorului

Constantin Brâncoveanu:

– Stolnicul Constantin Cantacuzino;

– David ºi Teodor Corbea; 

– Gheorghe Castriota; 

– Arhimandritul Isaia;

– Anton Maria del Chiaro;

– Iacob Pylarinos.

Grigore al III-lea Ghica, 

domnitor al Moldovei

(1764–1767; 1774–1777), 

domnitor al Þãrii Româneºti

(1768–1769)

�

�

92

Tratatul dintre domnul Þãrii Româneºti, 

ªerban Cantacuzino, ºi þarii Rusiei, Ioan ºi Petru (1688)

ªi tu, suveran ºi voievod al pãmântului muntenesc, ºi toþi pravoslavnicii

locuitori din pãrþile voastre (…) veþi ºti cã despre libertatea voastrã de sub

jugul pãgânesc vom avea grijã pentru voi, exprimându-vã graþia noastrã

imperialã, asemenea veþi fi auzit de numeroasele oºti ale noastre imperiale,

care mai înainte de aceea vor fi trimise pentru distrugerea inamicului.

1

Importanþa diplomaticã a Þãrii Româneºti 

în vremea lui Constantin Brâncoveanu

Constantin Brâncoveanu a întreprins o intensã activitate diplomaticã, în

secret, în care interesele Þãrii Româneºti erau strâns legate cu cele ale

popoarelor balcanice aflate sub stãpânire otomanã. Curtea domneascã de la

Bucureºti era atunci principalul centru de informare al Rusiei ºi altor puteri

europene în privinþa situaþiei din Imperiul Otoman. Solii care plecau din

Bucureºti prezentau þarilor ruºi ºi altor capete încoronate din Europa dorinþa

românilor ºi a popoarelor din Balcani de a lupta împotriva otomanilor cu

sprijinul statelor creºtine de pe continent.

(dupã ªtefan Ionescu, Panait I. Panait, Constantin Vodã Brâncoveanu)

2

Notã diplomaticã a reprezentantului Imperiului Habsburgic

la Constantinopol, Thugut, cãtre cancelarul austriac Kaunitz (1775)

Principele Alexandru mi-a comunicat în secret cã, dupã ºtirile ce le are

din scrisorile primite ºi din relaþiile pe care i le-a dat unul dintre agenþii

moldoveni, (…) domnitorul Grigore Ghica a trimis Porþii o depeºã impor-

tantã. Aceastã depeºã conþine urmãtoarele: Ghica aratã cã ocuparea

Bucovinei nu corespunde cu asigurãrile de amiciþie ce se dau Porþii de cãtre

Curtea imperialã de la Viena, cã partea ocupatã a Moldovei întrece în belºug

ºi valoare toatã cealaltã parte a þãrii, cã locuitorii Moldovei cer cu stãruinþã

ca Poarta sã-i apere. (…) Dacã sultanul, împotriva aºteptãrii generale, nu va

apãra cauza provinciei, supusã suzeranitãþii sale, moldovenii se aflã în mare

neliniºte ºi pentru a înlãtura pericolul, vor acþiona ei singuri, cu puterile lor,

pentru a scãpa.

3

Privilegiul comercial acordat negustorilor austrieci 

de cãtre domnul Moldovei, Alexandru Mavrocordat (1784)

Aºadar, fiindcã în acest principat se aflã o mulþime de neguþãtori, oameni

supuºi austrieci din Galiþia, cã este cunoscut cã aduc locuitorilor un mare

folos, (…) am recunoscut cã este drept a le confirma vechile lor drepturi ºi a

le acorda cele urmãtoare: sã nu îndrãzneascã cineva sã-i înºele pe neguþãtorii

care de mai mulþi ani se aflã cu vitele pe o proprietate cu consimþãmântul

proprietarului sau de a-i alunga sub niciun pretext.

5

Convenþia otomano-habsburgicã de la Constantinopol, 

privind cedarea Bucovinei (1775)

Sublima Poartã cedeazã ºi remite Curþii imperiale teritoriile mãrginite, pe

de o parte, de fluviul Nistru, Ungaria ºi Transilvania, ºi pe de altã parte de gra-

niþele explicate mai jos, pentru a avea o comunicare mai uºoarã ºi neîn-

treruptã cu provincia Galiþiei, (…) astfel încât de acum înainte sus-numitele

teritorii trebuie sã rãmânã pentru totdeauna sub dominaþie imperialã ca ºi

propriile sale posesiuni. 

4

� Studiazã documentele 1–3 ºi ex-

primã un punct de vedere perso-

nal, pe baza a trei argumente

istorice, asupra problemei: Putea
fi evitatã diplomaþia secretã în
secolele al XVII-lea–al XVIII-lea?

� Indicã în documentul 4 pretextul

invocat de Imperiul Habsburgic

pentru revendicarea cedãrii nor-

dului Moldovei (Bucovina).

� Menþioneazã, pe baza docu-

mentelor 1–3 ºi 5, patru acþiuni

de politicã externã întreprinse de

domnitorii Þãrilor Române la

sfârºitul secolului al XVII-lea ºi la

începutul secolului al XVIII-lea.
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1.C. Acþiuni diplomatice ale Þãrilor Române

la sfârºitul secolului al XVII-lea 

ºi în secolul al XVIII-lea

Acþiuni ale domnitorilor români în secolul al XVII-lea ºi la înce-

putul secolului al XVIII-lea. Schimbarea raportului de forþe dintre marile

puteri, în cursul secolului al XVII-lea, i-a determinat pe domnitorii români

sã desfãºoare acþiuni de politicã externã care sã þinã cont de schimbãrile

intervenite la nivel european. Legãturi diplomatice secrete a iniþiat dom-

nitorul Þãrii Româneºti, ªerban Cantacuzino (1678–1688), cu Imperiul

Habsburgic ºi Rusia. Pentru a nu trezi suspiciuni, domnitorul a întreþinut

relaþii foarte bune cu Poarta. În anul 1688, el a încheiat, prin intermediul tri-

misului sãu, arhimandritul Ioan, un tratat cu þarii ruºi Ioan ºi Petru, pentru o

viitoare acþiune militarã antiotomanã, care nu a mai avut loc (doc. 1, pag. 92).

Constantin Brâncoveanu (1688–1714), a continuat politica externã

activã a predecesorului sãu. Pentru a nu trezi suspiciunea Porþii, a sporit

sumele de bani plãtite otomanilor. Domnitorul ºi-a creat un adevãrat

cabinet diplomatic, cu oameni pricepuþi în negocieri ºi a stabilit legãturi

cu Franþa, Veneþia, Statul papal, Rusia, Polonia etc., prin intermediul

trimiºilor sãi (doc. 2, pag. 92). Deºi recunoscut domnitor pe viaþã de cãtre

otomani, dupã încheierea pãcii de la Karlowitz, Constantin Brâncoveanu

a continuat sã se implice, în secret, în negocieri antiotomane, obþinând, în

anul 1701, protecþia împãratului Leopold I de Habsburg. 

Acþiuni de politicã externã ale domnitorilor fanarioþi. La începutul

secolului al XVIII-lea, Poarta a instaurat în Þara Româneascã ºi Moldova

regimul domniilor fanariote. Chiar dacã domnitorii erau numiþi direct de

cãtre sultan, Þãrile Române au continuat sã fie considerate ca având un

statut internaþional distinct faþã de Imperiul Otoman. La Constantinopol

continuau sã activeze capuchehãi, iar otomanii au recunoscut statutul

deosebit al Principatelor Române. De asemenea, în Þara Româneascã

ºi în Moldova au fost deschise primele agenþii ºi consulate ale Rusiei,

Austriei, Prusiei, Franþei ºi Marii Britanii, la sfârºitul secolului al XVIII-lea

ºi la începutul secolului al XIX-lea. 

Încã din anul 1752, ambasadorii Franþei îi considerau pe domnitorii

Principatelor Române ca suverani, cu titlul de Alteþã. Însã, spre deosebire

de secolele anterioare, drepturile Principatelor au fost restrânse în relaþiile

cu alte state, ele pierzând dreptul de a trimite reprezentanþi în alte capitale. 

Încãlcarea autonomiei Principatelor de cãtre otomani s-a manifestat

ºi prin cedarea de cãtre aceºtia a unor teritorii româneºti, prin tratatele

de pace încheiate în urma rãzboaielor ruso-austro-otomane: Banatul ºi

Oltenia, cedate Habsburgilor, prin pacea de la Passarowitz, în 1718

(Oltenia a revenit la Þara Româneascã în 1739, prin pacea de la Belgrad),

Bucovina, cedatã Habsburgilor, în 1775, dupã pacea de la Kuciuk-Kainargi

(doc. 3, 4, pag. 92), Basarabia, cedatã ruºilor, prin pacea de la Bucureºti,

din 1812. Domnitorul Grigore al III-lea Ghica a avut curajul sã protesteze

la Poartã faþã de aceste cedãri teritoriale, fiind ucis de otomani pentru ati-

tudinea sa. Fanarioþii au iniþiat legãturi, în secret, prin intermediul capuche-

hãilor, cu reprezentanþii altor state la Constantinopol. Alþi domnitori au

negociat cu marile puteri vecine: în Moldova, Alexandru Mavrocordat

(1782–1785), a acordat un privilegiu comercial negustorilor din Imperiul

Habsburgic (doc. 5, pag. 92), iar Alexandru Ipsilanti (1786–1788) a nego-

ciat o convenþie comercialã cu acelaºi imperiu, în anul 1787.

Vocabular

1684–1688 – Domnitorul ªerban

Cantacuzino negociazã înche-

ierea unui tratat de alianþã cu

Imperiul Habsburgic.

1711 – Instaurarea domniilor fana-

riote în Moldova.

1716 – Instaurarea domniilor fana-

riote în Þara Româneascã.

Repere cronologice

1. Cautã informaþii suplimentare ºi ela-

boreazã un eseu cu titlul Constantin
Brâncoveanu ºi trimiºii puterilor
europene la Bucureºti.

2. *Realizeazã un portofoliu cu tema

Autonomia Principatelor în timpul
domniilor fanariote: sistemul politic
intern ºi relaþiile externe în con-
textul politicii marilor puteri.

Teme de lucru

Constantin Brâncoveanu,

domnitor al Þãrii Româneºti

(1688–1714)

Capuchehaie: reprezentant diplo-

matic al domnitorului la Poarta

otomanã.
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Conferinþa de Pace de la Paris (1856) Congresul de Pace de la Berlin (1878)

Convenþia ruso-otomanã de la Akkerman 

(Cetatea Albã), 1826

Hospodarii [domnitorii] Moldovei ºi Valahiei, fiind

aleºi dintre boierii bãºtinaºi, alegerea lor va fi fãcutã în

fiecare dintre aceste douã provincii, dupã consimþã-

mântul ºi voinþa Sublimei Porþi, de cãtre Adunarea gene-

ralã a Divanului, potrivit vechiului obicei al þãrii. (...)

Durata administrãrii hospodarilor va rãmâne fixatã, ca

ºi în trecut, la 7 ani compleþi ºi întregi, începând din ziua

numirii lor, ºi ei nu vor putea fi destituiþi înainte de acest

termen. (...) Toate celelalte drepturi ºi privilegii ale

Principatelor Moldovei ºi Valahiei ºi toate hatiºerifurile

care le privesc vor fi menþinute ºi respectate (...).

1

Convenþia turco-rusã de la Balta-Liman, 

referitoare la Principatele Române (1849)

Art. I. (...) Cele douã Curþi imperiale au convenit cã, în

loc sã urmeze modul stabilit prin regulamentul din 1831,

pentru alegerea domnitorilor Moldovei ºi Munteniei, aceºti

înalþi funcþionari vor fi numiþi de Majestatea Sa, sultanul,

dupã o modalitate special stabilitã de comun acord,

de data aceasta, de cele douã Curþi. (...)

Art. IV. Cele douã Curþi imperiale au cãzut de acord

sã prelungeascã prezenþa unei pãrþi a trupelor ruseºti

ºi otomane, care ocupã în prezent þãrile, (...) adicã

25–30 000 de oameni de fiecare dintre pãrþi. (...)

Art. V. (...) Cele douã Curþi vor continua sã aibã în

Principate un comisar extraordinar rus ºi un comisar

extraordinar otoman. Aceºti agenþi speciali vor avea

sarcina sã supravegheze mersul lucrurilor ºi sã ofere,

în comun, domnitorilor pãrerile ºi sfaturile lor.

Tratatul de pace de la Paris (1856)

Art. 22. Þara Româneascã ºi Moldova se vor bucura

ºi pe viitor, sub suzeranitatea Înaltei Porþi ºi sub garanþia

puterilor tocmitoare, de drepturile ºi scutirile ce le au.

Niciuna dintre puterile garante nu va putea sã aibã în

parte ocrotire asupra acestor þãri ºi nu se poate îngãdui

ca sã se amestece cineva în treburile dinlãuntru. (...)

Art. 23. Înalta Poartã se îndatoreazã a pãstra ziselor

þãri o oblãduire neatârnatã ºi naþionalã, precum ºi

deplina libertate de religie, legi, negoþ. (...)

Art. 27. Dacã liniºtea dinlãuntrul acestor þãri va fi ame-

ninþatã, Înalta Poartã se va înþelege cu celelalte puteri

tocmitoare asupra mãsurilor ce ar trebui ca sã se ia.

3 4

Act separat cu privire la Prinþipaturile 

Moldova ºi Valahia (1829)

Durata de guvernare a hospodarilor sã nu mai fie

limitatã la 7 ani, ca în trecut, ci ei sã fie de acum înainte

învestiþi cu aceastã demnitate pe viaþã. (...) Hospodarii

vor reglementa nestingherit toate treburile interne ale

provinciilor lor. (...) ªenalul (talvegul) fluviului Dunãrea

va alcãtui graniþa celor douã Principate cu Sublima

Poartã. (...) Oraºele turceºti aºezate pe malul stâng al

Dunãrii, ca ºi teritoriile lor (raiale) vor fi înapoiate

Valahiei. (...) Locuitorii Principatelor se vor bucura de

deplina libertate a comerþului pentru toate produsele

solului ºi industriei lor.

�

�

94

� Menþioneazã câte o prevedere asemãnãtoare ºi una

diferitã din cadrul documentelor 1 ºi 2.

� *Analizeazã documentele 1 ºi 2 ºi precizeazã avan-

tajele/dezavantajele aduse de acestea statutului inter-

naþional al Principatelor ºi organizãrii lor interne.

� Organizeazã în clasã o discuþie cu tema Cum au fost
posibile schimbãrile în statutul Principatelor Române în
perioada 1849–1856?

� **Comparã documentele 3 ºi 4, ºi explicã, pe baza

argumentelor istorice, motivul pentru care prevederile

din 1856 nu au fost adoptate dupã revoluþia paºop-

tistã, ci numai dupã încheierea Rãzboiului Crimeei.

� Realizeazã în scris o expunere cu titlul Prevederile Con-
venþiei româno-ruse din 1877, între intenþie ºi realitate. 

Convenþia româno-rusã

(4/16 aprilie 1877)

Guvernul imperial, dorind a respecta inviolabilitatea

teritorialã a Statului Român, a convenit de a încheia cu

Guvernul Alteþei Sale, Domnul Carol I, o convenþie spe-

cialã relativã la trecerea trupelor ruse prin România. (...)

Guvernul Alteþei Sale Domnului României Carol I asi-

gurã armatei ruse, care va fi chematã sã meargã în Turcia,

libera trecere prin teritoriul României, ºi tratamentul

rezervat armatelor amice. 

5

2



2. România ºi concertul european; 

de la „criza orientalã” la marile

alianþe ale secolului al XX-lea

2.A. „Criza orientalã” ºi spaþiul românesc

Spaþiul românesc în contextul relaþiilor cu marile puteri, în prima

jumãtate a secolului al XIX-lea. Criza orientalã declanºatã spre sfârºitul

secolului al XVII-lea a afectat Principatele Române prin consecinþele

negative ale rãzboaielor ruso-austro-otomane, inclusiv prin pierderile

teritoriale din secolul al XVIII-lea (Banatul ºi Bucovina, ocupate de Impe-

riul Habsburgic), cãrora li s-a adãugat Basarabia, ocupatã de Imperiul Rus

în 1812. În primele decenii ale secolului al XIX-lea s-a adâncit criza

orientalã, fapt de care Þara Româneascã ºi Moldova au fost nevoite sã

þinã seama. Dupã revenirea la domniile pãmântene în Principate, în anul

1822, Rusia s-a implicat din nou în problemele acestora. Imperiul

Habsburgic, la rândul sãu, încerca sã influenþeze politica Porþii în Princi-

pate, mai ales cã se opunea întãririi poziþiilor Rusiei în sud-estul Europei. 

În anul 1826, Rusia a impus Imperiului Otoman încheierea unei convenþii,

la Akkerman (Cetatea Albã), act adiþional tratatului de pace de la Bucureºti,

din anul 1812, pentru a îngrãdi posibilitatea sultanului de a se amesteca

în Principate (doc. 1, pag. 94). Imperiul Otoman nu a respectat Convenþia

de la Akkerman ºi Rusia a declanºat un nou rãzboi împotriva turcilor

(1828–1829). Acesta s-a încheiat cu victoria Rusiei, iar Moldova ºi Þara

Româneascã s-au aflat sub ocupaþia trupelor þariste pânã în anul 1834.

La încheierea rãzboiului, statutul internaþional al Principatelor s-a schimbat.

Ele rãmâneau sub suzeranitatea Porþii, dar intrau sub protectoratul Rusiei.

Tratatul de pace de la Adrianopol conþinea ºi un Act separat cu privire

la Prinþipaturile Moldova ºi Valahia (doc. 2, pag. 94).

Transformarea problemei româneºti în problemã europeanã. Ge-

neraþia care a pregãtit Revoluþia de la 1848 a urmãrit înlãturarea regimului

impus Principatelor de marile puteri, realizarea unirii ºi obþinerea indepen-

denþei, popularizând dorinþele românilor în Occident dupã evenimentele

revoluþionare. Marile puteri conservatoare vecine, Imperiul Habsburgic,

Imperiul Rus ºi Imperiul Otoman, s-au implicat în înfrângerea revoluþiei

din Þãrile Române. În aprilie 1849, Rusia ºi Imperiul Otoman au încheiat

Convenþia de la Balta-Liman, prin care se restrângea autonomia Princi-

patelor (doc. 3, pag. 94). În urma Rãzboiului Crimeei, problema româ-

neascã a fost discutatã la Congresul de pace de la Paris (1856), devenind

chestiune europeanã (doc. 4, pag. 94). Unirea Principatelor a deschis,

ulterior, procesul constituirii ºi consolidãrii statului român modern.

Declanºarea unui nou rãzboi ruso-otoman, în 1877, a creat cadrul favo-

rabil proclamãrii independenþei. Rusia nu a acceptat, la început, ca

România sã participe la rãzboiul antiotoman. Totuºi, aceasta a fost interesatã

sã semneze o convenþie de reglementare a trecerii trupelor pe teritoriul

românesc, în drumul lor spre Balcani (doc. 5, pag. 94). Dupã încheierea

rãzboiului prin înfrângerea otomanilor, Rusia nu a respectat angajamentul

cu privire la integritatea teritorialã a României, asumat prin convenþia din

aprilie 1877. Astfel, prin tratatul de pace de la San Stefano (19 februarie/

3 martie 1878), Rusia ºi-a rezervat dreptul de prelua sudul Basarabiei de la

România, în schimbul Dobrogei, Deltei Dunãrii ºi Insulei ªerpilor, primite

de la Imperiul Otoman. Tratatul de la Berlin (1/13 iulie 1878) reconfirma

independenþa României, dar ºi pierderea sudului Basarabiei ºi revenirea în

graniþele þãrii a Dobrogei, Deltei Dunãrii ºi Insulei ªerpilor.
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Vocabular

1829 – Tratatul de pace ruso-otoman

de la Adrianopol.

1853–1856 – Desfãºurarea Rãz-

boiului Crimeei.

1875 – Reizbucnirea crizei orientale

în Balcani.

1877 – Declanºarea rãzboiului

ruso-otoman, încheiat prin trata-

tele de pace de la San Stefano

ºi Berlin.

Repere cronologice

1. Cautã informaþii suplimentare pentru

a realiza o prezentare a implicãrii

unor personalitãþi politice sau diplo-

matice europene în evoluþia statu-

tului politico-juridic al Principatelor

Române, în perioada 1822–1878.

2. *Realizeazã, pe baza consultãrii

unor surse suplimentare, o dez-

batere în clasã cu tema Românii

în contextul relaþiilor dintre marile

puteri în prima jumãtate a secolului

al XIX-lea.

Teme de lucru

Mihail Sturdza, 

domnitor al Moldovei 

(1834–1849)

Convenþie: înþelegere între douã sau

mai multe state, prin care acestea

reglementeazã problemele din

diferite domenii.



�

�

96

��� IV. Aplicaþii �

Ministerul de Externe al României, 

în primii ani ai secolului al XX-lea

Conferinþa de Pace de la Paris 

(1919–1920)

Ion I.C. Brãtianu, ministru 

de Externe (1916–1918)

Convenþie comercialã încheiatã

între România ºi Austro-Ungaria (1875)

Art. 1. Va fi plinã ºi întreagã libertate de comerþ ºi de

navigaþie între supuºii monarhiei Austro-Ungariei ºi

aceia ai Principatului României, care vor putea sã se

stabileascã fiecare pe teritoriul celuilalt stat. [Aceºtia],
fie cã s-ar stabili în porturile, oraºele ori alte locuri din

ambele teritorii, fie cã ar rezida acolo în mod provizoriu,

nu vor fi supuºi la niciun drept, impozit, taxã sau patentã,

sub orice denumire ar fi, altele sau mai ridicate decât

cele ce vor fi percepute de la propriii cetãþeni. 

1 Tratat de alianþã între România 

ºi Austro-Ungaria (1883)

Art. 1. Înaltele Pãrþi contractante îºi fãgãduiesc pace

ºi prietenie ºi cã nu vor intra în niciun fel de alianþã sau

luptã îndreptatã împotriva vreunuia din statele lor. (...)

Art. 2. Dacã România va fi atacatã fãrã ca din partea

ei sã fi existat vreo provocare, Austro-Ungaria va trebui

sã-i acorde în timp util ajutor ºi asistenþã împotriva agre-

sorului. Dacã Austro-Ungaria ar fi atacatã în aceleaºi

împrejurãri în vreuna din zonele statelor limitrofe Româ-

niei, va fi de îndatã caz de rãzboi pentru România.

2

Tratatul de pace de la Bucureºti (1913)

Art. II. Între Regatul Bulgariei ºi Regatul României,

vechea graniþã între Dunãre ºi Marea Neagrã este (...)

rectificatã în modul urmãtor: noua graniþã va porni de

la Dunãre, din sus de Turtucaia, ca sã ajungã în Marea

Neagrã la miazãzi de Ekrene. (...) Bulgaria va dãrâma,

cel mai târziu într-un rãstimp de doi ani, lucrãrile forti-

ficaþiilor existente ºi nu va construi altele la Rusciuk,

ªumla, în pãrþile intermediare ºi într-o zonã de douãzeci

de kilometri împrejurul Balcicului.

3 Convenþia politicã dintre România 

ºi Antanta (4/17 august 1916)

Art. I. Franþa, Marea Britanie, Italia ºi Rusia garan-

teazã integritatea teritorialã a României (...).

Art. II. România se angajeazã sã declare rãzboi ºi sã

atace Austro-Ungaria în condiþiile prevãzute de Conven-

þia militarã. (...)

Art. III. Franþa, Marea Britanie, Italia ºi Rusia recu-

nosc României dreptul de a anexa teritoriile Monarhiei

austro-ungare [locuite de români].

4

Diplomatul Vasile Stoica, despre activitatea sa

în S.U.A. (1918)

Au fost zile când nu luam decât dejunul (...). M-am supus

fãrã murmur acestor chinuri, deoarece era o arzãtoare

nevoie ca vocea românismului în Washington ºi în centrele

politice ale Americei sã nu amuþeascã, ºi ca alãturi de

cuvântul cehilor, al polonezilor ºi al iugoslavilor sã se

audã în þara domnului Wilson ºi cuvântul românilor opri-

maþi, deoarece aveam convingerea cã S.U.A. vor fi un

factor decizãtor în Conferinþa Pãcii.

5 Tratatul de la Paris (1920)

Art. 1. Înaltele Pãrþi Contractante (Imperiul Britanic,

Franþa, Italia, Japonia) recunosc suveranitatea României

asupra teritoriului Basarabiei, cuprins între frontiera

actualã a României, Marea Neagrã, cursul Nistrului, de

la gura sa pânã la punctul unde este tãiat de vechiul

hotar dintre Bucovina ºi Basarabia. (...)

Art. 9. Înaltele Pãrþi Contractante vor invita Rusia sã

adere la Tratatul de faþã de îndatã ce va exista un guvern

rus recunoscut de ele.

6

� Realizeazã un comentariu cu tema Dezvoltarea
economiei româneºti dupã încheierea Convenþiei
comerciale cu Austro-Ungaria, utilizând informaþiile

din documentul 1.

� Analizeazã documentele 2 ºi 4, foloseºte informa-

þiile istorice din anii anteriori ºi apoi realizeazã un

eseu cu tema: Relaþiile României cu Austro-Ungaria, 
de la alianþã la confruntare.

� Menþioneazã o prevedere cu caracter defensiv, cu-

prinsã într-unul dintre documentele 1–6.

� *Precizeazã contextele istorice în care au fost înche-

iate tratatele din anii 1913 ºi 1920 ºi menþioneazã

câte o prevedere cuprinsã în cadrul fiecãrui document.

� **Pe grupe de lucru, utilizând un argument istoric,

menþionaþi eficienþa/ineficienþa activitãþii diplomatului

Vasile Stoica în S.U.A.



2.B. Relaþiile externe ale României pânã la

Primul Rãzboi Mondial

Acþiunile diplomatice ale României înainte de recunoaºterea inde-
pendenþei de stat. Ministerul Afacerilor Strãine al Principatelor Unite a

început sã funcþioneze în anul 1862. Deºi nu erau încã independente, Prin-

cipatele Unite au realizat legãturi speciale cu alte þãri: în 1863, a fost înche-

iatã cu Serbia o convenþie de extrãdare, iar în 1865, cu Austro-Ungaria,

o convenþie privind sistemul poºtal ºi cel de telegraf. În anul 1865, Prin-

cipatele Unite au semnat, la Paris, o convenþie telegraficã, dovedindu-se

cã erau deja considerate stat suveran de alte þãri din Europa.

Dupã anul 1866, a crescut numãrul convenþiilor semnate de România

cu alte state, precum cele comerciale ºi de navigaþie cu Austro-Ungaria,

din 1875 (doc. 1, pag. 96), ºi cu Rusia (1876).

Relaþiile externe ale României dupã obþinerea independenþei de

stat. Prin tratatele de pace de la San Stefano ºi Berlin, din anul 1878, a

fost recunoscutã independenþa de stat a României. Astfel, România a putut

sã stabileascã relaþii diplomatice cu alte state bazate pe suveranitate ºi

egalitate. Statul român a deschis primele reprezentanþe diplomatice, care

se numeau legaþii, în alte capitale sau a ridicat la nivel de legaþie fostele

agenþii diplomatice care funcþionau în þãrile respective. În anul 1878,

Austro-Ungaria, Rusia ºi Turcia au stabilit relaþii diplomatice cu România,

iar Italia, în 1879. Germania ºi alte þãri au condiþionat recunoaºterea

independenþei României de modificarea articolului 7 din Constituþie cu

privire la acordarea cetãþeniei române celor de altã religie decât cea creº-

tinã ºi de rãscumpãrarea de cãtre statul nostru a acþiunilor concernului

falimentar Strousberg. Independenþa României a fost recunoscutã de

Germania, Franþa ºi Anglia în anul 1880. Astfel, România a promovat mai

eficient acþiunile de politicã externã, în conformitate cu interesele sale

politice ºi economice. De exemplu, pentru a-ºi proteja economia de

concurenþa mãrfurilor din Austro-Ungaria, România a dorit sã negocieze,

în 1886, o nouã convenþie comercialã cu acest stat, ceea ce a determinat

un adevãrat rãzboi vamal între cele douã þãri.

La sfârºitul secolului al XIX-lea ºi la începutul celui urmãtor, România

trebuia sã þinã cont de raporturile dintre marile puteri. Teama de Rusia,

care ocupase sudul Basarabiei, în 1878, a determinat apropierea de

Germania ºi de Austro-Ungaria, devenind membrã a Triplei Alianþe în

anul 1883. Aceste mari puteri considerau România un avanpost în politica

lor de consolidare a poziþiilor în sud-estul Europei (doc. 2, pag. 96).

România a fost un factor de stabilitate în sud-estul Europei, implicându-se

în al doilea rãzboi balcanic, împotriva Bulgariei, numai în momentul în

care situaþia de la sud de Dunãre a devenit periculoasã pentru securitatea

þãrii. Prin tratatul de pace de la Bucureºti (1913), România a obþinut sudul

Dobrogei (Cadrilaterul) (doc. 3, pag. 96).

În condiþiile apropierii rãzboiului mondial, România ºi-a intensificat

acþiunile diplomatice pentru realizarea Marii Uniri. Prim-ministrul Ion

I.C. Brãtianu a negociat, în secret, cu Antanta (Franþa, Anglia, Italia ºi

Rusia) participarea la Primul Rãzboi Mondial alãturi de aceasta, obþinând,

în 1916, recunoaºterea drepturilor Românei asupra Transilvaniei, Bana-

tului ºi Bucovinei (doc. 4, pag. 96). Intratã în rãzboi dupã doi ani de

neutralitate, în 1916, România ºi-a îndeplinit obiectivul naþional. Pentru

aceasta, diplomaþia românã a acþionat în timpul rãzboiului (doc. 5, pag. 96)

ºi la Conferinþa de pace de la Paris (1919–1920) (doc. 6, pag. 96).

Vocabular

1886–1891 – „Rãzboi vamal” între

România ºi Austro-Ungaria.

1913 – România participã la al doilea

rãzboi balcanic.

1919–1920 – Desfãºurarea Confe-

rinþei de pace de la Paris.

Repere cronologice

1. Cautã informaþii suplimentare ºi

realizeazã trei fiºe biografice ale

unor personalitãþi implicate în poli-

tica externã a României, la sfârºitul

secolului al XIX-lea ºi la începutul

secolului al XX-lea.

2. *Exprimã un punct de vedere per-

sonal argumentat cu privire la efi-

cienþa/ineficienþa activitãþii diplo-

maþilor români la sfârºitul secolului

al XIX-lea ºi în primele decenii ale

secolului al XX-lea.

Teme de lucru

Titu Maiorescu (prim-ministru, 

ministru de Externe al României între

1912–1913, preºedinte al Conferinþei

de pace de la Bucureºti, 1913)
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� IV. Relaþiile internaþionale ���

Extrãdare: predare a unui condam-

nat sau a unui urmãrit cãtre alt stat,

conform unei convenþii internaþio-

nale.

Legaþie: reprezentanþã diplomaticã

a unui stat în strãinãtate, condusã

de un ministru, inferioarã în grad

unei ambasade.
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��� IV. Aplicaþii �

Conferinþã a Societãþii Naþiunilor

(1933)

Semnarea Pactului Înþelegerii Balcanice

(Atena, 1934)

Constituirea Micii Înþelegeri

A. Convenþia de alianþã defensivã între România ºi Cehoslavacia

(23 aprilie 1921)

(...) Regele României ºi preºedintele Cehoslovaciei au convenit înche-

ierea unei Convenþii defensive. (...)

Art. 1. În cazul unui atac neprovocat din partea Ungariei împotriva

uneia dintre Înaltele Pãrþi Contractante, cealaltã Parte se angajeazã sã

contribuie la apãrarea Pãrþii atacate. (...)

Art. 6. Convenþia de faþã va fi comunicatã Societãþii Naþiunilor.

B. Convenþia de alianþã defensivã încheiatã între România 

ºi Regatul Sârbo-Croato-Sloven (Iugoslavia) (7 iunie 1921)

(...) Regele României ºi Regele sârbilor, croaþilor ºi slovenilor au con-

venit încheierea unei Convenþii defensive. (...)

Art. 1. În cazul unui atac neprovocat din partea Ungariei sau a Bulgariei,

sau a acestor douã puteri, contra uneia dintre Înaltele Pãrþi Contractante,

cealaltã Parte se angajeazã sã contribuie la apãrarea Pãrþii atacate. (...)

Art. 6. Convenþia de faþã va fi comunicatã Societãþii Naþiunilor.

1

Instrucþiuni date de Ion I.C. Brãtianu delegaþiei României 

care negocia la Viena relaþiile cu U.R.S.S. (1924)

Veþi insista asupra faptului cã noi nu ne-am amestecat în afacerile interne

ale Rusiei ºi cã, întotdeauna, am refuzat sã intervenim pentru a ajuta pe

duºmanii ei, oferindu-le ample asigurãri asupra intenþiilor noastre paºnice.

Veþi mai declara cã noi suntem pregãtiþi sã reluãm cu ei relaþii normale ºi

amicale, dar cã, pentru aceasta, recunoaºterea frontierei este necesarã.

2

Pactul Înþelegerii Balcanice (9 februarie 1934)

Art. 1. Grecia, România, Turcia ºi Iugoslavia îºi garanteazã mutual sigu-

ranþa tuturor frontierelor lor balcanice.

Art. 2. Înaltele Pãrþi Contractante se obligã sã se sfãtuiascã asupra

mãsurilor de luat în faþa unor împrejurãri ce ar putea atinge interesele lor

aºa cum sunt definite prin prezentul acord. (...)

Art. 3. Prezentul acord (...) va fi deschis oricãrei alte þãri balcanice.

3

Discursul lui Nicolae Titulescu, 

despre politica externã a României (1934)

Izvorând din poruncile unitãþii naþionale, politica noastrã externã are

ca scop principal pãstrarea ei, iar ca metodã de lucru, coordonarea pro-

gresivã a acþiunii noastre cu aceea a statelor cu interes comun, pânã la

integrarea ei în grupuri internaþionale din ce în ce mai mari. De la naþio-
nal prin regional la universal, iatã lozinca României peste graniþã. 

4

Telegrama secretarului de stat american Cordell Hull, 

cãtre ambasadorul american la Londra, despre convorbirile

privind ieºirea României din rãzboiul cu Naþiunile Unite (1944)

Barbu ªtirbey a declarat cã (...) ar dori asigurãri de la Aliaþi în urmã-

toarele puncte: 1. Independenþa României sã fie menþinutã. 2. Drepturile

ei teritoriale sã fie respectate. 3. Sã i se acorde României statutul de cobeli-

gerant. 4. În cazul în care este atacatã de Bulgaria sau Ungaria, ea sã fie

ajutatã de Aliaþi.

5

� Precizeazã o asemãnare ºi o deo-

sebire dintre convenþiile semnate de

România în anul 1921 ºi explicã-le

pe baza a douã argumente istorice.

� Exprimã un punct de vedere perso-

nal cu privire la includerea articolu-

lui 6 în ambele convenþii semnate de

România în cadrul Micii Înþelegeri.

� Organizaþi o discuþie în clasã cu

tema Obiectivele României în rela-
þiile cu statul sovietic, pornind de la

documentul 2.

� Comenteazã fragmentul evidenþiat

din documentul 4.

� Analizeazã documentele 1–5 ºi pre-

cizeazã douã formule utilizate în

limbajul diplomatic ºi douã acþiuni

specifice activitãþii diplomaþilor.

� *Analizeazã documentele 3 ºi 4 ºi

argumenteazã cã acestea cuprind

aceleaºi principii de politicã externã

ale României.

� **Comparã documentele 1A, 1B ºi

4 ºi stabileºte un obiectiv de politicã

externã avut în vedere de România

în perioada interbelicã. 



2.C. România în relaþiile internaþionale 

în secolul al XX-lea

Principiile politicii externe a României dupã Marea Unire. În urma

semnãrii tratatelor de la Conferinþa de pace de la Paris (cu Germania,

Austria, Bulgaria, Ungaria ºi Turcia), graniþele României au fost recunos-

cute pe plan internaþional. Membrã a Societãþii Naþiunilor, România a

acþionat pentru menþinerea pãcii, stabilitãþii pe continent ºi în lume ºi

pentru pãstrarea statu-quo-ului teritorial. În perioada interbelicã, au fost

semnate tratate de alianþã cu diferite state (precum cel cu Franþa, din

anul 1926). De asemenea, au fost încheiate tratate ºi alianþe regionale cu

Polonia, Cehoslovacia ºi Regatul Sârbo-Croato-Sloven (din 1929, denu-

mit Iugoslavia). Cu ultimele douã, România a constituit, în anul 1921,

alianþa Mica Înþelegere (doc. 1A, 1B, pag. 98). Legãturile cu ceilalþi vecini

au fost afectate de politica revizionistã a acestora (doc. 2, pag. 98).

Pentru instituirea unui climat de colaborare internaþionalã, statul român

a semnat Pactul Briand-Kellogg, propus în 1928 de Franþa ºi S.U.A., de

interzicere a rãzboiului pentru rezolvarea diferendelor internaþionale; în

anul 1929, a semnat Protocolul de la Moscova, prin care România, U.R.S.S.,

Polonia ºi Letonia se angajau sã punã imediat în vigoare, în relaþiile dintre

ele, prevederile Pactului Briand-Kellogg; a participat, cu diferite propu-

neri, la pregãtirea Conferinþei asupra dezarmãrii (1926–1932) ºi la lucrã-

rile acesteia, la Geneva, în anii 1932–1935.

Politica externã a României în perioada 1930–1944. Chiar în con-

diþiile agravãrii relaþiilor internaþionale, în anii ’30 ai secolului al XX-lea,

România a continuat sã colaboreze cu toate statele. În anul 1933, Nicolae

Titulescu a elaborat textul documentelor cu privire la definiþia agresiunii

în relaþiile internaþionale. Legãturile diplomatice cu U.R.S.S. au fost

reluate în anul 1934, iar România a susþinut admiterea Uniunii Sovietice

în Societatea Naþiunilor. La iniþiativa statului român s-a realizat alianþa

cu Iugoslavia, Grecia ºi Turcia, Înþelegerea Balcanicã (1934) (doc. 3, 4,

pag. 98). În anul 1935, România a condamnat, prin vocea lui Nicolae

Titulescu, agresiunea Italiei împotriva Abisiniei.

Teritoriul românesc a fost vizat de Pactul Ribbentrop–Molotov, de la

23 august 1939, încheiat de Germania ºi U.R.S.S. În anul 1940, dupã ce

alianþele þãrii noastre au devenit inoperabile (Franþa a capitulat în faþa

Germaniei, Mica Înþelegere ºi Înþelegerea Balcanicã nu au mai putut

funcþiona), România s-a gãsit izolatã pe plan extern. În urma a douã

note ultimative, adresate la 26 ºi 28 iunie 1940, România a cedat Basarabia,

nordul Bucovinei ºi þinutul Herþa Uniunii Sovietice. Prin arbitrajul

Germaniei ºi al Italiei, la 30 august 1940, dictatul de la Viena obliga

România sã cedeze nord-vestul Transilvaniei Ungariei. La 7 septembrie

1940, România a cedat Bulgariei Cadrilaterul. Pentru a-ºi recupera teri-

toriile pierdute, statul român a intrat în rãzboiul antisovietic la 22 iunie

1941, eliberând provinciile ocupate de U.R.S.S. Continuarea rãzboiului

peste Nistru nu a fost susþinutã de cea mai mare parte a societãþii româ-

neºti. În condiþiile contraofensivei sovietice din anii 1943–1944, atât Ion

Antonescu, cât ºi regele Mihai I ºi opoziþia au iniþiat acþiuni diplomatice

la Ankara, Cairo, Stockholm, pentru ieºirea României din rãzboiul

împotriva Naþiunilor Unite (doc. 5, pag. 98). România a întors armele

împotriva Germaniei hitleriste, la 23 august 1944, ºi a semnat armistiþiul

cu Uniunea Sovieticã, la 12 septembrie 1944. Prin luptã, întregul teritoriu

al Transilvaniei a fost eliberat la 25 octombrie 1944.

Vocabular

1921 – Semnarea convenþiei cu

Polonia.

1926 – Semnarea tratatului de prie-

tenie dintre România ºi Franþa.

1930, 1931 – Nicolae Titulescu, pre-

ºedinte al Adunãrii Generale a

Societãþii Naþiunilor.

Repere cronologice

1. Pe grupe de lucru, realizaþi un afiº

cu fotografii ale unor miniºtri de

Externe sau diplomaþi români din

perioada 1918–1945, în care sã

înscrieþi ºi câte o acþiune de politicã

externã la care a participat fiecare.

2. *Cautã informaþii suplimentare

despre activitatea României în ca-

drul Micii Înþelegeri ºi a Înþelegerii

Balcanice ºi expune un punct de

vedere argumentat istoric despre

rolul acestor alianþe în pãstrarea

pãcii ºi a securitãþii regionale.

Teme de lucru

Nicolae Titulescu

(1882–1941)

�
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� IV. Relaþiile internaþionale ���

Diferend: neînþelegere între state,

pe plan internaþional.

Notã ultimativã: document diploma-

tic prin care un stat îi comunicã

altuia condiþiile irevocabile pe care

le pretinde în vederea rezolvãrii

unor litigii dintre ele.



��� IV. Studiu de caz �

*Voci ale diplomaþiei româneºti: 

de la Dimitrie Cantemir la Grigore Gafencu

1. Tratatul de alianþã 

dintre domnitorul Moldovei, 

Dimitrie Cantemir,

ºi þarul Rusiei, Petru cel Mare

(13/24 aprilie 1711)

Dimitrie Cantemir (...) a chibzuit

sã se trudeascã împreunã cu noi

pentru emanciparea poporului mol-

dav aflat sub stãpânirea sa (...) ºi

consfinþim urmãtoarele: 

Art. I. Luminatul prinþ al Moldo-

vei (...) cu oamenii de toate clasele,

de astãzi se va socoti sub apãrarea

Majestãþii Sale Imperiale. (...) 

Art. VI. Dupã vechile obiceiuri

ale Moldovei, toatã puterea statului

va fi în mâna domnitorului.

2. Instrucþiuni date lui Alexandru

Golescu-Negru pentru misiunea

sa diplomaticã la Paris 

(18/30 august 1848)

Rãmâi la Paris ºi obþine douã lu-

cruri necesare (...) revoluþiei noastre.

În primul rând, ne trebuie 50 000 de

puºti. (...) Pentru rãscumpãrarea

pãmânturilor trebuie o bancã naþio-

nalã cu un capital de 300 de mi-

lioane de piaºtri. (...) Te vei adresa

Bãncii Franþei, ca sã vezi dacã

acceptã sã ne acorde împrumutul. 

A.G. Golescu-Albu

Dimitrie Cantemir,

domnitor al Moldovei

(1693; 1710–1711)

�
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3. Amintirile lui Vasile Alecsandri despre misiunea sa diplomaticã

la Napoleon al III-lea (1859)

Împãratul Napoleon mã invitã a mã apropia de o hartã geograficã. (...)

– Vino, de-mi aratã configurarea provinciilor locuite de români! 

Atunci, i-am expus un curs întreg de geografie româneascã, arãtând

mai întâi Principatele Unite, apoi Banatul, Transilvania, Bucovina ºi

Basarabia ce le înconjoarã, apoi satele româneºti de pe malul drept al

Dunãrii, vorbind de omogenitatea poporului ce locuieºte aceste pãrþi. (...)

– Vedeþi, Sire, cât de întinsã e adevãrata Românie ºi ce Regat important

ar constitui cu cei 9 milioane de români, dacã Providenþa ar realiza visul

ºi aspiraþiile lor? Pus de o mânã puternicã în cumpãna politicii moderne,

el ar hotãrî pentru totdeauna soluþia atât de grea a chestiunii Orientului.

Activitãþi diplomatice româneºti 

în secolele al XVIII-lea–al XIX-lea

Domnitorul Moldovei, Dimitrie Cantemir, a fost o persona-

litate de seamã a diplomaþiei româneºti la începutul secolului al

XVIII-lea. El s-a aliat cu þarul Petru cel Mare al Rusiei, pentru

eliberarea Moldovei de sub suzeranitatea otomanã. Alianþa s-a

concretizat prin tratatul de la Luþk, din aprilie 1711. Oºtile

moldo-ruse au fost însã înfrânte de otomani la Stãnileºti, în iulie

1711, iar Dimitrie Cantemir a fost nevoit sã se refugieze în Rusia.

Pe baza cunoºtinþelor sale istorice ºi de relaþii internaþionale,

Dimitrie Cantemir a scris Istoria creºterii ºi descreºterii Curþii oto-

mane. Aceasta a fost folositã de numeroase cancelarii europene

ca bazã pentru iniþierea unor acþiuni de politicã externã.

În secolul al XIX-lea, activitatea diplomaþilor români a fost

orientatã spre realizarea unitãþii naþionale ºi a recunoaºterii inde-

pendenþei. În timpul revoluþiei de la 1848, emisari ai guvernului

revoluþionar din Þara Româneascã au fost trimiºi în strãinãtate

pentru a obþine recunoaºterea acestuia pe plan extern ºi spri-

jin în favoarea revoluþiei. Au întreprins acþiuni diplomatice

A.G. Golescu-Negru, la Paris, Dimitrie Brãtianu, la Pesta, Ion

Ghica, la Constantinopol, Ion Maiorescu, la Frankfurt.

În 1859-1861, oameni politici precum Ion Ghica ºi Vasile

Alecsandri s-au implicat în acþiuni vizând obþinerea din partea

marilor puteri garante a recunoaºterii dublei alegeri a lui

Alexandru Ioan Cuza ºi, apoi, a unirii depline. Aducerea prin-

þului strãin pe tronul României a necesitat tratative diplomatice,

purtate de Ion C. Brãtianu ºi Ion Bãlãceanu în Franþa ºi Prusia. 

În 1876, Ion C. Brãtianu, prim-ministru, ºi Mihail Kogãlniceanu,

ministru de Externe, dupã convorbirile cu þarul Rusiei la Livadia,

în Crimeea, au obþinut, pânã la urmã, în aprilie 1877, semnarea

convenþiei prin care se reglementa trecerea trupelor ruse pe pã-

mântul românesc ºi se garanta integritatea teritorialã a României.

Dupã rãzboi, la Congresul de pace de la Berlin, în 1878, aceºtia

au apãrat integritatea teritorialã a României. Ulterior, România

a semnat tratatul de alianþã cu Austro-Ungaria, în 1883.
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4. Cuvântarea ministrului de Externe român, Mihail Kogãlniceanu,

în Congresul de pace de la Berlin (20 iunie/1 iulie 1878)

Domnilor plenipotenþiari, noi credem cã, dupã dreptate, nicio parte a

teritoriului ei actual nu trebuie sã fie dezlipitã de la România. Reînapo-

ierea unei pãrþi din Basarabia cãtre Principatul Moldovei, prin tratatul din

1856, a fost un act de dreptate. (...) Nici la 1878, precum nici la 1812, nu

se poate cere României Basarabia. (...) România are încredere cã indepen-

denþa ei va fi recunoscutã definitiv ºi pe de-a întregul de cãtre Europa. 

5. Observaþiile lui Ion I.C. Brãtianu, ºeful delegaþiei României, 

în ºedinþa Consiliului Puterilor Aliate ºi Asociate, în privinþa

conþinutului Tratatului de pace cu Austria (31 mai 1919)

Formulez aceste observaþii, domnilor, nu numai în numele indepen-

denþei statului român, ci ºi în numele celor douã mari principii pe care

le reprezintã aceastã Conferinþã de pace. Unul dintre aceste principii,

privind pacea, ordinea, fraternitatea între populaþiile aceluiaºi stat, altul,

vizând egalitatea tuturor statelor mari ºi mici, în conformitate cu drep-

turile lor de legislaþie internã. Iatã de ce cer, în numele României, sã

nu i se impute condiþii pe care nu le-ar putea admite.

6. Nicolae Titulescu, în 1937,

despre legãturile externe 

ale României în perioada în care 

a fost ministrul Afacerilor Strãine

Am dorit sã apãr frontierele noas-

tre eficient; de aici Pactul de orga-

nizare a Micii Înþelegeri ºi Pactul

Înþelegerii Balcanice. (...) Am des-

chis ºi legaþii în statele scandinave,

baltice ºi în (...) America de Sud.

Voci ale diplomaþiei româneºti în secolul al XX-lea

La sfârºitul secolului al XIX-lea ºi la începutul secolului al

XX-lea, politica externã a României a continuat sã fie orientatã

spre îndeplinirea obiectivului naþional, Marea Unire. Ion I.C.

Brãtianu s-a implicat în încheierea unor convenþii politice ºi

militare avantajoase cu Antanta, în 1916. Dupã realizarea Marii

Uniri, membrii delegaþiei române la Conferinþa de pace de la

Paris (1919–1920) au susþinut interesele României. De exemplu,

Ion I.C. Brãtianu s-a opus includerii în tratatul de pace cu

Austria a unor prevederi referitoare la minoritãþi, care atentau

la suveranitatea statului, arãtând cã România respectã toate

drepturile cetãþenilor sãi, indiferent de origine etnicã.

În perioada interbelicã, o pleiadã de diplomaþi s-au remarcat

în activitatea diplomaticã, în întâlniri bilaterale sau în conferinþe

internaþionale. Take Ionescu a participat activ la constituirea

Micii Înþelegeri, iar I.G. Duca, Grigore Gafencu, Raoul Bossy,

Vasile Stoica ºi alþii au desfãºurat diferite activitãþi diplomatice

în capitale ca Paris, Londra, Roma, Sofia, Ankara etc. Nicolae

Titulescu s-a preocupat de consolidarea rolului Societãþii Naþiu-

nilor, de întãrirea alianþelor regionale ºi a pãcii.

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, intrarea României în sfera

de influenþã sovieticã a fãcut ca unii foºti diplomaþi sã fie nevoiþi

sã trãiascã în exil. Ei însã au luptat pentru ca România sã fie

inclusã în planurile de unificare europeanã, dupã eliberarea

din sfera de influenþã sovieticã. Unul dintre foºtii diplomaþi care

au acþionat pentru aceasta a fost Grigore Gafencu (fost ministru

de Externe al României în perioada 1938–1940). Astfel, a fost înte-

meiatã, în 1948, Gruparea Româneascã pentru Europa Unitã,

avându-l pe Grigore Gafencu în fruntea ei.

Grigore Gafencu

(1892–1957)

7. Grigore Gafencu, 

despre necesitatea unificãrii

Europei (1952)

Mulþi europeni au conceput

Europa unitã fãrã noi, cei aflaþi sub

dominaþie sovieticã. Dar aceasta (...)

sporea dorinþa mea de a lupta

pentru cauza pe care o apãrasem

dintotdeauna, folosind numele pe

care mi-l fãcusem în Europa.

Temã de lucru

*Comparã activitatea diplomaticã

din secolul al XIX-lea cu cea din

secolul al XX-lea ºi precizeazã

douã asemãnãri ºi douã deose-

biri între cele douã etape.
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Declaraþia Partidului Muncitoresc Român (aprilie 1964)

Nu existã ºi nu poate exista un partid „pãrinte” ºi un „partid-fiu”, partide

„superioare” ºi partide „subordonate”, dar existã marea familie a partidelor

comuniste ºi muncitoreºti egale în drepturi. (...) Niciunui partid nu-i este îngãduit

a trece peste capul conducerii de partid dintr-o þarã sau alta ºi cu atât mai mult

nu-i este îngãduit a face apeluri la înlãturarea (...) conducerii unui partid.

1

Respingerea „planului Valev” de cãtre conducerea României (1964)

În unele þãri prietene, sunt emise cu insistenþã pãreri potrivit cãrora adân-

cirea colaborãrii economice dintre statele socialiste (...) ar trebui „sã depãºeascã

barierele naþionale”. (...) România a respins cu fermitate aceste propuneri,

deoarece, aºa cum se subliniazã în Declaraþia plenarei lãrgite a C.C. al P.M.R.

din aprilie 1964, asemenea forme ºi mãsuri contravin principiilor care stau la baza

relaþiilor dintre þãrile socialiste, respectarea strictã a independenþei ºi suvera-

nitãþii naþionale, egalitatea în drepturi, avantajul reciproc, întrajutorarea tovã-

rãºeascã, neamestecul în treburile interne, respectarea integritãþii teritoriale.

2

Punctul de vedere exprimat de Alexandru Bârlãdeanu 

în ºedinþa Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 

cu privire la evenimentele din Cehoslovacia (1968)

Ceea ce s-a întâmplat azi-noapte în Cehoslovacia [demonstreazã cã] este vorba

despre o mare putere împotriva cãreia dacã te opui, te aºteaptã aceastã neno-

rocire. Aceastã situaþie îl aºteaptã pe cel care gândeºte altfel ºi în primul rând

pe noi. (...) Cele ce se întâmplã în Cehoslovacia aruncã socialismul în urmã

cu 20 de ani, compromit ideile pentru care luptã popoarele, ideile socialismului.

3

Relaþiile cu S.U.A. la finalul anilor ‘80

A. Scrisoarea preºedintelui S.U.A., Ronald Reagan, cãtre preºedintele

României, Nicolae Ceauºescu (26 ianuarie 1988)

Stimate domnule preºedinte, existã o îngrijorare crescândã în S.U.A., în ceea

ce priveºte (...) situaþia drepturilor omului în România, (...) în legãturã cu liber-

tatea religioasã, (...) condiþiile economice ºi exprimarea opiniilor politice.

Oficialitãþile americane au avut numeroase discuþii referitoare la aceste

probleme cu membrii guvernului dumneavoastrã.  

B. Rãspunsul lui Nicolae Ceauºescu, la scrisoarea preºedintelui S.U.A.,

Ronald Reagan (12 februarie 1988)

Am fost surprins cã în mesajul dumneavoastrã vã referiþi la aºa-numitele

probleme economice, umanitare, religioase ºi altele. (...) Doresc sã vã spun cã

toate aceste probleme se referã la politica internã a þãrii noastre ºi în niciun caz

nu pot face obiectul discuþiilor dintre România ºi S.U.A. (...) Noi am creat în

România un sistem de democraþie lãrgitã, care asigurã participarea (...) popo-

rului la conducere, un sistem incomparabil superior (...) celui din S.U.A.

4

� Analizeazã contextul internaþional din anul 1964 ºi

explicã fiecare atitudine a comuniºtilor români faþã de

problemele abordate în documentele 1 ºi 2.

� Studiazã imaginile de mai sus ºi documentele 1 ºi 3

pentru a preciza dacã în politica externã a României

a existat/nu a existat continuitate în anii 1964–1987.

� Menþioneazã principiile de politicã externã aplicate

de comuniºtii români începând din anul 1964.

� Pornind de la documentele 3, 4A ºi 4B, organizeazã

o discuþie în clasã cu tema Politica externã a României

din timpul lui Nicolae Ceauºescu, de la liberalizare
la izolare.

� *Analizeazã conþinutul scrisorilor dintre Ronald Reagan

ºi Nicolae Ceauºescu ºi exprimã-þi un punct de vedere

argumentat despre atitudinea fiecãruia dintre ei.

� **Comparã punctele de vedere exprimate de Ronald

Reagan ºi Nicolae Ceauºescu în legãturã cu proble-

mele abordate ºi, utilizând cunoºtinþele anterioare de

istorie, realizeazã un scurt comentariu cu titlul Anii ’80,
precaritatea dialogului Est-Vest în România.

Nicolae Ceauºescu 

ºi Charles de Gaulle

(1968)

Aspect din timpul 

Conferinþei de la Helsinki

(1975)

Întâlnirea dintre Nicolae Ceauºescu

ºi Mihail Gorbaciov

(Bucureºti, 1987)
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3. România în perioada „Rãzboiului rece”

România în relaþiile internaþionale, în perioada maximei confrun-

tãri din timpul Rãzboiului rece. Intratã în sfera de influenþã sovieticã,

România nu a mai putut desfãºura, dupã 1945, legãturile tradiþionale de

politicã externã avute în perioada interbelicã. Prin tratatul de pace, semnat

la Conferinþa de la Paris, la 10 februarie 1947, se recunoºtea anularea

dictatului de la Viena, din 1940, dar se consfinþea juridic ocuparea

Basarabiei, nordului Bucovinei ºi a þinutului Herþa de cãtre U.R.S.S.

România a devenit membrã a Organizaþiei Naþiunilor Unite în anul 1955.

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, U.R.S.S. a impus României orien-

tarea politicii sale externe mai cu seamã cãtre Est ºi restrângerea relaþiilor

cu lumea occidentalã la minimum. 

Statul român a devenit, în 1949, membru fondator al Consiliului de

Ajutor Economic Reciproc (organizaþia economicã a þãrilor comuniste,

C.A.E.R.), cu sediul la Moscova, ºi a Organizaþiei Tratatului de la

Varºovia, creatã în 1955, alianþa militarã a statelor comuniste satelite ale

Uniunii Sovietice, opusã N.A.T.O. Abia la câþiva ani dupã moartea lui

Stalin, Gheorghe Gheorghiu-Dej a început sã promoveze o politicã

de distanþare faþã de U.R.S.S., mai ales dupã 1958, când trupele sovietice

au fost retrase din România. Însã nu s-a pus niciodatã problema sã fie

pãrãsite C.A.E.R. ºi Organizaþia Tratatului de la Varºovia. Totuºi, con-

ducãtorii comuniºti doreau atât sã nu fie schimbaþi de sovietici cu alþii, cât

ºi o mai mare libertate de miºcare. De aceea, România s-a pronunþat,

în anul 1964, pentru limitarea amestecului U.R.S.S. în treburile interne ale

altor þãri comuniste, pe fondul neînþelegerilor dintre sovietici ºi chinezi

(doc. 1, pag. 102). Tot în 1964, România a condamnat ºi planul Valev,

de integrare economicã a þãrilor socialiste, prin care se propunea ca zone

din sud-estul României, nord-estul Bulgariei ºi pãrþi din U.R.S.S. sã

se specializeze în producþia agricolã (doc. 2, pag. 102). Statul român a

început sã dezvolte relaþii ºi cu þãri democratice din Occident.

Politica externã a României în perioada destinderii ºi a coexis-

tenþei paºnice. Dupã încheierea crizei rachetelor sovietice din Cuba

(1962), care adusese omenirea pe marginea conflictului nuclear, a urmat

perioada coexistenþei paºnice dintre þãrile comuniste ºi cele democratice.

În aceastã etapã, România, dupã venirea la putere a lui Nicolae Ceauºescu

în 1965, a continuat politica lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, de distanþare

de linia sovieticã, dar de menþinere în tabãra comunistã. Statul român ºi-a

extins colaborarea cu þãrile occidentale ºi a stabilit relaþii diplomatice cu

Republica Federalã Germania (1967). Nicolae Ceauºescu a efectuat vizite

în S.U.A., Franþa, Marea Britanie etc., iar mulþi ºefi de stat (Charles de

Gaulle – preºedintele Franþei –, Richard Nixon – preºedintele S.U.A.) au

vizitat România. Nicolae Ceauºescu a fost apreciat pentru atitudinea sa,

mai ales dupã ce, în 1968, conducerea României a condamnat intervenþia

militarã a armatelor Tratatului de la Varºovia în Cehoslovacia, pentru a

înlãtura conducerea comunistã adeptã a unor reforme (doc. 3, pag. 102).

România a devenit membrã a Bãncii Mondiale ºi a Fondului Monetar

Internaþional, din 1972, ºi a semnat, în 1975, Actul final al Conferinþei

pentru Securitate ºi Cooperare în Europa, de la Helsinki.

Din 1985, Mihail Gorbaciov a preluat conducerea în U.R.S.S., des-

chizându-se dialogul Est-Vest. Însã politica rigidã promovatã de Nicolae

Ceauºescu a dus la izolarea României pe plan extern. 

Banca Mondialã: instituþie financiarã,

creatã în 1945, pentru sprijinirea

þãrilor în curs de dezvoltare.

Fondul Monetar Internaþional: or-

ganism înfiinþat în 1945, cu scopul

realizãrii cooperãrii internaþio-

nale pe plan monetar. 

Vocabular

1949 – România devine membru

fondator al C.A.E.R.

1955 – România devine membrã a

O.N.U.

1975 – Semnarea Actului final al

Conferinþei pentru Securitate ºi

Cooperare în Europa.

Repere cronologice

1. Cautã informaþii suplimentare ºi

realizeazã un eseu, de aproxima-

tiv 250 de cuvinte, cu tema Relaþiile
României cu statele europene în
perioada Rãzboiului rece.

2. *Realizeazã, împreunã cu 3–4 co-

legi, o investigaþie despre politica

externã a României în anii 1981–

1989, care sã cuprindã mãrturii

ale membrilor familiei voastre care

au trãit în perioada respectivã,

declaraþii oficiale, comentarii din

presa vremii etc.

Teme de lucru

Nicolae Ceauºescu, la o întâlnire 

a conducãtorilor statelor comuniste

(1986)
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*Diplomaþia româneascã, între Tratatul de la Varºovia 

ºi Uniunea Europeanã

1. Poziþia României, 

exprimatã în cadrul Organizaþiei

Tratatului de la Varºovia (1968)

La întâlnire, alte delegaþii ale þã-

rilor membre ale Organizaþiei Tra-

tatului de la Varºovia au urmãrit

[ca] armatele sã fie supuse unui

comandament ºi sã devinã parte

a unei armate unice, iar delegaþia

noastrã cerea un comandament unit

al armatelor naþionale ale þãrilor

participante. Suntem pentru un co-

mandament care sã coordoneze ac-

tivitatea armatelor naþionale.

2. Amintirile diplomatului

Valentin Lipatti, 

despre negocierile, din anul

1973, pentru pregãtirea Actului

final de la Helsinki al Conferinþei

pentru Securitate 

ºi Cooperare în Europa

În paralel cu munca de negociere

ºi redactare a Declaraþiei de prin-

cipii, ne-am concentrat eforturile

ca sã se examineze ºi propunerile

româneºti. Astfel, a fost examinat

documentul românesc numit Mãsu-
rile care sã facã efectivã nerecurge-
rea la forþã sau la ameninþarea cu
forþa ºi un proiect elveþian privind

elaborarea unei metode de regle-

mentare paºnicã a diferendelor

dintre state în Europa.

Vizita preºedintelui american 

Richard Nixon la Bucureºti (1969)

3. Poziþia României faþã de adoptarea 

documentului final al Conferinþei 

pentru Securitate ºi Cooperare în Europa (1989)

Delegaþia românã nu îºi asumã niciun angajament de a îndeplini acele

prevederi din documentul  final la care a prezentat amendamente care nu

au fost acceptate ºi pe care le considerã necorespunzãtoare. (…) România

reafirmã poziþia sa (...) cã toate prevederile acestui document vor trebui

aplicate în cadrul constituþional, al legalitãþii ºi reglementãrilor interne

din fiecare þarã, al tradiþiilor ºi condiþiilor sale specifice.

Diplomaþia româneascã în perioada comunistã

În prima etapã a Rãzboiului rece, diplomaþia româneascã a

avut puþine posibilitãþi de a se manifesta autonom faþã de poziþia

blocului comunist, impusã de sovietici, în problemele interna-

þionale. Pe plan economic, România a fãcut parte din Consiliul

de Ajutor Economic Reciproc, din anul 1949. România a fost

membru fondator al Organizaþiei Tratatului de la Varºovia în

anul 1955, alianþã militarã a statelor comuniste est-europene

aflate în sfera de influenþa a U.R.S.S. În cadrul acesteia, poziþia

României a început sã difere de cea sovieticã, din anul 1968.

Astfel, dupã ce armatele sovieticã ºi ale altor þãri membre au

intervenit în Cehoslovacia ºi au înlãturat conducerea comunistã

reformatoare, pe teritoriul României nu s-au mai desfãºurat apli-

caþii militare comune ale Organizaþiei Tratatului de la Varºovia.

Din anii ’60 ai secolului trecut, delegaþiile României la Orga-

nizaþia Naþiunilor Unite, ca ºi în alte reuniuni internaþionale,

începeau sã exprime puncte de vedere diferite faþã de alte

state din lagãrul comunist (de exemplu, în anul 1967, România

a pãstrat relaþiile diplomatice cu Israelul, dupã rãzboiul

arabo-israelian). 

În anii ’70, diplomaþia româneascã s-a remarcat prin o serie

de propuneri în reuniuni internaþionale menite sã aducã destin-

derea pe continentul european ºi în lume, aºa cum s-a întâmplat

în cadrul negocierilor cu privire la redactarea Actului final de la

Helsinki al Conferinþei pentru Securitate ºi Cooperare în

Europa. Schimbarea poziþiei diplomaþiei româneºti s-a realizat

în anii ’80, în contextul transformãrilor de pe plan internaþional,

dupã realizarea destinderii între Est ºi Vest. Spre sfârºitul de-

ceniului al IX-lea al secolului trecut, atitudinea lui Nicolae

Ceauºescu asupra problemelor internaþionale a influenþat ne-

gativ activitatea diplomaþiei româneºti, aºa cum s-a întâmplat la

lucrãrile reuniunii de la Viena a Conferinþei pentru Securitate ºi

Cooperare în Europa, din 1989.

Sfârºitul Rãzboiului rece a adus autodizolvarea Consiliului

de Ajutor Economic Reciproc ºi a Organizaþiei Tratatului de la

Varºovia, în anul 1991. 
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4. Strategia post-aderare a României 

pentru perioada 2007–2013

În prezent, Uniunea Europeanã (U.E.) parcurge o etapã de redefinire a

identitãþii ºi a coeziunii sale interne. (…) Pornind de la realitãþile actuale

ale Uniunii, cea mai bunã abordare a poziþionãrii României va urmãri

(…) participarea activã ºi eficientã la toate procesele formale/informale

la nivel comunitar/interguvernamental ºi soluþionarea problemelor

interne, în acelaºi timp ºi în corelare cu preluarea reformelor comunitare.

(…) România va promova o orientare a Uniunii spre exterior, spre

provocãrile globalizãrii, în vederea construirii unei Uniuni dinamice,

capabile de adaptare, unitare ºi puternice în toate domeniile: economic,

relaþii externe ºi securitate.

5. Cronologia relaþiilor România–U.E.

1 februarie 1993 România a semnat Acordul de asociere la

Uniunea Europeanã (U.E.)

1 februarie 1995 A intrat în vigoare Acordul de asociere a

României la U.E.

Iunie 1995 România a prezentat cererea oficialã de

aderare la U.E.

Decembrie 1999 Consiliul European de la Helsinki a decis des-

chiderea negocierilor de aderare cu România

ºi cu alte ºase state candidate

16–17 decembrie 2004 Consiliul European de la Bruxelles din 16–17

decembrie 2004 a confirmat încheierea nego-

cierilor de aderare cu România

25 aprilie 2005 România a semnat, alãturi de Bulgaria, Tra-

tatul de Aderare la U.E., la Luxemburg

1 ianuarie 2007 România a devenit membru cu drepturi

depline al U.E.

Diplomaþia româneascã dupã anul 1989

Dupã încheierea Rãzboiului rece, statul român ºi-a reorientat

politica externã cãtre þãrile occidentale, cu care avusese relaþii

bune înainte de al Doilea Rãzboi Mondial. În acelaºi timp,

România a dorit sã pãstreze relaþii bune cu toate statele lumii.

Cu diferite þãri, România a semnat tratate de prietenie ºi cola-

borare (inclusiv cu statele vecine, Ungaria ºi Ucraina, în anul

1997). Activitatea diplomaticã a României din cadrul Organiza-

þiei Naþiunilor Unite, Organizaþiei pentru Securitate ºi Coope-

rare în Europa ºi din alte foruri internaþionale a fost orientatã

spre consolidarea pãcii, securitãþii ºi colaborãrii în lume.

Unul dintre obiectivele de politicã externã a României a fost

cel al aderãrii la Uniunea Europeanã (U.E.). Începute în anul

1999, negocierile diplomatice au abordat numeroase domenii

(economie, concurenþã, fiscalitate, justiþie, afaceri interne etc.).

Acestea au fost încheiate în luna decembrie 2004, iar aderarea

României la U.E. s-a realizat la 1 ianuarie 2007.

Pe plan militar, obiectivul României, la sfârºitul secolului

al XX-lea ºi la începutul celui de-al XXI-lea, a fost aderarea la

NATO, alianþa militarã nord-atlanticã. Reprezentanþi ai Armatei

României au desfãºurat acþiuni specifice diplomaþiei militare,

statul român fiind admis în NATO, în anul 2004.

Summitul NATO în cadrul cãruia

România a fost admisã în alianþã

ªedinþa solemnã de semnare 

a Tratatului de aderare 

la U.E. a României

Teme de lucru

1. *Studiazã documentul 1 ºi explicã

un motiv pentru atitudinea României

în cadrul Organizaþiei Tratatului de

la Varºovia în anul 1968.

2. *Analizaþi, pe grupe de lucru, docu-

mentele 2–3 ºi realizaþi o discuþie

în clasã cu tema Poziþia diplomaþiei

româneºti în anii '70–'80 ai se-

colului al XX-lea, continuitate sau

schimbare?

3. *Pe baza documentului 4 ºi a cro-

nologiei relaþiilor România–U.E.,

realizaþi un eseu de aproximativ o

jumãtate de paginã, în care sã uti-

lizaþi, în ordine logicã/cronologicã,

urmãtorii termeni istorici: Uniunea

Europeanã, 1989, tratat, negocieri,

Consiliul European, asociere.



��� IV. Evaluare �

� Acum ºtii:

� Sã caracterizezi principalele etape

ale evoluþiei relaþiilor internaþionale

ale statelor din spaþiul românesc,

în Evul Mediu ºi la începuturile mo-

dernitãþii.

� Sã evidenþiezi aspectele pozitive ºi

de progres din cadrul relaþiilor ex-

terne ale României în a doua jumã-

tate a secolului al XIX-lea.

� Sã prezinþi în context european

evoluþia politicii externe a României

în secolul al XX-lea.

� Sã formulezi judecãþi proprii cu pri-

vire la deciziile de politicã externã

ale statului român în secolul al XX-lea.

� Citeºte:

Boca, I., 1956 – un an de rupturã,

Bucureºti, 2001.

Busek, E., Uniunea Europeanã, drumul
spre rãsãrit, Iaºi, 2005.

Denize, E., ªtefan cel Mare, dimen-
siunea internaþionalã a domniei,
Bucureºti, 2006.

Haynes, R., Politica României faþã de
Germania, Iaºi, 2003.

Stiles, A., Imperiul Otoman, 1450–
1700, Bucureºti, 2002.

Tismãneanu, V., Reinventarea politicu-
lui. Europa rãsãriteanã de la Stalin
la Havel, Bucureºti, 1999.

� Viziteazã paginile web:

www.infoeuropa.ro

www.ena.lu (paginã web de istorie

europeanã)

Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare

I. Pe grupe de lucru, citiþi cu atenþie documentele de mai jos, apoi rãspundeþi

cerinþelor.

A. Nota Ministerului de Externe al României (ianuarie 1876)

…A fost un timp când þara noastrã era un câmp deschis pentru lupte ºi bã-

tãlii; dar acest câmp a fost îngrãdit pentru totdeauna de cãtre garanþia colectivã

a Marilor Puteri. Într-adevãr, tratatul de la Paris (...) a fãcut din România o

þarã de nepãtruns pentru acþiunea diferitelor puteri strãine. Separatã de Turcia

ºi nefãcând în niciun fel parte integrantã din Imperiul Otoman, aºa cum îi place

Sublimei Porþi sã pretindã, þara noastrã a rãmas neutrã, ºi, în toate împre-

jurãrile, guvernul princiar a avut drept devizã (...) neutralitatea ºi pãstrarea

ordinii, aceste douã condiþii esenþiale care-i sunt impuse de tratate ºi care fac

din România, Belgia Orientului.

B. Tratatul de pace de la Berlin (1/13 iulie 1878)

Art. 43. Înaltele pãrþi contractante recunosc independenþa României

legând-o de condiþiunile expuse în urmãtoarele douã articole.

Art. 44. În România, deosebirea credinþelor religioase ºi a confesiunilor

nu va putea fi opusã nimãnui ca un motiv de excludere sau de incapacitate

în ceea ce priveºte bucurarea de drepturi civile ºi politice, admiterea în sar-

cini publice, funcþiuni ºi onoruri sau exercitarea diferitelor profesiuni (…).

Art. 45. Principatul României retrocedeazã maiestãþii sale, Împãratului

Rusiei, porþiunea teritoriului Basarabiei despãrþitã de Rusia în urma Tratatului

de la Paris din 1856 (...).

Art. 46. Insulele formând Delta Dunãrii, precum ºi Insula ªerpilor, sand-

geacul Tulcei, cuprinzând districtele Chilia, Sulina, Mahmudia, Isaccea, Tulcea,

Mãcin, Babadag, Hârºova, Constanþa, Medgidia sunt întrupate cu România.

1. Selectaþi, în documentul A, un element de imagine a României în plan

european.

2. Precizaþi contextul istoric la care se referã primul enunþ din documentul A.

3. Evidenþiaþi deosebirile de statut internaþional, prezente în cele douã

documente.

4. Prezentaþi prevederile de ordin teritorial cuprinse în documentul B.

FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup

I. Indicã cel puþin o acþiune de politicã externã susþinutã de Mircea cel

Bãtrân, Vlad Þepeº, ªtefan cel Mare, Mihai Viteazul, Carol I, Ferdinand I.

II. Defineºte fiecare dintre termenii urmãtori, apoi realizeazã, cu ajutorul lor,

o prezentare a relaþiilor internaþionale ale României în a doua jumãtate

a secolului al XIX-lea: crizã orientalã, puteri garante, legaþie, convenþie,
tratat defensiv.

III. Citeºte cu atenþie textul de mai jos, apoi rãspunde cerinþelor.

Tratatul de la Adrianopol (1829)

Principatele Moldovei ºi Valahiei sunt supuse suzeranitãþii Sublimei Porþi

prin capitulaþii speciale, iar Rusia a luat asupra sa garantarea prosperitãþii lor.

Din acest motiv, prin prezentul tratat li se întãresc toate drepturile ºi prero-

gativele acordate (...). Acestor principate li se acordã libertatea religioasã,

deplina securitate, conducerea autonomã ºi dreptul la comerþ fãrã piedici.

1. Indicã în text trei elemente care definesc statutul politico-juridic al Princi-

patelor, în anul 1829.

2. Prezintã alte douã tratate internaþionale, încheiate în perioada 1849–

1859, care vizau statutul internaþional al Principatelor.

�

�
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(Bucureºti)



Studiind acest capitol, îþi

vei dezvolta urmãtoarele

competenþe:

� Construirea unor explicaþii ºi argumente

intra- ºi multidisciplinare cu privire la

evenimente ºi procese istorice.

� Compararea surselor istorice în vederea

stabilirii credibilitãþii ºi a validitãþii infor-

maþiilor conþinute de acestea.

� Integrarea cunoºtinþelor dobândite în

medii non-formale de învãþare în ana-

liza fenomenelor studiate.

��

Religia ºi viaþa

religioasã

Capitolul V
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���V. Aplicaþii �

Catedrala din Reims 

(Franþa)

Biserica Sfânta Sofia 

din Constantinopol (Istanbul, Turcia)

Biserica mãnãstirii Suceviþa

(România)

Raoul Glaber, despre construirea de locaºuri de cult 

în Europa apuseanã (secolul al XI-lea)

Mai peste tot ºi mai cu seamã în Italia ºi în Galia au fost construite noi

biserici, cu toate cã cele mai multe erau foarte bine ridicate, însã exista dorinþa,

în sânul fiecãrei comunitãþi creºtine, de a-ºi construi o bisericã mai mare ºi mai

frumoasã decât a altora. Parcã întreaga lume s-ar fi scuturat ºi îºi lepãda

vechiul veºmânt, îmbrãcându-se peste tot în mantia albã a bisericii. Aproape

toate bisericile episcopale, mãnãstirile închinate diverºilor sfinþi ºi chiar micile

locaºuri de la sate au fost reconstruite ºi înfrumuseþate de credincioºi. 

1

Actul de întemeiere a Mitropoliei Ungro-Vlahiei 

(1359)

...Marele voievod ºi domn a toatã Ungro-Vlahia, întru Duhul Sfânt prea ade-

vãratului fiu al smereniei noastre, domnul Alexandru, împins de un gând cucer-

nic ºi arãtând multã dragoste, supunere ºi ascultare cãtre Sfânta (...) Bisericã,

a cerut nu odatã, ci de mai multe ori prin scrisorile sale, ºi s-a rugat de smere-

nia noastrã ºi de dumnezeiescul sinod de lângã dânsa, ca sã fie de acum ºi în

viitor întreaga lui stãpânire ºi cârmuire sub jurisdicþia ºi conducerea preasfintei

mari Biserici a lui Dumnezeu, cea de sub pãstorirea noastrã, ºi sã primeascã un

arhiereu hirotonisit de smerenia noastrã (...) ºi sã-l aibã pe acesta legiuit pãstor

a toatã Ungro-Vlahia. (...) Pentru aceasta a ºi chemat acum câtva timp pe apro-

piatul sãu, prea sfinþitul mitropolit de Vicina, Iachint, (...) care se aratã a fi foarte

bine primit de un asemenea mare voievod, în Biserica a toatã Ungro-Vlahia. 

2

Întemeierea episcopiilor din Moldova 

În vremea domniei lui Alexandru cel Bun, în anul 1408, a fost întemeiatã

Episcopia Romanului, care îi avea sub ascultare pe credincioºii din þinuturile

de sud ale Moldovei, denumite Þara de Jos. ªtefan cel Mare, care s-a implicat

în organizarea Bisericii pentru întãrirea autoritãþii domniei, a întemeiat, în anul

1471, Episcopia Rãdãuþilor. Acestor douã episcopii li s-a adãugat, în anii

1597–1598, cea de-a treia de pe teritoriul Moldovei ºi anume cea de la Huºi.

(dupã ªtefan ªtefãnescu, Istoria medie a României)

3

� Pe baza documentului 1 ºi a cunoºtinþelor de la orele de istorie ºi de religie,

prezintã contextul social-politic al construcþiei locaºurilor de cult din Europa

apuseanã, dupã anul 1000.

� Prin utilizarea ºi a altor surse istorice (albume, lucrãri istorice, reþeaua

internet etc.), stabileºte credibilitatea documentului 1. 

� Pe grupe de lucru de câte 3–4 elevi, prezentaþi un punct de vedere al întregii

grupe despre rolul întemeierii Mitropoliei Ortodoxe a Þãrii Româneºti în

procesul de consolidare a acestui stat medieval, pornind de la documentul 2.

� *Organizeazã o discuþie în clasã, pe baza documentelor 2 ºi 3 ºi a cunoº-

tinþelor din anii anteriori, cu tema Relaþia dintre Bisericã ºi Domnie în secolele

al XIV-lea–al XVI-lea, continuitate sau schimbare?

� Realizeazã o investigaþie ºi precizeazã numele ctitorului/ctitorilor unui locaº

de cult din localitatea în care trãieºti, iar dacã existã o inscripþie care atestã

momentul respectiv, copiazã conþinutul ei ºi prezintã-l în faþa clasei. 

� Pornind de la imaginile de la paginile 108–109 ºi pe baza unor informaþii

suplimentare, realizeazã un eseu despre istoria locaºurilor de cult respective.



1. Biserica ºi ºcoala în Evul Mediu 

ºi la începuturile modernitãþii

1.A. Construcþie ecleziasticã ºi implicare laicã

în Evul Mediu

Raporturile dintre Bisericã ºi societatea laicã în Evul Mediu. Lumea

europeanã a Evului Mediu s-a caracterizat prin raporturile strânse dintre

societatea laicã ºi instituþia ecleziasticã. În Imperiul Bizantin, împãraþii au

susþinut Biserica Ortodoxã. Astfel, în secolul al VI-lea, împãratul Iustinian

(527–565) a ctitorit marea bisericã Sfânta Sofia, de la Constantinopol. În

Apusul Europei, în jurul anului 1000 ºi în secolele urmãtoare, în condi-

þiile dezvoltãrii oraºelor ºi a consolidãrii statelor, au fost ridicate biserici,

mãnãstiri, catedrale, în stilurile romanic ºi gotic (de exemplu, biserica

abaþiei de la Cluny, în stil romanic, sau catedrala de la Amiens, în stil gotic),

iar implicarea comunitãþilor locale a fost puternicã (doc. 1, pag. 108). 

Implicarea laicã în viaþa Bisericii, în Evul Mediu românesc. Încã

din secolele al X-lea–al XIV-lea, implicarea laicã în sprijinirea Bisericii

s-a manifestat prin ctitoriile cneziale ca, de pildã, biserica din Streisângeorgiu,

de pe moºia cneazului Bâlea (secolul al XII-lea), cea de la Densuº, cea de

la Sântã Mãrie-Orlea (ctitoritã de cnezii din familia Cândea), biserica din

Leºnic (ridicatã de cneazul Dobre Românul) etc. 

Legitimarea statelor medievale româneºti s-a realizat ºi prin recunoaº-

terea oficialã a mitropoliilor acestora de cãtre Patriarhia de la Constantinopol.

În Þara Româneascã, Basarab I ºi Nicolae Alexandru au întreprins demer-

suri în urma cãrora a fost recunoscutã Mitropolia Ungro-Vlahiei, înteme-

iatã la Curtea de Argeº, în 1359 (doc. 2, pag. 108). Domnitorul Vladislav

Vlaicu (1364–1377) a sprijinit întemeierea celei de-a doua mitropolii a

Þãrii Româneºti, la Severin, în 1370. Tot în timpul lui Vladislav Vlaicu

a fost inauguratã prima mãnãstire, la Vodiþa, care a funcþionat potrivit

regulilor de la Muntele Athos, organizatã de cãlugãrul Nicodim, venit de

la sud de Dunãre.

Mitropolia Ortodoxã a Moldovei a fost întemeiatã în timpul domni-

torului Petru I Muºat (1375–1391), în 1387, dar a fost recunoscutã de Pa-

triarhia de la Constantinopol abia în anul 1401, pentru cã domnitorul

moldovean nu îl acceptase ca mitropolit pe Teodosie, care era grec. Primul

mitropolit al Moldovei recunoscut de Patriarhie a fost Iosif, în timpul

domnitorului Alexandru cel Bun. Sediul mitropoliei era în Biserica

Mirãuþilor, de la Suceava, ctitorie a lui Petru I Muºat. 

Domnitorii au iniþiat relaþii de interdependenþã între cele douã instituþii

medievale iar, ca protectori ai Bisericii, au ridicat numeroase locaºuri de

cult, cãrora le-au acordat danii. Ctitoriile domneºti, ridicate în stilurile

muntenesc, moldovenesc sau brâncovenesc, au fost numeroase: Mircea

cel Bãtrân a întemeiat mãnãstirea Cozia, ªtefan cel Mare a ctitorit, sau a

refãcut, între altele, locaºurile de la Voroneþ, Putna, Neamþ, Constantin

Brâncoveanu a ridicat mãnãstirea Hurezi etc. Mai buna organizare biseri-

ceascã s-a realizat ºi prin implicarea domnitorilor, în secolele al XV-lea

ºi al XVI-lea, când s-au întemeiat episcopii la Râmnic ºi Buzãu, în Þara

Româneascã, ºi la Rãdãuþi, Roman ºi Huºi, în Moldova (doc. 3, pag. 108). 

Domnitorii Þãrii Româneºti ºi ai Moldovei i-au sprijinit ºi pe românii

transilvãneni: Mihai Viteazul a ridicat o bisericã episcopalã la Alba-Iulia,

Constantin Brâncoveanu a ctitorit mãnãstirea Fãgãraº, iar mitropoliþii

Þãrii Româneºti purtau titlul de exarhi ai plaiurilor.

Vocabular

1088–1130 – Construirea bisericii

abaþiei de la Cluny (Franþa).

1220–1288 – Ridicarea catedralei

din Amiens (Franþa).

1388 – Ctitorirea mãnãstirii Cozia

de cãtre Mircea cel Bãtrân.

1503 – Întemeierea episcopiilor de

la Buzãu ºi Râmnic.

Repere cronologice

1. Comparã implicarea laicã în viaþa

ecleziasticã, în Evul Mediu, în Apusul

ºi, respectiv, în Rãsãritul Europei ºi,

pe baza unor informaþii suplimen-

tare, realizeazã o prezentare în

scris a asemãnãrilor ºi a deosebi-

rilor constatate.

2. Împreunã cu 4–5 colegi, descope-

riþi problemele cu care se confruntã

un locaº de cult din localitatea

voastrã ºi propuneþi un program

de implicare a comunitãþii locale

în sprijinirea locaºului respectiv.

Prezentaþi propunerile în clasã.

Teme de lucru

Biserica Mãnãstirii Neamþului

�

�
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Abaþie: mãnãstire catolicã, având în

frunte un abate subordonat unui

episcop sau Papei de la Roma.

Exarh al plaiurilor: demnitate biseri-

ceascã, prin care mitropoliþii Þãrii

Româneºti aveau jurisdicþie ºi asupra

românilor ortodocºi transilvãneni.
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Mãnãstirea Trei Ierarhi, important

centru de culturã medievalã (Iaºi)

Biserica Sfântul Dumitru (Salonic, Grecia,

reconstruitã la începutul secolului al XX-lea)

Comunitate localã reunitã 

cu prilejul unei sãrbãtori religioase

Privilegiile confirmate Universitãþii 

din Paris de cãtre papa Grigore al IX-lea (1231)

Acordãm profesorilor ºi studenþilor dreptul de a alcã-

tui regulamentele prin care sã se stabileascã metodele ºi

orarul cursurilor, cine anume poate sã þinã un curs, la ce

orã ºi asupra cãrui autor. (...) Vã este permis sã întreru-

peþi cursurile pânã când veþi obþine reparaþia adecvatã,

dacã din întâmplare vi s-a adus vreo ofensã. De aseme-

nea, dacã unul dintre voi este închis pe nedrept, opriþi

cursurile, dacã voi consideraþi cã aceasta este necesar.

Trebuie sã se ºtie cã noi vom interzice ca un student sã

fie arestat pentru datoriile pe care le are.

1
Despre înfiinþarea Colegiului 

de la Trei Ierarhi (1640), 

de cãtre domnitorul Moldovei, Vasile Lupu

Petru Movilã era de origine român. Deºi era mitro-

polit al Kievului, acesta nu a uitat originea lui româ-

neascã ºi a sprijinit ridicarea culturii bisericeºti în am-

bele Principate, Moldova ºi Þara Româneascã. Petru

Movilã a trimis la Iaºi, la mãnãstirea Trei Ierarhi, pro-

fesori de la Academia de la Kiev. Aceºtia au început sã

predea, în mãnãstire, într-un colegiu sau ºcoalã dom-

neascã, de care s-a îngrijit domnitorul Vasile Lupu.

(dupã Petre P. Panaitescu, Istoria românilor)

2

Regulamentul ºcolilor din Þara Româneascã, 

din timpul domnitorului Alexandru Ipsilanti 

(1776)

Dascãlii sã se aºeze în numãr de ºase, învãþaþi fiind

pentru fiecare fel de obiect, însã doi pentru gramaticã,

unul pentru matematicã sau aritmeticã, geometrie ºi as-

tronomie, încã ºi unul pentru istorie, unul pentru ºtiinþele

naturale, unul pentru religie ºi unul pentru limba latinã

veche ºi italianã. (...) Iar duminicile ºi zilele de sãr-

bãtoare, (...) dupã ce vor învãþa lecþiile ascultate, sã fie

îndrumaþi de dascãli în sfintele învãþãturi ale credinþei

noastre ortodoxe. [Iar seara,] sã se ducã cu toþii în bise-

ricã ºi, închinându-se, sã intre fiecare în locuinþa lui,

ca sã se odihneascã.

3
Despre sprijinul mitropolitului 

Moldovei, Veniamin, în dezvoltarea

învãþãmântului modern (1841)

Pe mitropolitul Veniamin ºi pe colaboratorul sãu i-au

preocupat înfiinþarea de noi ºcoli. În 1841, ei au înte-

meiat, la Iaºi, prima ºcoalã de arte ºi meºteºuguri din

Moldova, având ºase ateliere, la care au venit sã predea

specialiºti din Transilvania ºi din Moravia. În aceastã

ºcoalã s-au pregãtit primii tehnicieni români. (...) Cei doi

i-au îndemnat pe unii boieri, dar ºi pe unele mãnãstiri

(ca acelea de la Doljeºti ºi Vorona) sã înfiinþeze ºcoli

sãteºti, în care au predat dascãli de la Gimnaziul ºi Aca-

demia Mihãileanã.

(dupã Mircea Pãcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române)

4

� Studiazã documentele de mai sus ºi precizeazã o ase-

mãnare între învãþãmântul din Europa ºi cel din spaþiul

românesc în Evul Mediu.

� Pe grupe de lucru de câte 3–4 elevi, folosiþi informa-

þiile dobândite în anii anteriori la istorie ºi menþionaþi

cauza pentru care domnitorul se implica în organi-

zarea învãþãmântului în mãnãstiri. 

� Precizeazã câte un aspect asemãnãtor ºi unul diferit din

viaþa ºcolii, din anul 1776, precum ºi din ziua de astãzi.

� Realizeazã un eseu, de aproximativ 200 de cuvinte,

în care, þinând cont de stadiul de dezvoltare al socie-

tãþii româneºti din prima jumãtate a secolului al XIX-lea,

sã argumentezi dacã era sau nu era necesarã activi-

tatea tipurilor de ºcoli amintite în documentul 4.

� Studiazã profilul unitãþilor ºcolare din localitatea în

care domiciliezi ºi din cele învecinate ºi precizeazã

dacã existã tipuri de ºcoli precum cele menþionate în

documentul 4.

� Pe baza imaginilor de mai sus ºi a unor informaþii

suplimentare de la orele de religie ºi din alte surse, reali-

zeazã o discuþie în clasã referitoare la implicarea

instituþiilor bisericeºti în dezvoltarea comunitãþilor.



1.B. Biserica ºi ºcoala în Evul Mediu 

ºi la începuturile modernitãþii

Activitatea ºcolarã medievalã ºi legãtura ei cu instituþia eclezias-

ticã. La începuturile Evului Mediu, în perioada marilor migraþii, bisericile

ºi mãnãstirile au menþinut vie activitatea intelectualã. În timpul Renaºterii

carolingiene (sec. al VIII-lea–al IX-lea), s-a afirmat învãþãmântul sub

patronajul Bisericii. Mediul cultural european în Occident a rãmas, pânã

în jurul anului 1000, aproape exclusiv monahal. ªcolile înfiinþate în cadrul

abaþiilor îi pregãteau pe tinerii dornici sã urmeze cariera ecleziasticã.

Acestea erau dependente de episcopi. Din secolele al XII-lea–al XIII-lea,

în unele oraºe, profesorii ºi studenþii s-au asociat pentru a forma univer-

sitãþi independente de autoritatea episcopului, fiind plasate direct sub cea

a Papei de la Roma (doc. 1, pag. 110). Astfel, au apãrut universitãþile de

la Bologna, Paris, Salerno etc. În cadrul acestora, la început, toþi studenþii

învãþau, în Facultatea de Arte, discipline în limba latinã, în douã cicluri:

trivium (gramatica, retorica, logica) ºi quadrivium (matematica, astrono-

mia, geometria, muzica). Apoi, fiecare putea urma facultãþile de teologie,

drept sau medicinã. Cu timpul, universitãþile au asigurat ºi pregãtirea

laicilor. În condiþiile Reformei religioase din secolul al XVI-lea, s-au rea-

lizat schimbãri în privinþa învãþãmântului. Printre hotãrârile Conciliului

catolic de la Trento, exista ºi cea cu privire la reorganizarea învãþãmân-

tului religios, care urma sã se desfãºoare în ºcoli parohiale gratuite, colegii

ºi universitãþi. ªi numãrul ºcolilor laice a crescut tot mai mult.

În spaþiul medieval românesc, viaþa ºcolarã se desfãºura în mãnãstiri,

unde erau pregãtiþi copiºtii, viitorii clerici etc. Astfel de ºcoli au existat,

în secolele al XV-lea–al XVI-lea, la mãnãstirile de la Neamþ, Putna, Scheii

Braºovului etc. Ca ºi în Occident, au fost întemeiate ºi ºcoli laice, precum

cele orãºeneºti (la Bistriþa, Sibiu, Alba Iulia ºi altele), colegiul latin de

la Cotnari, înfiinþat de Despot Vodã al Moldovei, în 1562, Universitatea

din Cluj, care ºi-a început cursurile din 1581 etc.

Raporturile dintre ºcoalã ºi Bisericã la începuturile modernitãþii.

Dezvoltarea ºtiinþei ºi tehnicii, a cunoºtinþelor geografice ºi transformã-

rile economico-sociale au adus schimbãri în învãþãmânt, mai întâi în

Apusul Europei. A crescut numãrul ºcolilor laice, iar sub influenþa Ilumi-

nismului, în secolul al XVIII-lea au fost întemeiate unitãþi de învãþãmânt

de stat, precum cele din Prusia, în timpul regelui Frederic al II-lea (1740–

1786), ºi din Austria, sub domnia împãrãtesei Maria Tereza (1740–1780).

În secolele al XVII-lea ºi al XVIII-lea, numãrul instituþiilor de învãþã-

mânt a crescut ºi în Þãrile Române. Domnitorul Vasile Lupu (1634–

1653), în anul 1640, a pus bazele primei instituþii de învãþãmânt superior

din Moldova, ºcoala de la Mãnãstirea Trei Ierarhi din Iaºi (doc. 2,

pag. 110). În Þara Româneascã, domnitorul Matei Basarab (1632–1654)

a înfiinþat în 1646, la Târgoviºte, o ºcoalã în care se studia în limbile

greacã ºi latinã. Constantin Brâncoveanu a întemeiat, în 1694, Academia

de la Sf. Sava, unde se predau literatura ºi filosofia anticã ºi creºtinã.

Pe baza ideilor iluministe, în secolul al XVIII-lea educaþia a fost

reorganizatã în instituþii de învãþãmânt ca Academia domneascã din

Bucureºti ºi cea de la Iaºi. Domnitorii fanarioþi, Grigore al II-lea Ghica

ºi Alexandru Ipsilanti, au sprijinit învãþãmântul (doc. 3, pag. 110). Deºi

existau ºi ºcoli laice, Biserica a continuat sprijinirea învãþãmântului româ-

nesc. În prima jumãtate a secolului al XIX-lea, mitropolitul Veniamin al

Moldovei ºi Gheorghe Asachi au colaborat la deschiderea de noi ºcoli

(doc. 4, pag. 110).

Conciliu: aici, adunare a înalþilor pre-

laþi catolici, convocatã de Papa

de la Roma, pentru a discuta pro-

bleme importante ale Bisericii.

Copist: funcþionar medieval inferior,

care redacta ºi copia acte sau

care copia manuscrise. 

Vocabular

1148 – Întemeierea Universitãþii din

Bologna.

1545 – Convocarea Conciliului de

la Trento.

1562 – Despot-Vodã întemeiazã

Colegiul latin de la Cotnari.

1640 – Vasile Lupu întemeiazã ºcoala

de la Mãnãstirea Trei Ierarhi

din Iaºi.

Repere cronologice

1. Cautã imagini cu locaºuri de cult

în care au funcþionat ºi instituþii de

învãþãmânt din Evul Mediu ºi din

Epoca Modernã ºi realizeazã

apoi un portofoliu cu tema Învã-

þãmântul românesc ºi european,

între tradiþie ºi modernizare.

2. Împreunã cu 3–4 colegi, realizea-

zã planul unei dezbateri cu tema

Diversitatea tipurilor de ºcoli din

perioadele medievalã ºi modernã

– mediu de îmbogãþire a culturii

umanitãþii. 

Teme de lucru

Biserica Stavropoleos din Bucureºti

�

�
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Întrunire religioasã 

într-un locaº ortodox

Simbol creºtin

Templul Coral

(Bucureºti)

Pacea confesionalã de la Augsburg 

(1555)

Acolo unde supuºii noºtri sau ai electorilor, ai principilor sau ai stãrilor, care

aparþin vechii religii (catolice – n.n.) sau Confesiunii de la Augsburg (protes-

tante – n.n.), vor dori sã-ºi pãrãseascã domiciliul din cauza religiei ºi sã se mute

în altã localitate împreunã cu soþiile ºi copiii lor, se va permite fãrã stânjenire

aceastã strãmutare prin vânzarea bunurilor lor ºi prin rãscumpãrarea contra

unei sume modice a ºerbiei ºi a dãrilor datorate, aºa cum se obiºnuieºte

din vechime în fiecare localitate.

1

Papa Ioan Paul al II-lea, despre identitatea europenilor 

ºi despre rolul acestora în lume (1982)

Eu, Ioan Paul al II-lea, fiu al naþiunii poloneze, care s-a considerat euro-

peanã ca origine, tradiþii, culturã, slavã între latini ºi latinã între slavi, eu,

urmaºul Sfântului Apostol Petru, episcop al Romei ºi pãstorul Bisericii Catolice,

eu, îþi adresez, bãtrânã Europã, un strigãt din dragoste: regãseºte-te, fii tu

însãþi, descoperã-þi rãdãcinile. Dacã Europa este unitã în respectarea pe de-a

întregul a religiilor, a libertãþilor ºi diversitãþii sistemelor politice, viitorul ei nu

va fi dominat de incertitudine ºi de teamã.

2

Scrisoarea lui Titu Maiorescu cãtre Iosif Vulcan, 

despre identitatea culturalã a românilor (1904)

Cã în secolul al XVIII-lea politica dinastiei de Habsburg a încercat sã ne

aducã sub ascultarea Papei de la Roma ºi, fiindcã nu a reuºit, ne-a împãrþit în

douã, aceasta a fost fãrã noroc. Însã cã prin aceastã încercare românii transil-

vãneni au ajuns la Roma, unde a reînviat simþãmântul gintei latine, revãrsându-se

asupra noastrã a tuturor, aceasta a fost o rarã fericire, care dintr-o dezbinare

religioasã a înãlþat neamul întreg spre o unitate de culturã naþionalã.

3

Mitropolitul Andrei ªaguna,

despre valorile culturale ale unui popor (1861)

Monumentele materiale ale unei perioade pot fi nimicite de mâini barbare,

iar o naþie liberã poate fi lipsitã de libertate prin niºte legi draconice; însã

monumentele spirituale ºi cele morale, precum ºi valoarea lor rãmân pentru tot

timpul de nerãsturnat, cãci acestea sunt mai presus de orice putere silnicã ºi

fizicã; de ele nu se poate atinge mâna barbarului; furul nu le poate fura, moliile

nu le pot mânca.

4

� Pe grupe de lucru de câte 3–4 elevi, exprimaþi, pe baza studierii docu-

mentului 1 ºi a cunoºtinþelor anterioare de istorie, puncte de vedere cu privire

la situaþia confesionalã din spaþiul german în urma declanºãrii Reformei. 

� Exprimã un punct de vedere personal cu privire la obiectivele mesajului

transmis de Papa Ioan Paul al II-lea (documentul 2).

� Informeazã-te ºi din alte surse documentare pentru a demonstra prin trei

fapte istorice adevãrul afirmaþiilor lui Titu Maiorescu (documentul 3).

� **Organizaþi o discuþie în clasã cu tema Raporturile dintre identitatea

religioasã ºi cea culturalã în Europa, în epocile modernã ºi contemporanã,

continuitate sau schimbare?

� Viziteazã un muzeu ºi o bisericã sau o mãnãstire, apoi realizeazã un eseu,

de aproximativ 200 de cuvinte, cu tema Afirmaþiile lui Andrei ªaguna despre

valorile culturale mai sunt valabile în lumea contemporanã?



2. Protectorat religios ºi identitate

culturalã în Europa ºi în spaþiul

românesc

2.A. Instituþiile ecleziastice ºi identitatea

culturalã în spaþiul european

Apartenenþã spiritualã ºi identitate culturalã în Europa. Identitatea

culturalã a fiecãrui individ este datã ºi de practicarea unei religii sau de

apartenenþa la o anumitã confesiune religioasã. În spaþiul german, de

exemplu, în secolul al XVI-lea, în contextul Reformei religioase, oamenii,

având aceeaºi origine etnicã, se considerau ca aparþinând unei anumite

identitãþi culturale ºi religioase (doc. 1, pag. 112). Au existat ºi alte cazuri

în istorie în care credinþa practicatã ºi instituþia religioasã de care aparþine

o comunitate au contribuit la formarea ºi consolidarea conºtiinþei culturale

ºi naþionale. Astfel, comunitãþile evreieºti din Europa ºi din întreaga lume,

prin pãstrarea religiei mozaice, ºi-au constituit o marcã a identitãþii reli-

gioase ºi culturale. 

Grecii aflaþi, pânã în secolul al XIX-lea, sub stãpânirea otomanã ºi-au

pãstrat identitatea etnicã ºi culturalã, ca ºi alte popoare, prin credinþa

creºtin-ortodoxã. Biserica a avut un rol important în pregãtirea elitelor

ºi în susþinerea acþiunilor de eliberare a grecilor de sub stãpânirea strãinã.

ªi în alte regiuni religia are un rol esenþial în afirmarea identitãþii culturale

ºi naþionale: în spaþiul nord-irlandez, catolicismul este folosit de localnici

ca o formã de opoziþie faþã de protestantismul britanic, iar în Þara Bascilor

ºi în Flandra, prin religie se afirmã fidelitatea faþã de limba maternã.

În Europa contemporanã este conºtientizat faptul cã valorile culturale

comune contribuie la apropierea dintre popoare, în contextul procesului

de unificare la nivelul întregului continent (doc. 2, pag. 112). 

Biserica ºi identitatea culturalã ºi naþionalã în spaþiul românesc.

În teritoriile aflate sub dominaþie strãinã pânã în anul 1918, Biserica a avut

un rol însemnat în menþinerea identitãþii culturale ºi naþionale a românilor.

Dupã crearea Bisericii Greco-Catolice, elita româneascã din Transilvania

a studiat la Roma ºi în alte instituþii culturale ale lumii catolice, ceea ce

a contribuit la dezvoltarea conºtiinþei originii latine a românilor ºi a

sentimentului unei identitãþi culturale specifice (doc. 3, pag. 112). Clericii

au susþinut consolidarea identitãþii culturale ºi naþionale a românilor. Epis-

copul greco-catolic Inocenþiu Micu-Klein, în 1744, a convocat un sinod

ºi a redactat documentul Supplex Libellus (care ridica problema statutului

românilor din Transilvania, atât al celor greco-catolici, cât ºi al celor

ortodocºi), iar reprezentanþii ªcolii Ardelene (Samuil Micu, Gheorghe

ªincai, Petru Maior, Ignatie Darabant etc.) au redactat, în anul 1791, docu-

mentul Supplex Libellus Valachorum, program ce cuprindea revendicãrile

românilor adresate autoritãþilor habsburgice. Acest document a fost sem-

nat ºi de episcopul unit, Ioan Bob, ºi de cel ortodox, Gherasim Adamovici.

În secolul al XIX-lea, episcopul ortodox român din Transilvania, Andrei

ªaguna (din 1864, mitropolit), s-a implicat în lupta pentru susþinerea

drepturilor românilor. Acesta a fost preºedinte al Marii Adunãri Naþionale

de pe Câmpia Libertãþii, de la Blaj, în 3/15–5/17 mai 1848, a contribuit la

constituirea Asociaþiei transilvane pentru literatura ºi cultura poporului

român (ASTRA), de la Sibiu, în 1861, ca primul ei preºedinte, a întemeiat

mai multe ºcoli, gimnazii ºi un liceu la Braºov (doc. 4, pag. 112).

Religie mozaicã: religie monoteistã

a evreilor, ale cãrei principii sunt

cuprinse în Vechiul Testament;

iudaism.

Vocabular

1791 – Redactarea documentului

Supplex Libellus Valachorum.

1861 – Întemeierea Asociaþiei transil-

vane pentru literatura ºi cultura

poporului român.

1968 – Declanºarea manifestaþiilor

catolicilor pentru obþinerea ega-

litãþii în drepturi în Irlanda de Nord.

Repere cronologice

1. Împreunã cu 2–3 colegi, realizea-

zã o investigaþie, în localitatea în

care trãieºti, ºi descrie un aspect

care demonstreazã susþinerea iden-

titãþii culturale a comunitãþii de

cãtre o instituþie ecleziasticã, în

cursul ultimului secol.

2. Realizeazã planul unei dezbateri

cu tema Susþinerea identitãþii cul-

turale a românilor prin viaþa reli-

gioasã în epocile modernã ºi

contemporanã.

Teme de lucru

Bisericã ortodoxã (interior)

�

�
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Organizarea Bisericii Ortodoxe Române în diaspora, dupã anul 1989

Bisericã ortodoxã a românilor 

din Jablanka (Serbia)

Legea francezã de separare 

a Bisericii de Stat (1905)

Art. 1. Republica Francezã asigurã libertatea de con-

ºtiinþã. Ea garanteazã libera exercitare a cultelor fãrã

nicio restricþie. (...)

Art. 2. Republica Francezã nu recunoaºte, nu salari-

zeazã ºi nici nu subvenþioneazã niciun cult. În conse-

cinþã, începând de la data de 1 ianuarie 1906, (...) vor

fi suprimate bugetele Statului, departamentelor ºi comu-

nelor, ca ºi toate dispensele acordate cultelor.

1

Despre comunitãþile româneºti din Italia,

dupã anul 1989

În ultimii ani, s-au constituit comunitãþi româneºti în

foarte multe locuri, îndeosebi în zonele oraºelor Roma,

Milano, Torino, Florenþa, Bari, Verona etc. Aceste comu-

nitãþi au, de regulã, în centrul lor, bisericile româneºti,

ortodoxe sau unite. În statul italian, românii au reuºit

sã-ºi creeze o serie de asociaþii culturale, centre de studii,

fundaþii cu caracter românesc, dintre care nu puþine edi-

teazã publicaþii în limba românã, în limba italianã sau în

limbi de circulaþie.

(Gheorghe Zbuchea, Cezar Dobre,

Românii în lume)

3

A. Atitudinea Partidului Muncii (comunist) 

din Albania faþã de religie (1967)

Dupã Congresul al V-lea al Partidului Muncii ºi dupã

discursul tovarãºului Enver Hoxha din 6 februarie 1967,

lupta împotriva religiei s-a dezvoltat ºi a luat caracterul

unei vaste miºcãri ideologice. (...) În oraºe ºi la sate,

s-a cerut închiderea bisericilor, moscheilor ºi a altor

„edificii sacre” ºi preoþii au fost îndemnaþi sã renunþe la

viaþa de paraziþi pe care au avut-o pânã atunci, sã devinã

muncitori ºi sã trãiascã din fructul muncii lor.

(Istoria Partidului Muncii din Albania, Tirana, 1971)

B. Amintirile preotului romano-catolic albanez

Jubani, de la Shkodra, despre mãsurile

antireligioase ale regimului comunist (1990)

Prima mea Biblie mi-a fost confiscatã, când am fost

arestat, acum 25 de ani, dar am pãstrat întipãrite în me-

morie cuvintele ei. Am fost acuzat de agitaþie ºi propa-

gandã anticomunistã. Fratele meu, ºi el preot, a murit în

închisoare. Eu am avut mai mult noroc decât el. Gar-

dienii m-au torturat îngrozitor, dar am rãmas în viaþã.

(...) Când, anul acesta, am fost convocat la Primãrie

pentru a mi se da o bisericã aflatã în ruine, nu am putut

sã spun „mulþumesc”. Nu se fãcea decât sã mi se îna-

poieze ceea ce îmi fusese luat cu forþa.

2

� Studiazã harta de mai sus ºi explicã motivele specifice

pentru care a fost necesarã constituirea fiecãreia dintre

structurile de peste hotare ale Bisericii Ortodoxe Române.

� Analizeazã documentele 2A ºi 2B ºi precizeazã credi-

bilitatea informaþiilor transmise de fiecare dintre ele.

� Pe grupe de lucru, informaþi-vã dacã în localitatea

voastrã existã persoane stabilite în strãinãtate înainte

ºi dupã anul 1989. Prezentaþi cauzele care i-au deter-

minat sã ia o asemenea decizie ºi modul în care se rea-

lizeazã legãturile lor cu statul ºi cu Biserica de care aparþin.

� Analizeazã documentul 3, informeazã-te asupra orga-

nizãrii unei comunitãþi româneºti stabilite în alt stat ºi pre-

cizeazã asemãnãrile sau deosebirile dintre aceasta

ºi cele din Italia. 

� *Exprimã un punct de vedere personal asupra legii

de separare a Bisericii de stat, din Franþa.

�

�
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2.B. Statul, Biserica ºi diaspora. Cazul României

Raporturile dintre stat ºi Bisericã, în lume, în secolul al XX-lea ºi

la începutul secolului al XXI-lea. În urma evoluþiei din ultimele douã

secole, societatea contemporanã s-a transformat, iar raporturile dintre stat

ºi Bisericã sunt reglementate prin prevederi legislative. Statul respectã

libertatea de conºtiinþã ºi nu împiedicã desfãºurarea activitãþii vreunui

cult, în afarã de cele care ar aduce atingere siguranþei naþionale. Franþa

reprezintã unul dintre statele europene în care, încã din primii ani ai seco-

lului al XX-lea, a fost adoptatã o lege cu privire la separarea statului de

Bisericã (doc. 1, pag. 114). 

În secolul al XX-lea, ºi în þãrile în care au fost instaurate regimuri

comuniste (U.R.S.S., Cehoslovacia, Bulgaria, Albania etc.), raportul dintre

stat ºi instituþiile ecleziastice a fost reglementat prin legi ale cultelor, alte

dispoziþii legislative etc. Dar, bazându-se pe o ideologie ateistã, regimu-

rile comuniste au împiedicat desfãºurarea unei vieþi de cult normale

(arestãri ale preoþilor, închideri de locaºuri de cult etc.). Un caz deosebit

a fost Albania, care a fost declaratã de regimul comunist primul stat ateist

din lume, iar practicarea religiei a fost interzisã din anul 1967 (doc. 2A, 2B,

pag. 114). În aceste condiþii, mulþi oameni au preferat sã pãrãseascã þãrile

de origine ºi sã se refugieze în Occident, unde ºi-au întemeiat parohii

proprii, aparþinând, de regulã, de altã ierarhie ecleziasticã decât cea din

statele din care au venit. Dupã prãbuºirea comunismului, în anul 1989, în

estul Europei, s-a revenit la un regim democratic, iar viaþa religioasã nu a

mai fost supusã persecuþiilor. Diaspora provenitã din aceste state a sporit,

dupã prãbuºirea comunismului, în special din motive economice, iar þãrile

foste comuniste au realizat legãturi cu cei aflaþi în emigraþie, cãrora le

faciliteazã menþinerea identitãþii culturale. Biserica a reluat relaþiile cu cei

aflaþi peste hotare, prin deschiderea de noi parohii, episcopii etc.

Relaþiile dintre statul român, Bisericã ºi diaspora. Pânã la instau-

rarea comunismului, nu existau neînþelegeri în privinþa relaþiilor dintre

Bisericã ºi statul român. Prin Constituþia din anul 1923, era garantatã

libertatea vieþii religioase, iar Biserica Ortodoxã, organizatã la nivel de

patriarhie din anul 1925, era consideratã dominantã, deoarece de aceasta

aparþinea majoritatea românilor. Tot prin Constituþie, Biserica Unitã cu

Roma (Greco-Catolicã) avea întâietate faþã de celelalte culte. Dupã al

Doilea Rãzboi Mondial, în urma instaurãrii regimului comunist, a început

persecutarea vieþii religioase, iar preoþii încercau sã reziste mãsurilor

antireligioase în condiþii dificile. Mulþi români au emigrat în Occident,

relaþiile cu diaspora fiind îngrãdite. Aflaþi în spaþii în care dominante erau

alte confesiuni (catolicã, protestantã), românii ºi-au conservat identitatea

etnicã ºi culturalã prin asociaþii, publicaþii ºi prin organizarea unor parohii

proprii la Paris, Madrid, Stockholm etc. Cele mai multe dintre acestea

funcþioneazã în locaºuri catolice sau protestante, în care li s-a îngãduit

românilor sã-ºi practice cultul propriu.

Dupã anul 1989, numãrul românilor aflaþi peste hotare a crescut. Aceºtia

îºi conservã tradiþiile culturale ºi religioase în þãrile în care s-au stabilit

(Franþa, Spania, Italia, Germania etc.) prin asociaþii culturale, publicaþii

ºi prin înfiinþarea de noi parohii (doc. 3, pag. 114). Instituþiile ecleziastice,

precum Biserica Ortodoxã Românã, ºi-au intensificat relaþiile cu cei aflaþi

în strãinãtate, prin organizarea unor mitropolii sau arhiepiscopii noi (hartã,

pag. 114). De asemenea, a început ºi înfiinþarea de mãnãstiri ortodoxe

româneºti, aºa cum este cea din localitatea italianã Mirabella Eclano,

din apropiere de Napoli, în anul 2007.
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Diaspora: termen utilizat pentru a

desemna emigraþia, locuitorii din

afara graniþelor statului de origine.

Vocabular

1905 – Legea de separare a Bise-

ricii faþã de stat în Franþa.

1925 – Constituirea Patriarhiei Bise-

ricii Ortodoxe Române.

1967 – Proclamarea Albaniei ca pri-

mul stat ateist din lume.

2007 – Înfiinþarea primei mãnãstiri

ortodoxe româneºti din Italia. 

Repere cronologice

1. Cautã informaþii suplimentare despre

emigraþia din fostele þãri comuniste

est-europene ºi precizeazã statele

ºi localitãþile unde comunitãþile

provenite din aceste þãri sunt cele

mai numeroase.

2. Realizeazã un portofoliu care sã

cuprindã informaþii, fotografii ºi do-

cumente despre relaþiile dintre stat,

Bisericã ºi comunitãþile româneºti

din afara þãrii dupã anul 1989.

Teme de lucru

Biserica româneascã Sfântul Gheorghe,

Toronto (Canada)
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*România ºi toleranþa religioasã în secolul al XX-lea

1. Legea pentru regimul general

al cultelor (1928)

1. Statul garanteazã tuturor cul-

telor o deopotrivã libertate ºi pro-

tecþiune, întrucât exerciþiul lor nu

atinge ordinea publicã, bunele mo-

ravuri ºi legile sale de organizare.

2. Împiedicarea exerciþiului liber

al oricãrui cult se va pedepsi po-

trivit dispoziþiunilor respective din

codul penal. 

Serviciile religioase în afarã de

biserici sau case de rugãciuni se vor

face cu observarea strictã a legilor

ºi regulamentelor în vigoare, evi-

tându-se orice acte care ar putea

aduce vreo jignire celorlalte culte

sau ar constitui demonstraþiuni îm-

potriva lor. (...) 

22. Culte noi pot fi recunoscute

în stat dacã confesiunea de credinþã

ºi principiile lor religioase morale

nu vor fi potrivnice ordinei publice,

bunelor moravuri ºi legilor þãrii ºi

dacã sistemul lor de organizare,

conducere ºi administrare va fi în

conformitate cu dispoziþiunile legii

de faþã.

Biserica lutheranã

(Bucureºti)

2. Jurãmântul obligatoriu pentru 

ºefii cultelor ºi înalþii ierarhi, 

potrivit legii pentru regimul general al cultelor

(1948)

Art. 21. (…) Ca slujitor al lui Dumnezeu, ca om ºi ca cetãþean,

Jur de a fi credincios Poporului ºi de a apãra Republica Popularã

Românã împotriva duºmanilor din afarã ºi dinãuntru;

Jur cã voi respecta ºi voi face sã se respecte de cãtre subalternii mei

legile Republicii Populare Române;

Jur cã nu voi îngãdui subalternilor mei sã întreprindã ºi sã ia parte ºi

nici eu nu voi întreprinde ºi nu voi lua parte la nicio acþiune de naturã a

aduce atingere ordinei publice ºi integritãþii Republicii Populare Române.

Aºa sã-mi ajute Dumnezeu!

Toleranþa religioasã în România, 

pânã la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial

În spaþiul românesc, toleranþa religioasã are tradiþie îndelun-

gatã. Oamenii aparþinând altor etnii ºi credinþe religioase s-au

putut stabili aici, organizându-ºi viaþa de cult proprie. Aºa a fost

cazul etniei armene, ai cãror membri s-au stabilit în Moldova,

încã de la începutul secolului al XV-lea. Alte comunitãþi stabilite

în Þãrile Române s-au bucurat ºi ele de toleranþã religioasã,

aºa cum a fost cazul celei evreieºti, care ºi-a construit sinagogi

sau temple. 

Cetãþenii de etnie turcã sau tãtarã din Dobrogea ºi-au prac-

ticat religia islamicã în mod liber dupã integrarea acestui teri-

toriu în statul român. 

În perioada interbelicã, legea cu privire la regimul general

al cultelor, din 1928, reglementa activitatea din acest domeniu,

libertatea religioasã fiind respectatã. De asemenea, era regle-

mentatã ºi problema relaþiilor pe care un cult le putea avea cu

organizaþiile religioase din strãinãtate. 

În spiritul toleranþei religioase, legea din anul 1928 menþiona

cultele care erau autorizate sã funcþioneze în România: ortodox,

greco-catolic, romano-catolic, evanghelic luteran, reformat

(calvin), unitarian, armeano-gregorian, mozaic (cu diferitele sale

rituri) ºi mahomedan. Un articol special preciza faptul cã era

permisã ºi întemeierea de culte noi, dacã acestea nu aduceau

atingere ordinii în stat ºi dacã nu contraveneau legii. 

În perioada 1940–1944, guvernele care s-au succedat la con-

ducere au adoptat o serie de mãsuri antisemite, cu care majori-

tatea populaþiei româneºti nu era de acord, în spiritul tradiþiei

tolerante existente de secole pe pãmântul românesc. Acestea au

adus atingere ºi bunei desfãºurãri a vieþii religioase evreieºti.

�

�

116



� V. Religia ºi viaþa religioasã ���

3. Comuniºtii români, despre atitudinea regimului faþã de religie

(1960)

Partidul Muncitoresc Român nu desfãºoarã nicio agitaþie antireli-

gioasã sau de mobilizare a maselor împotriva credincioºilor sau a vreunui

cult religios din România, ci desfãºoarã numai acþiuni de propagandã

antireligiasã. Este nevoie sã se lupte împotriva prejudecãþilor religioase

ale oamenilor muncii în condiþiile socialismului? Da, pentru cã aceste

prejudecãþi frâneazã opera constructivã a maselor populare, îi împiedicã

pe credincioºi sã-ºi dãruiascã toate forþele creatoare spre opera de recon-

struire din temelii a întregii lor vieþi.

(dupã Andrei Roth, Atitudinea marxist-leninistã faþã de religie)

4. Amintirile lui Dudu Velicu, fost secretar al patriarhului 

Miron Cristea, despre  acþiunile antireligioase ale regimului

comunist (1948)

„Comuniºtii” de la sate ºi reprezentanþii Guvernului, prefecþi, pretori

etc. pun clerul în gardã prin declaraþiile pe care le fac, public sau

particular, între necunoscuþi sau prieteni, în sensul cã „vom termina ºi cu

bisericile din sat, din care vom face magazii”, „vom termina ºi cu popii”.

(...) Clerul se aºteaptã la absolut orice mãsurã, oricât de grea ar fi ea, din

partea Guvernului. Alãturi de Guvern însã nu este ºi nici nu va fi.

România ºi toleranþa religioasã 

în perioada postbelicã

Dupã al Doilea Rãzboi Mondial, regimul comunist a adoptat

mãsuri de limitare a vieþii religioase. Deºi decretul nr. 177, din

1948, stabilea regimul funcþionãrii cultelor, prevederile acestuia

au fost încãlcate. Biserica Românã Unitã cu Roma (Greco-Cato-

licã) a fost desfiinþatã în acelaºi an, 1948, o parte dintre preoþi au

fost arestaþi, iar ceilalþi au acceptat sã intre în cadrul celei orto-

doxe. Activitatea Bisericii Romano-Catolice era supravegheatã de

regim, iar statul român a întrerupt legãturile diplomatice cu

Vaticanul în 1950. Acestea au fost reluate abia în anul 1990.

Clerul tuturor cultelor a avut de suferit din cauza mãsurilor

antireligioase. Unii preoþi ºi cãlugãri au fost arestaþi ºi mulþi au

murit în închisorile ºi lagãrele comuniste, în perioada în care la

conducere s-a aflat Gheorghe Gheorghiu-Dej. Multe mãnãstiri

au fost închise, în urma decretului din anul 1959, iar intrarea în

viaþa monahalã era îngreunatã. În primii ani în care la con-

ducere s-a aflat Nicolae Ceauºescu, a existat o relativã relaxare

a mãsurilor restrictive ale regimului faþã de viaþa religioasã. Dar

în anii ’80 ai secolului trecut au fost demolate numeroase

locaºuri de cult, precum mãnãstirile Vãcãreºti ºi Sfânta Vineri,

din Bucureºti. Cu mare greutate, au fost salvate de buldozere

12 locaºuri de cult, monumente istorice din Bucureºti.

Dupã prãbuºirea comunismului, în România s-a reinstaurat

libertatea religioasã, fapt prevãzut în Constituþie. O nouã lege,

din anul 2006, reglementeazã activitatea celor 18 culte ºi orga-

nizaþii religioase recunoscute de stat. În spiritul toleranþei ºi

ecumenismului, au loc participãri la sãptãmâni de rugãciune

comunã, colaborãri în domeniul protecþiei sociale etc. 

Moscheea din Constanþa

Teme de lucru

�
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1. *Împreunã cu 3–4 colegi, reali-

zeazã o investigaþie ºi precizeazã

modul în care se reflectã preve-

derile constituþionale ºi ale legii

privind libertatea religioasã ºi re-

gimul general al cultelor în loca-

litatea în care trãieºti.

2. *Realizeazã un eseu cu tema Tole-

ranþa religioasã în România, înainte

ºi dupã anul 1989, o privire com-

parativã, pornind de la documen-

tele din studiul de mai sus.

5. Legea privind libertatea

religioasã ºi regimul general 

al cultelor (2006)

Art. 2. – (1) Libertatea  reli-

gioasã cuprinde dreptul oricãrei

persoane de a avea sau de a adopta

o religie, de a ºi-o manifesta în mod

individual sau colectiv, în public

sau în particular, prin practicile ºi

ritualurile specifice cultului. (...)

(2) Libertatea de a-ºi manifesta

credinþa religioasã nu poate face

obiectul altor restrângeri decât

al celor care sunt prevãzute de lege

ºi care constituie mãsuri necesare

într-o societate democraticã (...) pentru

protejarea drepturilor ºi libertãþilor

fundamentale ale omului.
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� Acum ºtii:

� Sã argumentezi istoric rolul Bisericii

în dezvoltarea societãþii, în Europa

ºi în spaþiul românesc.

� Sã analizezi informaþiile oferite de

diferite surse documentare cu pri-

vire la colaborarea dintre laic ºi

ecleziastic în viaþa politicã ºi în cea

cotidianã.

� Sã aplici cunoºtinþele acumulate

pentru explicarea rolului Bisericii în

lumea de azi.

� Sã prezinþi rolul religiei în pãstrarea

identitãþii culturale ºi naþionale în

Europa ºi în spaþiul românesc.

� Sã evidenþiezi relaþiile dintre stat,

Bisericã ºi diaspora româneascã în

secolul al XX-lea ºi la începutul

secolului al XXI-lea.

� Citeºte:

*** Religii, enciclopedie, Bucureºti,

2004.

Bãnicã, M., Biserica Ortodoxã Ro-

mânã, stat ºi societate în anii ’30,

Bucureºti, 2007.

Eliade, M., Istoria credinþelor ºi ideilor

religioase, Bucureºti, 1991.

Remond, R., Religie ºi societate în

Europa, Iaºi, 2003.

Dacã vrei sã afli mai multe

Autoevaluare

Pe grupe de lucru, formate din câte 3–4 elevi, citiþi cu atenþie textul de mai

jos, apoi rãspundeþi cerinþelor. La finalul activitãþii, comparaþi ºi comentaþi

rezultatele obþinute.

Identitate naþionalã – identitate religioasã

Dupã secolul al XVII-lea, practic, geografia religioasã a Europei

occidentale nu a mai suferit modificãri. În schimb, practicarea efectivã a

religiei, atât în þãrile catolice, cât ºi în cele protestante, a înregistrat un regres

constant. Libertatea cultului, astãzi garantatã peste tot, nu împiedicã exis-

tenþa adeseori a unor legãturi oficiale între stat ºi Bisericã. Legãturile statelor

cu Biserica romanã sunt de cele mai multe ori reglementate printr-un concor-

dat. În general, statele de tradiþie catolicã au cunoscut (ºi cunosc încã) puter-

nice miºcãri anticlericale: Franþa, Italia, Spania (în timpul rãzboiului civil),

Portugalia, Belgia, Malta. În anumite cazuri, catolicismul alcãtuieºte o

componentã a naþionalismului (sau a autonomismului): în Irlanda, în absenþa

altui criteriu; în Þara Bascilor ºi Flandra din motivul fidelitãþii clerului faþã

de „limba naturalã”. În ansamblu, în aceste cazuri, gradul de practicare a

religiei rãmâne ridicat.

(dupã J. ºi A. Sellier, Atlasul popoarelor din Europa de Vest)

1. Exprimaþi un punct de vedere argumentat al grupului cu privire la adevãrul

conþinut de fragmentul evidenþiat în text. Indicaþi cel puþin o schimbare a

„geografiei religioase a Europei”, petrecutã în secolul al XVI-lea.

2. Explicaþi „regresul constant” al practicilor religioase ºi apariþia miºcãrilor

anticlericale în ultimele secole, constatate de autorii textului.

3. Motivaþi pãstrarea legãturilor dintre stat ºi Bisericã în lumea contemporanã.

4. Realizaþi o hartã a Europei, care sã indice repartiþia diferitelor religii ºi

confesiuni religioase în zilele noastre. Argumentaþi istoric „geografia reli-

gioasã” a Europei de azi.

FIªA DE EVALUARE NR. 1

Pentru activitate individualã

FIªA DE EVALUARE NR. 2

Pentru activitate de grup

I. Realizeazã o prezentare scrisã, de circa 200–250 de cuvinte, a rolului

Bisericii în dezvoltarea mediului ºcolar ºi cultural în Evul Mediu ºi la

începuturile modernitãþii, în spaþiul românesc.

II. Alcãtuieºte o axã cronologicã privind momentele construcþiei ecleziastice

în Þãrile Române, în Evul Mediu.

III. Citeºte cu atenþie textul de mai jos, apoi rãspunde cerinþelor.

Politica de neutralitate confesionalã

Guvernul francez considerã cã a sosit momentul aplicãrii neîntârziate a

principiului atât de necesar al neutralitãþii religioase a ºcolii. Este important

pentru republicã, pentru societatea civilã, pentru toþi cei ce pãstreazã în suflet

tradiþia lui 1789 (…); este deci un interes general ºi de aceea insistãm pentru

adoptarea unei legi care sã stabileascã neutralitatea confesionalã a ºcolii.

(Jules Ferry, discurs, 1880))

1. Menþioneazã, pe baza textului, principiul susþinut de guvernul francez în

anul 1880.

2. Pe baza cunoºtinþelor anterioare de istorie, explicã motivul pentru care

autorul îºi susþine punctul de vedere prin raportare la anul 1789.

3. Având în vedere afirmarea statului naþional în secolul al XIX-lea, exprimã

un punct de vedere argumentat cu privire la obiectivele urmãrite de gu-

vernul francez prin susþinerea politicii descrise în text.

Procesiune religioasã

���V. Evaluare �



I. Popoare ºi spaþii istorice

1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor 

✔ Geto-dacii au intrat în contact cu lumea romanã, începând din secolul

al II-lea î.Hr., preluând elemente ale culturii materiale ºi spirituale ale acesteia.

✔ Rãzboaiele daco-romane, desfãºurate între anii 101–102 ºi 105–106 d.Hr.,

încheiate cu victoria romanilor, au dus la transformarea unei pãrþi a

Daciei (106 d.Hr.) în provincie romanã.

✔ În Dacia romanã ºi în Dobrogea, procesul romanizãrii s-a desfãºurat în

condiþiile acþiunii mai multor factori: armata ºi administraþia romanã,

veteranii, coloniºtii latinofoni, viaþa economicã, urbanizarea, dreptul

roman, viaþa culturalã ºi viaþa religioasã.

✔ Dupã abandonarea provinciei Dacia de cãtre romani (271 d.Hr.),

procesul de romanizare a continuat. Creºtinismul a avut, la rândul sãu, o

contribuþie importantã în procesul de romanizare a autohtonilor.

✔ Etnogeneza româneascã s-a încheiat în cursul secolului al VIII-lea.

✔ Problema continuitãþii daco-romanilor la nordul Dunãrii ºi cea a

etnogenezei româneºti au dus la apariþia mai multor teorii istoriografice,

semnificative fiind teoria roeslerianã ºi teoria continuitãþii.

2. Descoperitori de noi spaþii ºi culturi între secolele al XV-lea–al XIX-lea

✔ Din secolul al XV-lea, orizontul de cunoaºtere al europenilor a cunoscut

o expansiune fãrã precedent ca urmare a marilor descoperiri geografice. 

✔ Expediþiile maritime desfãºurate de la sfârºitul secolului al XV-lea ºi pânã

în secolul al XVIII-lea au permis descoperirea de noi spaþii ºi culturi (mezo

ºi sud-americanã, africanã, polinezianã etc.).

✔ S-au format marile imperii coloniale, rivalitatea dintre puterile europene

pentru colonii ºi zone de influenþã devenind o caracteristicã a evoluþiei

relaþiilor internaþionale pânã în secolul al XX-lea.

3. Cãlãtori români acasã ºi în lume

✔ Nicolae Milescu Spãtarul a realizat, în a doua jumãtate a secolului al

XVII-lea, o serie de cãlãtorii în Imperiul Otoman, Suedia, Franþa, Ungaria,

Polonia, Rusia, China. Dimitrie Cantemir, domnitor al Moldovei (1693;

1710–1711), savant ºi literat, a cãlãtorit în Imperiul Otoman ºi în Rusia ºi

a elaborat opere de mare valoare ºtiinþificã ºi literarã. 

✔ În prima jumãtate a secolului al XIX-lea, Dinicu Golescu a scris, în urma

vizitelor sale în regiuni din Europa Centralã ºi de Vest, un jurnal de cãlã-

torie – Însemnare a cãlãtoriei mele.

✔ Emil Racoviþã a participat, pe nava Belgica, la o expediþie în Antarctica

(1897–1899), alãturi de celebrul explorator al lumii polare, Roald

Amundsen, ºi a pus bazele biospeologiei.

II. Oamenii, societatea ºi lumea ideilor

1. Sate, târguri ºi oraºe din Europa ºi din spaþiul românesc

✔ Spre anul 1000, spaþiul european s-a caracterizat printr-o densitate

demograficã redusã, pãdurile dese, zonele mlãºtinoase, pãºunile repre-

zentând cadrul natural al comunitãþilor rurale. 

✔ Forma de organizare specificã lumii rurale, în cea mai mare parte a Europei

medievale, era domeniul feudal. 

✔ Un proces semnificativ al avântului economic produs dupã anul 1000 a

fost dezvoltarea oraºelor. Unele dintre oraºe ºi-au putut impune dominaþia

economicã în zone geografice vaste (oraºele italiene Veneþia, Genova,

Pisa, ca ºi oraºele germane de la Marea Balticã).

✔ Pe mãsura avântului urbanizãrii, în secolul al XIX-lea, oraºele s-au trans-

format, construindu-se zone industriale, cartiere rezidenþiale ºi muncitoreºti. 

Civilizaþie, colonie, continuitate,

etnogenezã, imperiu colonial,

Lumea Nouã, Lumea Veche,

marile descoperiri geografice,

romanitate, romanizare,  

teorie istoriograficã, 

structurã lingvisticã.

Termeni-cheie

106–271 d.Hr. – Stãpânirea romanã

în provincia Dacia.

271 d.Hr. – Retragerea aurelianã.

Secolul al VIII-lea d.Hr. – Desãvârºirea

etnogenezei româneºti.

1492 – Prima cãlãtorie a lui Cristofor

Columb peste Oceanul Atlantic.

1518–1522 – Spaniolii conduºi de

Hernan Cortez cuceresc Imperiul

Aztec.

1531–1535 – Spaniolii conduºi de

Francisco Pizzaro cuceresc Imperiul

Incaº.

1675–1678 – Cãlãtoria lui Nicolae

Milescu-Spãtarul în Siberia ºi China.

1781–1782 – Franz Joseph Sulzer pu-

blicã Istoria dacilor transalpini.

1884–1885 – Conferinþa, de la Berlin

(având caracter colonial).

1884 – A.D. Xenopol publicã lucrarea

Teoria lui Roesler. Studii asupra stã-

ruinþei românilor în Dacia Traianã.

1937 – Gheorghe I. Brãtianu realizea-

zã lucrarea Une énigme et un mi-

racle historique: le peuple roumain.

Repere cronologice

Constituþie, curente culturale, 

diversitate confesionalã, 

diversitate etnicã, 

drepturi ºi libertãþi cetãþeneºti,

evoluþie demograficã, 

identitate europeanã,

identitate naþionalã, lume

ruralã, lume urbanã, minoritãþi

naþionale, modernizare, politici

culturale, Planul Schuman,

schimbãri sociale.

Termeni-cheie
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✔ La fel ca pe întregul continent european, în Evul Mediu, marea majoritate

a populaþiei din spaþiul românesc locuia în mediul rural, a cãrui economie

era dominatã de agriculturã.

✔ Boierimea sau nobilimea (deþinãtorii domeniilor feudale) era ierarhizatã,

în Evul Mediu, în funcþie de întinderea domeniilor. 

✔ Oraºele reprezentau centrele meºteºugãreºti, comerciale ºi politico-adminis-

trative ale Þãrilor Române. În Evul Mediu, acestea s-au dezvoltat mai întâi

în Transilvania, apoi în Þara Româneascã ºi în Moldova, reprezentând

totodatã centre de culturã.

2. Viziuni despre modernizare în Europa secolelor al XIX-lea–al XX-lea

✔ Secolul al XIX-lea a fost dominat de curentele culturale romantic, realist,

naturalist, ca ºi de impresionism ºi clasicism în artele vizuale.

✔ În spaþiul românesc, dezvoltarea literaturii ºi artei a fost caracterizatã, pe

de o parte, de racordarea mediului cultural autohton la cel occidental ºi,

pe de altã parte, de cultivarea specificului naþional, prin alegerea temelor

de inspiraþie din creaþia folcloricã sau din trecutul istoric.

✔ În secolul al XX-lea, apariþia culturii de masã a dus la decãderea culturii

tradiþionale ºi, prin intermediul publicitãþii, la încurajarea consumului de

masã ºi la standardizarea gusturilor publicului. În þãrile cu regimuri politice

totalitare, cultura de masã a reprezentat un instrument de propagandã,

în slujba puterii politice.

3. Politicile culturale ºi românii din afara graniþelor

✔ În secolul al XIX-lea, românii aflaþi sub stãpânire strãinã au fost nevoiþi sã

acþioneze pentru pãstrarea identitãþii naþionale ºi culturale. Aceºtia s-au

bucurat de sprijinul statului român, atât în plan cultural, cât ºi politic.

✔ Dupã Marea Unire din 1918, politica statului român faþã de minoritãþi a

permis asigurarea egalitãþii în drepturi a acestora cu populaþia majoritarã,

precum ºi pãstrarea tradiþiilor culturale ºi lingvistice ale minoritãþilor.

4. Secolul al XX-lea – între democraþie ºi totalitarism

✔ Situaþia politicã a Europei dupã Primul Rãzboi Mondial a dus la conturarea

a douã mari sisteme: cel democratic, pãstrat în state ca Marea Britanie,

Franþa, Cehoslovacia, România (pânã la 1938), ºi cel totalitar, instaurat,

sub forma comunismului, în Rusia, respectiv a fascismului, în Italia, ºi a

nazismului, în Germania. De asemenea, alte state europene (Portugalia,

Spania, Ungaria, Bulgaria, România, din 1938 etc.) au cunoscut sisteme

politice autoritare sau totalitare.

✔ Sistemele politice totalitare s-au manifestat prin instaurarea monopolului

politic al unui singur partid ºi al conducãtorului acestuia, prin cultul perso-

nalitãþii liderului, utilizarea poliþiei politice pentru terorizarea populaþiei,

încãlcarea sistematicã a drepturilor omului.

✔ Dupã 1945, sistemul comunist s-a extins asupra unor state din Europa

Centralã ºi de Est, inclusiv asupra României.

5. Constituþiile din România

✔ Primele documente cu rol de Constituþie din istoria României au fost Regu-

lamentele Organice, instituite în Þara Româneascã ºi Moldova în anii 1831,

respectiv, 1832.

✔ În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, au fost adoptate legi funda-

mentale, precum Convenþia de la Paris (1858), Statutul Dezvoltãtor al Con-

venþiei de la Paris (1864) ºi Constituþia din 1866. Aceasta din urmã in-

staura monarhia constituþionalã ereditarã ºi asigura bazele democratice

ale evoluþiei statului român modern.

✔ În prima jumãtate a secolului al XX-lea, prin Constituþia din 1923 a fost

consolidat statul naþional unitar român, iar prin Constituþia din 1938 a fost

impus regimul monarhic autoritar al regelui Carol al II-lea.

✔ Regimul comunist a fost reprezentat de Constituþiile din 1948, 1952, 1965.

✔ Revenirea la democraþie a fost consfinþitã prin Constituþia din 1991.
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Secolele al XI-lea–al XII-lea – Re-

naºterea vieþii urbane în Europa.

Secolele al XII-lea–al XIII-lea – Fon-

darea primelor universitãþi, în mediul

orãºenesc: Bologna, Oxford, Paris.

Secolul al XVIII-lea – Prima revoluþie

industrialã.

Secolul al XIX-lea – A doua revoluþie

industrialã.

1368 – Domnitorul Vladislav Vlaicu

întãreºte o serie de privilegii comer-

ciale negustorilor braºoveni.

1858 – Adoptarea Convenþiei de la

Paris. 

1864 – Adoptarea Statutului Dezvol-

tãtor al Convenþiei de la Paris.

1866 – România devine monarhie

constituþionalã.

1881 – Proclamarea Regatului României.

1917 – Instalarea regimului politic co-

munist în Rusia.

1923 – Promulgarea Constituþiei, în

urma constituirii statului unitar român.

1938 – Constituþia regimului monarhic

autoritar al regelui Carol al II-lea.

1950 – Planul Schuman, document

fundamental al formãrii Europei

Unite.

1991 – Constituþia postcomunistã a

României, aprobatã de populaþie

prin referendum.

1992 – Tratatul de la Maastricht.

2007 – România ºi Bulgaria devin

membre ale Uniunii Europene.

Repere cronologice

���Recapitulare tematicã �

Centrul industrial Manchester

(Marea Britanie)



III. Statul ºi politica

1. Autonomii locale ºi instituþii centrale în spaþiul românesc 

(secolele al IX-lea–al XVIII-lea)

✔ Începând din secolele al IX-lea ºi al X-lea, în spaþiul românesc s-au constituit

primele formaþiuni politice medievale, de tipul cnezatelor ºi voievodatelor.

✔ Pe baza structurilor statale constituite pânã în secolul al XIII-lea, s-au format

voievodatele Transilvania, Þara Româneascã, Moldova ºi Dobrogea. În

urma cuceririi maghiare, Transilvania a fost organizatã ca voievodat

autonom în cadrul Regatului Ungariei. În cazul Þãrii Româneºti ºi al

Moldovei, construcþia statalã a beneficiat de aportul populaþiei româneºti

din Transilvania.

✔ Instituþia centralã a statelor medievale româneºti extracarpatice era

domnia. „Domnul” era stãpânul þãrii, iar în calitate de „mare voievod”

exercita conducerea supremã a armatei, bucurându-se de prerogative

largi, atât în domeniul politicii interne, cât ºi în cel al politicii externe.  

2. Statul român modern: de la proiect politic la realizarea României Mari

(secolele al XVIII-lea–al XX-lea)

✔ Perioada domniilor fanariote ºi prima jumãtate a secolului al XIX-lea au

constituit epoca afirmãrii proiectelor politice de inspiraþie naþionalã ºi

liberalã pentru emancipare politicã, unitate ºi independenþã.

✔ Recurgând la tactica faptului împlinit, românii au realizat, în 1859, unirea

Principatelor, prin dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza ca domnitor

al Moldovei ºi al Þãrii Româneºti, punând astfel bazele statului român

modern.

✔ În 1877–1878, România ºi-a cucerit independenþa de stat, recunoscutã

prin Tratatele de la San Stefano ºi Berlin.

✔ Participarea la Primul Rãzboi Mondial s-a încheiat prin constituirea statului

român unitar, în urma unirii Basarabiei, Bucovinei ºi a Transilvaniei cu

România (1918).

3. Redefinirea rolurilor statului, de la Primul Rãzboi Mondial pânã la

Planul Schuman

✔ Perioada interbelicã, marcatã de efortul de refacere dupã Primul Rãzboi

Mondial ºi de redresare dupã Marea Crizã Economicã din 1929–1933,

a fost caracterizatã prin accentuarea rolului statului în plan economic ºi

politic.

✔ Problemele economice determinate de al Doilea Rãzboi Mondial au fãcut

necesarã iniþierea unor noi politici de intervenþie a statului. Astfel, în

perioada postbelicã, s-a intrat într-o nouã etapã a statului bunãstãrii, bazat,

în mare mãsurã, pe principiile expuse de economistul William Henry

Beveridge, în 1942, în Raportul asupra asigurãrii serviciilor sociale

ºi a serviciilor conexe.

4. România postbelicã

✔ Începând de la sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, o parte a

statelor central ºi est-europene au intrat în sfera de influenþã sovieticã.

Beneficiind de sprijinul direct al U.R.S.S., Partidul Comunist Român a

acþionat pentru preluarea puterii politice ºi pentru sovietizarea României.

✔ Dupã 1947, România a devenit stat comunist, modelul sovietic fiind aplicat

în toate domeniile de activitate. Perioada comunistã cuprinde douã etape:

regimul de facturã stalinistã al lui Gheorghe Gheorghiu-Dej (1948–1965)

ºi regimul naþional-comunist al lui Nicolae Ceauºescu (1965–1989).

✔ Dupã înlãturarea regimului Ceauºescu, în 1989, România a revenit la

democraþie, sistem bazat pe pluripartidism, statul de drept ºi economia

de piaþã.
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Termeni-cheie

Sec. al XI-lea – Instaurarea stãpânirii

maghiare asupra Transilvaniei.

Sec. al XIV-lea – Constituirea statelor

medievale româneºti extracarpatice.

1541 – Transilvania devine principat

autonom sub suzeranitate otomanã.

1691 – Diploma Leopoldinã – actul

constituþional al Transilvaniei, în urma

integrãrii în Imperiul Habsburgic.

1821 – Acþiunea lui Tudor Vladimirescu

în Þara Româneascã.

1848 – Revoluþia din Þãrile Române.

1859 – Unirea Principatelor.

1866 – Carol I promulgã Constituþia.

1877 – Proclamarea independenþei

de stat a României.

1918 – Constituirea statului naþional

unitar român.

1929–1933 – Marea Crizã Economicã.

1933–1935 – Prima etapã a politicii

New Deal în S.U.A.

1942 – Prezentarea Raportului Beveridge.

1947 – Abdicarea regelui Mihai I. 

1989 – Înlãturarea regimului comunist

din România.

Repere cronologice

Sediul Parlamentului României, 

în perioada interbelicã

Autonomii locale, 

constituirea statului 

român modern, 

formaþiuni politice prestatale,

independenþã, instituþii centrale

medievale, miºcarea

reformatoare, neoliberalism, 

principat, Principatele

Române, securitate socialã,

stat al bunãstãrii, stat român

unitar, unitate, voievodat.



IV. Relaþiile internaþionale

1. Spaþiul românesc între diplomaþie ºi conflict în Evul Mediu ºi la începuturile

modernitãþii

✔ Poziþia strategicã a Þãrilor Române la Dunãre ºi Marea Neagrã ºi avantajele

economice oferite de aceasta au reprezentat un factor de interes pentru statele

vecine. Raporturile dintre marile puteri din zonã au influenþat evoluþia relaþiilor

dintre statele medievale româneºti ºi Ungaria, Polonia sau Imperiul Otoman,

ca ºi statutul politico-juridic al Þãrilor Române.

✔ Þãrile Române nu au fost cucerite de otomani, ºi-au pãstrat autonomia internã,

plãtind însã un tribut anual cãtre sultan. Din secolul al XV-lea, relaþiile cu

Imperiul Otoman au fost reglementate prin documentele numite capitulaþii. În

secolul urmãtor, când statul otoman a ajuns la apogeul extinderii sale terito-

riale, dominaþia otomanã asupra Þãrilor Române s-a accentuat, regimul tributar

devenind unul vasalic.

✔ Dominaþia otomanã a atins apogeul în timpul domniilor fanariote.

2. România ºi concertul european; de la „criza orientalã” la marile alianþe

ale secolului al XX-lea

✔ Criza orientalã declanºatã spre sfârºitul secolului al XVII-lea a afectat Princi-

patele Române, prin consecinþele negative ale rãzboaielor ruso-austro-oto-

mane, inclusiv prin pierderile teritoriale din secolului al XVIII-lea (Banatul ºi

Bucovina, ocupate de Imperiul Habsburgic), cãrora li s-a adãugat Basarabia,

ocupatã de Imperiul Rus în 1812.

✔ În a doua jumãtate a secolului al XIX-lea, prin activitea generaþiei paºoptiste,

problema româneascã a devenit una de interes european, ceea ce a favorizat

constituirea statului modern român ºi recunoaºterea independenþei României.

✔ În timpul Primului Rãzboi Mondial, România a luptat alãturi de Antanta, pentru

realizarea idealului sãu naþional. Ulterior, statul român a fost un membru activ

al Societãþii Naþiunilor.

3. România în perioada „Rãzboiului rece”

✔ Instaurarea regimului comunist, dupã 1945, a afectat ºi relaþiile externe ale

statului român, nevoit sã þinã cont de interesele U.R.S.S.

✔ România a participat la organizaþia economicã a statelor comuniste (C.A.E.R.,

1949) ºi la alianþa politico-militarã a acestora (Tratatul de la Varºovia, 1955).

✔ Dupã 1958, România a dus, pe plan extern, o politicã de autonomie relativã

faþã de U.R.S.S., fãrã a abandona politica specificã unui stat comunist.

V. Religia ºi viaþa religioasã

1. Biserica ºi ºcoala în Evul Mediu ºi la începuturile modernitãþii

✔ În Evul Mediu a funcþionat o legãturã strânsã între puterea laicã ºi cea

ecleziasticã. Domnia ºi Biserica, cele mai importante instituþii ale statelor

medievale româneºti, s-au sprijinit reciproc. 

✔ Bisericile ºi mãnãstirile au fost importante centre de învãþãmânt ºi culturã,

contribuind la dezvoltarea comunitãþilor locale.

2. Protectorat religios ºi identitate culturalã în Europa 

ºi în spaþiul românesc

✔ Religia a reprezentat un mijloc de pãstrare a identitãþii etnice ºi culturale în

Evul Mediu ºi perioada modernã. 

✔ În spaþiul românesc, Biserica a sprijinit lupta naþionalã pentru drepturi po-

litice, îndeosebi în provinciile aflate sub stãpânire strãinã.

�

�

122

���Recapitulare tematicã �

Termeni-cheie

Bisericã, diaspora, identitate

culturalã, identitate etnicã,

identitate religioasã, 

implicare laicã, mediu

ecleziastic, mediu ºcolar,

protectorat religios.

Secolul al XIV-lea – Întemeierea mitro-

poliilor ortodoxe ale Þãrii Româneºti

ºi Moldovei.

1925 – Întemeierea Patriarhiei Ortodoxe

Române.

Termeni-cheie

1396 – Cruciada de la Nicopole.

1456 – Victoria lui Iancu de Hune-

doara la Belgrad.

1829 – Tratatul de pace ruso-otoman

de la Adrianopol.

1853–1856 – Desfãºurarea Rãzbo-

iului Crimeei.

1877 – Declanºarea rãzboiului ruso-oto-

man, încheiat prin tratatele de pace

de la San Stefano ºi Berlin.

1916–1918 – România participã la

Primul Rãzboi Mondial.

1919–1920 – Desfãºurarea Conferin-

þei de pace de la Paris.

1921 – Constituirea Micii Înþelegeri.

1934 – Constituirea Înþelegerii Balcanice.

1947 – Semnarea tratatului de pace

de la Paris, de cãtre România.

1955 – România devine membrã a

O.N.U.

Repere cronologice

Repere cronologice

Antanta, autonomie, capitulaþii, 

„criza orientalã”, „cruciadã

târzie”, diplomaþie, fanarioþi, 

independenþã, integrare

europeanã ºi euro-atlanticã,

politicã de echilibru,

Societatea Naþiunilor,

suzeranitate, 

tratate, Tripla Alianþã, Tratatul

de la Varºovia, tribut.



Mic dicþionar de personalitãþi istorice 

ale secolelor al XIX-lea ºi al XX-lea

� Adenauer, Konrad (1876–1967) 

Este considerat artizanul reconstrucþiei Germaniei ºi al reintegrãrii naþiunii germane

între cele europene. S-a remarcat prin acþiunile de apropiere de Franþa, fiind consi-

derat unul dintre fondatorii Europei unite. În anii în care a fost cancelar al Republicii

Federale Germania (1949–1963), statul vest-german a devenit membru NATO,

impunându-se ca una dintre cele mai mari puteri economice ale lumii. 

� Brãtianu, Ion I.C. (1864–1927)

Devenit în anul 1909 conducãtor al Partidului Naþional Liberal, a negociat, între anii

1914 ºi 1916, intrarea României în Primul Rãzboi Mondial de partea Antantei,

pentru înfãptuirea unitãþii naþionale. A fost conducãtor al delegaþiei României la

Conferinþa de Pace de la Paris, în anul 1919. A dominat viaþa politicã a României

în perioada 1918–1927, denumitã „decada brãtienistã”. 

� Carol I de Hohenzollern-Sigmaringen (1839–1914)

Devenit principe al României în anul 1866, a avut cea mai lungã domnie din istoria

românilor (1866–1914). În timpul acesteia, a fost adoptatã Constituþia din anul

1866, prin care se instituia ca formã de guvernãmânt monarhia constituþionalã.

De asemenea, România ºi-a proclamat independenþa, la 9 mai 1877 obþinutã prin

participarea la rãzboiul antiotoman din 1877–1878. În anul 1881, România a fost

proclamatã regat, el devenind rege, cu titulatura de Carol I.

� Churchill, Winston (1874–1965)

Om politic britanic, s-a remarcat prin activitatea desfãºuratã în timpul celui de-al

Doilea Rãzboi Mondial, când a ocupat funcþiile de prim-ministru ºi de ministru al

Apãrãrii. A fost unul dintre fondatorii Coaliþiei Naþiunilor Unite, din timpul ultimei

conflagraþii mondiale, îndreptate împotriva statelor Axei. A adoptat, împreunã cu

Stalin, la Moscova, în anul 1944, o decizie controversatã, privind împãrþirea sferelor

de influenþã în estul Europei, care a determinat, ulterior, transformarea statelor din zona

respectivã în þãri cu regimuri comuniste.

� Cuza, Alexandru Ioan (1820–1873)

Participant la Revoluþia de la 1848 din Moldova, a fost ales domnitor al Moldovei,

la 5 ianuarie 1859, ºi al Þãrii Româneºti, la 24 ianuarie 1859. A domnit între anii

1859 ºi 1866 ºi a acþionat pentru unirea deplinã a Principatelor ºi pentru adoptarea

unor reforme care sã modernizeze societatea româneascã. Beneficiind de sprijinul

prim-ministrului Mihail Kogãlniceanu (1863–1865), în timpul domniei sale au fost

adoptate legea secularizãrii averilor mãnãstireºti (1863), legea ruralã, legea

învãþãmântului (1864) etc. 

� Djugaºvili, Iosif Visarionovici (1879–1953)

De origine georgianã, a fost cunoscut cu numele conspirativ Stalin, în traducere „om

de oþel”. Dupã moartea lui Lenin, a preluat conducerea Partidului Comunist al

Uniunii Sovietice în anul 1924. A fost unul dintre cei mai cruzi dictatori ai secolului

al XX-lea. ªi-a eliminat toþi adversarii politici din partid. A impus pe plan economic

colectivizarea ºi industrializarea forþatã. A instaurat un regim de teroare internã, din

cauza cãruia ºi-au pierdut viaþa zeci de milioane de oameni.

� Ferdinand I Întregitorul (1865–1927)

Nepot al primului rege al României, Carol I, a preluat tronul României în anul 1914.

În timpul domniei sale, în anul 1916, România a intrat în rãzboi de partea Antantei.

A organizat apãrarea þãrii în faþa armatelor Puterilor Centrale. În anul 1918, s-a

realizat Marea Unire, prin care toate teritoriile naþionale, aflate pânã atunci sub

stãpânire strãinã, s-au unit cu þara, formându-se România Mare. Deoarece Marea

Unire a românilor s-a înfãptut în timpul domniei sale, a fost numit Ferdinand

Întregitorul. Împreunã cu regina Maria, a fost încoronat simbolic ca rege al României

Mari, în anul 1922, în Catedrala Reîntregirii din Alba Iulia.
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Konrad Adenauer

Winston Churchill

Ferdinand I 



� de Gaulle, Charles (1890–1970)

A fost conducãtor al miºcãrii de rezistenþã antifascistã din Franþa Liberã, în timpul

celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. Dupã încheierea conflagraþiei, a ocupat funcþia

de prim-ministru al Franþei. A fondat miºcarea politicã Adunarea pentru Republicã.

A avut un rol însemnat în proclamarea celei de-a V-a Republici, iar linia politicã

înfiinþatã de el s-a numit gaullism. A fost preºedinte al Franþei între anii 1959 ºi 1969. 

� Gorbaciov, Mihail (1931–)

Devenit secretar general al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice în anul 1985,

s-a remarcat prin reformele pe care le-a iniþiat. Acestea sunt cunoscute cu numele de

perestroika i glaznosti (reconstrucþie ºi deschidere). A urmãrit eficientizarea

economiei, o relativã liberalizare a acesteia, a încurajat exprimarea liberã a unor

pãreri politice etc. Pe plan extern, a iniþiat dezgheþul în relaþiile cu S.U.A. ºi cu aliaþii

acesteia, contribuind la sfârºitul Rãzboiului rece. A fost singurul om politic sovietic

care a ocupat funcþia de preºedinte al U.R.S.S., demisionând în anul 1991, când

acest stat s-a destrãmat.

� Hitler, Adolf (1889–1945)

Fondator al nazismului, a fost unul dintre cei mai cruzi dictatori ai secolului al XX-lea.

A fost ales conducãtor al Partidului Naþional Socialist al Muncitorilor Germani

(Führer) în anul 1921, ºi ideile pe care le-a exprimat în discursurile sale (puritatea

rasei, antisemitism, regim politic autoritar etc.) i-au atras pe mulþi dintre cei afectaþi

ºi debusolaþi de rãzboi, precum ºi de pierderea acestui conflict. A promovat pe plan

intern mãsuri dictatoriale între anii 1933 ºi 1945 ºi o politicã externã agresivã,

contribuind la declanºarea celui de-al Doilea Rãzboi Mondial. 

� Lenin, Vladimir Ilici (1870–1924)

A fost teoretician al comunismului. A pãrãsit Rusia din cauza activitãþii revoluþionare

ºi a revenit în þarã, în anul 1917, odatã cu izbucnirea revoluþiei bolºevice. A devenit

conducãtorul guvernului bolºevic, denumit Consiliul Comisarilor Poporului. A fondat

Internaþionala a III-a Comunistã, organizaþie cu sediul la Moscova, care cuprindea

partidele comuniste din Europa ºi Asia ºi care urmãrea declanºarea revoluþiei

comuniste la nivel mondial. A murit în anul 1924, trupul sãu fiind îmbãlsãmat ºi expus

în Mausoleul de la Kremlin, care îi poartã numele.

� Maniu, Iuliu (1873–1953)

Unul dintre conducãtorii Partidului Naþional Român din Transilvania, s-a afirmat în

lupta pentru realizarea Marii Uniri din anul 1918. În perioada interbelicã, a fost

conducãtor al Partidului Naþional Þãrãnesc ºi prim-ministru al României între anii

1928–1930 ºi 1932–1933. În timpul celei de-a doua conflagraþii mondiale, s-a

pronunþat împotriva continuãrii rãzboiului antisovietic peste Nistru, fiind de pãrere

cã România îºi atinsese obiectivul, eliberarea Basarabiei ºi a nordului Bucovinei.

Devenit lider al Opoziþiei Unite din anul 1941, a iniþiat legãturi secrete cu repre-

zentanþi ai Coaliþiei Naþiunilor Unite pentru ieºirea României din alianþa cu Axa.

A murit în temniþa comunistã de la Sighet. 

� Mussolini, Benito (1883–1945)

Fondator al fascismului, a pus bazele Partidului Fascist în anul 1919. Dupã Marºul

asupra Romei, în anul 1922, organizat împreunã cu adepþii sãi, regele Victor

Emmanuel al III-lea l-a numit în funcþia de prim-ministru. Mussolini a acþionat, în

urmãtorii ani, pentru acapararea puterii depline în stat, instaurând dictatura fascistã

ºi transformând Italia într-un „stat corporatist”. Pe plan extern, a promovat o politicã

agresivã, ocupând Etiopia, în anii 1935–1936, ºi Albania, în 1939. A devenit aliat

al lui Hitler, Italia participând, în cadrul Axei, la cel de al Doilea Rãzboi Mondial. 

� Thatcher, Margaret (1925–)

Conducãtor al Partidului Conservator, s-a remarcat pe scena politicã britanicã în

funcþia de prim-ministru, pe care a ocupat-o între anii 1979 ºi 1990. Supranumitã

„Doamna de Fier”, a aplicat o politicã ultraliberalã pe plan intern, adoptând mãsuri

dure, dar eficiente, pentru scoaterea þãrii din crizã ºi pentru relansarea economiei

britanice. Pe plan extern, a susþinut rãzboiul împotriva Argentinei, în anul 1982,

pentru exercitarea stãpânirii asupra insulelor Malvine (Falkland).

�

�

124

���Dicþionar �

Charles de Gaulle

Mihail Gorbaciov

Benito Mussolini

Margaret Thatcher



�

�

125

� Pregãtirea examenului de bacalaureat ���

Sugestii pentru pregãtirea examenului de istorie

Înaintea examenului:

✔ Informeazã-te din timp asupra programei de bacalaureat la istorie.

✔ Parcurge materia pentru examen ritmic, sistematic ºi complet.

✔ Planificã materia astfel încât sã te poþi încadra în timpul disponibil.

✔ Realizeazã note sau scheme scrise cu privire la problemele principale abordate de tematica

examenului de bacalaureat.

✔ Alocã timp suficient pentru recapitularea finalã.

✔ Pentru fiecare temã/capitol din programa examenului de bacalaureat, realizeazã câte o fiºã

tematicã, pentru a include:

– date-cheie;

– cuvinte/termeni/noþiuni principale;

– evenimente majore;

– personalitãþi istorice implicate;

– un scurt rezumat al conþinutului.

În timpul examenului:

✔ Citeºte cu atenþie fiecare subiect/item.

✔ Identificã tipul de cerinþe specific fiecãrui subiect:

– cerinþele privind „menþionarea“ sau „precizarea“ unui rãspuns presupun formulãri scurte, la obiect;

– cerinþele privind „prezentarea“ unui eveniment, a unei cauze, a unei consecinþe etc. presupun

rãspunsuri dezvoltate, care sã explice aspecte cauzale sau trãsãturi specifice faptelor istorice

tratate.

✔ Identificã, în textul la prima vedere (itemul de tip întrebare structuratã), ideile principale, datele,

numele, evenimentele descrise.

✔ Identificã, în cazul subiectului de tip eseu/sintezã, limitele cronologice, geografice, evenimentele

care trebuie abordate, personalitãþile care trebuie amintite.

✔ Realizeazã o schemã de abordare a subiectelor de tip eseu care sã cuprindã:

– principalele fapte istorice pe care urmeazã sã le prezinþi;

– datele istorice;

– personalitãþile pe care trebuie sã le aminteºti;

– elementele de cauzalitate ºi eventualele consecinþe ale evenimentelor. 

✔ Redacteazã rãspunsurile clar, lizibil, corect din punct de vedere gramatical.

✔ Nu uita:

– sã urmezi, în cadrul eseului/sintezei, structura: introducere, conþinut, concluzii;

– sã-þi ordonezi logic ºi cronologic ideile;

– sã argumentezi prin fapte sau procese istorice concrete punctele de vedere proprii.

În continuare, pentru a facilita autoevaluarea în vederea susþinerii probei de istorie, sunt propuse,

ca exemple, modele de subiecte ºi tipuri de bareme specifice examenului de bacalaureat.

Succes !
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I. Modele de subiecte

Model nr. 1

Item/subiect de tip ordonare cronologicã

Scrieþi literele corespunzãtoare urmãtoarelor fapte/evenimente istorice, ordonându-le cronologic:

a. constituirea statului modern român prin dubla alegere a lui Al.I. Cuza ca domnitor;

b. cucerirea independenþei României;

c. afirmarea partidei naþionale în perioada prepaºoptistã;

d. politica externã a domnitorului Mihai Viteazul. (20 de puncte)

Model nr. 2

Item/subiect de tip pereche

Transcrieþi cifra fiecãrui element de pe coloana I ºi notaþi alãturi litera elementului corespunzãtor de pe coloana

a II-a:

I. II.

1. Întemeierea Þãrii Româneºti; a. Alexandru Ioan Cuza;

2. Afirmarea Moldovei în plan extern la sfârºitul secolului al XV-lea; b. Basarab I;

3. Realizarea unirii Principatelor; c. Carol I;

4. Instituirea monarhiei constituþionale ereditare în România; d. Bogdan I;

5. Intrarea României în Primul Rãzboi Mondial alãturi de Antanta. e. Ferdinand I;

f. ªtefan cel Mare;

g. Mihai Viteazul.

(20 de puncte)

Model nr. 3

Item/subiect de tip întrebãri structurate

Citiþi cu atenþie textele de mai jos:

A. ªi iarãºi voi, fiii mei, ºi unºii lui Dumnezeu, dupã câte am putut eu sã înþeleg, cum se cuvine Domnului sã

întocmeascã pe dregãtorii sãi. Dacã vrea sã punã pe cineva în dregãtorie, sã-l puie pe fiecare dupã cum i se

potriveºte fiecãruia. Aºa se cuvine, dacã vreþi sã aºezaþi pe dregãtorii voºtri în dregãtoria voastrã, nu dupã

pãrtinire ºi pentru înrudire. Pentru cã dacã vor avea unii o mulþime de rude, sau dacã vor fi unii dintre rudele

voastre, atunci sã le daþi mai multã putere, pentru cã sunt rude sau celor ce vor fi rudele domnilor voºtri? Pentru

cã cel ce este domn adevãrat, nu i se cuvine sã aibã rude, ci numai slugi drepte. 

(Învãþãturile lui Neagoe Basarab cãtre fiul sãu, Teodosie, secolul al XVI-lea)

B. Puterea Domnului în ambele Principate, departe de a fi absolutã, era îngrãditã de o parte de aºezãmintele

dreptului nescris, „obiceiul pãmântului”, de alta de sfatul principalilor demnitari, pe care îi consulta în toate

împrejurãrile însemnate. El nu era deci „un autocrat obiºnuit sã dispunã fãrã nicio consideraþie de persoana

ºi bunurile supuºilor sãi”, aºa cum s-a afirmat de unii istorici. 

(…) Separarea puterilor în stat este o idee modernã. Epoca de care ne ocupãm noi n-a cunoscut-o. Nu se

fãcea pe atunci distincþie hotãrâtã între atribuþiile judecãtoreºti ºi cele executive. Una ºi aceeaºi persoanã

hotãra ºi executa. Nu trebuie însã sã ne închipuim cã nu existau ºi în privinþa aceasta anumite limite ºi îngrãdiri.

Dacã nu erau scrise, ele erau orale, transmise din generaþie în generaþie, formând, cum se spunea la noi,

„obiceiul pãmântului”. Iar peste acest obicei nu se putea trece fãrã primejdie.

(C.C. Giurescu, Istoria Românilor)

1. Precizaþi o atribuþie a domnitorului, comunã ambelor texte. 2 puncte

2. Menþionaþi, pe baza textului A, un criteriu al acþiunii domnitorului. 2 puncte

3. Menþionaþi, pe baza textului B, douã elemente cu acþiune limitativã asupra puterii domneºti. 4 puncte

4. Formulaþi un punct de vedere personal cu privire la o consecinþã a neaplicãrii separãrii 

puterilor în stat în Evul Mediu, utilizând un argument din textul B. 5 puncte

5. Prezentaþi o acþiune politicã întreprinsã de un reprezentant al puterii domneºti 

din secolul al XIV-lea. 5 puncte
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Model nr. 4

Item/subiect de tip eseu

Redactaþi, în aproximativ o paginã, un text cu caracter istoric, în care sã integraþi urmãtorii termeni: secolul

al XX-lea, Constituþie, monarhie autoritarã, regat, Carol al II-lea, Parlament, tratate de pace, regim politic,

constituirea statului naþional unitar român.

Notã! Se puncteazã ºi utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/logice a

faptelor istorice ºi încadrarea textului în limita de spaþiu precizatã.

(22 de puncte)

Model nr. 5

Item/subiect de tip eseu

Elaboraþi, în aproximativ douã pagini, un eseu despre statele medievale din spaþiul românesc ºi politica externã

a voievozilor din secolele al XIV-lea ºi al XV-lea, având în vedere:

– menþionarea a douã caracteristici ale procesului formãrii statelor medievale româneºti;

– numirea a doi voievozi implicaþi în procesul întemeierii Þãrii Româneºti ºi/sau a Moldovei;

– prezentarea unui motiv al participãrii voievozilor români la cruciadele antiotomane;

– prezentarea unei acþiuni antiotomane întreprinse de unul dintre voievozii români din secolul al XV-lea.

(30 de puncte)

Notã! Se puncteazã ºi utilizarea limbajului istoric adecvat, respectarea succesiunii cronologice/logice a

faptelor istorice ºi încadrarea textului în limita de spaþiu precizatã.

II. Modele de bareme

Model item/subiect nr. 1

�� Câte 5 puncte pentru fiecare poziþionare corectã în ºirul cronologic: d; c; a; b. (5p. x 4 = 20 p.)

Total 20 de puncte

Model item/subiect nr. 2

�� Câte 4 puncte pentru fiecare asociere corectã:1–b; 2–f; 3–a; 4–c; 5–e. (4p. x 5 = 20 p.)

Total 20 de puncte

Model item/subiect nr. 3

1. 2 puncte pentru precizarea unei atribuþii a domnitorului, comunã ambelor texte.   

2. 2 puncte pentru menþionarea, pe baza textului A, a unui criteriu al acþiunii domnitorului.

3. Câte 2 puncte pentru menþionarea, pe baza textului B, a douã elemente cu acþiune limitativã asupra puterii

domneºti. 

(2p. x 2 = 4 p.)

4. 2 puncte pentru formularea unui punct de vedere personal cu privire la o consecinþã a neaplicãrii separãrii

puterilor în stat în Evul Mediu.

3 puncte pentru utilizarea unui argument din textul B.

5. 2 puncte pentru menþionarea oricãrei acþiuni politice întreprinse de un reprezentant al puterii domneºti

din secolul al XIV-lea.

3 puncte pentru prezentarea acþiunii menþionate.
Total 18 puncte
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Model item/subiect nr. 4

�� Câte 2 puncte pentru integrarea corectã a fiecãrui termen în textul istoric elaborat. 

(2 p. x 9 = 18 p.)

�� 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice;

0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice;

�� 1 punct pentru utilizarea limbajului istoric adecvat;

0 puncte pentru lipsa limbajului istoric adecvat;

�� 1 punct pentru respectarea limitei de spaþiu;

0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaþiu.

Total 22 de puncte

Model item/subiect nr. 5

Informaþia istoricã – 24 de puncte distribuite astfel:

�� câte 3 puncte pentru menþionarea oricãror douã caracteristici ale procesului formãrii statelor medievale

româneºti;

(3 p. x 2 = 6 p.)

�� câte 3 puncte pentru numirea oricãror doi voievozi implicaþi în procesul întemeierii Þãrii Româneºti ºi/sau

a Moldovei;

(3p. x 2 = 6 p.)

�� 3 puncte pentru menþionarea oricãrui motiv al participãrii voievozilor români la cruciadele antiotomane;

�� 3 puncte pentru prezentarea coerentã a motivului menþionat, prin evidenþierea relaþiei de cauzalitate ºi

utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;

1 punct pentru utilizarea doar a câte unui exemplu/caracteristici referitoare la motivul menþionat;

�� 3 puncte pentru menþionarea oricãrei acþiuni antiotomane întreprinse de unul dintre voievozii români din

secolul al XV-lea;

�� 3 puncte pentru prezentarea coerentã a acþiunii menþionate, prin evidenþierea relaþiei de cauzalitate ºi

utilizarea unui exemplu/a unei caracteristici;

1 punct pentru utilizarea doar a câte unui exemplu/caracteristici referitoare la acþiunea menþionatã.

Ordonarea ºi exprimarea ideilor menþionate – 6 puncte distribuite astfel:

�� 2 puncte pentru utilizarea limbajului istoric adecvat;

1 punct pentru utilizarea parþialã a limbajului istoric adecvat;

0 puncte pentru lipsa limbajului istoric;

�� 1 punct pentru structurarea textului (introducere – cuprins – concluzii);

0 puncte pentru text nestructurat;

�� 2 puncte pentru respectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice;

1 punct pentru respectarea parþialã a succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice;

0 puncte pentru nerespectarea succesiunii cronologice/logice a faptelor istorice;

�� 1 punct pentru respectarea limitei de spaþiu;

0 puncte pentru nerespectarea limitei de spaþiu.

Total 30 de puncte




