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INTRODUCERE  
 
 
 Prezentul modul ia în discuţie unul din fenomenele majore petrecute în 

istorie – modernizarea spaţiului european de-a lungul secolelor XVII-
XIX. Tema reprezintă, practic, o incursiune în toată istoria modernă a 
continentului nostru sau, mai bine, ţinând cont de faptul că există teme 
care fac trimitere la spaţii extraeuropene, al civilizaţiei de tip european. 
Modulul oferă posibilitatea cursanţilor de a analiza evoluţii economice, 
sociale şi politice; dezvoltările culturale, deşi importante, sunt luate în 
considerare ca şi dovezi ale rezultatelor unor fenomene mai ample.  

 
Particularităţile istoriei moderne  
 
Caracteristicile 
fundamentale 

Istoria modernă este, faţă de alte epoci – mai lungi sau mai scurte – de 
două ori avantajată. În primul rând, datorită faptului că acum se pun ba-
zele unor instrumente care constituie coloana vertebrală a muncii istori-
cului – crearea unui aparat critic de analiză a surselor scrise, apariţia 
primelor arhive şi biblioteci în sensul modern al cuvântului, apariţia 
primelor publicaţii cu caracter academic.  
În al doilea rând, datorită faptului că evenimentele petrecute în această 
perioadă sunt, în bună măsură, foarte vii şi astăzi – cea mai mare parte 
a statelor naţionale din Europa îşi plasează originile structurilor actuale 
în această epocă. Spre a da un singur exemplu, să ne aducem aminte 
că denumirea statului modern român şi principalele sale instituţii 
datează din secolul al XIX-lea. Un alt exemplu semnificativ este cel al 
ideologiilor care se nasc în această perioadă; de altfel, secolul XX va fi 
marcat de a-ceste ideologii care îl vor transforma în cel mai sângeros 
secol din istoria omenirii.  
 

 Din această perspectivă, studierea cât mai amănunţită a istoriei moder-
ne este necesară oricui se apropie de domeniul istoriei. Epoca modernă 
se constituie într-o perioadă care închide problema moştenirii antice 
(prezentă sub o formă sau alta pe parcursul întregului ev mediu) şi în 
care noutatea, invenţia şi dezbaterea devin cuvintele cheie.  

Poziţia istoriei 
moderne în 
curriculumul 
şcolar 

Modulul dedicat acestei epoci are rolul de a ajuta pe cursanţi să facă fa-
ţă unei tematici complexe şi masive care ocupă, în curriculum-ul şcolar, 
un segment important – elemente de istorie modernă apar în clasele a 
IV-a, a VI-a – a VIII-a, a X-a – a XII-a. altfel spus, în şapte clase din cele 
nouă în care se predă istorie avem de-a face măcar cu elemente de 
istorie modernă.  

Relaţia cu 
educaţia civică 

Un ultim argument în favoarea unei abordări mai detaliate a acestui seg-
ment cronologic. Datorită faptului că în această perioadă se pun bazele 
conceptelor instrumentale pentru drepturile omului şi ale cetăţeanului, a-
ceastă epocă permite accentuarea laturii interdisciplinare a predării isto-
riei şi o mai bună inserţie a acestei discipline în cadrul ariei curriculare 
“Om şi societate”.  
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Unităţile de învăţare  
 
 
Unităţile de 
învăţare 

Modulul îţi propune următoarele unităţi de învăţare:  
 
• Unitatea de învăţare 1  –  INTRODUCERE  
• Unitatea de învăţare 2  –  PREMISELE TRECERII LA EPOCA MO-
DERNĂ. REFORMA ŞI CONTRAREFORMA  
• Unitatea de învăţare 3  –  EUROPA RURALĂ ŞI URBANĂ ÎN SECO-
LELE XVII-XVIII  
• Unitatea de învăţare 4  –  RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ÎN SECO-
LELE XVII-XVIII  
• Unitatea de învăţare 5  –  ILUMINISMUL ŞI REFORMELE LUMINATE 
• Unitatea de învăţare 6  –  REVOLUŢIILE, ALTERNATIVĂ DE TRECE-
RE LA EPOCA MODERNĂ  
• Unitatea de învăţare 7  –  REVOLUŢIA INDUSTRIALĂ (PREMISE ŞI 
EVOLUŢII)  
• Unitatea de învăţare 8  –  DIVERSITATEA SOCIETĂŢILOR EURO-
PENE (CIVILIZAŢIE URBANĂ, CIVILIZAŢIE RURALĂ)  
• Unitatea de învăţare 9  –  DIVERSITATEA REGIMURILOR POLITICE 
EUROPENE  
• Unitatea de învăţare 10  –  APARIŢIA ŞI EVOLUŢIA STATULUI NA-
ŢIONAL ROMÂN  
• Unitatea de învăţare 11  –  MODERNIZAREA ÎN SPAŢIUL ROMÂ-
NESC  
 

Activităţile 
cursanţilor 

Pe parcursul studierii acestui modul, cursanţii vor avea de desfăşurat o 
serie de activităţi care include lectura unităţilor de învăţare, parcurgerea 
literaturii suplimentare, analiza documentelor prezentate în material şi a 
imaginilor inserate. Cursanţii sunt încurajaţi să utilizeze cât mai mult din 
experienţa câştigată până acum (la catedră şi în cadrul acestui program) 
pentru  putea face faţă unor sarcini de lucru destul de solicitante.  

 
 
Sarcinile de lucru 
 
Tipuri de 
sarcini de 
lucru  

Sarcinile de lucru incluse în acest model respectă, în general, elemente-
le cu care te-ai obişnuit deja. Ele sunt teste de autoevaluare, la care răs-
punsurile trebuiesc formulate concis. În unele cazuri, autorii au optat 
pentru o soluţie combinată, în sensul că participanţii la curs trebuie să e-
laboreze eseuri (cu dimensiuni variabile, structurate sau nu) pe care a-
poi să le discute cu tutorii. Există apoi şi lucrările de verificare. S-a optat 
pentru un accent mai mare pe redactarea de eseuri, datorită convingerii 
autorilor că un profesor competent este în primul rând capabil să comu-
nice – sub varii forme – o serie de conţinuturi atât în clasă, cât şi în alte 
contexte. În treacăt fie spus, cariera profesorală este una dintre cele mai 
“testate” ocupaţii din România. 
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Criteriile de evaluare  
 
 
Rolul 
criteriilor de 
evaluare 

Criteriile de evaluare pe care autorii le-au luat în considerare sunt me-
nite să asigure o evaluare corectă şi echilibrată a tuturor cursanţilor. În 
acelaşi timp, aceste criterii trebuie să ofere tutorelui indicaţii cu privire la 
adecvarea propriilor lui metode la nevoile de formare ale cursanţilor. Ţi-
nând cont de complexitatea tematicii, autorii au optat pentru o schemă 
de evaluare care să-i permită tutorelui să noteze şi să puncteze şi per-
formanţe medii – ceea ce este important este indicarea progresului 
cursanţilor în atingerea obiectivelor.   
 

Criteriile de 
evaluare 

Aceste criterii sunt, în general, următoarele:  
• claritatea exprimării: în ce măsură reuşeşti să redactezi răspunsuri 
clare, fără ambiguităţi, în ce măsură optezi pentru o variantă sau alta de 
răspuns şi poţi demonstra şi prezenta argumentele pe care le-ai avut în 
vedere; acest criteriu reprezintă 25 % din notă 
• argumentaţia: în ce măsură argumentele tale sunt la obiect – deci fac 
trimitere la ceea ce ţi s-a cerut să rezolvi – şi pornesc din surse demon-
strabile (textul unităţii, experienţa ta practică4, bibliografia etc.), ordona-
rea argumentelor de la simplu la complex şi coerenţa argumentaţiei5; 
acest criteriu reprezintă 35 % din notă 
•  măsura în care epuizezi argumentele disponibile; 10 % din notă 
•   în sfârşit, în ce măsură reuşeşti să integrezi informaţiile din biblio-
grafie în răspunsurile din unităţile de învăţare; acest criteriu aduce 20 % 
din notă. 
La aceasta se adaugă 10 % din oficiu.  
 

Lucrările de 
verificare 

Lucrările de verificare se vor înmâna tutorelui. Este recomandabil ca 
acestea să fie tehnoredactate şi să nu depăşească 5-6 pagini (la 2000 
semne pe pagină). Indiferent de tipul de sarcină, bibliografia folosită 
trebuie să fie indicată la sfârşit (după anexe, dacă este cazul).  

În caz de 
dificultate 

În cazul în care cursanţii întâlnesc dificultăţi de parcurgere a materiei şi, 
în special, de rezolvare a testelor şi lucrărilor de verificare, recomandă-
rile autorilor sunt următoarele:  
• reluarea unităţii de învăţare anterioară;  
• aprofundarea (cu caracter obligatoriu) bibliografiei indicate;  
• modificarea testelor de autoevaluare (ar fi bine ca acestea să 
devină subiecte orale în cadrul întâlnirilor cu tutorii) şi a lucrărilor de 
verificare (transformarea lor din eseuri în întrebări închise, mai multe 
pentru fiecare lucrare de verificare).  

 
 
Bibliografie  
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4 În acest caz, este bine să indici şi la ce activitate faci referinţă, cu indicarea temei din programă şi a clasei. 
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inductivă. 
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1.1. Uzinele Creusot în secolul al XVIII-lea 

Unitatea de învăţare Nr. 1 
 
PREMISELE TRECERII LA EPOCA MODERNĂ. REFORMA ŞI 
CONTRAREFORMA  
 
 
 
Cuprins 
 
1.1 Obiectivele unităţii……………………………………………………………….. 7
1.2 Definirea epocii moderne. Componentele procesului trecerii la modernitate. 
Spaţiul şi timpul……………………………………………………………………...... 7
1.3 Reforma şi Contrareforma………………………………………………………. 11
1.4 Studiu de caz: Reforma în Anglia………………………………………………. 15
1.5 Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi  
lucrarea de verificare nr. 2……............................................................................ 17
1.5 Bibliografia………………………………………………………………………… 18
 
 
 
1.1. Obiective 
 
• discutarea originilor Europei moderne 
• analizarea practicii guvernării la începuturile Europei moderne 
• evidenţierea rolului Reformei ca alternativă de trecere la epoca modernă 
• identificarea principalelor caracteristici ale Contrareformei 
• trasarea hărţii religioase a continentului în urma mişcărilor de reformă a Bisericii 
 
1.2. Definirea epocii modern 

Ce este epoca modernă? 
Termenul de epocă modernă 
are în sine o doză de 
relativism. În contextul 
Renaşterii şi Umanismului s-
a născut aşa numita ceartă 
dintre antici şi moderni, o 
dispută de idei şi atitudini 
care a antrenat elita 
intelectual-culturală privind 
valorile moştenite. În context, 
modern  a fost definit ca 
perceperea şi conştientizarea 
timpul istoric în care trăieşti, 
deci a contemporaneităţii şi 
a valorilor moştenite, 
consimţite (sau contestate) 
cu care te solidarizezi / 
asimilezi, dar şi a valorilor noi 
ale timpului tău, luate ca 
repere ale existenţei.  
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Ce se află în centrul procesului istoric de trecere la modernitate? 
  Continentul european. Europocentrismul are la bază câteva 
atuuri ce se constituie într-un patrimoniu comun, ca elemente specific 
continentale: moştenirea culturală greco-romană; moştenirea spirituală 
creştină; avansul economic bazat pe un sistem încă performant; sistem 
politic propriu încă eficient; componenta cultural intelectuală ştiinţifică de 
tradiţie renascentist-umanistă; cod comportamental-mental bazat pe 
valorile creştine. 
  Europa se află într-un cert avans, care o face performantă în 
raport cu lumea cunoscută din punct de vedere geografic. Este Europa 
un continent “mit” în limitele acestor tradiţii comune? Din acest punct de 
vedere, Da! ea formează o “unitate”. 
Are Europa acelaşi grad de dezvoltare general-istorică? Nu! pentru că 
survin particularităţile general istorice specifice fiecărui stat, popor: tradiţii 
diferite, nivel de dezvoltare diferit, ritmuri de dezvoltare diferite, număr de 
populaţie şi bogăţii diferite etc… Diferenţele fac din Europa un continent 
cu “mai multe Europe”: occidentală, centrală, nordică, răsăriteană, 
mediteraneană, fiecare cu specificităţile ei. 
Deci: Europa este un continent al diversităţilor şi din punct de vedere 
istoric. 
Pluralitatea continentală ca urmare, înseamnă: coexistenţa mai multor 
“lumi europene” cu o geografie diferenţiată, o istorie politică variabilă, o 
geografie religioasă diversă.  

 

1.2. « Scurtă descriere a popoarelor din Europa, cu obiceiurile şi calităţile acestora » (calendar german 
de sec. XVIII). Diversitatea este privită aici ca dovadă a superiorităţii prusacilor asupra celorlalte naţiuni.  
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Când debutează epoca modernă? 

 Greu de dat un răspuns. Cronologic, nici un eveniment politic, 
militar, diplomatic nu are decât o valoare strict convenţională şi limitativă 
la dimensiune continentală. Statele europene sunt contemporane, dar 
fiecare îşi trăieşte timpul său istoric. Pentru fiecare, modernitatea este o 
problemă de context istoric, experienţe îndelungate etc. de “provocări” 
interne sau externe. 
 
Unde se naşte modernitatea? 

 Se naşte fragmentar ca spaţiu geografic într-un număr redus 
de state occidentale (Olanda, Spania, Portugalia, Franţa, Anglia) pentru 
ca apoi, printr-o diversitate de agenţi să înainteze pe direcţia Vest-Est. 
Toate aceste procese devin evidente începând cu secolul XVI, când con-
tinentul cunoaşte mutaţii semnificative: debutează tranziţia de la Evul 
Mediu la Epoca modernă.  

De ce acum? Pentru că Europa începe să fie confruntată cu o 
multitudine de noi imperative venite din “câmpuri diferite”: economic, 
politic, cultural, mental, spiritual. În context, “sistemul” moştenit pentru a 
evita criza şi prăbuşirea va trebui să se adapteze la nevoile nou create de 
provocările şi conjucturile  noi: intensificarea circulaţiei mărfurilor şi 
banilor, internaţionali-zarea comerţului şi schimburilor pe piaţa naţională, 
europeană, extra-europeană. Toate au drept urmare acumularea de 
capital comercial şi capitalizarea economiilor (circulaţia capitalului, 
producerea şi reproducerea lui). Consecinţele  

 

1.3. Bursa din Bruges în secolul al XVI-lea; în imagine sunt prezentate clădirile asociaţiilor de negustori 
(« Casa Florentinilor » şi « Casa Genovezilor ») 

 



Premizele trecerii la epoca modernă. Reforma şi Contrareforma 

10  Proiectul pentru Învăţământul Rural 

acestui proces sunt nu numai economice, ci şi sociale: se nasc şi se 
diversifică noi categorii sociale legate direct de activităţi productive 
(meşteşugari, manufacturieri, bancari, profesiuni liberale ca avocaţi, 
profesori, medici, scriitori etc.). Ponderea lor în structura socială tinde să 
crească. 

Tranziţia cuprinde trei secole: XVI-XVIII, fiecare din ele având 
particularităţile şi dinamica lor interioară. Este perioada în care se nasc 
elementele ce dau conţinut modelului de modernitate care  cu excepţia 
Angliei unde funcţionează nu la modul ideal, dar are construite bazele 
economice, politice şi sociale: proprietatea individuală, separarea 
puterilor în stat, un nou ţesut social: clasa de mijloc (burghezia), 
garantarea libertăţilor cetăţeneşti, exersarea unor libertăţi politice. 
Deci, se pun bazele unui regim liberalo-democratic cu care se va 
identifica epoca modernă. La capătul unor evenimente politice, 
economice, militare, etc., dar care cronologic este greu de anticipat, când 
şi cum  se vor produce şi ce consecinţe vor avea.  

 
Deci intrarea în epoca modernă este datorată unei complexităţi şi 

diversităţi de factori care au grăbit sau încetinit procesul. 
Din punct de vedere istoric, tranziţia este desemnată şi cu termenul de 
premodernitate (modernitate timpurie sau precapitalism). Dacă 
modernitatea se articulează în timp şi pe un spaţiu geopolitic variabil, 
este totuşi de domeniul evidenţei că ea este rezultatul unor acumulări 
succesive şi mutaţii survenite în cadrul societăţii europene în legătură 
directă cu valorile evului  mediu creştin şi indirect ca urmare a rezultatelor 
pe termen scurt şi lung venite din partea unor provocări: spaţiu 
(descoperirile geografice), diversităţii continentale de mediu şi climă, 
economic, religie şi cultură. Toate au modificat raporturile omului cu 
timpul, spaţiul, cunoaşterea, educaţia, modificându-i lent gândirea şi 
comportamentul, dar şi modul de înţelegere a lumii. 

 Evenimentele fundamentale care au contribuit la trecerea 
treptată a sistemului clasic feudal la modernitate care pune în valoare 
desacralizarea şi laicizarea societăţilor, trecerea din faza vieţii 
contemplative la cea activă, conştientizarea şi eliberarea individului de 
sub tutela autorităţilor (biserică, stat) au fost: 
a) descoperirile geografice şi consecinţele lor imediate şi de durată 
b) Renaşterea şi Umanismul (consecinţe) 
c) Reforma şi Contrareforma 
d) “revoluţia” tiparului 

 

 Test de autoevaluare 1.1  

Enumeraţi trăsăturile modernităţii europene.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………. 
Răspunsul îl puteţi consulta la pagina 17.  

 

Modelul de  
modernitate  
- proprietatea 
 individuală;  
- separarea 
 puterilor în 
stat;  
- clasa de mijloc;  
- exersarea unor 
 libertăţi 
politice. 
 

Modernitatea 
este rezultatul 
unor acumulări  
şi mutaţii 
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1.3.  Reforma şi Contrareforma  
 

Harta religioasă a Europei  
Harta religioasă a continen-

tului în secolele XVI-XVIII prin 
diversitatea şi dinamica internă 
pare „un haos” de credinţe, urmat 
de intoleranţa religioasă şi civilă, 
deci de re--presalii, persecuţii şi 
obscurantism. „Tabloul” acestei 
aparente „dezintegrări” a Europei 
se complică prin prezenţa şi 
ofensiva Imperiului Otoman oprită 
la 1526 (Mohacs), dar soldată cu 
schimbarea con-figuraţiei politico-
religioase în spaţiul balcanic. La 
jumătatea secolului XVII, fondul 
confesional creştin al continentului 
era un element de unitate, pe care 
se altoiseră în urma Reformei 
lutheraniene (1517) numeroase 
confesiuni şi dizidenţe ale 
acestora. Astfel, sudul „roman” 
depozitarul tradiţiilor latinităţii şi 
creştinătăţii a rămas catolic, fidel 
Sfântului Scaun; nordul germanic, 

anglo-saxon, este creştin, dar  covârşitor protestant de diferite dizidenţe; 
centrul continentului care se confundă din punct de vedere politic cu 
Sfântul Imperiu German este o zonă de melanj confesional care se repro-
duce la scara statelor laice sau ecleziastice care îi dau configuraţie; estul 
continentului rămâne ortodox; sud-estul – zona balcanică, un amestec de 
state ortodoxe asociate prezenţei otomane şi religiei mahomedane. 

Lumea confesională este o lume descentrată care depozitează 
încă suficient de puternic mitul unităţii creştine în jurul unei autorităţi fie 
sub forma „republicii creştine” fie a unui imperiu al lumii. 

 
 
 
 

1.4. Indulgenţă din 1517 emisă de arhiepiscopul de Mainz 
pentru familia Katharinei de Trebra în schimbul susţinerii 
financiare a construcţiei Catedralei Sf. Petru din Roma. 
Astfel de documente au constituit unul din motivele 
invocate de Martin Luther pentru iniţierea Reformei.  

 
 

1.5. Foaie volantă din timpul reformei, punând antitetic catolicismul(dreapta) şi 
lutheranismul (stânga) 
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Difuzarea reformei religioase.  

Context:  
• Răspândirea confesiunilor protestante: lutheranismul 
în centrul, nordul şi estul spaţiului german şi regatele 
nordice şi calvinismul în Ţările de Jos, Elveţia, Franţa, 
Anglia;  
• consecinţe: Reforma care a reprezentat o amplă 
mişcare religioasă de reorganizare şi re-înnoire a 
Bisericii Catolice pornită din interiorul ei, s-a înfăptuit 
împotriva autorităţii spirituale şi temporale a Papei. A 
avut impact asupra întregii societăţi; a diversificat harta 
politică şi religioasă a Europei, a tipurilor de societăţi şi a 
mentalităţilor. Biserica Occidentală îşi pierde unitatea; 
Reforma a fost sursa unui amplu proces de secularizare 
a averilor mănăstireşti şi a unor lungi şi sângeroase 
confruntări în Imperiul Sfânt Roman de naţiune germană 
(1531-1555), Franţa (1562-1598) şi una din cauzele 
Războiului ţărănesc german (1524-1525) 

Recunoaşterea oficială a lutheranismului şi 
calvinismului în spaţiul german, conform principiului 
„Cuius regio, eius religio” s-a făcut prin pacea 
confesională de la Augsburg (1555).  

 
Contrareforma: încercare de restabilire a „unităţii 
europene”  
Încercarea de reformare a catolicismului militant stabilită 
de Conciliul de la Trento de a reface unitatea Bisericii 
creştine occidentale în jurul autorităţii spirituale şi 
temporale a papalităţii se dovedeşte în timp irealistă şi 
imposibil de realizat.  
 
 
 
 

Pe scena politică europeană au apărut noi actori, statele suverane care 
acţionau după principii noi, ghidate fiind de raţiunea de stat şi 
diplomaţie.  
Contrareforma nu a însemnat şi o evoluţie în atitudinea bisericii, nici 
doctrinar, nici atitudinal, dimpotrivă, act de politică religioasă, menit să 
restabilească unitatea generală a catolicităţi şi autorităţii papale (ştirbite 
de state-le monarhice, bisericile naţionale). 
Contrareforma a fost însoţită de conflicte politico-religioase care 
demonstrau că energia religioasă este inepuizabilă, iar credinţa şi 
angajamentul religios nu sunt probleme periferice pentru individ şi 
societate. 
Acţiunea care a declanşat Contrareforma a fost Conciliul de la rento. Îşi 
desfăşoară lucrările între 1545-1547; 1551; 1562-1563. A fost convocat 
de Papa Paul al III-lea (Alessandro Farnese).  

 
 
 

1.6. Martin Luther 
(1483-1546) în două 
gravuri de Lucas  
Cranach cel Bătrân 
(din 1521 şi 1551) 
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MEMOMEMO

 
 
Noi mijloace de acţiune: reconquista şi conquista religioasă 

 
Biserica îşi continuă drumul însoţită de zelul 
misionar al catolicităţii prin cuvînt, care se va 
dovedi în ciuda diversităţii  mijloacelor de refacere 
a unităţii iremediabil şi irecuperabil de restabilit în 
integrum. Scopul demersu-lui consta nu numai în 
reconquista teritoriilor europene scăpate 
controlului spiritual papal, ci şi în câştigarea de 
noi adepţi şi poziţii în lumea extraeuropeană. 
Catolicitatea îşi reconsidera politica proprie a 
autorităţii în faţa autorităţilor rivale punând în miş-
care un aparat de propagandă teologico-cultural 
numeros, diversificat şi agresiv. 
Ordinele religioase şi congregaţiile nou-create au 
fost agenţi de difuzare a propagandei des-
făşurate sub îndemnul „mergeţi în toată lumea şi 
propovăduiţi Evanghelia la toată făptura”. 
 „Campionii Romei” 
Ordinul iezuit în calitate de predicator şi misionar 
al  convertirii ereticilor şi păgânilor întru înnoirea 

bisericii apostolice şi lupta împotriva ereziei a jucat un rol cheie în strategia 
Contrareformei. Ordin elitist, se detaşează prin organizarea sa ca o armată veritabilă, 
plasată sub jurământ monastic de fidelitate, sărăcie, celibat şi obedienţa faţă de auto-
ritatea papală. Eficient implicaţi în educaţia teologică, dar şi prezenţe culturale în viaţa 
comunităţilor de credincioşi. La nivel de state, erau primiţi în instituţiile cheie ca pedagogi, 
profesori, diplomaţi, confesori. Curând au intrat în conflict cu politica suverană a statelor, 
prezenţa lor devenind sinonimă cu imixtiunea papalităţii în viaţa internă. În consecinţă au 
fost expulzaţi. 

 
 
 
 
 
 

1.7. Fecioara Maia protejând corăbiile 
plecate spre colonii (frescă de Alejo 
Fernandes, Casa de Contratacion din 
Sevilla, 1535)  
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Eficienţa Contrareformei sau eşecul ei? 
 
Ambele au fost limitative. Nu a fost în măsură să-i readucă în 

totalitate pe eretici în rândul „fidelilor”, reducându-i la o singură unitate 
religioasă de gândire, dar a fost un factor de cultură. ”Absolutismul 
ecleziastic” prin restabilirea libertăţii confesionale a rămas un deziderat, 
dar s-au dezvoltat bisericile naţionale. Adaptarea mesajului bisericii la 
realitate şi mai ales la nivelul înţelegerii comune a eşuat şi el, dar indirect 
s-a stimulat gândirea raţională, deteologizată. 

Domeniul teologiei care făcea referire la cunoaşterea cuvântului 
lui Dumnezeu este şi el atacat de un nou discurs ce se naşte în epocă, 
dezvoltat de oameni care nu provin din câmpul intelectual teologic, ci din 
mediul ştiinţific. Lumea protestantă dezvoltă un model de societate 
concurenţial societăţii de tip catolic, ceea ce alertează ritmurile şi 
procesele tranziţiei spre modernitate. 
 

Concluzii  
 
• diversitatea hărţii religioase contribuie la diversitatea hărţii politice conti-
nentale; 
• în urma divorţului dintre tradiţia sacră şi modernitatea laică, Biserica 
pierde monopolul asupra societăţii, devenind o instituţie asediată de 
elementele de modernitate laică; 
• reculul bisericii înseamnă ofensiva statului; 
• vitalitatea sentimentului mistic slăbeşte, înregistrându-se declinul 
„cucerniciei baroce”; 
• omul pios devine omul religios care trăieşte raţional viaţa de creştin; 
• conştiinţa apartenenţei la un spaţiu continental comun, este sinonimă 
cu apartenenţa la creştinism/creştinătate  
 
Europa se identifică, în ciuda „dezunirii” ei religioase, cu 
creştinătatea. 

 

Test de autoevaluare 1.2  
Enumeraţi măsurile luate de Biserica catolică pentru recâştigarea terenului pierdut în faţa 
Reformei. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru răspuns.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
Răspunsul îl puteţi consulta la pagina 17.  
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2.8. Henric al VIII-lea, tablou de 
Hans Holbein cel Tânăr  

1.4. Studiu de caz: Reforma religioasă în Anglia 
 

 
Context:  
Evenimentele petrecute depăşesc cu mult sfera de 
interes şi voinţa personală a monarhului Henric al 
VIII-lea (1509-1547), vizând un aspect de viaţă 
privată. Asigurarea succesiunii era o problemă de 
interes public, asigurând stabilitate noii monarhii a 
Tudorilor.  Reforma Bisericii engleze se înscrie într-o 
mişcare şi conjuctură de dimensiune europeană, 
după cum răspunde şi necesităţii reformării 
instituţionale a statului englez ca fundament al 
modului/practicilor de guvernământ. Ea implică 
angajarea directă a suveranului care prin autoritatea 
sa temporală şi spirituală cauţionează evenimentul. 
Reforma anglicană “ruptura de Roma” nu se naşte în 
urma unei hotărâri unice şi nici definitive. Ea este 

fructul unei gestaţii lente, marcate de ezitări, măsuri parţiale, insuficiente 
doctrinale, care se transformă pe parcurs într-o adevărată mişcare de idei 
care cuprinde societatea şi explică susţinerea parlamentului. În con-
secinţă, deşi a provocat  bulversări în planul religios nu s-a soldat / a 
evitat declanşarea unui război religios intern aşa după cum s-a produs pe 
continent (Imperiul german, Franţa). 
 
Spre o biserică naţională 
 
Măsurile luate de puterea regală în Anglia pot fi rezumate astfel: 
• secularizarea bisericii de Stat se face pe etape, antipapismul câştigând 
treptat teren: 1531-1532 se iau măsuri care să intimideze Sfântul Scaun, 
convocarea la Canterbury a reprezentanţilor clerului care-l recunosc pe 
rege “Şef supreme al bisericii engleze”, “atât cât legea lui Hristos 
permite”. În 1533 regele este excomunicat. 
• În criza matrimonială, biserica naţională devine esenţială, ea joacă rol 
politic în asaltul împotriva papalităţii 
• Desprinderea / ruptura de Roma (1534-Actul de Supremaţie): biserica 
Angliei este singura în măsură să judece în probleme ecleziastice de 
dog-mă, liturghie şi disciplină. Condamnă pentru trădare pe toţi rezistenţii 
la deciziile regelui. Schisma astfel produsă nu are nimic protestant în ea 
din punct de vedere doctrinal-teologic, ci este mai mult o reformare a 
instituţiei bisericii; o separare instituţională de obedienţă faţă de Sfântul 
Scaun. 
• În perioada 1536-1539, politica reformatoare continuă prin suprimarea 
mănăstirilor; confiscarea bunurilor lor şi punerea în vânzare; introducerea 
unor obligaţii canoniale în abaţii şi episcopate; înfiinţarea de noi 
episcopate; restabilirea disciplinei interne ecleziastice; dezvoltarea 
educaţiei religioase şi punerea în circulaţie a Bibliei în limba engleză; 
predici contra Romei.  
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Consecinţe 
• triumful anglicanismului asupra catolicismului este asigurat 
• sfera puterii monarhului este lărgită considerabil 
• statul subordonează biserica intereselor sale 
• anglicanismul devine instrument de guvernare, un compromis între 
politică şi religie. 

 
Vocabular: 
Anglicanismul – devine biserică şi cult naţional în 1562. Este un cult 
“aristocratic” preluând de la calvinişti dogma, iar de la catolici două 
elemente esenţiale: liturghia şi ierarhia internă, episcopii şi arhiepiscopii 
care au ca instituţii caracter divin. Şeful statului este şeful spiritual al 
bisericii. În plan politic, anglicanii sunt adepţi ai guvernământului 
monarhic autoritar. Devine instrument politic de guvernare. 
Cunoaşte disidenţe interne: 
- presbiterienii sau non-conformiştii, cult reformat calvin, nu admit nici o 
ierarhie ecleziastică interioară, este deservit de presbiteri/pastori care 
sunt aleşi din rândul adepţilor. Resping orice fel de autoritate centralizată 
a Statului, fiind adepţi ai monarhiei constituţionale. Cultul este auster, iar 
liturghia “ca la Geneva”. Este cultul practicat în Scoţia.  
- puritanii sunt cei mai radicali dintre anglicani. Profesează întoarcerea la 
valorile primare creştine, militează pentru purificarea ritului Anglican de 
influenţele catolice (liturghie şi ierarhie internă). Practică fidelitatea faţă 
de “cuvântul lui Dumnezeu”: Biblia, liturghia este sobră cu valoare moral-
educaţională. Comportament auster, grupaţi în congregaţii au o viaţă 
comunitară activă, pastorii sunt instruiţi, nu admit nici o autoritate în afara 
Sfântului Duh. Se identifică cu idealul “Republicii Sfinţilor” şi cu 
“democraţia puritană”. Au un grad de educare ridicat (alfabetizaţi), 
practică meserii mercantile-manufacturiere.  

 

MEMOMEMO
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• Catolicii sau “uniţii cu Roma” au un statut aparte: sunt excluşi din viaţa 
publică, dar îşi pot practica cu discreţie cultul; au obligaţia depunerii jură-
mântului de fidelitate faţă de regele anglican în calitate de Şef al Statului. 

 
Se poate admite că prin existenţa acestei diversităţi religioase se 

acceptă o toleranţă religioasă, chiar dacă nu la modul absolut ci ca 
expresie a respectării libertăţii naturale a individului, de exprimare, de 
conştiinţă, chiar dacă nu la modul ideal.  

 

Test de autoevaluare 1.3 
Pornind de la informaţiile din bibliografie şi din textul de mai sus, alcătuiţi o listă a 
diferenţelor dintre Reforma din spaţiul german şi cea din Anglia. Utilizaţi spaţiul de mai jos 
pentru a vă formula răspunsul.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………… 
Răspunsul îl puteţi consulta la pagina 17.  
 
1.5. Comentarii şi răspunsuri la temele de autoevaluare 1.1. – 1.3 
Test 1.1. 
Afectează toate segmentele vieţii; se constituie într-un model al schimbării bazat pe 
proprietate, pe exercitarea libertăţilor politice, pe drepturile cetăţeneşti şi pe afirmarea 
burgheziei. 
Test 1.2.  
Măsurile au fost precizate în cadrul Conciliului de la Trento şi au vizat două aspecte: 
întărirea şi reafirmarea dogmelor fundamentale, respectiv pe creşterea disciplinei în 
interiorul corpului clerical şi o nouă formă de misionarism, aşa cum o vor practica iezuiţii – 
prin practicarea valorilor promovate şi prin implicarea lor în viaţa publică.  
Test 1.3.  
Principalele diferenţe rezidă în faptul că, în Anglia, Reforma a fost un instrument de 
creştere a autorităţii centrale, în timp ce pe continent a contribuit la scăderea autorităţii 
Bisericii anglicane). 
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Lucrarea de verificare 1  
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. daca este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rînduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Realizaţi un eseu nestructurat (fără subcapitole obligatorii) pe tema relaţiei dintre Biserică 
şi stat la începuturile epocii moderne.  
Criteriile de evaluare sunt:  
- claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure,  
- utilizarea bibliografiei.  
 
 
 
 
1.6. Bibliografie  
 
F. Braudel, Gramatica civilizaţiilor, vol. 2, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1994, p. 9-124. 
P. Chaunu, Civilizaţia Europei clasice, vol. 2, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1989, p.169-239. 
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2.1 Obiectivele unităţii  
 
• Analiza trăsăturilor definitorii ale lumii rurale europene la începutul modernităţii 
• Evidenţierea caracteristicilor urbanităţii din Europa modernă 
• Prezentarea principalelor modele comportamentale din societatea Europei 
 
 
2.2. Trăsăturile Europei rurale  

 
Dominantă în struc-
turile economiilor 
europene, chiar şi 
pentru statele con-
siderate avansate, 
este agricultura. 
Proprietatea funciară 
este nu numai sursa 
principală de exis-
tenţă a milioane de 
oameni, ci şi 
fundamentul 
tradiţional al bogăţiei 
statelor. Pe ea s-a 
clădit o ierarhie 
socială, o civilizaţie 
şi o societate 
rurală.  

Agricultura rămâne arhaică, neînregistrând progrese notabile. Îşi 
păs-trează caracterul extensiv. Rar, cu valoare de experiment, sau 
condiţionat de factorii de mediu, se practică şi agricultura intensivă 
(Anglia, Olanda). Calitatea solului şi tehnicile agricole rudimentare, 
condiţionează producţia agricolă cerealieră (policultura). Asolamentul 
trienal scoate anual din circuitul agricol suprafeţe mari de teren. Asimi-
larea în cultură a cartofului, porumbului sau plantelor furajere se face cu 
dificultate. Sursele de energie şi uneltele rămân tradiţionale. Cu eforturi 

2.1. Tablou de Louis le Nain (1583-1648), înfăţişând o familie de ţărani francezi  
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mari de muncă fizică se obţin producţii agricole mici, chiar şi în anii 
consideraţi buni.  
 Condiţiile climatice nu sunt generoase, Europa trăind efectele „micii 
glaciaţiuni” (1500-1700). Orice factor perturbator uman, climatic, 
epidemiile, războaiele, blocajul tehnologic, accentuează caracterul 
vulnerabil al agriculturii. În perioada 1640-1730, Europa intră într-o 
recesiune economică, diferenţiată şi neuniformă. Criza monetară este 
însoţită de o scădere dramatică a preţurilor, recolte catastrofice, sterilitate 
şi mortalitate. Semnele de relansare apar în deceniul 1690-1700. Pentru 
ca, începând cu anii 1730 şi până la sfârşitul secolu-lui al XVIII-lea, 
preţurile, în special la produsele agricole, să crească. Producţiile rămân 
însă de subzistenţă şi sunt însoţite de sărăcie, scăderea consumu-lui, 
foamete, mortalitate. De altfel, cele trei flageluri: epidemiile, foametea şi 
războiul sunt asimilate în mentalul colectiv ca pedepse divine.  

Global, societatea rurală predomină, în proporţie de 85%-95% din 
populaţia continentului trăieşte şi munceşte în mediul rural. Ea este o 
comunitate relativ omogenă, tradiţional structurată din punct de vedere 
social, comportamental şi mental, strict reglată de tradiţii. Psihologia 
colectivă este dominată de proprietatea funciară care simbolizează 
bogăţia şi consideraţia în societate. Ea înnobilează şi stă la originea 
ascensiunii sociale. Veniturile unui stat au şi ele ca sursă majoritară 
impozitele din agricultură, ale seniorului din rentă, iar pentru ţăran 
simbolizează însăşi „libertatea” economică şi juridică. Investiţiile parti-
culare (exceptând Olanda, Anglia) sunt plasate majoritar tot în 
agricultură. 

În aceste secole, societatea rurală este un spaţiu economic care 
se reorganizează şi se diferenţiază. Este o lume de mare diversitate care 
prezintă ierarhii sociale, activităţi productive diversificate, orizonturi 
culturale diferite, un regim juridic asupra proprietăţii, relaţii între 
proprietari şi producători, un statut economico-juridic al forţei de muncă.  

Diversitatea Europei rurale are în principal ca sursă regimul juridic 
agrar. Occidentul, deşi inegal, face paşi importanţi spre capitalizarea 
agriculturii şi emanciparea ţăranului prin dispariţia progresivă a 
dependenţei (şerbia) sau relaxarea obligaţiilor feudale. Munca salariată şi 
proprietatea individuală consolidează producţia şi schimbul monetar. 
Forţa de muncă liberă juridic şi economic (cu sau fără răscumpărare) se 
poate orienta spre activităţi rurale meşteşugăreşti, sau, prin libertatea de 
deplasare, ţăranul se poate deplasa spre oraş. Liber ca persoană, în 
cadrul sistemului seniorial, el lucrează pământul, iar juridic are dreptul de 
a-l transmite ca moştenire. 

Fermierul, arendaşul şi zilierul, devin simboluri ale modernizării 
într-o lume aparent a inerţiei. Europa centrală şi răsăriteană se angajează 
în secolul al XVIII-lea pe o altă cale. Regimul domenial este departe de a 
regresa. În condiţiile concurenţei pieţei de schimb monetare, a 
randamentelor slabe şi a unei economii puţin capitalizate, proprietarii 
(boieri, nobili, magnaţi, iunkeri) fac eforturi de adaptare. Conform tradiţiei 
„nici un pământ fără un senior” ei încearcă să îşi reconstituie sau să îşi 
extindă domeniile, fie aservind noi categorii de ţărani, fie sporind 
obligaţiile anuale sau ocazionale feudale specifice, renta în produse, 
muncă, bani, diversificându-le. Se perpetuează astfel munca ţăranilor 
dependenţi şi exportul dominant cerealier. Şerbia, ca produs al societăţii 
feudale, rămâne o componentă esenţială a sistemului economico-social, 

Diversitatea 
Europei rurale 

Condiţii adverse 
care afectează 
lumea rurală 
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un mijloc de perpetuare a unor realităţi şi mijloace arhaice de producţie, o 
formă de supravieţuire a feudalismului.  

În acest context, la mijlocul secolului al XVIII, sub influenţa ideilor 
iluministe, se manifestă o preocupare constantă pentru îmbunătăţirea 
situaţiei juridice a ţăranului prin desfiinţarea pedepselor corporale (Prusia, 
Imperiul Habsburgic), iar ideea că şerbia contravine demnităţii umane 
reţine atenţia monarhilor. Încercările de desfiinţare a ei sunt reuşite 
parţiale sau eşecuri.  

Diversităţile zonale ale lumii rurale s-au accentuat în absenţa unor 
mijloace de comunicaţie şi transport eficiente. Parcurgerea distanţelor, în 
lipsa unor drumuri amenajate, era nu numai dificilă, redusă, ci şi 
păguboasă. Capacitatea mică a mijloacelor de transport limitează 
volumul mărfurilor de schimb, iar durata afectează calitatea şi preţul. 
Plata vămilor interne constituie un obstacol suplimentar, sporind preţul 
produselor şi fragmentând piaţa de schimb, regionalizând-o. În acest 
context, societatea rurală este un univers închis, limitat la provincie. În 
cadrul ei, un oraş îşi impunea importanţa economică, jucând şi rolul de 
„releu” zonal de legătură între sat-oraş şi Capitală. Prin intervenţia statului 
în controlul spaţiului, prin centralizarea administrativă şi teritorială şi 
construcţia de drumuri, Statul contribuie la crearea premiselor pieţei 
interne.  

Harta geografiei rurale europene cunoaşte mutaţii lente, 
accentuându-şi particularităţile zonale, regionale, statale. În timp ce 
Europa centrală, orientală şi mediteraneană rămâne tradiţionalistă, Anglia 
oferă un model de modernitate, iar Franţa cu toată bogăţia resurselor 
umane şi naturale, încă ezită.   

 Test de autoevaluare 2.1  

Pe baza cunoştinţelor dobândite în modulul referitor la epoca medievală, enumeraţi cel 
puţin trei diferenţe între situaţia ţărănimii medievale şi cea din epoca modernă. Utilizaţi 
spaţiul de mai jos pentru a formula răspunsul.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 29.  

 

2.2. O imagine contrastantă faţă de tabloul lui Le Nain – “Ferma” de George Morland (sec. XVIII)  
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2.3. Caracteristicile principale ale Europei urbane  
 

 
 
Societatea urbană este parte constitutivă a so-cietăţii şi civilizaţiei 

europe-ne. Ea reprezintă însă o minoritate comparativ cu cea rurală, dar 
caracteristicile o fac extrem de importantă pentru epocă. Reparti-zată 
inegal la nivel continental, variabilă în interiorul statelor ca urmare a 
pierderilor sau amenajărilor teritoriale, ea urmează tradiţional vechea 
hartă medievală a geografiei urbane. Gradul de urbanizare al unui stat 
este condiţionat de numeroşi factori.  

 
Factorul demografic este semnificativ prin implicaţiile de durată. 

Accidentele repetate, (foamete, război, epidemii) au făcut din secolul al 
XVII-lea „secolul hecatombelor”. Pierderile umane au fost considerabile şi 
urmate de consecinţe greu de recuperat, ceea ce a accentuat 
repartizarea inegală a populaţiei. După stagnare a urmat în secolul al 
XVIII-lea o adevărată revoluţie demografică, însoţită însă de ritmuri 
diferite de creştere. Dacă în prima jumătate a secolului s-au recuperat 
pierderile celui precedent. Începând cu anii 1730-1740, evoluţia 
demografică înregistrează ritmuri constante de creştere. Estimativ, în 
lipsa unor recensăminte sistematice ale populaţiei, în 1700 erau 120 de 
milioane de europeni, în 1750-136 de milioane, iar la sfârşitul secolului al 
XVIII-lea, 200 de milioane. Europa ocupa astfel locul doi în lume după 
Asia. Această populaţie este stabilă şi încadrată teritorial în state ale 
căror graniţe tind să se stabilizeze. Legăturile politice nu cuprind 
întotdeauna o populaţie de aceeaşi origine etnică. Densitatea medie a 
populaţiei continentului este 32 loc/km2, superficial repartizaţi. Factorii 
religioşi şi politici stimulează, din raţiuni diferite, creşterea demografică.  

2.3. Imaginea oficială a oraşului la începutul secolului al XVIII-lea – 
“Sosirea ambasadorului” de Canaletto, reprezentând Veneţia  
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 Pe plan politic, în numele dogmei şi moralei creştine, concepţia 
potrivit că-reia puterea unui rege stă în numărul supuşilor săi prima ca 
principiu.  

În secolul al XVIII-lea, Franţa rămâne statul cel mai bine populat 
cu aproximativ 28,5 milioane la sfârşitul secolului, dar explozia 
demografică se va produce în Anglia. Statele nordice, cele din sudul 
Italiei, Spania şi mai ales Rusia sunt „deşertice” comparativ cu „lumea 
plină” a Europei de Vest şi de Nord-Vest. Cauza creşterii populaţiei a 
constituit-o în primul rând schimbarea pentru prima oară a raportu-lui 
dintre rata natalităţii şi cea a mortalităţii. Excedentul naşterilor cunoaşte în 
medie la nivel continental un ritm anual de 3-6%. Europa dispune astfel 
de o rezervă de populaţie tânără (40% din locuitori nu au depăşit vârsta 
de 20 de ani) şi activă, un rezervor de forţă de muncă şi procreaţie.  

 
Fenomenul este însoţit şi de creşterea speranţei de viaţă de la 35 de ani 
la 50 de ani. La aceasta au contribuit: conştientizarea şi îmbunătăţirea 
igienei personale şi a condiţiilor de locuit precum şi progresele medicinii.  

 

2.5. Lupta între Post şi Paşte, tablou de Pieter Bruegel cel Bătrân 
(1525-1569) 

 

2.4. Imaginea obişnuită a aceluiaşi oraş, Veneţia – “Podul Rialto” de 
Marieschi 

 



Europa rurală şi urbană în secolele XVII-XVIII 
 

24  Proiectul pentru Învăţământul Rural 

 
Ameliorarea alimentaţiei (cantitate-calitate-diversitate) este de 
asemenea un semn de progres. Foametea nu a dispărut (creşterea 
preţurilor la produse, intemperiile), dar este în regres. După ce în secolul 
XVII, euro-peanul continua să fie un mare consumator de carne, urmează 
o reorientare a hranei spre produse vegetale. Contribuţia Lumii Noi a 
îmbogăţit masa europenilor cu astfel de produse, dar frica consumatorului 
a întârziat asimilarea lor în cultură şi în hrana cotidiană. Astfel, porumbul 
este suspect că aduce pelagra („Boala lui Columb”) şi sifilisul, cartoful 
este considerat agentul leprei. În Rusia, asimilarea cartofului s-a făcut cu 
cnutul, în Prusia prin intervenţia statului, în Franţa prin şiretlicuri („planta 
regelui”) şi propagandă. Dar peste tot, în perioadele de criză, foametea a 
grăbit asimilarea lor ca alternativă la consumul pâinii şi a altor pro-duse 
de consum. Asimilarea melasei din trestie de zahăr ca îndulcitor a 
diminuat importanţa mierii. Este pentru prima dată când un produs 
vegetal se substituie unuia animal.  

Hrana populaţiei este deci strict determinată de capacitatea satului 
de a furniza resurse alimentare şi a susţine creşterea populaţiei. Ceea ce 
accentuează rolul lumii rurale, dependenţa populaţiei de productivitatea 
ei, şi menţinerea unei legături strânse între sat şi oraş. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Test de autoevaluare 2.2  
Enumeraţi factorii care au contribuit la dezvoltarea oraşelor la începutul epocii moderne.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
Apoi, ordonaţi aceşti factori în ordinea importanţei şi a relaţiilor de cauzalitate.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………. 
Răspunsurile le puteţi consulta la pagina 29.  
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2.4. Modele sociale şi comportamentale  

 
Modelele sociale şi comportamentale ale secolelor XVII-XVIII, au o 

dublă origine: modul tradiţional de organizare socială şi mutaţiile 
produse în cadrul societăţii. Perfecţiunea şi echilibrul social au la bază 
valorile tradiţionale: ordine, stabilitate, autoritate. În principiu, aceste 
exigenţe sunt întrunite într-o societate ierarhizată pe bază de rang şi 
privilegiu. Aceasta este societatea ordinelor sau a corpurilor sociale.  

În cadrul ei, individul nu se defineşte prin propria personalitate, ci 
prin corpul social căruia el îi aparţine prin vocaţie divină sau naştere. 
Fiecare corp social are un statut juridic recunoscut, care prevede 
datoriile, obligaţiile şi libertăţile acestuia. Ansamblul social astfel constituit 
este compus din: cler, care se dedică vocaţional cultului lui Dumnezeu şi 
se roagă pentru comunitate; nobili-mea, care luptă, asigurând protecţia 
şi apărarea regatului; starea a treia, cea care munceşte. Această ierarhie 
menţinută în secolele XVII-XVIII, deşi reflectă un sistem de valori 
religioase şi sociale utile se dovedeşte pentru societate prea 
tradiţionalistă şi fidelă valorilor iniţiale ale evului mediu (oratores, belato-
res, laboratores). Ea nu înseamnă nici egalitatea între ordine, legitimând 
preeminenţa serviciului divin şi a celui care poartă spadă. Primele două 
sunt considerate privilegiate şi exceptate de la o serie de datorii şi 
obligaţii în muncă sau plata impozitelor. Inegalitatea de condiţie şi stare 
nu este interpretată în epocă ca o excepţie ruşinoasă. Ea este asumată 
ca o stare normală care legitimează diferenţierea de demnităţi, funcţii, 
situaţie economică. Iar bogăţia este considerată ca un dar de drept 
divin.  
 În fruntea acestei ierarhii se află Regele care este suzeran şi suveran. 
Iar deasupra ierarhiei pământene este Dumnezeu. Ierarhia socială se 
afirmă şi este însoţită de simboluri, reprezentări rituale, comportamentale, 
vestimentale şi mentale distincte, specifice fiecărui corp social. În 
secolele XVII-XVIII, valori-le tradiţionale ale acestui tip de societate 
cunosc schimbări semnificative. Idealul monahal, bazat pe vocaţia 
divină, decade. Reculul bisericii în societate, lărgirea orizontului 
cunoaşterii a făcut ca acest ideal să devină mai mult un refugiu social 
decât vocaţional. Idealul cavaleresc, în condiţiile profesionali-zării 
armatelor, se devalorizează. Imaginea regelui comportă şi ea modificări. 
Figura regelui pios, războinic, vindecător se estompează. Apar noi calităţi 
şi exigenţe: regele justiţiar, filosof, responsabil moral nu numai faţă de 
Dumnezeu, ci şi supuşilor, garant al păcii civile. Însăşi persoana regelui 
este demitizată şi desacralizată de societate. 

 Cele mai semnificative mutaţii le-au cunoscut valorile sociale şi 
comportamentale. Ele se datorează în principal burgheziei care, în 
calitate de producătoare de valori materiale şi însoţită de mentalităţi noi, 
caută să-şi câştige recunoaşterea societăţii. La nivel continental, numărul 
ei tinde să crească, fiind condiţionat de activităţile mercantilo-productive 
şi de reuşita lor. Deşi se moare în aceleaşi condiţii în care te-ai născut, 
noi criterii încep să condiţioneze reuşita şi ascensiunea socială.  

 
 

Suveranul 
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2.6. Banul devine simbol al statutului, asociat unui nivel ridicat de cultură; 
cămătarul evaluează banii, în timp ce soţia sa răsfoieşte o carte – 

“Schimbătorul de bani şi soţia SA” de Reymers Waele 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meritul, talentul, munca, evidenţiază calităţile individu-lui, 

capacitatea lui de acumulare bănească. Banul devine un nou criteriu al 
bogăţiei, rivalul originii din naştere şi al bogăţiei pro-videnţiale. El se 
identifică cu burghezia, un produs al societăţii, neomogen, legat de profit 
şi acumula-re, înserat în structurile tradiţionale ale stării a treia. Burghezia 
este considerată de nobilime şi cler fără onoare şi moralitate. 
Recunoaşte-rea meritelor şi integrarea ei în societatea ordinelor se va 
face anevoios. Va fi o sursă de confuzii sociale generatoare de o criză de 
valori. În lumea protestantă religia odată cu Reforma  absolvise banul de 
păcat, cu condiţia ca el să fie obţinut pe căi morale: muncă, cinste, 
onoare. Individul este liber să dezvolte o activitate având ca finalitate 
profitul. În Olanda, Anglia se naşte o clasă de mijloc de proprietari şi 
deţinători de capital. Vechile ierarhii sociale îşi pierd odată cu 
capitalizarea societăţii şi raţiunea de a fi. Biserica catolică continuă să 
considere banul şi îmbogăţirea ca un păcat şi nu ca o sursă de respect. 
Regii, din raţiuni de stat, sunt nevoiţi să accepte alianţa dintre politică şi 
capital. Intervenind în economie, Statul se substituie iniţiativelor 
burgheziei, deturnând-o spre alte activităţi. Biserica şi Statul, din raţiuni 
diferite contribuie la menţinerea ierarhiilor tradiţionale, considerate ale 
stabilităţii societăţii. Posibilităţile burgheziei de ascensiune socială sunt 
oferite de sistemul defectuos al funcţionării statului absolut. Ea cumpără 
titluri, funcţii, proprietăţi, investeşte în agricultură. Voinţa de a se integra 
în rândul nobilimii devine pentru ea simbolul reuşitei sociale.  
 Nobilimea, la nivel continental, parcurge un proces de dezintegrare 
internă. Declinul ei european este comun: erodarea proprietăţii funciare în 
condiţiile pieţei monetare. Sărăcia pare incompatibilă cu mentalitatea 
nobilimii. În 1780, estimativ numărul ei era de 3-4 milioane şi prezintă o 
tendinţă de descreştere. În Franţa, se naşte un nou tip social, burghezul 
de rând, care trăieşte din veniturile funciare şi prin înnobilare îşi schimbă 
statutul şi comportamentul. Idealul nobiliar de care se străduie să se 
apropie face ca burghezia să se educe, să se instruiască. Pentru a 
distruge imaginea despre ea indusă societăţii, cultivă bunele maniere, 
idealul omului cult, onest, civilizat cu sensibilităţi caritabile şi culturale. 

Nobilimea şi 
burghezia 
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Valori care prin intermediul învăţământului şi al elitelor politice şi intelec-
tuale se transmit societăţii. Politic, burghezia intră într-un orizont de 
aşteptare. Reacţia nobiliară nu întârzia să apară. E un reflex de apărare a 
originii şi descendenţei sale sociale în faţa marginalizării ei politice şi a 
promovării burgheziei în Stat. Apărându-şi statutul, cei aproximativ 
300.000 de nobili îşi apără averea. Sursele ei băneşti sunt însă limitate. 
Cu memorie şi trecut istoric, prin elitele sale, nobilimea revendică 
restaurarea libertăţilor tradiţionale. Ordinul nobiliar, numai juridic este 
unul. În interiorul său s-au produs diferenţieri: nobilimea de robă (deţine 
funcţii civile, administrative), nobilimea de spadă, nobilimea provincială, 
nobilimea de Curte. Fiecare este o lume care se dispreţuieşte sau se 
ignoră. Raporturile cu monarhia absolută sunt ambigue. Monarhia îi 
preluase unele funcţii sociale şi politice ceea ce a grăbit intrarea nobilimii 
într-o criză de identitate. Ambiţiile şi opoziţiile ei au fost controlate şi 
stăpânite de regele absolut. El s-a angajat în modelarea elitelor nobiliare 
pentru ca prin ele să poată subordona şi dociliza întreg corpul social. Se 
dezvoltă şi evoluează în timp un segment social nobilimea de curte. 
Apogeul ei este în Franţa, în timpul lui Ludovic al XIV-lea. Răspunzând 
voinţei politice a monarhului, Curtea de la Versailles a primit elita 
nobiliară, căreia i s-au impus norme de comportament, strict ierarhizate, 
în funcţie de rang. Eticheta severă, emblema Curţii a fost rigu-ros fixată 
după un ceremonial fastuos, risipitor, minuţios şi constrângător organi-
zat. Versailles-ul , „faţada strălucirii Franţei” nu a fost numai locul în care 
balurile se organizau sistematic. A fost o şcoală de disciplinare şi 
educare a nobilimii şi un instrument de guvernare Exemplul  

comportamental şi 
mental al nobilimii de 
Curte s-a transmis 
societăţii. Cu ajutorul ei 
regele pacifică întregul 
corp social. Iniţiată în 
secretele bunelor 
maniere de la Curte, nu 
însă şi în cele ale 
guvernării, atenţia 
nobilimii a fost detur-
nată de la afacerile 
Statului. Regele practică 
arta de a flata, de a 
acorda favoruri şi 
recompense băneşti în 

schimbul serviciilor personale. Toate însă fără vreo finalitate politică. 
Societatea de Curte se consacră cu fidelitate venerării cultului monarhic. 
Versailles este un oraş pentru un rege. Curtea a fost şi un spaţiu creator 
de valori specifice exprimate în diverse forme: educaţie culturală (teatru, 
muzică, arte), abandonarea prejudecăţilor şi intrarea femeii în spaţiul 
public (regină, soţie, amantă), intrigi amoroase (amorul public), dar şi de 
instruire a ei prin lectură şi discuţii savante. Toate sunt mesaje transmise 
societăţii. Ca mod de sociabilitate, Curtea impune nobilimii un alt mod de 
a fi. Fără a fi dezrădăcinată, nobilimea aspiră ca măcar o lună să 
participe la viaţa de la Curte. Esenţial pentru ea este de a fi acolo. Regele 
impune nobilimii un alt mod de viaţă, învăţând-o plăcerea de a trăi în 
prezent, nu în trecut. Versailles-ul dă tonul, suveranii europeni îl urmează 

2.7. Dejunul cu stridii, de Francois de Troy – nobilimea, clerul şi marea 
burghezie copiază comportamentul Curţii  
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(Viena, Madrid, Petersburg). Pe lângă acestea, Curtea berlineză, nu are 
nimic grandios, ostentativ. E austeră, economicoasă şi plicticoasă. În 
Europa însă o nouă societate era în curs de a se naşte, incompatibilă cu 
ierarhiile societăţii ordinelor. 

Burghezul 
„(...) Absenţa responsabilităţilor politice, îi îngăduie burghezului să se consacre exclusiv dirijării 

propriilor afaceri, contribuie la accentuarea individualismului său. Negoţul şi distracţiile, acestea din urmă 
puerile sau sumare, sunt singurele preocupări ale burghezului mijlociu. Dacă i se întâmplă să viseze la ceva, 
e să-şi mărite fata cu cineva mai bogat decât el. Chiar dacă, ajuns la un anumit grad de bunăstare, 
proprietar al mai multor antrepozite, al mai multor corăbii, nu mai iese în lume fără să poarte spadă... 

Burghezul nu e însă câtuşi de puţin greoi la minte: abilitatea, ba chiar şiretenia, ţin locul fineţii de 
spirit. Are o mare capacitate de imitaţie, e foarte perseverent şi, în aproape toate domeniile îşi întrece în 
eficienţă modelele. La aceste calităţi se adaugă o fermitate de neclintit: un negustor olandez nu va ceda 
niciodată nimic din ceea ce socoteşte că i se cuvine de drept. Dacă tratează de la egal la egal, e omul cel 
mai sincer, cel mai cinstit din lume. Dacă îşi dă seama că partenerul e mai nepriceput, nu să dă în lături să-i 
exploateze nepriceperea în folosul său. Simţul dreptăţii izvorăşte la el nu atât dintr-o desăvârşită integritate 
umană, cât dintr-o exactă cântărire a situaţiei. 

Pentru cei mai mulţi dintre aceşti negustori, îmbogăţirea... e rodul unei aprige tenacităţi, al unei 
economii la sânge şi al unor tentative îndrăzneţe, prudent calculate. Vreo şaizeci de ani i-au trebuit familiei 
Witsen din Amsterdam ca să urce, una câte una, treptele înavuţirii. De origine ţărănească, ea a început prin 
a-şi angaja unul dintre fii în marină şi un altul ca muncitor într-o pescărie; o vedem apoi în măsură să îşi 
cumpere o corabie de mic tonaj cu care se lansează în comerţul maritim pe Baltica; vasul transporta la dus 
încărcătură de brânză şi aducea la întoarcere grâu. A urmat destul de curând, cumpărarea altor corăbii. Dar 
reuşita în afaceri nu e totdeauna sigură. Falimentele nu sunt rare...” 

  Paul Zumthor, Viaţa de toate zilele în Olanda lui Rembrandt, Ed. Eminescu, Buc., 
1982, p. 288-289  

 „ (...) Pătura inferioară a acestei burghezii era alcătuită din micii negustori cu venituri modeste, 
adeseori chiar anevoiaşi, în mâinile cărora se afla aproape întregul comerţ de mărfuri destinate echipării şi 
consumului casnic. Croitorii, cei ce închiriau haine, vânzătorii de ochelari, topitorii de cositor, tocilarii, florarii 
şi toţi ceilalţi îşi aveau prăvălia sau atelierul în vestibulul casei sau în curte. Pentru comerţul alimentar 
existau prăvălii specializate: carnea, pâinea, şi prăjiturile se vindeau la măcelari, brutari, cofetari; mirodeniile 
şi vinul la spiţeri, fructele şi legumele la negustorii de trufandale. Proprietarii tuturor acestor prăvălii 
constituiau o masă sedentară, fără mari speranţe de promovare socială.” 

  Paul Zumthor, Viaţa de toate zilele în Olanda lui Rembrandt, p. 290 
„Financiarii locuiesc sub acoperişuri bogate, ei folosesc aurul şi mătasea pentru a-şi ţese hainele, 

respiră parfumuri, caută apetitul în arta bucătăriilor şi când odihna urmează leneviei, ei aţipesc indolent în 
puf. Nimic nu scapă acestor oameni bogaţi şi curioşi: nici florile din Italia, nici papagalii din Brazilia, nici 
stofele pictate din Masulitapan, nici maimuţele din China, nici porţelanurile de Saxa, Sevres şi Japonia. Priviţi 
palatele lor de la oraş şi de la sat, obiceiurile lor, gusturile, mobilele elegante, trasurile... Acest om care a ştiu 
să forţeze bogăţia prin uşa finanţelor mănâncă nobil, la masă, hrana a o sută de familii din popor...” 

        Enciclopedia, Articolul Poporul 
 

!

Rezumat 
Privită în ansamblu, societatea europeană a secolelor XVII-XVIII, oferă imaginea unui 

imobilism la nivel economic, social, instituţional, cultural, mental. Continuitatea 
elementelor tradiţionale, dau celor două secole un aspect de unitate. În realitate, fiecare 
din ele are o dinamică internă proprie. Secolul al XVII-lea manifestă sub toate aspectele 
un ataşament faţă de valorile trecutului. Este un secol conservator, al structurilor 
„Vechiului Regim”. Secolul al XVIII-lea, fără a se rupe de aceste tradiţii, este mai 
deschis inovaţiei, experimentului şi totodată mai dinamic, cu o mobilitate vizibilă inclusiv 
pe plan social şi politic. Societatea europeană reflectă aceste mutaţii, ceea ce va 
accentua diversitatea continentală şi mai ales ritmul general istoric. Contrastul dintre 
Europa rurală şi cea urbană, fără a deveni antagonic, este tot mai evident. 
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2.5. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de 
verificare 2.1 – 2.2  

 
Test 2.1  
Absenţa dependenţei personale, absenţa obligaţiilor şi privilegiilor feudale în relaţia dintre 
ţărani şi nobili, integrarea proprietăţii ţărăneşti în economia urbană şi dispariţia autarhiei 
fermei rurale. 
 
Test 2.2. 
Îmbunătăţirea condiţiilor sanitare, creşterea calităţii şi a cantităţii de alimente (mai ales la 
nivelul legumelor) şi prin apariţia de noi plante, modificările de ordin social şi economic 
care au dus la creşterea numărului de imigranţi din mediul rural. 
 
 
 
Lucrarea de verificare 2  
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. daca este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rînduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
 
Cu ajutorul textului de la punctul 3.4. şi a lecturilor de la sfârşit, alcătuiţi un eseu în 
care să prezentaţi schimbările petrecute în mediul urban în primele secole de 
modernitate. Punctele eseului sunt următoarele: trăsăturile oraşului medieval, 
factorii economici şi politici care au influenţat evoluţia oraşului, schimbările de 
ordin social, trăsăturile vieţii burgheze în secolele XVII-XVIII, urmările acestor 
schimbări (oraşul ca mediu al schimbării sociale şi al modernizării).  
Criteriile de evaluare sunt:  
- respectarea punctelor indicate,  
- claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure,  
- utilizarea bibliografiei,  
- utilizarea de bibliografie suplimentară,  
- utilizarea materialelor ilustrative (hărţi, imagini, surse primare).  
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Unitatea de învăţare Nr. 3 
 
RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ÎN SECOLELE XVII-XVIII  
 
 
 
Cuprins 
 
3.1 Obiectivele unităţii………………………………………………………………………… 30
3.2 Diplomaţia europeană de la politica raţiunii de stat la politica echilibrului european. 30
3.3 Războiul de 30 de ani (1618-1648)……………………………………………………... 33
3.4 Pacea westfalică (24 oct. 1648)…………………………………………………………. 37
3.5 Afirmarea politicii echilibrului european………………………………………………… 39
3.6 Preponderenţa franceză (1659-1713). Rivalităţile anglo-franceze şi echilibrul 
european. Împărţirea Poloniei………………………………………………………………... 40
3.7 Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de verificare 3........ 48
3.8 Bibliografie…………………………………………………………………………………. 50
 
3.1. Obiective 
 
• Identificarea a cel puţin trei caracteristici ale hărţii politice a Europei premoderne  
• Precizarea a cel puţin trei caracteristici ale evoluţiilor din domeniul istoriei religiilor în 
 epoca premodernă şi modernă 
• Definirea politicii raţiunii de stat 
• Analiza politicii echilibrului european  
• Capacitatea de a redacta un eseu structurat pe o temă de politică   
 
 

3.2. Diplomaţia europeană de la politica raţiunii de stat la politica 
echilibrului european  

 
Harta politică a Europei secolelor XVII-XVIII, nu este nici uniformă 

şi nici omogenă. Ea evidenţiază pe lângă diversitatea religioasă şi plurali-
tatea regimurilor politice. Dominantă şi tradiţională, dar într-o mare varie-
tate şi diversitate de forme este monarhia (absolută, luminată, parlamen-
tară, de stări, electivă, autocrată). Indiferent de forma de guvernământ, 
epoca evidenţiază rolul Statului, afirmarea suveranităţii sale, interne şi 
externe. Statele europene au o configuraţie instituţională centralizată, dar 
teritorial-politic, multe sunt încă în curs de definitivare. Aria geografică a 
multora nu coincide întotdeauna cu aria de locuire a unui popor. Imperiul 
Habsburgic, Rus sau Otoman sunt multinaţionale, multiconfesionale şi 
multiculturale. Germania şi Italia sunt mai mult expresii geografice şi etno-
culturale decât realităţi politice, elementul comun de unitate constituindu-l 
limba. În Sfântul Imperiu Roman de Naţiune Germană, construcţie secu-
lară istorică, coexistă sub diferite titulaturi 360 de state suverane cu dinas-
tii proprii şi legi proprii, de confesiune catolică sau protestantă (regate 
laice sau episcopate). În peninsula italică, domină dependenţa politică a 
statelor de monarhii europene străine (Habsburgii austrieci şi spanioli, 
Bourbonii francezi) care coexistă cu republici aristocratice orăşeneşti şi 
statele papale. În aceste condiţii, relaţiile politice  dintre statele europene, 
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variază în timp ca forme şi conţinut. Un nou sistem de valori şi norme care 
să dea stabilitate relaţiilor juridice internaţionale şi hărţii politice europene 
este în curs de prefigurare. Deocamdată el nu are ca pivot statul naţiune 
sau sentimentul naţional, ci siguranţa şi menţinerea suveranităţii interne şi 
externe. Mai mult tradiţional  decât juridic, relaţiile în timp de pace sau răz-
boi sunt reglate de principiul potrivit căruia sunt suverane, egale, active în 
relaţiile internaţionale şi că nu există dependenţe.  
 

3.1. Harta politică a Europei în secolele XVII-XVIII. Priviţi harta Europei şi observaţi: a. diversitatea statală în 
spaţiul germanic şi italian; b. configuraţia imperială, multinaţională a Europei de Est. 

 
 

Solidaritatea dinastică de natură divină, între monarhii europeni, 
întărită prin alianţe matrimoniale oferă în principiu stabilitate în relaţiile 
internaţionale. Epoca evidenţiază însă rolul interesului de stat care 
devansează combinaţiile diplomatice bazate pe pactul de familie în 
formarea alianţelor. Mondializarea relaţiilor economice, importanţa 
economică şi religioasă a noilor lumi, condiţionează interesul de stat nu 
numai de potenţialul militar, ci şi de cel economic, uman şi religios. Astfel, 
natura cauzelor conflictelor de interese dintre state se diversifică, aria lor 
geografică extinânzându-se la nivel continental şi extra-european. 
Progresiv, statul îşi instituie controlul asupra mijloacelor de război 
(impozite, armată). Bine administrat instituţional, războiul şi violenţa care îl 
însoţesc se dovedesc a fi o politică rentabilă. Tradiţional, mentalitatea 
epocii perpetuează războiul ca mijloc de rezolvare a stărilor conflictule şi a 
armatelor ca simbol al puterii unui stat. Politica externă, exceptând Anglia 
unde este controlată de Parlament, aparţine iniţiativei regilor, situându-se 
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în afara oricărui control instituţional. Dar ea se exprimă în numele raţiunii 
de stat şi nu al voinţei personale a monarhului. Diplomaţia secretă, 
însoţeşte politica externă, ca o alternativă a războiului sau a relaţiilor în 
timp de pace, făcând parte din misterele guvernării.  

 
 

 Test de autoevaluare 3.1 
3.1.1. Precizaţi tipurile de state existente în Europa secolelor XVII-XVIII. Identificaţi-le pe 
hartă şi notaţi, pe două coloane, fiecare din aceste state şi vecinii acestora. 

 
3.1.2. Definiţi principiile ce au stat la baza relaţiilor internaţionale în epoca studiată. 
Redactaţi un eseu scurt (o jumătate de pagină) pentru fiecare din principiile pe care le-aţi 
identificat în care să identificaţi posibile motivaţii ale acestora. Anexaţi aceste eseuri la 
lucrarea de verificare pe care o veţi înmâna tutorelui.   
 
3.1.3. Comparaţi rolul războiului în procesul de construcţie al statului modern în viziunea 
secolelor XVII-XVIII cu viziunea actuală. Indicaţi cel puţin trei trăsături distincte. Utilizaţi 
spaţiul de mai jos pentru a formula răspunsul.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………  
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 48. 
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3.3. Războiul de 30 de ani (1618-1648) 
 

Războiul de 30 de ani este considerat prototipul marilor conflicte ale 
epocii. Iniţial, el îmbracă forme tradiţional medievale, combinaţie de zel 
religios cu jaf şi goană după pradă a armatelor de mercenari, evidenţiind 
rolul tradiţional pe câmpul de luptă al cavaleriei şi infanteriei. Pe parcursul 
desfăşurării şi prin finalitate el prefigurează însă războaiele moderne. A 
fost primul război de dimensiune europeană care a relevat rolul continen-
tal al alianţelor politico-militare, dinamica lor în funcţie de interesele raţiunii 
de stat, rolul armatelor naţionale şi al armamentului modern (artilerie şi 
arme de foc), importanţa diplomaţiei în desfăşurarea conflictului şi contri-
buţia ei la finalizarea lui, precum şi în garantarea păcii. Conflictul debutea-
ză în cadrul Imperiului german sub forma unui război religios, evoluează 
ca un război pan-german şi prin internaţionalizare, devine unul european.  

 
3.2. Harta Războiului de 30 de ani 

 
Priviţi harta alaturată şi notaţi: a. distribuţia zonelor de conflict; b. etapele războiului. Apoi, cu ajutorul unui 
atlas geografic, identificaţi principalele forme de relief în care s-a desfăşurat conflictul. Identificaţi şi principa-
lele centre urbane din aceste zone şi identificaţi motivele pentru care acestea au fost ţinte ale conflictului (c). 
a.……………………………………………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………….…………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
b……………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….....................................................................
............................................................................................................................................................................. 
c…………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….………………………….
…………………………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 19-20 
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Cauzele care l-au generat sunt complexe şi diverse ca natură, aso-
ciindu-se cele religioase, cele politice, diversitatea confesională şi fragilul 
echilibru religios instalat în 1555 în Imperiul german odată cu pacea reli-
gioasă de la Augsburg, politica de recatolicizare şi a Contrareformei în 
general susţinută de papalitate şi împăraţii Habsburgi austrieci, rivalităţile 
europene în cadru general privind definitivarea graniţelor de stat şi a hărţii 
politice continentale. Războiul a fost, de asemenea, o ocazie şi un mijloc 
de stabilire a unei noi hegemonii la nivel european, precum şi de afirmare 
a noi state cu predispoziţii militare şi economice. 

 Războiul debutează în 1618 printr-un gest simbolic de protest al 
funcţionarilor cehi (protestanţi) la adresa autorităţii imperiale austriece.  

 

 
Ferdinand al II-lea de Habsburg urmărea întărirea autorităţii impe-

riale, a Casei de Austria şi transformarea coroanei imperiale germane din 
electivă în ereditară. Această politică venea în contradicţie cu libertăţile 
germanice, autonomia internă a statelor germane şi cu libertăţile confesio-
nale  conform principiului cuius regio, eius religio. Înnăbuşirea revoltei din 
Boemia, care îl declinase pe Ferdinand din calitatea de împărat, prin 
specularea neînţelegerilor dintre principii calvinişti şi lutherani, suspenda-
rea libertăţilor religioase ale cehilor, a extins conflictul între statele germa-
ne. Intrarea Danemarcei în război în calitate de apărător al libertăţilor tra-
diţionale germane şi a protestantismului se soldează cu înfrângerea de 
către imperiali şi principii catolici. Proiectul unei unităţi politico-confesio-
nale germane în jurul Austriei ar fi  modificat nu numai harta politică şi 
religioasă a Europei, ci ar fi schimbat şi raportul de forţe politico-militar la 
nivel continental.  

Ambiţiile habsburgilor au neliniştit Franţa. Din raţiuni de stat, ea 
promova o politică a graniţelor naţionale cu scopul consolidării lor pe Rin. 
Presiunea şi vecinătatea Casei de Habsburg care domnea atât la Viena, 
cât şi la Madrid ar fi adus-o în faţa a doi adversari puternici cu un potenţial 
militar atât pe uscat, cât şi pe mare. Dificultăţi interne, tot de natură reli-
gioasă în relaţia cu hughenoţii (asediul cetăţii La Rochelle, 1628), deter-

3.3. “Defenestrarea din Praga”, gravură de M. Merian. Nemulţumiţi de abuzurile funcţionarilor imperiali, 
orăşenii din Praga îi aruncă pe aceştia pe ferestrele palatului regal din Praga (23 mai 1618)  
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mină mai întâi politica franceză să se angajeze în plan diplomatic. 
Richelieu nu ezită să iniţieze şi să includă Franţa catolică într-o alianţă cu 
principii germani protestanţi, fără a interveni însă direct în plan militar 
(1631). În acelaşi timp, incită pe Gustav Albert, regele Suediei, să intre în 
conflict, sprijinindu-l financiar. Pentru regele suedez, intrarea în război are 
nu numai raţiuni religioase (solidaritatea protestantă), ci şi politice: conso-
lidarea dominaţiei în bazinul Mării Baltice  şi controlul gurilor Oderului. 
După o prestaţie spectaculoasă în spaţiul germanic, mica armată suedeză 
dinamizată de practicarea unor noi tactici de luptă şi fanatizată religios prin 
intonarea psalmilor, susţinută de asemenea de artileria mobilă va fi înfrân-
tă de austrieci (1634).  

Este momentul când Franţa 
decide să intervină direct în 
conflictul deja de dimensiune 
europeană şi care se trans-
formă într-un război pentru 
hegemonia continentală. 
Operaţiunile militare au debutat 
rău pentru Franţa care e inva-
dată şi Parisul ameninţat. 
Situaţia se redresează în timp 
francezii ocupând Lorena, 
Alsacia şi Rousillon, ceea ce 
făcea parte din strategia fron-
tierelor naturale. În 1643, o 
nouă ofensivă spaniolă este 
oprită la Rocroi, iar în anii 
următori, imperialii vor suferi 
înfrângeri de proporţii. Victoria 

francezilor la Lens (1648) le deschide drumul spre Viena şi spre pace. În 
aceste condiţii, pacea westfalică a fost o victorie a diplomaţiei franceze şi 
a cardinalului Mazarin.  

 
 

 
 
 
 

3.5. Atacarea şi incendierea unui sat (din seria de gravuri “Dezastrele războiului” de Jean Callot  

 

3.4. Cardinalul Richelieu (după un tablou de Philippe de 
Champagne)  
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 Test de autoevaluare 3. 2. 
3.2.1. Enumeraţi factorii declanşatori ai Războiului de 30 de ani. Apoi, alcătuiţi o listă a 
acestora în ordinea importanţei lor.  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.2.2. Indicaţi în scris raţiunile implicării Franţei în Războiul de 30 de ani.  
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3.2.3.  Care sunt particularităţile strategiei militare suedeze? 
……………………………………………………………….......................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 48.  

3.6. Bătălia de la Lützen din 1632, încheiată cu victoria trupelor suedeze, în ciuda morţii regelui Gustav 
Adolf.  
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3.4. Pacea westfalică (24 oct. 1648)  
 

Pacea pune capăt războiului în şi cu Imperiul german. 
Tratativele de pace s-au purtat în Westfalia în oraşele Münster 

(pentru statele catolice) şi Osnabrück (pentru protestanţi), iar acestea 
consacrau înfrângerea militară a austriecilor. 

Înfrângerea Împăratului punea în faţa diplomaţiei europene rezolva-
rea a două probleme fundamentale: care va fi viitoarea configuraţie  politi-
că şi religioasă a statelor germane; ce recompense vor fi acordate statelor 
europene care au venit în ajutorul libertăţilor germanice ameninţate de 
Austria?  
În urma negocierilor, pacea confirma: 

• eşecul reconquistei catolice şi al politicii pan-germane austriece, 
 precum şi al preponderenţei continentale a Casei de Austria 
• cele trei religii catolică, lutherană şi calvină li se recunoaşte acelaşi 
 statut 
• principiul “cuius regio, eius religio rămâne în vigoare 
• coroana Imperiului german rămâne electivă (opt principi electori), 
 iar puterea Împăratului în luarea deciziilor este limitată de o Dietă 
 Imperială 
• cele 360 de state germane sunt independente, principilor 
 recunoscându-li-se suveranitatea internă şi externă 
• Sfântul Imperiu roman de naţiune germană rămâne fărâmiţat, un 
 mozaic de state cu interese proprii, îndepărtându-se pericolul 
 unităţii germane în “jurul celui mai puternic” 

Învingătorii obţin câştiguri teritoriale avantajoase: Franţa îşi consolidează 
poziţiile teritoriale pe malul drept al Rinului (3 episcopate), o parte din 
Alsacia, iar situaţia ambiguă din Alsacia îi permite  totuşi să rămână în 
imediata apropiere a Imperiului german şi să aibă delegaţi în Dieta 
Imperială; Olandei îi este recunoscută independenţa de către Spania (în 
1581 îşi proclamează independenţa de sub spanioli, recunoscută în 1609 
printr-un armistiţiu pe 12 ani); Suedia căpăta controlul asupra gurilor 
Oderului (influenţă spaţiul german), cea mai mare parte din Pomerania şi  
gurile Weserului; Elveţia obţinea recunoaşterea internaţională a neutra-
lităţii Republicii confederate; Brandenburg primeşte o parte a Pomeraniei 
orientale şi îşi începe ascensiunea politico-militară în cadrul Imperiului 
german (şi care va culmina cu crearea statului Prusia). 

Respectarea păcii este garantată de Franţa şi Suedia, ceea ce con-
feră o stabilitate relaţiilor internaţionale. 
Războiul de 30 de ani evidenţiază: 
 
• importanţa diplomaţiei şi a alianţelor politico militare dincolo de 
 apartenenţa la o confesiune religioasă 
• importanţa armatelor permanente (în cazul Franţei şi Suediei) 
• importanţa dotării armatelor cu arme de foc moderne 
• importanţa artileriei 
• importanţa perfecţionării artei militare 
• interdependenţa dintre politică şi finanţe 
• capacitatea economiei în susţinerea războiului 

 
 
 

Prevederile 
păcii 
westfalice 

Învinşii 

Învingătorii 
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Consecinţe de lungă durată:  
 

Pentru spaţiul german protestant, pierderile umane şi materiale vor fi 
recuperate abia în jurul anilor 1750. În consecinţă, decalajul faţă de 
Europa occidentală se adânceşte, procesul de capitalizare şi de formare a 
burgheziei va fi întârziat. 

Pentru Imperiul habsburgic, după 1648 se impune o reorientare în 
politica externă, abandonarea pretenţiilor de hegemonie continentală, 
concurenţa Prusiei, conflictele cu Imperiul Otoman, toate concură la 
orientarea către o politică externă orientată spre centrul şi răsăritul 
Europei. 

Pentru Europa, deşi pacea este supravegheată şi garantată de două 
puteri Franţa şi Suedia, în relaţiile internaţionale va redebuta curând lupta 
pentru hegemonie continentală şi mondială, stimulează conflictele de 
interese continentale şi extra-continentale. 
 
  Pacea nu a pus capăt însă ostilităţilor militare în Europa, Franţa 
continuând războiul cu Spania. Epuizarea financiară şi militară, 
confruntarea cu probleme interne determină Franţa să încheie o alianţă cu 
englezii. Victorioşi prin pacea Pirineilor (1659), se garanta frontiera de sud 
a Franţei, dând stabilitate şi securizând regatul în raport cu un duşman de 
temut capabil oricând de o politică ofensivă. Reconcilierea franco-spaniolă 
se va realiza prin alianţa matrimonială a Bourbonilor cu Habsburgii. 
Căsătoria negociată diplomatic a lui Ludovic al XIV-lea cu infanta Spaniei, 
Maria Tereza dădea speranţe într-o viitoare uniune politică a celor două 
regate. În 1660, Franţa îşi reglase astfel militar şi diplomatic relaţiile cu 
Habsburgii. Ea devenea prima putere continentală europeană, alianţa 
diplomatică cu Suedia, permiţându-i să controleze indirect şi Europa 
nordică. Mulţumită unei politici diplomatice abile, Ludovic al XIV-lea apare 
ca arbitrul Europei. 

 

 Test de autoevaluare 3.3.  
3.3.1. Care sunt principalele prevederi ale Păcii Westfalice ce alcătuiesc aşa numita 
constituţie germanică?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.3.2. Precizaţi care sunt principalele modificări teritoriale consacrate de Pacea Westfalică.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.3.3. Ce semnificaţie are Războiul de 30 de ani pentru statele participante? Dar pentru 
Europa? Alcătuiţi un eseu scurt pe această temă pe o pagină separată pe care o veţi da 
împreună cu lucrarea de verificare tutorelui.  
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 49.  

 
 

Eşecul politicii 
externe franceze 



Relaţiile internaţionale în secolele XVII-XVIII 

Proiectul pentru Învăţământul Rural  39 

3.5. Afirmarea politicii echilibrului european  
 

Războiul de 30 de ani a reprezentat o turnantă în relaţiile inter-
naţionale. După 1648, dinamica lor continentală este cauzată de rivalitatea 
puterilor politice consacrate, dar şi de vocaţia politică, militară, comercială 
şi maritimă a noi state. Europa rămâne aşadar un spaţiu deschis al con-
flictelor. Comparativ cu secolul XVII, asistăm însă la o civilizare şi morali-
zare relativă a relaţiilor internaţionale şi războiului în special. Recursul la 
război este redus la un nivel minim posibil. Relaţia în timp de pace poate fi 
mai bine controlată şi administrată de fiecare stat şi prin intermediul mij-
loacelor diplomatice.  

Fanatismul religios este şi el temperat de guvernământ, nemaicau-
zând conflicte militare de mari dimensiuni. Suveranii europeni duc o politi-
că externă tributară tradiţiei pactelor de familie cu scopul apărării şi creş-
terii patrimoniului teritorial (războaie de succesiune) şi a alianţelor matri-
moniale, îmbinată însă cu alianţele determinate de raţiunea de stat. 
Războiul continuă să fie un joc şi o artă a regilor, cea mai demnă şi plăcu-
tă preocupare a suveranilor. Dar monarhii încep să conştientizeze până 
unde poate fi acceptat războiul şi sacrificiile sale de către societate şi în 
numele căror scopuri interese. Veleităţile lor militare, idealul cavaleresc, 
codul moral aristocratic al onoarei şi credinţei sunt temperate de caracterul 
tot mai profesionalist şi costisitor al războiului, de consecinţele sale greu 
de recuperat în plan economic şi uman, de asimilarea alternativei diploma-
tice în guvernare. Relaţiile internaţionale se bazează şi pe un sistem fragil 
de alianţe temporare (politice, militare) care pot stabiliza pacea sau sus-
ţine războiul. Sistemul de alianţe militare şi războiul au ca raţiune împiedi-
carea ascensiunii unei puteri hegemone prin realizarea şi menţinerea unui 
echilibru politico-militar european.  

 
 
 

 
 
 

3.7. Sistemul echilibrului european în a doua parte a secolului al XVIII-lea  
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3.6. Preponderenţa franceză (1659-1713). Rivalităţile anglo-franceze şi 
echilibrul european. Împărţirea Poloniei  

 
Preponderenţa continentală franceză după 1659, a fost intens sus-

ţinută de o politică externă agresivă. Din necesitate, obiectivele ei rămân 
constante: împiedicarea revenirii în forţă a habsburgilor prin reunirea sub 
aceeaşi coroană a Austriei şi Spaniei şi definitivarea graniţelor teritorial 
politice franceze de est şi nord-vest, extrem de vulnerabile. Politica exter-
nă presitigioasă era înţeleasă şi ca o reflectare a măreţiei Franţei, ceea ce 
echivala cu gloria regelui ei. Ludovic al XIV-lea dispune conform exigenţe-
lor războiului modern de controlul şi mijloacele necesare atingerii scopu-
rilor: o armată permanentă echipată şi dotată, cea mai mare din Europa 
(300.000), considerată un miracol al timpului şi un sistem de alianţe, 
potenţial  bazat pe tradiţii (Suedia, principii protestanţi, Anglia).  

 

3.8. Harta Imperiului după Războiul de 30 de ani  

Analizaţi harta de mai sus şi comparaţi-o cu hărţile precedente.  

Răspundeţi în scris la următoarele întrebări: (a) care sunt principalii beneficiari ai Războiului 
de 30 de ani; (b) care sunt urmările războiului pentru politica externă a Imperiului Romano-
German.Răspunsurile pot fi consultate la pagina 51 

 
.......................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
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În realitate, revocarea Edictului din Nantes (1685) îl va îndepărta de 
lumea protestantă, Anglia îşi va apăra propriile interese maritime şi conti-
nentale (războaiele comerciale cu Olanda), iar Suedia va fi angajată într-o 
politică de hegemonie baltică (războiul Nordului cu Rusia). În cei peste 30 
de ani de conflicte în care Franţa se luptă pentru interesele sale de stat, 
Ludovic al XIV-lea a avut de făcut faţă unor războaie de uzură, dificile, cu 
coaliţii europene care au solicitat armata terestră şi maritimă.  

 
3.5.1. Ludovic al XIV-lea şi politica externă a Franţei 
 
Războaie Cauze Coaliţii adversare Consecinţe 
Războiul 
de 
devoluţie 
(1667-
1668) 

-Cucerirea Ţărilor de 
Jos spaniole ca 
recompensă pentru 
neplata dotei de 
căsătorie (500.000 de 
ecu, aur) 

-Spania 
-Tripla Alianţă protestantă 
(Olanda, Anglia, Suedia) 

Pacea de la Aix la Chapelle 1688 
-Franţa întră în posesia unor puncte 
fortificate pe frontiera  flamandă (Lille) 

Războiul 
cu Olanda 
(1672-
1678) 

-Pedepsirea Olandei -Olanda  
-Spania  
-Împăratul german 
-prinţi germani 

Pacea de la Nimegue 1678: Franţa 
primeşte Franche Comte şi noi puncte 
fortificate în Ţările de Jos. Pacea este 
o turnantă pentru politica externă 
franceză 

Războiul 
cu Liga de 
la 
Augsburg 
(1689-
1697) 

-Politica de intimidare a 
Franţei 
-Politica Franţei de 
anexare de noi teritorii 
prin Camerele de 
reuniune 
-Conflictul cu papa în 
urma ocupării Avignon-
ului de către francezi 

Reacţia statelor europene 
la creşterea puterii 
Franţei grupează puteri 
continentale şi maritime: 
-Împăratul german  
-principi germani 
protestanţi neliniştiţi de 
revocarea Edictului din 
Nantes (1695) 
- Anglia; Olanda;  Savoia 

Pacea de la Ryswick 1697: Ludovic 
al XIV-lea îl recunoaşte pe Wilhelm 
de Orania rege al Angliei; restituie 
teritoriile anexate prin Camerele de 
reuniune 
-păstrează Strasbourgul 

3.9. Oraşul Strasbourg cu fortificaţii de tip Vauban. Descrieţi pe o foaie separată imaginea de mai sus 
şi alcătuiţi o listă cu asemănările şi deosebirile dintre oraşul medieval şi cel de la începuturile 
modernităţii.  
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Războiul 
de 
succesiun
e la tronul 
Spaniei 
(1702-
1714) 

 
-Statele Europene 
refuză să recunoască 
clauza testamentară a 
ultimului Habsburg 
spaniol, Carol al II-lea, 
care oferea coroana 
nepotului lui Ludovic al 
XIV-lea, Filip de Anjou 
ceea ce echivala cu o 
uniune a celor două 
regate sub aceeaşi 
dinastie 

 
Alianţa de la Haga: 
-Împăratul german -
Anglia 
-Olanda 
-Brandenburg 
-Danemarca 

 

Pacea de la Utrecht 1713 

Pacea de la Rastadt 1714: 
Recunoaşterea lui Filip al V-lea de 
Bourbon ca rege al Spaniei; 
condiţionarea ca niciodată cele 
două regate să nu fie unite sub 
aceeaşi coroană; Austria primeşte 
posesiunile spaniole din Italia şi 
Ţările de Jos; Anglia primeşte 
Gibraltarul; Franţa pierde o parte a 
posesiunilor coloniale în favoarea 
Angliei; Franţa pierde 
preponderenţa în Europa 

 
Rezultatele  politice ale acestui efort uman, financiar, economic şi 

militar sunt contradictorii: graniţele regatului sunt mai sigure, mai stabile şi 
mai controlabile fără atingerea scopului propus, graniţa compactă pe Rin, 
iar cea mai mare realizare rămâne totuşi prezenţa Bourbonilor pe tronul 
Spaniei prin care Franţa dobândeşte o faimă europeană. Însă, prin pacea 
de la Utrecht (1713), Franţa pierde nu numai cea mai mare parte a impe-
riului său colonial, ci şi preponderenţa continentală. Tot acest efort a fost 
epuizant pentru regat.  

 
 
Contemporanii despre … 
 
 
 
 1. Ludovic XIV: Raţiunile pentru care a făcut război 

„Am avut cu plăcere în vedere, proiectul acestor două războaie, pe care le-am văzut ca pe un vast câmp în 
care s-ar putea ivi oricând ocazii măreţe... Atâţia oameni curajoşi pe care îi văd în serviciul meu şi care 
aşteaptă din partea mea să le dau semnal, mai avantajos decât războiul maritim în care cei mai curajoşi n-
au avut aproape deloc ocazia de a se distinge de cei mai slabi. Dar, în propriul meu interes, consideram că 
binele Statului nu permite unui rege să se expună capriciilor mării; însă voi fi obligat de a-mi expune 
locotenenţii destinului armelor, fără ca  eu vreodată să pot acţiona ca un şef.” 

2. Ludovic al XIV-lea despre situaţia Europei (1661) 

„Peste tot era linişte... pacea era stabilită cu vecinii mei pentru cât timp vroiam eu... Spania nu-şi putea 
reveni prea repede după pierderile suferite. Ea era nu numai fără finanţe, ci şi fără credit, incapabilă de nici 
un mare efort uman şi financiar...Nu văd nici un motiv a mă teme de Împărat...legat printr-o mie de iţe şi o 
capitulare faţă de statele Imperiului. Electorii care i-au impus condiţii atât de grele, îi creau o nesiguranţă 
continuă. O parte a celorlalţi prinţi ai Imperiului serveau interesele mele. Suedia nu putea avea interese 
adevărate, nici durabile împotriva mea... Anglia, respira cu greu amintirile blestemate şi nu avea altceva de 
făcut decât să accepte consolidarea guvernămăntului său sub regele de curând restaurat şi care, de altfel, 
manifesta înclinaţii pentru Franţa.” 

    Ludovic al XIV-lea, Memorii 
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 Test de autoevaluare 3.4.  

3.4.1. Care au fost obiectivele politicii externe franceze în timpul domniei lui Ludovic al 
XIV-lea?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.4.2. Menţionaţi care au fost consecinţele teritoriale ale politicii franceze în această 
perioadă. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.4.3. Recitiţi documentul 2 şi explicaţi: 
a. Despre ce pace este vorba în text ?  
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………........................................
................................................................................................................................................ 
b. Ce sunt electorii si care era rolul lor? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 49. 

 
3.5.2. Rivalităţile anglo-franceze şi echilibrul european 
 

Anglia va reuşi cu greu să desfăşoare o politică externă cu o 
componentă continentală. Oscilaţiile ei interne în plan religios, modelul 
politic singular, vocaţia şi propriile interese maritime şi comerciale, toate 
au întreţinut o relaţie şi un climat de suspiciune a statelor europene cato-
lice şi protestante faţă de ea, pentru continentali Anglia rămânând un 
potenţial duşman. Abia urcarea pe tron a dinastiei de Hanovra (1714) 
integrează mai bine politica externă insulară în cea europeană, sporind 
şansele de includere într-un parteneriat politico-militar. 

 Începând cu secolul al XVIII-lea, Anglia, pentru care armata conti-
nua să fie un lux suplimentar, se dovedeşte tot mai interesată în menţine-
rea unui echilibru de forţe continental. Alianţele sale, sunt dictate de nece-
sitatea neutralizării încercărilor oricărui stat european de a-şi impune 
supremaţia. În consecinţă, îşi va folosi avantajele insularităţii care o face 
greu accesibilă chiar şi unui război maritim, resursele economice şi finan-
ciare, inclusiv ale imperiului său colonial, capacitatea flotei militare şi 
comerciale, controlul efectiv al căilor maritime şi atlantice.  
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După pacea de la Utrecht, posesia coloniilor franceze o consolidea-
ză în America de Nord, iar Gibraltarul îi dă controlul strategic al Meditera-
nei.  
 

Fundamental diferite,  interesele franceze bazate pe vocaţia conti-
nentală deja afirmată şi cele prioritar maritime ale Angliei aduc totuşi cele 

două state într-o relaţie 
conflictuală, situându-le în 
centrul rivalităţilor europene. 
Europa apuseană cunoaşte 
între 1715-1740 o stabilitate 
relativă a relaţiilor dintre 
state. În schimb, în Europa 
Centrală şi de Răsărit, 
confruntarea de interese 
dintre cele trei imperii: 
Habsurgic, Otoman, Rus 
crează apariţia unor zone de 
influenţă din care confruntă-
rile militare nu lipsesc.  

Un conflict limitat, dar 
plin de semnificaţii care 
implică interese europene ce 

duc până la imixtiunea în viaţa politică a unui stat suveran este războiul de 
succesiune la tronul Poloniei (1733-1738). Succesiunea a fost un pretext 
ascuns pentru nouă confruntare de interese franco-austriacă. Intervenţia 
Rusiei, aliată cu imperialii şi susţinerea unui candidat comun la tronul 
polonez semnifică debutul ei într-o confruntare de interes continental iar 
Franţa, în numele alianţelor de familie îşi face reintrarea  după tratatul de 
la Utrecht în politica europeană apărându-şi prestigiul. Prin combinaţii 
diplomatice savante, pacea de la Viena (1738) inovează în diplomaţie 
schimbul de posesiuni teritoriale. Trocul teritorial întărea poziţiile politice 
ale Habsburgilor şi Bourbonilor în peninsula italică.  

În 1740, debutează însă războiul de succesiune la tronul Austriei. 
Dintr-o problemă internă, de succesiune dinastică, reglementată juridic şi 
diplomatic ea se transformă într-un conflict european. Carol al VI-lea, pro-
movând o politică austriacă activă în plan european legitima prin 
Pragmatica Sancţiune (1713) continuitatea dinastiei de Habsburg şi pe 
linie de descendenţa feminină, condiţionând-o de păstrarea integrităţii 
teritoriale a imperiului. Actul a fost recunoscut în timp de toate marile 
puteri europene. Astfel, în 1740, pe tronul Austriei urcă Maria Tereza. 
Contestarea succesiunii a venit din raţiuni tradiţional dinastice de moş-
tenire în familie, din partea Bavariei, Saxoniei şi Spaniei. În acelaşi timp, 
Frederic al II-lea al Prusiei, din raţiuni strategico-economice ocupă provin-
cia austriacă Sileazia. Acţiunea face parte dintr-o strategie politică cu 
scopul definitivării centralizării statului prusac, lipsit în acel moment de o 
unitate teritorială reală. Reacţia rapidă a lui Frederic al II-lea dovedeşte 
capacitatea de intervenţie  şi potenţialul militar al statului prusac.   
  Încheierea în 1748 a păcii de la Aachen (Aix la Chapelle) care 
pune punct războiului de succesiune confirmă la nivel european valabili-
tatea Pragamaticei Sancţiuni, dar şi posesiunea prusacă asupra Sileziei. 
Franţa, cu toate eforturile întreprinse – victoria de la Fontenay (1745) fiind 
considerată „ultima mare zi militară a monarhiei franceze”,  nu şi-a fructi-

 

Războiul de 
succesiune la 
tronul Austriei
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ficat însă atuurile în plan diplomatic pentru a-şi regla interesele coloniale 
cu Anglia. Războiul a evidenţiat Europei existenţa unei noi şi veritabile 
puteri militare: Prusia, devenită un real pericol pentru Austria şi continent. 

 
 

3.5.3. Războiul de 7 ani (1756-1763)  
 

 Rivalitatea este ilustrată la modul  şi mai evident în cadrul celui de-
al doilea conflict de anvergură europeană, Războiul de 7 ani (1756-1763). 
El este precedat de o febrilă acţiune diplomatică în urma căreia prin 
răsturnarea alianţelor s-a dereglat întregul sistem tradiţional al relaţiilor 
dintre state. Astfel, Maria Tereza neabandonând ideea recuperării Sileziei, 
caută aliaţi continentali gândindu-se la o alianţă cu Franţa. Ludovic al XV-
lea (1715-1774) se dovedeşte reticent faţă de o alianţă cu vechii, chiar 
istoricii rivali şi duşmani ai politicii promovate de Bourboni. Numai că, 
Prusia şi Anglia vor încheia un tratat mutual prin care îşi garantau reciproc 
posesiunea asupra Sileziei şi Hanovrei, ceea ce a precipitat evoluţia 
evenimentelor. Prin ricoşeu, temându-se de izolare, se produce apropie-
rea franco-austriacă. Mai întâi sub forma unei alianţe defensive (1756) 
care apoi, în 1757, în urma ocupării Saxoniei de către prusaci, devine una 
ofensivă. Prin participarea Spaniei, Rusiei, Suediei şi a altor state germa-
ne, alianţa se lărgeşte, configuraţia conflictului de interese devenind una 
continentală. Angajând puteri europene coloniale, teatrul de război depă-
şeşte Europa, extinzându-se şi în colonii. Frederic al II-lea, idealul 
voltairian al principelui luminat, este singur în faţa Europei. El este ultimul 
rege al secolului pentru care războiul este o artă, întruchipând „mitul 
regelui războinic” care îşi conduce personal în luptă trupele. Armata 
prusacă va dovedi în cadrul conflictului o pregătire şi o discplină admira-
bile. Mizând pe greşelile adversarilor, pe cunoscuta lentoare de mişcare a 
armatei austriece şi pedanteria generalilor ei, dar şi pe generalii de salon 
ai francezilor şi soldaţii lor slab trăgători, Frederic obţine două victorii  

 de excepţie 
(Rossbach şi 
Leuithen în 1757). 
Armata rusă s-a 
dovedit şi ea un 
adversar redutabil, 
contribuind alături de 
austrieci la înfrânge-
rea prusacilor (1759), 
ameninţând cu cuce-
rirea Berlinului. Înce-
pând cu 1762, din 
diverse cauze, coali-
ţia începe să se 

dezmembreze. 
Pacea de la 
Hubertsburg (1763) 

încheiată între participanţii germanici este avantajoasă Prusiei, care 
renunţând la Saxona, păstrează Silezia spre disperarea şi neconsolarea 
Mariei Tereza. Tratatul de pace cu Franţa, înfrântă dezastruos, se încheie 
la Paris (1763). El evidenţiază importanţa coloniilor în jocul politico-
diplomatic. Astfel, Franţa îşi păstrează integritatea teritorială prin cedarea 

3.11. Frederic al II-lea inspectând primul batalion al regimentului de gardă 
(acuarelă de Chodowiecki).  
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Canadei şi litoralului senegalez Angliei. Spania va ceda englezilor Florida, 
iar colonia franceză Louisiana este departajată între spanioli şi englezi. 
Participarea Franţei la război a fost costisitoare şi extravagantă şi nu lipsită 
de consecinţe asupra guvernământului. Ea denunţa incapacitatea de a 
duce un război total şi indecizia de a opta fie pentru o politică continentală 
eficientă, fie pentru una colonială (cu şanse mici având în vedere 
rivalitatea cu englezii).  
 

După eşecul militar înregistrat şi pierderile coloniale salvatoare, 
francezii încep să-şi construiască diplomatic revanşa împotriva Angliei. În 
1763, însă nimeni nu se mai îndoieşte de forţa militară a Prusiei. 
Dezechilibrele sistemului de relaţii internaţionale înregistrează şi un caz 
limită „împărţirea” Poloniei şi dispariţia ei de pe harta politică.   

 

Test de autoevaluare 3.5. 

Bazându-va pe textul de mai sus, explicaţi raţiunile conflictelor europene din secolul al 
XVIII-lea, identificând obiectivele şi realizările marilor puteri.  Alcătuiţi o listă a acestora şi 
ordonaţi-le ierarhic. 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Recitiţi apoi textul cursului şi operaţi corecţiile necesare! 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 49. 

 
 
3.5.4. Împărţirea Poloniei 
 

 Context: La stingerea dinastiei Jagellon monarhia devine electivă 
(1572). 
Pacta Conventa (1573) constituie actul care legitimează guvernarea lui 
Henric al III-lea de Valois ca rege al Poloniei; confirmă dreptul nobilimii de 
a alege regele; limitează prerogativele regale; regele este obligat să 
convoace de două ori pe an Seimul; fără aprobarea Seimului, regele nu 
poate declara război sau încheia pace; Seimul poate adopta hotărâri 
numai cu majoritate de voturi; fiecare membru al Seimului are drept de 
veto.  
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3.12 Prima împărţire a Poloniei, caricatură contemporană a lui F. L. 
Nilson. Ecaterina a II-a, Frederic cel Mare şi Iosif al II-lea trasează 
noile graniţe ale Poloniei, absenţi de la tratative.  

 

Regatul Poloniei este lipsit de 
coeziune etnică: 11 milioane de 
locuitori (30% ruşi, 15% 
germani, 50% polonezi); lipsit de 
coeziune religioasă (ortodocşi, 
catolici, protestanţi); puterea 
regelui limitată de nobili (Dietă); 
magnaţii (marii proprietari 
funciari) urmăresc interese 
politice şi economice proprii 
(şerbia).  
Electivitatea regelui antrenează 
intervenţia puterilor europene în 
susţinerea propriilor candidaţi 
(Franţa, Rusia, Austria). Profi-
tând de slăbiciunile interne, 
Imperiul Rus, Prusia, Imperiul 

Habsburgic procedează din inte-rese proprii la împărţirea teritori-ală a 
Poloniei: 1772, 1793, 1795. În relaţiile internaţionale se inaugurează un 
nou mijloc diplomatic: împărţirea, anexarea teritorială şi dispariţia de pe 
hartă a unui stat.  

 
Contemporanii despre … 
 
Frederic al II-lea 
„Silezia... interesează cel mai mult Casa de Brandenburg...Superioritatea trupelor noastre asupra celor ale 
vecinilor, rapiditatea cu care noi le putem face să intervină şi în general avantajul pe care îl avem asupra 
vecinilor noştri este real şi într-o împrejurare neprevăzută ca aceasta ne dă o superioritate infinită asupra 
celorlalte puteri ale Europei...Anglia şi Franţa sunt învrăjbite...Dacă Franţa intervine în problemele Imperiului, 
Anglia nu va accepta. Anglia nu m-ar invidia pentru faptul de a fi achiziţionat Silezia pentru că nu ar 
prejudicia-o...Rămâne Rusia singura capabilă de a ne crea probleme...” 

  Frederic al II-lea, noiembrie 1740 

 

Test de autoevaluare 3.6. 

3.6.1. Cazul Poloniei marchează apariţia în relaţiile internaţionale europene a unei situaţii 
absolut noi. Care este aceasta? 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
3.6.2. Care sunt, în viziunea lui Frederic al II-lea, circumstanţele internaţionale ce 
favorizează acţiunea Prusiei în problema poloneză? Care este principalul instrument politic 
la care face apel regele Prusiei?  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 49. 
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Ierarhiile europene în cadrul echilibrului de forţe devenit tot mai 
fragil, fluctuant şi greu de menţinut, sunt condiţionate de factori economici, 
financiari, nu numai politico-militari. Angajată în lupta pentru echilibrul 
european, Anglia, constrânsă de raporturile conflictuale cu coloniile ameri-
cane, va duce până în 1789 o politică continentală pacifică. În schimb, 
reuşeşte să-şi impună hegemonia mondială.  

 

!

Rezumat: 
Harta politică a Europei secolelor XVII-XVIII evidenţiază diversitatea religioasă şi 

pluralitatea regimurilor politice. Dominantă este monarhia, esenţial constă în rolul Statului, 
în afirmarea suveranităţii sale, interne şi externe. Statele europene sunt încă în curs de 
definitivare din punct de vedere teritorial şi politic, aria geografică a multora nu coincide 
întotdeauna cu aria de locuire a unui popor. Relaţiile politice  dintre statele europene 
evoluează, un nou sistem de valori şi norme care să dea stabilitate relaţiilor juridice 
internaţionale şi hărţii politice europene este în curs de prefigurare.  

Creşte rolul interesului de stat care cîştigă teren faţă de combinaţiile diplomatice 
bazate pe pactul de familie în formarea alianţelor. Bine administrat instituţional, războiul şi 
violenţa care îl însoţeşte se dovedesc a fi o politică rentabilă. Politica externă se exprimă 
în numele raţiunii de stat şi nu al voinţei personale a monarhului. Diplomaţia secretă 
însoţeşte politica externă, ca o alternativă a războiului sau a relaţiilor în timp de pace, 
făcând parte din misterele guvernării. 

Singura reacţie pacifistă la adresa „barbariei secolului” cum este considerat a fi 
războiul aparţine în epocă gândirii iluministe. În numele raţiunii, ea nu acceptă războiul şi 
caracterul inuman ca pe un destin sau ca o sursă de îmbogăţire. Războiul este pentru 
iluminişti o consecinţă a legilor proaste, şi nu o pedeapsă divină. Detestându-l ca simbol al 
trecutului şi al unui alt mod de gândire politică şi de exersare a guvernării, iluminiştii 
contribuie la substituirea ideii de Europa celei de creştinătate. Imaginând o unitate 
europeană, născută din înţelegerea raporturilor şi comportamentelor umane şi sociale în 
care lumea ar trăi în armonie, iluminiştii întreţin mitul păcii universale. Pe acest mit, ei 
construiesc proiecte ale păcii perpetue, bazată pe ideea de fraternitate universală. 
 
3.7. Comentarii şi răspunsuri la testele de autoevaluare şi lucrarea de 
verificare 3 
 
Test 3.1 
3.1.1: Monarhie absolută, luminată, parlamentară, de stări, electivă, autocrată. 
3.1.2: Principiul dinastic, al suveranităţii, al echilibrului sau balanţei de forţe, principiul 
raţiunii de stat şi acela de arcana imperi (secretul de stat). 
3.1.3 Situaţiile conflictuale prelungite, în zonele limitrofe statului sau în interiorul său, 
favorizează raţionalizarea – concentrarea autorităţii monarhice şi diversificarea structurilor 
sale. 
Test 3.2 
3.2.1 Diversitatea confesională; politica de recatolicizare şi a Contrareformei în general 
susţinută de papalitate şi împăraţii Habsburgi austrieci; rivalităţile europene în cadru 
general privind definitivarea graniţelor de stat şi a hărţii politice continentale. 
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3.2.2 Proiectele Habsburgilor privind monarhia universală, presiunea exercitată de cele 
două branşe ale Casei de Austria, germană şi spaniolă, asupra Franţei (încercuirea şi 
izolarea teritorială), nevoia echilibrării balanţei de forţe, prestigiul coroanei franceze.  
3.2.3 Armata suedeză este dinamizată de practicarea unor noi tactici de luptă şi fanatizată 
religios prin intonarea psalmilor, este susţinută de asemenea de artileria mobilă. 
Test 3.3 
3.3.1 Celor trei religii catolică, lutherană şi calvină li se recunoaşte acelaşi statut; principiul 
“cuius regio, eius religio rămâne în vigoare; coroana Imperiului german rămâne electivă 
(opt principi electori), iar puterea Împăratului în luarea deciziilor este limitată de o Dietă 
Imperială; cele 360 de state germane sunt independente, principilor recunoscându-li-se 
suveranitatea internă şi externă. 
3.3.2 Franţa îşi consolidează poziţiile teritoriale pe malul drept al Rinului (3 episcopate), o 
parte din Alsacia, situaţia ambiguă din Alsacia îi permite totuşi să rămână în imediata 
apropiere a Imperiului german şi să aibă delegaţi în Dieta Imperială; Provinciile Unite – le 
este recunoscută independenţa de către Spania (în 1581 îşi proclamează independenţa 
de sub spanioli, recunoscută în 1609 printr-un armistiţiu pe 12 ani); Suedia obţine controlul 
asupra gurilor Oderului (influenţă spaţiul german) cea mai mare parte din Pomerania, 
gurile Weserului; Elveţia – recunoaşterea internaţională a neutralităţii Republicii 
confederate; Brandenburg – o parte a Pomeraniei orientale (îşi începe ascensiunea 
politico-militară în cadrul Imperiului german, va culmina cu crearea statului Prusia. 
3.3.3  Pentru spaţiul german protestant, decalajul faţă de Europa occidentală se 
adânceşte, procesul de capitalizare şi de formare a burgheziei va fi întârziat. Pentru 
Imperiul habsburgic, reorientare în politica externă. Franţa devine prima putere 
continentală europeană. 
Test 3.4 
3.4.1 împiedicarea revenirii în forţă a habsburgilor prin reunirea sub aceeaşi coroană a 
Austriei şi Spaniei şi definitivarea graniţelor teritorial politice franceze de est şi nord-vest, 
extrem de vulnerabile.  
3.4.2. Pacea de la Aix la Chapelle 1688: Franţa întră în posesia unor puncte fortificate 
pe frontiera  flamandă (Lille); Pacea de la Nimegue 1678: Franţa primeşte Franche 
Comte şi noi puncte fortificate în Ţările de Jos; Pacea de la Ryswick 1697: restituie 
teritoriile anexate prin Camerele de reuniune şi păstrează Strasbourgul; Pacea de la 
Utrecht 1713 şi Pacea de la Rastadt 1714: Franţa pierde o parte a posesiunilor coloniale 
în favoarea Angliei.  
3.4.3. a. Pacea din Pirinei – 1659; b. Elector - 7 şi apoi 8 prinţi germani care aveau dreptul 
de a alege împăratul.  
La harta 3.8.  
(a) Principalii beneficiari sunt Franţa, Suedia, Prusia.  
(b) Imperiul se va reorienta spre Răsăritul Europei. 
Test 6. 
6.1. împărţirea, anexarea teritorială şi dispariţia de pe hartă a unui stat. 
6.2. Rivalitatea franco-engleză. Puterea armată.  
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Lucrarea de verificare 3  
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. daca este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rînduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
 
Realizaţi un eseu structurat de trei pagini cu tema „ Evoluţia politicii externe 
franceze în secolele XVII-XVIII: Principii, obiective, etape, realizări şi consecinţe”. 
Punctele de atins sunt: contextul internaţional şi schimbările intervenite în 
interesele marilor puteri europene de-a lungul secolelor XVII-XVIII; relaţia dintre 
politica internă şi cea externă a regilor Franţei; modificarea ierarhiei marilor puteri; 
relaţia puterilor europene cu spaţiul extra-european.  
Criteriile de evaluare sunt:  

- respectarea punctelor indicate,  
- claritatea exprimării şi absenţa formulărilor nesigure,  
- utilizarea bibliografiei,  
- utilizarea de bibliografie suplimentară,  
- utilizarea materialelor ilustrative (hărţi, imagini, surse primare).  
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4.1. Obiective: 
• Definirea iluminismului 
• Prezentarea problemei „filosofilor” 
• Analiza caracterului reformelor luminate 
 
4.2. Apariţia şi afirmarea Luminilor  
 

 Secolul al XVIII-lea european este cunoscut şi sub numele de „Secolul 
Luminilor”. În cadrul său, gândirea intelectuală, în urma unei lungi evoluţii 
care a debutat odată cu Renaşterea, este marcată de spiritul ştiinţific. 
Cartezianismul stă la baza unei mişcări cultural intelectuale cunoscută 
sub numele de iluminism. În jurul anului 1740, Luminile au devenit un 
fenomen european. Gândirea iluministă este creatoarea unei noi viziuni şi 
culturi politice. Ea s-a afirmat şi dezvoltat printre cei care în epocă îşi spu-
neau filosofi. În realitate scriitorii care căutau adevărul raţional în diversi-
tatea realităţii înconjurătoare. Opera filosofilor prezintă aspecte diverse. 
Varietatea ideilor şi proiectelor lor au un punct comun. Şi anume: credinţa 
că prin cultură şi educaţie fac indispensabil progresul raţiunii, se pot e-
mancipa şi ieşi de sub tutela autorităţilor. Astfel, orice om luminat, princi-
pe sau supus, va fi capabil să înţeleagă realitatea în care trăieşte şi se 
poate manifesta ca atitudine şi opinie. Cultura prin dimensiunea ei univer-
sală poate constitui o alternativă a unităţii Europei în diversitatea ei. 
„Republica Literelor şi Ştiinţelor” la care gândeau filosofii evidenţiază 
cosmopolitismul iluminismului şi al secolului.  
 Discursul iluminist, construit pe baza unei reflecţii raţionale asupra so-
cietăţii este curajos pentru epocă şi  perceput ca adversar deschis al 
sistemului. Inteligent, cu accente critice şi polemice el  supune atenţiei şi 
discuţiei tradiţiile, constrângerile de orice natură, modul de funcţionare al 
instituţiilor, raportul dintre indivizi şi autorităţi, însăşi bazele organizării so-
cietăţii. În acest context, iluminismul pune în valoare aspiraţii umane de 
valabilitate universală: libertatea, egalitatea, respectul faţă de persoana 
umană, fericirea, toleranţa. 

Definiţia 
iluminismuluii 
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 4.1. Jean-Jacques Rousseau  

 

 

 Test de autoevaluare 4.1.  
Care este ideea fundamentală a iluminismului? Aveţi fenomene similare în spaţiul româ-
nesc în secolul al XVIII-lea? Folosiţi spaţiul de mai pentru a formula răspunsul.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 65. 
 
 
4.3. Iluminismul şi societatea. Noi principii şi valori politice. Denunţarea 
prejudecăţilor şi raporturile cu Biserica  
 

Bazele gândirii iluministe au fost puse de teoria dreptului natural. 
Apărută în spaţiul de gândire protestant, afirmată în Olanda (Grotius) şi 
Anglia (Hobbes şi Locke), ea oferă o altă concepţie asupra societăţii şi 
Statului. Dominantă până în secolul al XVII-lea a fost teoria naturii divine 
a puterii şi a societăţii. În „cetatea lui Dumnezeu” pe pământ, legătura 
dintre puterea politică şi religie nu era pusă la îndoială. Această concepţie 
rămâne baza guvernării monarhiilor absolutiste. Evenimentele politice din 
Anglia au evidenţiat însă: natura umană care stă la baza organizării so-
cietăţii, rolul unui contract de guvernare între supuşi şi guvernanţi, res-
pectarea şi garantarea unor drepturi naturale, imprescriptibile ale indivi-
dului (egalitatea în faţa lui Dumnezeu, dreptul la viaţă, libertăţi civice, 
siguranţa, proprietatea). Din punct de vedere politic, dreptul la rezistenţă 
şi insurecţie în cazul încălcării pactului de  guvernare. Doctrina dreptului 
natural şi a contractului, refuză justificarea absolutismului de drept divin.  

 
  În acest context, iluminismul catolic 
francez, începând cu Montesquieu şi Voltaire face elogiul 
monarhiei parlamentare engleze. Critica la adresa guvernă-
rii absolute este mai puţin radicală. Ei vin însă cu soluţii de 
reformare a sistemului care să elimine arbitrariul guvernării: 
o monarhie temperată de corpurile intermediare tradiţiona-
le, separarea puterilor, respectarea legilor. Datoria regelui 
este în acest context, aceea de a guverna cu consimţămân-
tul poporului pentru binele şi fericirea lui. La rândul său, po-
porul are dreptul să controleze tot ceea ce se face în nume-
le său. Cel care dezvoltă într-un mod radical teoria dreptului 
este J.J. Rousseau. Spre deosebire de gânditorii care con-
siderau că drumul spre un democraţie este unul natural, 
Rousseau evidenţiază faptul că nu poate exista un regim 
politic fără egalitate politică între toţi oamenii. El pune în 

discuţie problema funcţionării în democraţie, a raporturilor dintre stat şi 
cetăţean. I s-a reproşat că teoria sa sacrifică individul faţă de Statul 
atotputernic. Discutând principiile guvernării absolute, iluminiştii au 
contribuit la promovarea unei raţiuni de stat laice. 
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Denunţarea prejudecăţilor. Raporturile cu Biserica  

 
Încrederea în progresul fără limite şi raţiune imprimă filosofiei luminilor 

un ton optimist. Pentru ea, paradisul terestru nu este pierdut într-un trecut 
revolut. El se afla în faţa oamenilor care pot depăşi obstacolele din calea 
lor şi trăi fericiţi. Abandonarea prejudecăţilor, a superstiţiilor şi obscuran-
tismului de natură religioasă devine o condiţie a fericirii individuale şi 
colective. O fericire care nu are nimic comun cu fericirea mistică, strâns 
legat de virtuţi, dar nu neapărat moral religiose, ci mai mult laice. Propa-
ganda ideilor de toleranţă religioasă şi fericire devine un scop al iluminiş-
tilor. Recunoaşterea şi acceptarea diferenţelor religioase şi confesionale 
este privită ca o condiţie şi garanţie pentru toleranţa civilă (politică). 
Toleranţa este însă condiţionată de libertatea de conştiinţă şi de gândire. 
Voltaire, admirator al toleranţei englezeşti, este exponentul cel mai activ 
al acestei idei. Critica Bisericii ca instituţie şi a clerului este însoţită de noi 
reflecţii asupra religiei. Intoleranţa până la fanatism a unor clerici, opulen-
ţa şi fastul bisericii, calitatea de mare latifundiar, controlul instituit asupra 
credinciosului, incultura unor preoţi, toate erau eşecuri vizibile ale Contra-
reformei. Ele demonstrau îndepărtarea ritualului şi moralei catolice de la 
valorile primare ale creştinismului. Voltaire se manifestă critic nu numai 
faţă de dogmatismul constrângătot al Bisericii. 

 
  Religia relevată este considerată un instrument de control asupra 
conştiinţei individului. Iluminiştii nu pun la îndoială existenţa unui 
Dumnezeu, dar discută asupra naturii lui. În accepţiunea lor Dumnezeu 
reprezintă un principiu al ordinii din natură, „Marele arhitect”  al acesteia. 
În mare majoritate, filosofii iluminişti sunt deişti. Cred într-un Dumnezeu 
mai aproape de om, tolerant, bun, garant al fericirii atât pe pământ, cât şi 
în cer. Văd o religie din ce în ce mai individualizată, mai personală, în ca-
re dogmele tradiţionale dispar. O religie naturală, valabilă pentru creştini 
în care salvarea sufletului devine o problemă de morală individuală. 
Filosofii, rămân creştini şi puţini  sunt cei care în epocă se declară mate-
rialişti sau atei (Diderot, d’Holbach). 
  Detaşarea de religie produsă la nivel de gândire şi societate, bulver-
sează modul de viaţă, obiceiurile, practicile cotidiene, tradiţionale. Este 
un fenomen general european, care nu poate fi pus numai pe seama ilu-
minismului. Reperele religioase în societate rămân. Iluminismul nu este 
un curent de gândire ateu, ci unul anticlerical. Atacat atât din exterior, cât 
şi din interior (curente favorabile reformării, analiza critică a variantei 
Bibliei, textele sfinte devenite obiect de studiu) biserica şi Papalitatea fac 
eforturi de a păstra unitatea şi tradiţia dogmei catolice, în diversitatea reli-
gioasă europeană.  

 
4.4. Iluminismul. Caracteristici. Iluminismul şi libertatea. Difuzarea 
ideilor iluministe. Opinia publică  
 
Iluminismul şi libertatea 

  
 Noţiunea de libertate individuală sub diversele ei aspecte (politică, 
economică, juridică, civică, religioasă) este vag percepută de către oa-
menii secolului al XVIII-lea. Ei erau obişnuiţi, tradiţional, cu caracterul 

Viziunea asupra 
religiei 
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 4.2. “Leviathan sau problema, forma şi 
puterea unei puteri comune, ecleziastice 
şi civile” de Thomas Hobbes – coperta 
ediţiei princeps din 1651  

 

limitat al libertăţilor corpului social din care făceau parte, acordate de 
puterea regală. 
 Ideea de libertate, în gândirea iluministă dobândeşte un sens nou şi 
larg în accepţiune. Libertatea este privită ca un drept absolut, o regulă 
universală, de care fiecare om trebuie să beneficieze, iar autoritatea poli-
tică să îl garanteze. Libertatea politică este abordată cu prudenţă şi de 
cele mai multe ori, indirect. În schimb, libertăţile economice sunt priorită-
ţile teoretice şi ale iluminiştilor fiziocraţi. Libertatea juridică a reţinut 
atenţia în raport direct cu necesitatea unei reforme în justiţie. Existenţa şi 
aplicarea în paralel a unei justiţii locale tradiţionale şi arhaice (uzanţe 
cutumiare) peste care se suprapunea justiţia regală, bazată pe legi scrise 
inspira-te de dreptul roman, este considerată prejudicioasă şi 
inacceptabilă. Această justiţie, susţinută de agenţii regali, de un aparat 
poliţienesc şi de cenzură şi mai ales de o magistratură birocratică, venală 
şi incompetentă, favoriza arbitrariul regal, opresiunea şi privarea de 

libertate pe termen neprecizat. Procedura 
penală, se baza pe sentinţe violente (detenţie 
degradantă, bătaie, tortură). Execuţia publică 
a pedepsei cu moartea avea valoare de 
exemplu educaţional. Arderea pe rug, trasul 
pe roată devin tot mai rare, în schimb 
spânzurătoarea şi decapitarea sunt pedepse 
folosite frecvent. Ideea umanizării justiţiei, al 
unui caracter imparţial al său pe baze de 
probe, practicarea unui interogatoriu civilizat şi 
a pedepselor în funcţie de gravitatea faptelor 
comise, toate pledau în favoarea elaborării 
unor coduri de legi civile şi penale. 

 
Iluminismul. Caracteristici 
 Filosofii nu sunt direct impli-
caţi în practica guvernării. Discursul iluminist 
este unul strict teoretic. El se impune atenţiei 
prin stilul său combativ, incitant, elegant, 
subtil. Aceste însuşiri i-au accentuat valoarea 
literară. Prudenţa sa politică şi socială reiese 
şi din faptul că, rar, discută privilegiile aristo-
cratice, şerbia, inegalităţile extreme, originea 
bogăţiei sau a proprietăţii. Spiritul filosofilor 
are valoare universală. El apără raţiunea în fa-
ţa autorităţilor, superioritatea drepturilor natu-
rale în faţa celor ale guvernământului, afirmă 

credinţa în progresul şi devenirea umanităţii. Iluminiştii nu vin cu obiective 
sau soluţii revoluţionare specifice sau de interes restrâns, pentru un 
anume grup social. Iluminismul, este o gândire reformatoare a societăţii 
existente. 

 
 
 
 
 
 
 

Ideea de justiţie 
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Difuzarea ideilor iluministe. Opinia publică 
 

Iluminismul a beneficiat de o conjunctură culturală favorabilă. 
Difuzarea şi circulaţia ideilor sau accesul direct la scrierile filosofilor, 
evidenţiază rolul şi importanţa pentru epocă a informaţiei şi comunicării. 
În special a cuvântului scris. Limba franceză, devenită limbă de 
circulaţie europeană, pune în contact mai întâi elitele politice şi mediile 
savante. Schimbul de opinii, polemica, corespondenţa, dezbaterea, 
proprii cercurilor elitiste intelectuale au fost însoţite de publicaţii de 
specialitate. Progresele alfabetizării, educaţia şi cultura elementară (scris, 
citit), efervescenţa cunoaşterii, extinderea mediilor sociale receptive la 
nou au contribuit la creşterea importanţei comunicării în societate, şi mai 
ales la diversificarea formelor ei. Se produce astfel o lentă mutaţie 
culturală, în urma căreia se schimbă şi felul de  a gândi al oamenilor, 
creându-se sensibilităţi colective. Ideile scriitorilor filosofi devin un ghid 
pentru societate şi în special, pentru opinia publică, o nouă prezenţă în 
realitatea europeană. Produs al societăţii, existenţa sa debutează în 
unele ţări europene (Anglia, Franţa) dinainte ca iluminismul să devină o 
mişcare europeană. Prezenţa opiniei publice este condiţionată de raportul 
dintre autoritate şi societate. Astfel, factorii instituţionali educaţionali şi 
culturali, precum şi existenţa unui anumit climat politic pot influenţa 
afirmarea şi manifestarea ei. Iluminismul, prin caracterul său universalist, 
a contribuit direct, dar nu exclusiv la schimbarea mentalităţilor acesteia. 
La jumătatea secolului al XVIII-lea, opinia publică există, în majoritatea 
capitalelor occidentale şi în marile oraşe de provincie. Puţin numeroasă, 
cosmopolită, ea manifestă interes faţă de tot ceea ce se întâmplă în viaţa 
publică. 

Îndrăzneaţă, opozanta în atitudinii prin idei, opinia publică este 
considerată tot mai mult ca o autoritate suverană existentă deasupra 
tuturor celorlalte. Învăţând să reflecteze şi să judece asupra realităţii şi să 
se exprime, opinia publică este un filtru al valorilor epocii. De aceea, 
esenţială pentru ea devine informarea şi comunicarea. Cel mai eficient 
mijloc de informare, pe lângă cele tradiţionale (predica, broşura, pam-
fletul, afişul) îl constituie presa. Cotidiană sau săptămânală, specializată 
pe probleme politice sau ştiinţifice şi culturală, oficială sau independentă, 
cenzurată cu mai multă sau mai puţină vigilenţă, presa nu are rival în nici 
un alt mijloc de comunicare. Preţul relativ redus, tirajele mari, posibilitatea 
lecturii individuale şi colective, toate facilitează difuzarea presei şi în 
provincie.  

Cartea este instrumentul privilegiat de difuzare al Luminilor. Nu 
poate fi tipărită fără autorizaţia cenzurii clericale sau a statului, fapt ce du-
ce la editarea anumitor titluri în străinătate (Olanda, Anglia, Suedia) şi la 
contrabanda cu cărţi interzise. Prezintă dezavantajul preţului mare, ceea 
ce îi limitează circulaţia în rândul elitelor. Are şi avantaje: poate fi păstrată 
individual şi citită colectiv de mai multe generaţii.  

Cartea, ca produs intelectual, devine o marfă, dimensiunea pieţii  
cărţii şi a cititorilor este dată de cerere şi ofertă, apar librăriile şi chiar un 
târg de carte (Leipzig). Interesul pentru lectură a dus către 1770 la apa-
riţia în mediul urban a cabinetelor de lectură (saloane de lectură), biblio-
teci publice unde, în schimbul unei sume modice plătite (abonament) se 
putea citi, consulta sau împrumuta cărţi, ziare, almanahuri. Din mişcarea 
culturală a secolului nu lipsesc nici bibliotecile personale, în medie cu 500 
de volume. În această stare de spirit, în 1751, a fost publicat primul volum 

Relaţia dintre 
opinia publică şi  
dezvolta-rea 
mijloacelor de 
informare 
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din Dicţionarul raţional al Ştiinţelor, artelor şi meseriilor. Pe scurt, 
Enciclopedia, comandă şi sinteză intelectuală a secolului Luminilor. 
Iniţiativa lui D. Diderot a fost susţinută de colaborarea celor mai reprezen-
tative nume ale gândirii iluministe: J.J. Rousseau, Voltaire, Helvetius, 
D’Alembert, D’Holbach, Quesnay sau oameni politici ca Turgot şi Necker. 
De diferite sensibilităţi religioase (catolici, protestanţi, deişti, atei) sau 
orientări politice (monarhişti, republicani), trecând peste orgolii şi dez-
acorduri de opinie şi mai ales depăşind dificultăţile cu autorităţile (suspen-
darea publicării ei în anii 1752 şi 1757) până în 1772 au editat 17 volume 
de text şi 11 de planşe. Enciclopedia, vocea colectivă a iluminismului, 
este un tablou general al cunoştinţelor ştiinţifice şi umane văzute şi expli-
cate prin  gândirea raţională. Un elogiu adus activităţilor productive, inte-
lectuale şi materiale. Utilitatea acestui inventar al inteligenţei umane este 
aceea de popularizare a ştiinţei, afirmând creativitatea umană şi superio-
ritatea ei. Prin redactarea Enciclopediei, generaţia iluministă a pus în cir-
culaţie valori şi principii de valabilitate universală care vor legitima moder-
nitatea. Enciclopedia, propagând iluminismul la scară europeană, a fost 
un mijloc eficace de modelare a unui nou tip de personalitate umană.  

În secolul Luminilor se diversifică mediile intelectuale şi formele de 
sociabilitate şi de comunicare între ele. Academiile, colegiile, cafenelele, 
saloanele, cluburile, francmasoneria, ca asocieri private, reunesc oameni 
care au aceleaşi gusturi, plăceri şi împart aceleaşi valori, idei, idealuri ca-
re afirmă un mod de gîndire cu tendinţe contestatoare. Ele sunt o alterna-
tivă la formele tradiţionale de sociabilitate (familie, biserică, Curtea 
regală).  

Spre sfârşitul secolului al XVIII-lea, Europa este câştigată tot mai 
mult la cauza Luminilor. 

 

 
 
 
 
 
 

 4.3. “Salonul doamnei Geoffrin”, tablou de epocă de Lemmonier  
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 Test de autoevaluare 4.2. 
Enumeraţi principalele caracteristici ale iluminismului, apoi ordonaţi-le în ordinea 
importanţei acestora pentru modernizarea societăţii europene. Folosiţi spaţiul de mai jos 
pentru a formula răspunsul.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul îl puteţi consulta la pagina 65.  
 
 
4.5. Absolutismul luminat. Rusia contrastelor. Prusia lui Frederic al II-
lea. Ecaterina a II-a  
 

Modelul cultural francez se bucură în Secolul Luminilor de o mare 
admiraţie pe continent. El pare eficient, prestigios şi demn de urmat. În 
mod indirect, Franţa exercită o adevărată hegemonie europeană. În 
“Europa franceză”, filosofii vor reuşi ceea nu au putut face în Franţa şi 
anume câştigarea încrederii autorităţii principilor în legitimarea ideilor lor. 
Perseverenţa cu care îşi fac propagandă, prezenţa lor la curţile europene 
(Voltaire la Berlin, Diderot la Petersburg), corespondenţa asiduuă, au 
drept rezultat o complicitate de gândire între filosofi şi principi. Apare şi se 
impune astfel în epocă, portretul prototip principelui filosof, mai mult 
raţional şi pragmatic decât mistic, cucerit de iluminism care pare a fi o 
doctrină novatoare de guvernământ. În anii 1740.1790, Europa cunoaşte 
o amplă mişcare de modernizare a societăţii, cunoscută sub numele de 
reformele absolutismului luminat. 

Absolutismul luminat este un regim monarhic personal. Din con-
vingere şi prin prudenţă, abilitate, monarhul imprimă guvernării un carac-
ter raţional. Raţiunea se substituie astfel tradiţiilor. Progresele guver-
nării se măsoară prin reducerea privilegiilor corpurilor sociale tradiţionale. 
Absolutismul luminat evidenţiază şi evoluţia raporturilor dintre politică şi 
biserică. Prin secularizarea Bisericii de către Stat, legătura mistică dintre 
Coroană şi biserică devine o legătură din raţiune, În acest tip de guverna-
re, autoritatea Statului creşte, el substituindu-se iniţiativelor private.  

Politica reformistă nu este nouă pentru Europa. Noi sunt acum 
principiile în numele cărora se practică şi dimensiunea geografică a spa-
ţiului reformat. Este vorba de valori iluministe şi de acea Europă aflată 
într-un decalaj şi retardare evidentă faţă de Europa atlantică. În lipsa unei 
evoluţii organice, naturale a acestor societăţi, a unei elite economice şi 
politice (burgheză şi nobiliară) de orientare liberală, monarhul este cel 
care stabileşte oportunităţile programului de reformare al societăţii tra-
diţionale, cel care îl impune şi îl legitimează acesteia prin autoritatea sa. 
Peste tot, reformele au un caracter recuperator al decaloagelor şi sub-
dezvoltării, urmăresc occidentalizarea şi racordarea acestor societăţi la 
modernitate. În esenţă, direcţiile urmărite sunt de natură economică, insti-
tuţională, administrative, juridico-legislative, educaţionale, culturale.  

Nu toţi principii reformatori ai secolului sunt luminaţi. Petru I în 
Rusia şi Maria Tereza în Imperiul Habsburgic au alte motivaţii decât cele 
iluministe. 

Trăsăturile 
absolutismului 
luminat 
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 4.4. Petru I (1672-1725), tablou de 
Pierre Gobert  

 

 
Rusia contrastelor 

 
În cursul secolului al XVIII-lea statul rus evidenţiază dubla sa tradiţie: 

european orientală şi asiatică. Guvernământul autocrat se consolidea-
ză odată cu dinastia Romanaov (1613-1917). Continuitatea şi stabilitatea 
dinastică a regimului politic sunt ameninţate de forţe centrifuge interne. 
Libertăţile şi puterile locale ale boierimii sunt mari şi greu de controlat. 
Dificultăţile guvernământului decurg din lipsa unor mijloace (legi, instituţii 
centrale şi administrativ locale) care să-l legitimeze şi în alt mod decât ar-
haic şi tradiţionalist. Controlul statului asupra unui teritoriu aflat în expan-
siune şi a unei societăţi bazată pe ierarhii şi mentalităţi medievale este 
dificil de realizat. Rusia nu impresionează atât prin numărul populaţiei 
(aproximativ 20 de milioane), ci prin densitatea mică şi chiar deficitul de-
mografic, raportat la dimensiunile sale teritoriale aflate în expansiune. În 
1649, ea a atins coasta Pacificului, încercând să valorifice Siberia. Sta-
bilitatea şi coeziunea societăţii este condiţionată şi se bazează pe autori-
tatea ţarului şi a bisericii ortodoxe. Rolul Patriarhiei Moscovei, devenită 
autocefală (1589), asupra societăţii şi al patriarhului în politică sunt esen-
ţiale. Mijloc de disciplinare a unei societăţi turbulente şi refractare, de 
influenţare şi impunere a conduitei unei populaţii dominant rurale, anal-
fabete şi dependente (iobagi), instrument de guvernare, ea poate da 
puterii ţarului stabilitate sau, dimpotrivă, stimula opoziţii. După căderea 
Constantinopolului (1453), Patriarhia Moscovei se defineşte ca simbol al 
celei „de-a treia Rome”, revendicându-se ca singura continuatoare şi ga-
rantă a ortodoxiei din răsăritul şi sud-estul Europei. 
 În aceste condiţii, politica ţarului Petru I (1696-1725) capătă valoare 
de simbol în construirea unei noi identităţi ruse. Ea marchează debutul 

opţiunii de europenizare, de occidentalizare a acestei 
„Chine a continentului”. Întoarcerea Rusiei cu faţa 
spre Europa a fost consecinţa unor factori conjunctu-
rali.  
 
Lipsa banilor, a mijloacelor tehnice, a unei reţele de 
comunicaţie, făcea imposibilă valorificarea resurselor 
naturale şi umane. Fără ieşire la mare, Rusia era 
ameninţată să se sufoce în imensitatea teritoriului 
său. Marea Baltică era un „lac suedez”, iar Marea 
Neagră un „lac turcesc”. Reformarea Rusiei a fost o 
decizie pragmatică şi nu una doctrinară. 
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 4.5. Ecaterina a II-a, tablou de F. S. 
Rokotov  

 
Reformarea instituţională a statului rus (1708-1722):  
• reforma administrativ-teritorială: crearea guberniilor (1708) 
• înfiinţarea Senatului, care se substituie Dumei boiereşti (1711) 
• organizarea  Colegiilor de Stat (1718-1722) 
• desfiinţarea demnităţii de patriarh şi înfiinţarea Sfântului Sinod (Colegiu ecleziastic) 
 (1721) 
• adoptarea titlului de Împărat (1721) 
• reorganizarea rangurilor boiereşti (1722) 
 

Iar în plan extern primul pas a fost forţarea ieşirii la 
Baltica şi angaja-rea într-un conflict militar cu 
Suedia, „putere a nordului”. Înfrânţi de sue-dezi (la 
Narva, în 1700), ruşii vor ocupa câteva teritorii în 
apropierea vărsării râului Neva în mare. Aici va 
începe construcţia viitorului oraş Sankt Petersburg. 
Ecaterina a II-a În Rusia, programul reformator 
al Ecaterinei a II-a (1762-1796) se în-scrie pe linia 
tradiţiei descrise de Petru I. Mai mult decât în 
Prusia, el ilustrează ruptura dintre universalismul 
iluminist şi realitatea concretă, particulară. 
Ecaterina reuşeşte să depăşească opoziţia iniţială 
tradiţională rusă faţă de conducătorul femeie şi de 
origine străină (germană) prin compromisuri. Se 
converteşte la ortodoxie, întăreşte rolul nobilimii în 
structurile instituţionale şi guvernează autocrat. 
Cu o educaţie şi formaţie intelectuală deosebită, cu 
lecturi filosofice (Montesquieu mai ales), aflată în 
relaţii directe cu mediile iluministe franceze, ţarina 
crede în occidentalizarea Rusiei pe care o 
consideră un stat european. Principalul obstacol în 
calea reformării îl constituia însăşi societatea rusă 
arhaică şi conservatoare. Întărirea rolului statului 

asupra unui vast teritoriu, cu o dominantă populaţie rurală aflată în condiţii de dependenţă, 
a însemnat creşterea rolului nobilimii pe plan local şi central. Reforma administrativ-
teritorială, înfiinţarea adunărilor locale ale nobililor în fiecare gubernie (1775) întăreşte 
caracterul nobiliar al guvernării. Prin Carta nobilimii (1785) pentru prima dată i se defineau 
clar drepturile şi privilegiile. La nivel central a instituit o adunare reprezentativă a stărilor cu 
pretenţia de parlament, având rol consultativ asupra iniţiativelor legislative ale ţarinei. Nu 
avea însă nici o putere de limitare a autorităţii acesteia.  

 Juridic se iniţiază elaborarea unui cod de legi (Nakaz), proiect eşuat, 
dar se reuşeşte separarea justiţiei de administraţie şi ierarhizarea 
tribunalelor teritoriale. Toleranţa religioasă într-un imperiu ce capătă o 
configuraţie multinaţională este extinsă şi asupra musulmanilor şi evreilor. 
În 1764, reconfirmă exproprierea pământurilor bisericii, pre-oţii devenind 
un fel de funcţionari ai statului.  
 Economic statul a organizat ex-ploatarea zonei Urali şi a Siberiei şi a 
desfiinţat vămile interne. Şerbia a fost extinsă (Ucraina, Siberia). Educaţia 
şi învăţământul sunt susţinut insuficient, deşi este organizat învăţământul 
pentru fete (nobile) şi cel mixt, care excludea instruirea şerbilor. 
Reformele iluministe ruse accentuează  contrastele deja existente, 
evidenţiază ruptura dintre elitele politico-intelectuale şi societate. Ele 
consolidează tradiţia rusă a guvernării autocrate. 
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 4.6. Frederic al II-lea întorcându-se victorios din războiul de 7 ani 
(gravură colorată de epocă); în dreapta, sub frunzele de palmier (simbol 
al păcii), Maria Tereza  

 
Prusia lui Frederic al II-lea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru iluminişti şi pentru suveranii reformatori contemporani, Frederic al 
II-lea (1740-1785) rege în Prusia, constituie modelul „prin-cipelui filosof”. 
Dezvoltă ideile noi de inspiraţie franceză ale secolului în lucrări de 
filosofie, istorie, artă politică şi militară. În Anti-Machiavelli (1740) şi 
Testament Politic (1752, 1768) îşi anunţă concepţia şi idei-le despre 
guvernare. 

 
Programul reformator decurge din însăşi particularităţile statului 

prusac. Ca stat suveran şi centralizat, Regatul Prusiei datează din 1701. 
Face parte din cadrul Sfântului Imperiu roman de naţiune germană. La 
originea lui stau două entităţi teritoriale şi politice: electoratul de 
Brandenburg (dinastia Hohenzollern) cu drept de vot în alegerea Împăra-
tului şi ducatul Prusiei Orientale, independent de Imperiu şi în afara grani-
ţelor sale. Deci este lipsit de o reală unitate teritorială. Este un stat lipsit 
de bogăţii (sol, subsol). A suferit mari pierderi demografice în timpul răz-
boaielor din secolul al XVII-lea. Compensatoriu, Frederic a moştenit o 
administraţie centrală şi o birocraţie eficientă (instituţiile locale tradiţionale 
feudale n-au fost desfiinţate); o nobilime docilă, care nu s-a bucurat în 
trecut de libertăţi feudale prea mari; o ţărănime cu statut juridic diferit 
(şerbi sau liberi); o populaţie dominant protestantă (lutherană şi calvină); 
resurse financiare şi o armată bine instruită. Reformele sale care au un 
ritm mai rapid după 1763, urmăresc eficientizarea acestui sistem, refor-
marea administrativă şi locală nu atât instituţională, înseamnă creşterea 
exigenţelor în selectarea funcţionarilor (concurs, absolvenţi de univer-
sitate, cu cunoştinţe juridice, economice) proveniţi din rândurile micii 
nobilimi.  

Începe reforma în justiţie pe baza unui cod de legi definitivat în 
1794 (Codex Fridericus, elaborat de cancelarul Cocceji). Din punct de ve-
dere economic, iniţiativele sale sunt de natură mercantilistă (comerţ, 
manufacturi) şi fiziocrată, acordând împrumuturi pentru generalizarea cul-
turii cartofului, creşterii animalelor de rasă şi a viermilor de mătase. 
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Desfiinţează vămile interne, încheie tratate comerciale (Franţa, SUA). Are 
o balanţă comercială echilibrată deşi pătrunde pe o piaţă concurenţială 
extrem de activă (Anglia, Saxonia, Bavaria, oraşele hanseatice). Politica 
impozitară, implică impozitul pe proprietatea funciară, impozitul indirect 
pe produse de consum (acciza) şi regia monopolului statului (tutun, ca-
fea, alcool, cacao). Cea mai mare parte a fondurilor sunt alocate armatei 
permanente (200.000) instruită şi dotată modern, cu un corp ofiţeresc re-
crutat din rândul nobilimii mici (junkeri).  

 
Tolerant prin convingere (deist) şi necesitate. Deficitul demografic 

este suplinit prin atragerea a peste 300.000 de colonişti europeni, pre-
ponderent protestanţi, dar şi evrei. Regele filosof a eşuat în desfiinţarea 
şerbiei, dar a îmbunătăţit condiţia juridică a ţăranului (desfiinţarea pedep-
selor corporale, reducerea corvezilor). Frederic a fost animat de ideea 
ordinii şi raţiunii, dar nu a sprijinit mişcarea iluministă prusacă care mer-
gea în direcţia dezvoltării unei culturi în limba germană. Principiul care l-a 
animat în guvernare a fost „regele este primul servitor al Statului”. A fost 
şi propriul său ministru, care a administrat „domeniul” sau statul admi-
nistrativ, nobiliar şi militarist. Pe termen scurt, reformele au făcut din 
Prusia o putere europeană. Modelul politic autoritar prusac demonstra 
distanţa dintre ideile iluministe şi realitatea politicii. 

 

 Test de autoevaluare 4.3. 
Enumeraţi măsurile luate de Petru I şi Ecaterina a II-a în Rusia pentru modernizarea 
statului.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul îl găsiţi la pagina 65.  
 

 



Iluminismul şi reformele luminate 

62 Proiectul pentru Învăţământul Rural 

4.7. Maria Tereza ca regină a Ungariei 
(statuie de bronz)  

 
4.6. Iosefinismul  
 

 La începutul secolului al XVIII-lea, Casa de Habsburg reprezenta o 
reală forţă politică continentală. Tradiţional ea deţinea coroana Imperiului 
german, iar dinastia domnea pe tronul Austriei şi Spaniei. Ulterior, eveni-
mentele politico-militare au redus autoritatea habsburgilor la graniţele 
imperiului austriac. Lipsită de pârghiile necesare în spaţiul politic german, 
Casa de Austria se lovea de politica suverană a principilor germani, de 
creşterea rolului principilor electori din Dieta Imperială şi de rivalitatea 
Prusiei. Autoritatea în cadrul Imperiului german devine mai mult de 
prestigiu, decât una reală. Dificultatea Vienei în politica externă arătau 
incapacitatea Statului austriac şi a instituţiilor sale în controlul teritoriului 
şi al fi-nanţelor. Reformarea internă se impunea cu necesitate şi în primul 
rând autorităţii imperiale.  
 

Maria Tereza (1740-1780)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Maria Tereza guvernează un imperiu care teritorial era format din 
Austria şi posesiunile ereditare ale Coroanei (Boemia, Ungaria) plus 
teritorii intrate în timp sub Coroana de Habsburg în urma unor păci (Ţările 
de Jos – foste spaniole -, Milano, Mantua, Neapole, Bucovina). Statele 
componente beneficiau de instituţii locale tradiţionale şi manifestau o 
supunere formală faţă de Viena. Imperiul evidenţia lipsa de unitate 
administrativ teritorială şi caracterul multinaţional (etnic, cultural, religios). 
Maria Tereza nu a fost aderentă şi nici simpatizantă a iluminismului. Ea 
rămâne prototipul „regelui baroc”, religioasă până la bigotism (autoritate 
de drept divin) şi ataşată privilegiilor nobiliare. La baza reformelor sale 
iniţiate fragmentar şi cu prudenţă (1741: Scutirea nobililor de plata 
impozitelor; interzicerea alungării ţăranilor de pe moşie; 1746: Intro-
ducerea capitaţiei, impozit după venit şi stare socială; 1769: Certa puncta 
fixa obligaţiile ţăranilor din Transilvania (iobagi şi jeleri); 1770: Codul 
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penal; 1773: Expulzarea iezuiţilor; 1774: Reforma învăţământului; 1774: 
Comisia urbarială fixează obligaţiile ţăranilor), au stat două principii: 
respectarea privilegiilor nobilimii şi a valorilor tradiţionale şi întărirea 
autorităţii imperiale. Reformarea sistemului administrativ şi întărirea 
controlului Vienei asupra teritoriilor nu a dus decât la rezultate parţiale, o 
unificare administrativă între Austria şi Boemia (1749). Celelalte teritorii 
au manifestat opoziţii şi ataşament faţă de Dietele locale. Reformarea 
guvernământului central prin înfiinţarea Directoriului şi revigorarea 
Consiliului de Stat prin creşterea rolului Cancelarului Kaunitz întâmpină 
rezistenţe locale. 
  Reformarea sistemului de taxe, deşi acorda iniţiativelor locale liberta-
te, nu rezolvă problemele financiare. Reformarea armatei care dovedise 
slăbiciuni inacceptabile, a dus la implicarea Statului în sistemul de recru-
tare şi creşterea gradului de instruire. Eficienţa armatei rămâne redusă. 
Şerbia, dură în Boemia şi Ungaria nu este desfiinţată, ameliorându-se 
numai condiţia juridică a ţăranului prin fixarea obligaţiilor faţă de nobili şi 
convertirea lor în bani. Reforma bisericii, mai ales în Austria, este strict 
limitată şi prudentă. Maria Tereza nu se lasă condusă de spiritul de tole-
ranţă. Manifestă intransigenţă faţă de protestanţi şi evrei.  
 Totuşi, Biserica plăteşte pentru prima dată taxe, sunt închise mănăsti-
rile care nu-şi justificau acţiunile de caritate, reduce numărul sărbătorilor 
religioase. Cenzura presei este scoasă de sub monopolul bisericii. Reor-
ganizarea sistemului de vămi interne (1775) a stimulat comerţul. Pruden-
ţa reformelor Mariei Tereza nu a întămpinat opoziţia nobilimiii, nici a 
Bisericii. Guvernarea este personală, dar regimul politic tinde să devină 
tot mai birocratic. Contemporanii ei i-au numit anii de domnie „epoca 
tereziană”. 
 
 
 

Iosif al II-lea (1780-1790)  
 
 Fiul Mariei Tereza moşteneşte un imperiu eterogen ca structură in-
ternă şi insuficient reformat, înţelegând prin aceasta adaptarea la tranziţia 
spre modernitate. Vizitele făcute în calitate de coregent (1765) l-au ajutat 
să cunoască starea reală a provinciilor Imperiului. Concepţia sa politică 
de guvernare diferă structural de cea a Mariei Tereza, bazându-se pe tra-
diţia dreptului german, iluminismul francez şi teoria şi practica politică 
italiană. Modelul absolutismului luminat habsburgic poartă numele de 
iosefinism. În sens larg, noţiunea se extinde asupra întregii politici de re-
formare a societăţii, cu o puternică componentă culturală şi anticle-
ricală. Potrivit ei, tot ce este raţional este realizabil. Iosif al II-lea caută să 
imprime reformelor un caracter politic unitar, cuprinzând întreaga arie 
geografică a imperiului şi un ritm accelerat. Scopul lor este acela de a 
avea un Stat capabil să folosească eficient resursele, economice şi uma-
ne de care dispune.  
 Reforma guvernului central rămâne o prioritate, extinsă şi asupra 
Ungariei şi Ţărilor de Jos,  întărind controlul imperial şi al Capitalei asupra 
teritoriului multinaţional. Înlocuirea sistemului de guvernare locale cu un 
sistem administrativ aflat sub control imperial, a urmărit limitarea puterii 
locale a nobilimii şi uniformizarea administrativă. În 1784, este decreta-
tă limba germană ca limbă oficială. Tot acest efort a fost susţinut de o in-
tensă activitate legislativă care avea drept scop eliminarea arbitrariului şi 

Trăsăturile 
“iosefinismului” 
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o justiţie unitară, umană. Codul penal (1781) suprima tortura, instituia 
egalitatea civilă în faţa legii.  
 Pentru un imperiu multiconfesional, pacea civilă putea fi asigurată 
printr-o reformă religioasă care să garanteze toleranţa. Prin Patenta de 
Toleranţă (1781) s-a realizat raţionalizarea bisericii şi a vieţii religioase. 
Biserica în întregul ei a fost subordonată intereselor Statului. Patenta ga-
ranta libertatea exercitării tuturor confesiunilor religioase. Acordarea 
acestei libertăţi lărgea considerabil baza socială de susţinere a guvernă-
rii. Reglementările privind statutul evreilor sunt unicat pentru epocă. 
Desfiinţarea ordinelor monahale contemplative şi inutile în plan educaţio-
nal sau de caritate, organizarea de către stat a învăţământului clerical, 
numirea episcopilor fără consimţământul Papei au trezit reacţia Romei, 
prin radicalitatea şi rapiditatea cu care au fost introduse. Iosefinismul pro-
mova o raţiune de stat laică, crea temeri privind posibila independenţă a 
bisericii faţă de Roma, ceea ce amintea de galicanismul francez sau de 
anglicanism. Lezarea intereselor bisericii catolice l-a determinat pe Papa 
Pius al VI-lea să-l ameninţe cu excomunicarea şi să întreprindă o vizită la 
Viena.  
 
 Problema statutului ţăranului, este o problemă reală care va fi şi ea 
integrată concepţiei iosefiniste despre stat. Ţăranul este privit sub aspec-
tul utilităţii muncii lui, ca producător şi contribuabil al Statului. Reformarea 
şi ameliorarea raporturilor feudale va avea ca moment semnificativ 
Patenta de desfiinţare a şerbiei (1781 / 1782). Iosif a procedat mai întâi 
la abolirea serbiei pe domeniile Coroanei şi ale Bisericii.  

 
În Boemia, Carintia, Moravia, Ungaria, unii nobili i-au urmat exemplul. În 
1785, pa-tenta este introdusă şi în Transilvania. Cea mai amplă reformă a 
sa  în agricultură a fost legea agrară şi a taxelor (1789) prin care desfiinţa 
obligaţiile feudale (zeciuiala, robota) şi introduce un sistem unic în funcţie 
de mărimea proprietăţii.  
 
 Reforma educaţională a introdus învăţământul primar obligatoriu pen-
tru toţii copiii. Economia a fost susţinută prin măsuri mercantiliste, iar des-
fiinţarea vămilor interne (cu excepţia Ungariei) a favorizat piaţa naţională. 
Prin creşterea influenţei statului, iosefinismul urmărea armonizarea ideii 
de bunăstare publică cu cea de consolidare a monarhiei. Inovaţiile iosefi-
nismului sprijinite pe larg de cercurile masonice au creat prin radicalitatea 
şi rapiditatea introducerii lor, accepţiune, indignare, dezaprobare în socie-
tate, un evantai de atitudini de stări de spirit ce nu poate fi comparat cu 
stabilitatea   epocii tereziene. 
Iosif al II-lea pare cel mai angajat şi determinat monarh pe calea reforme-
lor. El a fost un monarh luminat, radical, chiar intolerant politic care a re-
organizat sistemul tradiţional, eficientizându-l. Urmărind unitatea imperiu-
lui, el a stimulat indirect reacţia naţionalităţilor şi formele de emancipare a 
lor. În 1790, a fost sfătuit să îşi retragă patentele (cu excepţia celei a tole-
ranţei) şi să restaureze sistemul terezian. 
 Reformele  absolutismului luminat, deşi au avut rezultate spectaculoa-
se imediate au evidenţiat limitele dintre necesităţile de modernizare ale 
societăţilor şi posibilităţile reale de aplicare a lor. Absolutismul luminat nu 
a găsit în iluminism doctrina şi nici stilul adecvat de reformare. 

 
 

Reformele lui 
Iosif al II-lea 
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 Test de autoevaluare 4.4. 
Enumeraţi cel puţin trei caracteristici ale politicii iluministe din timpul Mariei Tereza şi al lui 
Iosif al II-lea.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 65.  
 
 
 
 
Rezumat: 
 
În secolul al XVIII-lea, Luminile, mişcare cultural intelectuală dezvoltată pe baza 
cartezianismului şi a spiritului ştiinţific modern, au devenit un fenomen european. Gândirea 
iluministă este creatoarea unei noi viziuni şi culturi politice. Ideile şi proiectele filosofilor, 
promotorii Luminilor, se caracterizează prin credinţa că prin cultură şi educaţie fac 
indispensabil progresul raţiunii, se pot emancipa şi ieşi de sub tutela autorităţilor. Cultura, 
prin dimensiunea ei universală, poate constitui o alternativă a unităţii Europei în 
diversitatea ei. Iluminismul pune în valoare aspiraţii umane de valabilitate universală: 
libertatea, egalitatea, respectul faţă de persoana umană, fericirea, toleranţa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.7. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de 
verificare 4  
Test 4.1.  
Cultura şi educaţia sunt instrumentele de emancipare politică şi socială. În spaţiul 
românesc, manifestarea cea mai clară a iluminismului a reprezentat-o Şcoala Ardeleană. 
Test 4.2.  
1. Superioritatea drepturilor naturale; 2. valoarea şi importanţa raţiunii şi a educaţiei; 3. 
credinţa în progres; 4. ideea libertăţii ca drept absolut; 5. superioritatea drepturilor 
naturale; 6. crearea şi utilizarea opiniei publice – prin intruniri publice (saloane sau 
cafenele), ziare; 7. caracterul teoretic şi stilul dinamic.  
 Test 4.3.  
Creşterea autorităţii centrale; subordonarea nobilimii refractare; apariţia împărţirii 
administrativ-teritoriale unitare; modernizarea instituţiilor (arata, administraţia, apariţia 
Senatului); desfiinţarea vămilor interne.  
Test 4.4.  
Reformarea sistemului administrativ; toleranţa religioasă; reforme educaţionale; reformele 
sociale (desfiinţarea şerbiei)  
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Lucrarea de verificare 4 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. daca este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rînduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Comparaţi, prin completarea tabelului de mai jos (pe o foaie separată), măsurile de 
reformă a suveranilor iluminişti din Rusia şi din Prusia. Apoi încercaţi să stabiliţi care sunt 
asemănările şi deosebirile dintre politicile din cele două imperii.  
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5.1. Obiectivele unităţii  
 
• Analiza modelului anglo-american de trecere la epoca modernă 
• Prezentarea caracteristicilor generale ale revoluţiei franceze 
• Definirea conceptului de revoluţie industrială 
 
5.2. Modelul anglo-american  
 

Oportunitatea şi semnificaţia revoluţiei 
 

Ambele trebuie înţelese şi explicate prin logica timpului. Conceptul 
de revoluţie, cu conotaţie eminamente politică are semnificaţia, chiar şi 
după evenimentele petrecute în Anglia (1642-1660) nu de schimbări dis-
tructive, de rupere a structurilor societăţii şi de construcţie a unui nou 
sistem aşa cum se va întâmpla în Franţa. Împrumutat din ştiinţele astro-
nomice şi mecanice (Copernic, Kepler, Galilei), cuvântul revoluţie de-
semnează/semnifică mişcarea de întoarcere la punctul de plecare. 
Englezii l-au folosit în sens politic cu referire strictă la evenimentele din 
1688: „revoluţia glorioasă”, petrecută fără vărsare de sânge şi constând 
ca finalitate prin încheierea unui ciclu istoric al relaţiilor dintre cele două 
instituţii fundamentale ale Statului: monarhia şi parlamentul. Revoluţia a 
constat în precizarea definitivă prin Bilul drepturilor (1689) a sferei pute-
rii monarhului şi parlamentului şi a mecanismelor care reglau funcţiona-
rea şi raporturile dintre ele: separarea puterilor în stat. 

Până la evenimentele din Franţa (1789) revoluţia ca mijloc distructiv 
al vechiului tip de societate, deci cu sensul de a nega sau respinge o rea-
litate moştenită şi în contradicţie cu valorile noi ale timpului prezent printr-
o acţiune conştientă şi solidarizatoare a societăţii, nu face parte din ori-
zontul politic european, nici al elitelor politico-economico-culturale şi nici 
al vreunui corp social. În cadrul gândirii iluministe franceze de exemplu, 
deşi cuvântul revoluţie face parte din limbajul folosit, el nu are sensul 
distructiv. Nici un gânditor iluminist nu a anticipat sau proiectat revoluţia 
în formele distructiv-radicale în care ea se va desfăşura. O revoluţie de 
tip englez sau american nu face parte din orizontul politic existent în ţările 

Conceptul de 
revoluţie 
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5.1.Declaraţia Drepturilor Omului şi ale Cetăţeanului 
(aici, imagine a foii volante care a circulat în epocă)  

 

continentului european sau eventual face parte numai din orizontul de 
aşteptare. Societăţile europene, în diversitatea lor, creaseră chiar şi în 
occidentul avansat pe calea modernităţii, o burghezie cu predispoziţii şi 
potenţial inegal în plan economic şi politic. Existenţa, conduita şi compor-
tamentul acestui corp social, neomo-gen şi imatur politic sunt 

condiţionate prioritar de interese şi 
libertăţi economi-ce care puteau fi 
satisfăcute şi stimula-te prin iniţiativele 
reformatoare ale gu-vernământului 
(desfiinţarea internă a vămilor, 
libertatea comerţului, politica de 
impozitare). Oportunităţile politice se 
identifică cu libertăţile de valabilitate 
universală care pune în evidenţă con-
form dezideratelor timpului, autonomia 
individului în raport cu societatea cor-
purilor sociale aflate într-o relaţie de 
dependenţă bazată pe rang şi privile-
giu. Viitorul politic al burgheziei euro-
pene este deocamdată incert, până la 
Declaraţia drepturilor omului şi cetăţea-
nului (1789) neexistând nici un proiect-
program care să o mobilizeze şi să-i 
ofere un cadru politic adecvat de ac-
ţiune în această direcţie. 
 

Mai degrabă, Voltaire, Diderot şi 
Rousseau, desemnau / înţelegeau prin 
revoluţie, reformarea conform va-lorilor 
pe care le promovau a sistemului de 

guvernământ existent şi a efi-cientizării lui. Odată cu revoluţia americană, 
al cărei proiect politic este capabil să mobilizeze activ naţiunea în libera 
alegere a formei de guver-nământ şi a unui regim politic bazat pe câteva 
principii fundamentale ale libertăţilor civice şi politice cetăţeneşti, totul 
devine posibil ca formă de desfăşurare şi obiective. 

 
 

5.3. Revoluţia engleză  
 

Începând cu secolul al XVII-lea, Anglia devine un spaţiu al experi-
mentelor care prefigurează modelul de modernitate şi componentele sale 
esenţiale. Structurile societăţii engleze cunosc o evoluţie organică progre-
sivă spre un nou tip de societate construit atât pe baza valorilor tradiţio-
nale – libertăţile engleze – cât şi pe valorile născute din practica de gu-
vernare sau din reflecţia cu caracter politic. De semnalat faptul că, în 
societatea engleză problemele politice nu pot fi separate de cele religioa-
se. Ultimele au constituit un vast câmp de confruntare şi reflecţie care a 
antrenat elitele religioase în diversitatea lor şi cele laice şi care au dus la 
naşterea unor concepte precum: autoguvernare, reprezentativitate, 
contract social, bine comun, insurecţie, care vor deveni prin laicizare, 
valori ale democraţiei moderne. 
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5.2. Magna Charta Libertatum 
(1215) 

 

 
Tradiţional, o parte a istoriografiei, asociază 

revoluţiei războiul dintre Rege şi parlament care a 
antrenat societatea engleză timp de 7 ani (1642-1649) 
într-un conflict militar civil. În realitate, războiul a reglat 
litigiul dintre cele două instituţii privind funcţionarea lor, 
litigiu care mocnea încă din secolul al XIII-lea şi care s-
a acutizat începând cu 1603, odată cu urcarea pe tron 
a noii dinastii originare din Scoţia: dinastia Stuart. Ca 
reflex al tradiţiilor specifice, al particularităţilor 
propriului regat, guvernarea lor se va adapta greu la 
realităţile regatului Angliei şi se va solda nu numai cu 
uniunea politică personală a Scoţiei cu Anglia, ci şi cu 
practici curente care contravin libertăţilor tradiţionale 
engleze de care aceştia erau foarte mândri.  

 
Particularităţile societăţii şi vieţii politice engleze 
până în 1689 
 
 
Tradiţia istorică îndelungată a unei funcţionări echi-
librate, chiar dacă nu foarte bine delimitate între sfera 
puterii monarhului şi parlament (Magna Charta Liberta-
tum, Petiţia drepturilor – 1628, Mustrarea cea mare – 
1641 sunt legi cu valoare constituţională care 
reglementează aceste raporturi.  
Guvernământul este contractual, legitimat prin con-
simţământul poporului să reprezinte activitatea lui în 
parlament (Camera Comunelor). Naţiunea engleză ca 

un corp politic se regăseşte reprezentată în parlamentul bicameral 
avîndu-şi garantate libertăţile civice (Habeas Corpus Act, 1679). Anglia 
este o monarhie parlamen-tară. 

Regele ca suzeran şi suveran şi-a întărit sfera pu-terii în calitate şi 
de şef spiritual al bisericii naţionale anglicane. El este arbitrul şi garantul 
păcii şi al ordinii civile. 

Guvernământul şi instituţiile Statului sunt puţin centralizate şi lipsite 
de o birocraţie dată de un aparat administrativ. Funcţionează în special 
pe plan local libertăţile tradiţionale (Common Law) care menţine 
autoguvernarea şi justiţia locală. 

Politica economică a statului (mercantilistă şi protecţionistă după 
caz), nu monopolizează (etatizează) viaţa economică, lăsând liberă şi 
iniţiativa particulară. În consecinţă, dinamismul economico-social şi 
capitaliza-rea societăţii duc la o mobilitate socială bazată pe calitatea de 
producător şi proprietar. 

Conversia structurilor economico-sociale, manufacturiere, bancare, 
duc la naşterea unui nou ţesut social – clasa de mijloc: burghezia – şi la 
capitalizarea timpurie a societăţii 

Toate acestea explică dinamismul societăţii engleze şi evidenţiază 
rolul iniţiativei individuale. 
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5.4. Propaganda noului guvern – Oliver Cromwell 
ca Lord Protector (pe partea dreaptă sunt 
indicate calităţile sale, pe latura stângă, 
provinciile coroanei îi aduc, asemeni împăraţilor 
de la începutul evului mediu, omagiul şi 
supunerea)  

5.3. Carol I, tablou de Anthonis van Dyke 
(1635)  

 

Înfrângerea regelui Carol I Stuart, procesul 
politic şi pedeapsa capitală care i-au urmat, 
se vor finaliza prin introducerea unui nou 
regim politic; Republica (1649-1653) şi 
Protectoratul (1653-1659).  
Revoluţia puritană, perioada cuprinsă între 
1649-1659 se identifică cu exercitarea puterii 
de către O. Cromwell în calitate de repre-
zentant politic al celei mai intransigente 
disidenţe religioase protestante – puritanii – 
care contribuise la victoria armatei 
parlamentare împotriva celei regaliste şi de 
menţinerea vechiului parlament epurat 
succesiv de elementele adversare şi de 
armata al cărui conducător şi organizator 
fusese. Guvernarea lui O. Cromwell a 
însemnat instaurarea păcii civile prin 
folosirea forţei şi unificarea Scoţiei şi Irlandei 
cu Anglia. Apelul la armată ca mijloc de a da 
stabilitate guvernării şi instaurării ordinii era 
străin de tradiţiile engleze. În cadrul noului 
experiment politic care a însemnat de 
exemplu şi adoptarea instrumentului de 
guvernare ca act cu valoare de 
Constituţie care legitima instituţiile statului 
pe principiul separării puterilor  
în stat, viaţa politică s-a tensionat născând 
noi conflicte (armată-parlament, atitudini pro 
monarhice etc.) ceea ce a dus generic la o 
guvernare conservatoare, bazată pe o 
putere exercitată autoritar şi pe structuri 
locale şi centrale militarizate. Experimentul 
politic însoţit de introducerea în societate a 
unor norme comportamental-religioase se-
vere, a bulversat tradiţiile şi mentalitatea 
contemporanilor facându-I să regrete tot mai 
mult „absolutismul” Stuarţilor. Guvernare 
mult mai autoritară şi arbitrară decât a 
Stuarţilor, dictatura militară a lui O. 
Cromwell a fost tolerată de o parte a 
societăţii engleze pentru care unele succese 
ale politicii externe (războiul comercial 
anglo-olandez 1652-1654 sau ocuparea 
insulei Jamaica) şi mai ales încurajarea 
protecţionismului prin Actele de navigaţie 
(1651) au constituit surse de întărire a 
poziţiei economice. Această poziţie a favori-
zat în acelaşi timp şi afirmarea unor 
puternice curente politice opozante pro-

monarhiste, pro-parlamentare şi pro-anglicane care luptau pentru 
reinstauraţia dinastiei Stuarţilor. 
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Restauraţia (1660-1688) 
 
Este legitimată prin alegerea unui nou parlament cu o majoritate pro-

monarhistă. Va fi un permanent compromis al guvernământului cu parla-
mentul ce va accentua caracterul parlamentar al monarhiei engleze. 
Fundamentele guvernării vor fi jalonate de declaraţia de la Breda (act 
nescris) în numele căreia Carol al II-lea (1660-1685) promite că va guver-
na: toleranţa religioasă, garantarea proprietăţii (inclusiv al celor achiziţio-
nate în timpul lui Cromwell, amnistie generală). Atitudinile diferite mai 
ales în problemele religioase, deşi creează tensiuni în relaţia rege-
parlament, nu mai pot duce, după experienţa războiului civil, la o guver-
nare de tip autoritar şi la suspendarea parlamentului.  

Iacob al II-lea (1685-1688), rege cu opţiuni catolice, este încoronat, 
conform tradiţiei, ca rege protestant şi cap al bisericii naţionale anglicane. 
Suspiciunea societăţii faţă de el este alimentată şi întreţinută de parla-
ment care, în 1673, votează Test Act prin care se condiţiona deţinerea 
unor funcţii publice de apartenenţa confesională la anglicanism. Subesti-
mând raportul de forţe dintre monarhie şi parlament şi sensibilităţile anti-
catolice ale englezilor, Iacob al II-lea a promulgat Declaraţia de indul-
genţă (1687, 1688) prin care instaura un veritabil climat de toleranţă reli-
gioasă. În acest context, parlamentul oferă coroana ginerelui lui Iacob al 
II-lea, regele Olandei Wilhelm de Orania, solicitându-i să asigure succe-
siunea la tron pe linie protestantă. În faţa debarcării şi intervenţiei militare, 
Iacob al II-lea părăseşte capitala. Considerând tronul vacant prin abdica-
re, parlamentul votează Declaraţia drepturilor (1689) care sub forma 
unui contract scris stabilea condiţiile guvernării noii dinastii Stuart-Orania 
(1689-1714): separarea puterii în stat (executivă şi legislativă). 
Suveranitatea legislativă era definitiv transferată naţiunii prin reprezentan-
ţii corpului politic parlamentar. Evenimentele anilor 1688-1689 au fost de-
numite de contemporani revoluţia glorioasă. 
 
Revoluţia glorioasă (1689) 

 
Regimul bazat pe continuitate instituţională îşi va perfecţiona funcţio-

narea prin reglementări legislative care îi vor da eficienţă şi stabilitate. 
(Actul de succesiune – 1701; condiţionează apartenenţa regilor la cultul 
anglican; inamovabilitatea judecătorilor, reglementarea duratei de lucru a 
parlamentului etc.). 

Anglia se consolidează ca o monarhie ereditară, parlamentară, în 
care regele este şeful statului şi simbolul unităţii naţiunii. Din punct de ve-
dere tradiţional monarhul îşi legitimează puterea pe baza unui contract 
social bazat pe respectarea drepturilor şi libertăţilor civice, al cărui garant 
este. Încălcarea contractului de guvernare dă supuşilor libertatea apelului 
la insurgenţă. Puterea executivă pe care o deţine înseamnă competenţe 
interne (formal împarte puterea cu guvernul) şi externe: numeşte prim-
ministrul din rândul majorităţii parlamentare câştigătoare a alegerilor, nu-
meşte membrii Camerei Lorzilor, este şef spiritual al bisericii anglicane, 
iniţiază politica externă, iniţiază legi şi garantează aplicarea lor. J. Locke 
(1632-1704) abordează teoretic experienţa politică a Revoluţiei glorioase, 
formulând principiul separării puterilor în stat. Începând cu 1714, 
continuitatea coroanei este asigurată de Dinastia de Hanovra (1901).  

 

Iacob al II-lea şi 
eşecul politicii sale 
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 Test de autoevaluare 5.1. 
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5.4. Revoluţia americană  
 

Originile revoluţiei americane trebuie căutate în particularităţile colo-
niale nord-americane: 
• colonizarea litoralului atlantic susţinută la ritmuri şi intensităţi diferite pe 
parcursului unui secol (1609 prima colonie Virginia, 1732 ultima din cele 
13, Georgia) 
• emigraţia, iniţial de origine anglos-saxonă este determinată de eveni-
mentele care au urmat reformei anglicane, de consecinţele economico-
sociale ale conversiei structurilor societăţii engleze, de bulversările politi-
ce din Anglia. Emigraţia devine o formă de protest, liber consimţită, o al-
ternativă şi o opţiune pentru un alt mod de viaţă. Este un fenomen care 

5.5. Structura politică a Angliei după 1688  

 

Originile 
revoluţiei 
americane 
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debutează odată cu premodernitatea şi o va însoţi extinzându-se ca ori-
gini şi provenienţă şi la alte state europene. 
 
• coloniştii sunt disidenţi protestanţi care, după modelul biblic construiesc 
un nou tip de societate conformă valorilor morale religioase şi respectării 
libertăţilor tradiţionale engleze. În 1620 se înregistrează primul transport 
masiv de emigranţi (120 de pelerini) debarcaţi de pe vasul mitic 
“Mayflower” 
• mijloacele de constituire şi statutul juridic al fiecăreia dintre cele 13 colo-
nii în raport cu metropola, diferă: colonii de emigraţie (de populare şi ex-
ploatare); colonii cu cartă (mandatată de rege unei companii comerciale 
sau unei persoane fizice în calitate de administrator); 
• colonii fondate la iniţiativa particulară (de obicei a unei “secte 
religioase”). 

Geografic ele cuprind o zonă continentală compactă, implicând inter-
venţia administrativ-financiară şi populaţionistă minoră a statului. Orga-
nizarea administrativă a rămas datorită distanţei faţă de metropolă la 
iniţiativa colonizatorilor, implicând şi un control mai puţin strict al acesteia. 

În diversitatea lor, cele 13 colonii prezintă şi elemente de unitate: 
• relaţia cu metropola, ca părţi componente ale imperiului colonial englez 
risipit pe trei continente şi a Coroanei (Statutului) este statuată pe pactul 
colonial, bazat pe principiul exclusivului (relaţii comerciale permanen-
te, export de materie primă, import de produse prelucrate, piaţa de desfa-
cere, oferta de muncă; 
• Indiferent de particularităţile fiecăreia dintre colonii ele sunt populate de 
albi-anglosaxoni-protestanţi.  

 
 
Coloniştii construiesc o societate şi o civilizaţie colonială bazată pe 

un set de valori comune unanim acceptate: respectarea drepturilor natu-
rale, respectarea libertăţilor individuale, autoguvernarea (alegerea struc-
turilor administrative interne, îşi dau  legi /carte proprii), autonomie locală, 
viaţa comunitară (condiţie şi garanţie a supravieţuirii). 

Biserica este o prezenţă activă în viaţa comunitară care modelează 
direct şi indirect societatea şi caracterele umane. Este autonomă în raport 
cu oricare altă structură de autoritate administrativă, marchează viaţa so-
cială prin constrângeri religioase, rigiditate morală, austeritate comporta-
mentală, intolerantă (catolici şi evrei), propagă cultul muncii ca sursă de 
îmbogăţire. 

5.7. Viaţa unei femei din colonii – naşterea copiilor, 
activităţi domestice şi moartea (broderie făcută de 
soţia unui colonist în sec. XVIII)  



Revoluţiile, alternativă de trecere la epoca modernă 

74    Proiectul pentru Învăţământul Rural 

Avantajate de distanţă mare faţă de metropolă şi mai ales de imensi-
tatea spaţiului geografic care putea fi explorat şi valorificat prin punerea 
în valoare a solului, coloniştii dezvoltă o viaţă economică semi-
independentă care devine cu timpul concurenţială pentru metropola care 
practică politica tradiţională a „pactului exclusivului” percepînd taxe 
(impozite) fără consultare (fără reprezentare a coloniilor în parlamentul 
englez).  

 

 
Valorificarea spaţiului geografic şi cucerirea treptată a Vestului 

(“frontiera mobilă”) determină asimetrii coloniale ca suprafaţă, potenţial 
uman şi economic mai întâi pe axa de formare a lor.  

• Nordul reprezintă activităţi productive rurale, organizate pe 
producţia de fermă (evidenţiază rolul familiei, suprafaţa fermei 
depinzând iniţial de numărul braţelor de muncă ale acesteia), 
dar şi activităţi comerciale, productive şi financiare în mediul 
urban limitrof, oceanic. Dezvoltă legături cu metropola şi 
Lumea Veche, foloseşte munca salariată, atrage emigraţia, 
dezvoltă urbanismul, se capitalizează în ritmuri mai alerte. 

• Sudul. Oportunităţile lui sunt construite pe o civilizaţie funciară 
aristocrată, dezvoltă producţia de monocultură a plantaţiilor, 
sclavia compensează lipsa de forţă de muncă în condiţii clima-
tice dificile. În 1619 are loc primul transport de sclavi negri 
organizat de comercianţii englezi. 

Odată cu valorizarea spaţiului, coloniştii îşi depăşesc condiţia mate-
rială modestă “egalitatea în sărăcie a emigrantului”, dobândesc calitatea 
de proprietar de pământ care le asigură egalitate de statut social (nu eco-

5.6. Repere privind evoluţia tensiunilor economice în relaţia metropola-colonii 
 
1651: Actul de navigaţie deschide seria imixtiunilor care aduc atingere intereselor 
economice ale coloniştilor 
1663: Stapple Act – produsele europene destinate coloniilor nord americane trebuie să 
treacă obligatoriu mai întâi prin Anglia 
1670: Compania Golfului Hudson primeşte din partea regelui Carol al II-lea deţinerea 
monopolului comerţului în bazinul golfului 
1696: Constituirea Departamentului pentru comerţul cu coloniile 
1698: Woolens Act interzicea comerţul cu lână sau cu produse din lână între colonii 
1733: Legea melasei, introducea prohibiţia asupra trestiei de zahăr şi a romului din Indiile 
de Vest franceze 
1750: Interzicerea construcţie de manufacturi metalurgice 
1761: Ordonanţele de asistenţă: introduce dreptul de perchiziţie, încercându-se să se pună 
capăt comerţului ilicit şi contrabandei 
1764: Legea zahărului stabileşte noi tarife pentru comerţul cu zahăr; introduce pedepse 
pentru cei ce se sustrag de la plata impozitelor; Legea privind introducerea obligatorie a lirei 
engleze 
1765: Legea timbrului (Stamps Act) introduce taxa pe timbru (ziare, documente şi acte cu 
caracter legal) 

Legea de încartiruire-introducea obligativitatea coloniştilor de a găzdui în casele lor 
trupele engleze. 

Reacţia la aceste imixtiuni a fost Declaraţia drepturilor şi libertăţilor (1765, 19 
octombrie) adoptată de reprezentanţii a 9 colonii reuniţi la New York, prin care solicită 
coloniştilor drepturi egale cu populaţia metropolitană în privinţa consultării şi 
consimţământului privind impozitarea. Ca urmare, metropola retrage legea timbrului, dar 
Parlamentul îşi reafirmă dreptul de a legifera în orice problemă privind coloniile. 

1767: Legea Townshend impune coloniilor taxe vamale asupra importurilor de sticlă, 
plumb, ceai, indigo 

Reacţia coloniştilor: boicotul la aceste produse, iar în decembrie 1773 va avea loc 
„partida de ceai” din portul Boston cu consecinţe în planul relaţiei politice şi economice 
dintre metropolă şi colonii. 
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nomic!). Se pun astfel bazele unui corp social egal în faţa legilor, care 
pentru iniţiativa economică personală devine o condiţie a valorificării ega-
lităţii şanselor şi a modificării statutului economic. 
 
Concluzii: 
 

• libertăţile coloniştilor americani depăşeau cu mult orice limită 
tolerabilă a relaţiei metropolă-colonie. În consecinţă, englezii 
care în prima jumătate a secolului al XVIII-lea cunosc etapa 
premergătoare a revoluţiei industriale (solicitări de materie pri-
mă, debutul invenţiilor tehnice, inovaţii etc.) vor înăspri legisla-
ţia economică şi controlul militar în colonii, mai ales după 1763 

• emanciparea politică, economică, mentală, culturală a coloniş-
tilor nord americani au dimensiune continentală, precede re-
voluţia politică şi înseamnă conştietizarea priorităţilor de interes 
general („binele comun”) şi argumentarea şi afirmarea propriei 
individualităţi în raport cu metropola şi naţiunea engleză. 

 
Naşterea naţiunii americane 

 
În contextul amintit şi în jurul unui proiect politic coerent şi argu-

mentat – independenţa coloniilor – se naşte şi se afirmă în plan politic 
cea mai tânără şi mai modernă naţiune din lume. Ea nu are un trecut is-
toric îndelungat, ci numai prezent şi viitor. Printr-un act de voinţă comună, 
revoluţionar pentru epocă, va rupe ca urmare a imixtiunilor tot mai puniti-
ve ale metropolei în viaţa coloniilor relaţia de dependenţă cu aceasta. 

Pe baza reprezentării fiecărei colonii, vor lua fiinţă două instituţii 
americane comune care vorbesc şi acţionează în numele interesului şi 
voinţei generale a coloniilor reunite: Congresul american (1774) şi Armata 
continentală (1775). 

Considerând drept legitim dreptul la insurgenţă ca urmare a încăl-
cării constante şi îndelungate a contractului de guvernare de către metro-
polă, coloniştii îşi revendică şi reclamă independenţa. Recursul la arme 
este mijlocul prin care îşi asumă responsabilitatea apărării actului de vo-
inţă comună, deşi metropola îi califică rebeli. 

 
Rolul opiniei publice în pregătirea stării de spirit revoluţionare a 

fost hotărâtor. Reprezentanţii elitei politice şi ai societăţii civile imprimă 
atitudine şi acţiune colectivităţilor care-şi asumă destinul politic. Prin liderii 
de opinie populaţia se implică public şi ia atitudine faţă de evenimente. 
Mijloacele prin care o face sunt diverse: circulaţia informaţiei (presă, bro-
şuri), predici, asociaţii („Fii libertăţii”), Comitete de corespondenţă etc. 

În calitate de lideri de opinie, Thomas Paine (1737-1809) publică 
pamfletul Common sence  (9 ianuarie 1776) în care  critică guvernămân-
tul englez la modul virulent considerându-l „papism politic”. Pamfletul a 
devenit un adevărat proiect politic, instrument de propagandă al ideilor 
pro-independiste; B. Franklin (1706-1790), este proprietarul „Gazetei de 
Pennsylvania”, iar Th. Jefferson este autorul pamfletului: „Privire sumară 
asupra drepturilor Americii britanice”. 
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Declaraţia de Independenţă (4 iulie 1776) a coloniilor americane 

semnifică afirmarea naţiunii americane ca naţiune politică, care în numele 
sistemului său de valori sintetizate în Crezul american îşi proclamă oficial 
independenţa propriului stat pe care printr-o mobilizare exemplară este 
capabilă să o şi cucerească. Războiul de independenţă (1776-1783) re-
prezintă aşadar mijlocul prin care se naşte statul american şi naţiunea 
americană se afirmă ca naţiune politică. 

În ce constă revoluţia americană ? 
Revoluţia americană este eminamente o revoluţie politică. Ea constă 

în elaborarea constituţiei americane ca lege fundamentală şi a principiilor 
în numele cărora se construiesc instituţiile statului american ca realitate 
de jure şi de factor, se definesc competenţele lor precum şi raporturile 
dintre ele şi relaţia dintre acestea cu cetăţenii. La baza elaborării acestei 
constituţii stau: 

• principii şi practici metropolitane 
• experienţa proprie de autoguvernare 
• idei liberale (G. Locke) 
• idei iluministe (autohtone şi europene) 

Ea proclamă şi garantează principii politice care fundamentează 
funcţionarea unei societăţi moderne. 

Este rodul dezbaterii reprezentanţilor celor 13 state independente 
reunite sub titulatura de Confederaţia Statelor Unite ale Americii într-o 
Convenţie la Philadelphia (1787), cu rol de Adunare Constituantă. 
Principiul care a stat la baza elaborării ei decurge din practica curentă 
care îi călăuzise pe colonişti: „cartele libertăţii instituie puterea” (şi nu 
invers!). Rezultat nu al unei ideologii ci a unei anumite realităţi diverse dar 
abordată pragmatic, proiectul constituţiei al cărui părinte a fost J.Madison 
a fost supus dezbaterii publice. Cu această ocazie sunt exersate şi diver-
sificate noi forme de exprimare şi exercitare a democraţiei: dezbaterea, 
rezoluţia, consensul, compromisul, amendamentul, votul majoritar. 

 
 

5.7. Semnarea Declaraţiei de Independenţă (4 iulie 1776), tablou de J. Trumbull  
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De ce era necesară o constituţie ? 
 
Cele 13 state independente, pe fundalul reconstrucţiei postbelice, 

manifestau mai mult ataşament pentru propria suveranitate, legi şi tradiţii 
locale, decât pentru interesele generale ale uniunii. Centralizarea puterii 
executive şi juridice în mâinile Congresului produsă în contextul războiu-
lui crea nemulţumiri, iar lipsa unor mijloace de penalizare a Statelor care 
nu aplicau hotărârile Congresului antrenau acţiuni care ameninţau cu 
dezintegrarea unităţii confederaţiei. Existenţa politică a statelor indepen-
dente devine astfel tot mai mult condiţionată de existenţa unei legi cu 
aplicabilitate şi respectare generală ca o garanţie a unităţii, construită şi 
apărată conform voinţei generale. Apoi, constituţia trebuai să armonizeze 
interesele generale ale americanilor cu cele particulare ale fiecăruia din 
cele 13 state independente. 

 
Condiţionări şi compromisuri faţă de problema sclaviei. În cadrul 

dezbaterilor privind prevederile constituţiei, reprezentanţii statelor sudiste 
au condiţionat rămânerea în uniune şi votarea constituţiei de menţinerea 
sclaviei şi a excluziunii negrilor de la drepturile civice şi politice. Cum re-
prezentanţii majorităţii statelor împărtăşeau convingerea optimistă potrivit 
căreia sclavia, aşa cum fusese introdusă (din necesitate) va şi dispare, 
fiind resorbită de sistem atunci când ea nu va mai fi necesară, a survenit 
compromisul: sclavia a fost lăsată la latitudinea şi dispoziţia legislativă a 
fiecărui stat. S-a căzut totuşi de comun acord că, până în 1808 statele să 
renunţe la comerţul cu sclavi care teoretic alimenta instituţia cu această 
categorie de forţă de muncă. 

 
Constituţia americană nu este elaborată în numele unei ideologii 

anume. Produs al unor tendinţe diverse care au ca esenţă libertăţile natu-
rale ale omului, ea este un exemplu de creativitate politică născută din 
abordarea pragmatică a unei realităţi. Fructul compromisului dintre marile 
şi micile state ale uniunii şi a diverselor tendinţe de interese, ea exprimă 
la modul durabil propria identitate a americanilor, fiind o lege dată de ei 
pentru ei în numele unor principii de valabilitate universală. Este prima 
constituţie modernă scrisă, elaborată de reprezentanţii poporului care 
la modul real se manifestă ca suveran în numele poporului suveran. 

 
La 17 septembrie 1787, Constituţia este dată publicităţii şi supusă 

dezbaterii publice. În urma ratificării ei de fiecare stat (era necesară o ma-
joritate de 9 din 13 state) este supusă aprobării Congresului. Intră în vi-
goare la 4 martie 1789. Libertăţile cetăţeneşti vor face obiectul primelor 
zece Amendamente (1789-1791). În aprilie 1789 se desfăşoară alegeri 
prezidenţiale în urma cărora G. Washington este ales ca preşedinte şi 
instituţionalizează Republica. Cu aceasta revoluţia americană lua sfârşit. 
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Sistemul politic bipartit favorizează alternativa guvernamentală şi 
se conturează în timpul celui de-al doilea mandat prezidenţial al lui G. 
Washington (1793-1797): 

5.8. Instituţiile statului federal  

 

5.9. Instituţiile statului federal (relaţia dintre guvernul federal şi statele uniunii)  
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• federaliştii: adepţi ai unei guvernări federale mai ferme. 
Mediile sociale de recrutare şi susţinere sunt cele comerciale, 
de afaceri, productive din Nord-Est şi ale speculanţilor din Vest. 

• antifederaliştii: adepţi ai unei guvernări federale relaxate şi a 
unei autonomii mai largi a statelor; militau pentru lărgirea 
corpului social participant la viaţa politică. Au susţinere în 
rândul micilor fermieri şi producători. 

 

 
 
 
 

 Test de autoevaluare 5.2. 
Analizaţi trăsăturile fundamentale ale revoluţiei americane şi enumeraţi cel puţin trei 
trăsături distincte ale acesteia faţă de revoluţia din Anglia. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru 
a formula răspunsul.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 100 
 
 
 
 
 
 

5.10. Harta statelor americane la 1800 
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5.5. Revoluţia franceză  
 

 Odată cu revoluţia franceză, ciclul revoluţiilor „atlantice” specifice pre-
modernităţii s-a încheiat. Din multe privinţe, modelul francez de revoluţie 
se deosebeşte radical de modelul anglo-american, nu atât ca scop final 
cât ca durată, mod şi mijloace de abordare şi atingere a obiectivelor, eta-
pe forţe participative şi mai ales ca desfăşurare şi consecinţe imediate. 
 
 Astfel dacă: 
• revoluţia engleză o putem aprecia ca fiind o revoluţie timpurie, de 
intrare  a societăţii engleze aflate în tranziţie precoce, în premodernitate, 
asociată cu un caracter conservator dat de înscrierea ei în continuitatea 
tradiţiilor engleze (libertăţi, eficientizarea instituţiilor fundamentale ale sta-
tului la noile realităţi economico-sociale etc.) al cărui scop politic a constat 
în garantarea libertăţilor cetăţeanului, libertăţi cu vechi practici de exersa-
re la nivelul societăţii de către instituţii care să preîntâmpine ca puterea 
să devină corupătoare şi arbitrară. În  acelaşi timp, ea a recunoscut de 
jure şi de factor noul contract social bazat pe „fericirea comună”, respec-
tarea pactului civil (guvernanţi-guvernaţi)  ca bază a păcii civile, pluralis-
mul şi diversitatea corpurilor sociale cu interesele şi ataşamentele lor 
particulare din „ciocnirea” carora se naşte interesul general; 
• revoluţia americană, având la bază autonomia individului ca unică 
sursă a puterii, deschide calea spre democraţia modernă instituiind/con-
struind ca expresie a poporului suveran un guvernământ şi instituţii capa-
bile să gestioneze echilibrul dintre expresia voinţei cetăţenilor şi guvernă-
mântul reprezentativ. Modelul revoluţiei americane este şi rămâne speci-
fic unei societăţi care se naşte pe valorile specifice modernităţii şi care au 
drept scop armonizarea dintre valorile liberale (drepturile naturale plus 
libertăţile cetăţeneşti) la un cadru democratic oficial instituit şi recunoscut 
cu valoare acceptată, născut nu în urma unor controverse ideologice ci 
pur şi simplu pragmatice. 

 
 Comparativ deci cu toate aceste specificităţi anglo-americane, 
revoluţia franceză este un fenomen atipic şi extrem de complex prin 
cauzalitate, debut, etape, consecinţe imediate şi de durată. Nu este un 
fenomen liniar, decât sub aspectul strict cronologic. În  consecinţă, nu 
poate fi privită şi înţeleasă ca un eveniment „bloc”, „unic şi indivizibil”, ci 
disecată pe etape, fiecare cu conţinutul şi urmările sale. Revoluţia re-
uneşte în cadrul ei un spectru larg de aspecte politice (dominante) cu 
cele economice, sociale, spirituale, mentale, culturale care antrenează în 
societate violenţa, de la cea verbală până la cea politică - teroarea anti-
revoluţionară şi militară - războiul împotriva intervenţiei Europei absolutis-
te, în vederea apărării revoluţiei şi valorilor instituite de ea; derapajele 
interioare (de la schimbarea regimurilor politice orientate tot mai mult 
ideologic şi social mergând până la exersarea dictaturii şi experimentarea 
guvernământului republican sau războiul franco-francez din Vendeea). 
Debutul şi finalitatea evenimentului în sine sunt şi ele incerte. Tradiţional, 
istoriografia se raportează ca moment al declanşării la data de 14 iulie 
1789. În  realitate, după criterii strict revendicativ politice, la acea dată re-
voluţia era deja începută fără a se şti cu precizie spre ce se îndreaptă. 
 

Prin urmare, trecerea de la societatea în care guvernământul se 
baza pe suveranităţi absolute deţinute de monarh, la societatea bazată 
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pe suveranitatea individului ca sursă a legitimării politice, a instituţiilor 
reprezentative garante ale libertăţilor civice şi politice, a însemnat debutul 
unui îndelungat proces istoric declanşat în 1789 şi continuat inclusiv în 
sec al XIXlea, daca nu cumva până la Republica a Va care-şi leagă 
numele de generalul de Gaulle şi Constituţia din 1958. 
 

În cadrul construcţiei anevoioasă şi de durată a noului tip de socie-
tate liberalo-democratic, naţiunea franceză, o naţiune istorică veche, cu 
indelungat trecut, dar fără tradiţii în  exercitarea unor libertăţi şi practici 
po-litice impusă de guvernarea absolută, se regenerează învăţând din 
reuşi-tele şi eşecurile revoluţiei să devină un corp politic conştient. 

In consecinţă, construcţia „noului tip de societate” s-a făcut greu şi 
pe temelia unei puternice acumulări de cauze şi a unui potenţial distructiv 
care va avea ca efect distrugerea/demolarea vechiului regim ca expresie 
şi în numele voinţei generale. 
Această conjunctură conferă revoluţiei franceze două particularităţi 
majore: 

1. este în opinia noastră o revoluţie tipic târzie, de ieşire a Franţei 
din tranziţia premodernităţii; 

2. este mijlocul prin care se instituie un guvernământ care da 
„carte ale libertăţii”, proclamând libertăţi şi principii democratice în numele 
unui cetăţean care practic iniţial nu exista, el neavând nici cel mai ele-
mentar spirit practic în exersarea libertăţilor politice şi a unui proiect de-
clarativ ca intenţii şi abstract sub aspectul aplicării instituţionale la data 
respectivă. Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului (26 august 1789) 
ca expresie a voinţei generale. Cetaţenia trebuia construită înainte de a fi 
„dată” (dăruită de puterea nou instalată). 
 

În mod tradiţional, istoriografia franceză considera revoluţia ca fiind 
momentul intrării Franţei în istoria contemporană. Este un punct de vede-
e discutabil care astăzi nu mai este împărtăşit de toţi istoricii. Raportat la 
tranziţie, care este un proces istoric de dimensiune europeană, revoluţia 
se înscrie logicii şi valorilor premodernităţii cărora le dă legitimitate şi 
semnificaţie naţională şi universală. 

 
Sub aspect cauzal, revoluţia este consecinţa nu atât a unor cauze 

imediate precum vara şi iarna dificile din 88/89 care îşi au logica în rolul 
lor în alimentarea crizei economice de subzistenţă ce a creat mişcări so-
ciale rurale şi nemulţumiri urbane ce au antrenat deopotrivă şi efective 
salariate (mediul urban şi rural), ci este rezultatul unui secol complex şi 
contradictoriu în care guvernământul prin mijloace îndelung exersate isto-
ric face eforturi de a gira o societate ţinută în cadre instituţionale tradiţio-
nale şi în care elementele de modernitate acumulate veneau într-o tot 
mai evidentă contradicţie cu tot ceea ce însemna patrimoniu. La nivel 
continental, Franţa face figura unui stat care urmăreşte să nu piardă rit-
mul modernităţii într-o dinamică accelerată. Din acest punct de vedere, 
rivalitatea istorica şi apropierea geografică de Anglia îi impun concurenţial 
avantaje şi dezavantaje. Paradoxurile şi complexitatea societăţii franceze 
decurg în bună măsură din predispoziţia ei pentru schimbare, cuplată cu 
conservarea tradiţiilor proprii. Ideile noi ale secolului XVIII, la formularea 
cărora participa direct, nu sunt agreate decât în măsura în care servesc 
menţinerii unui echilibru cît mai just posibil între nevoia de schimbare şi 
nevoia fidelităţii faţă de tradiţii. 
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Franţa în ansamblu este confruntată deci cu un formalism rigid 
manifestat atât în  direcţia disponibilităţilor pentru schimbare cat şi  prin 
rezistenţa la schimbare. Insuficienta reformare a societăţii intr-un secol al 
reformelor şi eşecul celor iniţiate datorită caracterului lor conservator, pre-
cum şi refuzul reformării guvernământului şi statului au generat o criză de 
structură şi nu de conjunctură care a dus finalmente la izbucnirea cu 
atâta forţă destructivă a revoluţiei. Tot secolul al XVIIIlea Franta trăieşte pe 
iluzia eficienţei moştenirii lui Ludovic al XIVlea la care adăuga reuşite par-
ţiale în plan economic şi în politica externă europeană dar şi reuşite cul-
turale. Ea oferă Europei un model, care impus prin fastul etichetei 
Versaillesului pare eficient şi durabil. Toate acestea fac istoriografia fran-
ceză să considere secolul al XVIIIlea un secol „frumos” de prosperitate în 
ansamblu, dar cu o dezvoltare economică contrastantă în care produsul 
creşterii este repartizat inegal în societate. Toate fac din „calea franceză” 
un model care-şi etalează slăbiciunile, ducând la acumularea unui efect 
de criză distructiv. 

Concilierea dintre imperativele unei administraţii eficiente a con-
servatorismelor din societate cu elementele de modernitate în scopul 
asigurării fericirii supuşilor s-a dovedit finalmente imposibilă. Opoziţia 
dintre Statul patrimonial şi societatea aflată în plină mutaţie adâncindu-
se, favorizează în mod direct şi indirect căderea vechiului Regim, care 
devine astfel numai o problemă de timp. În lipsa unui „compromis de tip 
englez” revoluţia se naşte deci ca un produs natural, organic al ambi-
guităţilor şi nicidecum ca rezultat al gândirii iluministe sau al (i)responsa-
bilitaţii intelectualilor. Vechiul Regim se dovedeşte el însuşi a fi „prea 
arhaic pentru ceea ce avea modern şi prea modern pentru ceea ce avea 
arhaic”, iar soluţiile reformatoare oferite şi legitimate de putere au fost 
echivoce şi sortite eşecului. Ele s-au dovedit a fi prea târzii şi abandonate 
prea devreme, în faţa unei opoziţii loialiste ca structură şi mentalitate. 

Cert este faptul că nimeni nu a anticipat că Franţa se îndreaptă 
spre o revoluţie de asemenea amploare şi cu asemenea deznodăminte. 
Chiar şi la nivelul elitelor politice, economice şi culturale cele mai radicale 
impregnate de ideile novatoare iluministe, nimeni nu gândea la o revoluţie 
decât în parametrii reformei iniţiată şi desfăşurată sub patronajul monar-
hiei. Dovada: conţinutul revendicărilor şi limbajul de loc revoluţionar în ca-
re au fost redactate Caietele de doleanţe1 elaborate pe parcursul anului 
1789 ca mijloc de consultare tradiţională a corpurilor sociale. 

 
Cu toată prestaţia politică ambiguă, monarhia franceză, forţa legiti-

mă a autorităţii şi echilibrului societăţii, şi-a păstrat în ochii contempora-
nilor „şarmul secular”. 

Pentru Europa, ea şi-a prelevat constant influenţa modelului pro-
priu de civilizaţie politică şi cod conservându-şi imaginea şi prezenţa, 
reuşind să compenseze reculul din plan internaţional (mai ales după 
înfrângerea suferită în Războiul de 7 ani-1757/63) cât să-şi estompeze şi 
situaţia financiară precară din interior. 
 
 
 
 

                                                 
1 Vezi: Istoria lumii în  texte, Ed. Teora, Bucureşti, pag. 188-190. 
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 În general, deşi nu au lipsit şi voci contestatare, monarhia Bourbonilor, 
tipul de guvernare absolut şi al statului administrativ precum şi modelul 
de societate sunt percepute la nivel continental ca simbol al eficienţei, 
reuşitei, ambiţiei şi fastului. „Parisul dă tonul, Europa întreagă ia 
exemplul”. Dovada, „modelul francez” se regăseşte ca bază şi sursă de 
inspiraţie pentru prinţii reformatori iluminaţi. În  epocă se vorbeşte şi la 
propriu şi la figurat de „Europa franceză”. În context nu trebuie omisă 
francizarea Europei prin „europenizarea” limbii franceze şi nici circulaţia 
valorilor culturale şi a ideilor iluministe de sorginte franceză. 
 
 Pentru francezi, monarhia fusese de-a lungul secolelor bine asimilată 
instituţional atât la nivelul mentalului colectiv şi al corpurilor sociale. Ea 
este percepută şi asociată permanent, mai ales în momentele de criza 
acută pentru societate (războaie, foamete, mişcări sociale centrifuge) ca 
unica şi legitima garantă a păcii civile şi a menţinerii echilibrului societăţii. 
Monarhia împreună cu catolicitatea se constituie într-o dimensiune 
istorică a identităţii naţionale franceze. 
 Însă, de-a lungul secolelor imaginea monarhiei şi mai ales imaginea 
percepţiei la nivel colectiv a monarhului, a comportat modificări sensibile. 
Secolul „raţiunii” a produs suficiente mijloace de demitizare şi 
desacralizare lentă dar constantă a imaginii monarhului. Astfel, clişeul 
bunului rege (pater familias) inoculat constant de simbolistica monarhică 
devenită mitologie (originea divină, ungerea şi ritualul încoronării, locul 
încoronării, simbolurile puterii şi continuităţii ei „Regele a murit! Trăiască 
regele!” eticheta Curţii regale, credinţa că „Regele te atinge, D-zeu te 
vindecă”, etc.). Deşi au supravieţuit contextului generat de crize interne 
majore (războaie religioase, frondele din anii 1648/53) au cunoscut o 
eroziune treptată. 
În contextul laicizării culturale a societăţii, al diversificării formelor de 
emancipare individuală (accesul la alfabetizare, lectura, instrucţie şi edu-
caţie, călătorii etc.) dar şi al ambiguităţilor practicii curente de guvernă-
mînt sau comportamentale a monarhilor a scazut în general respectul 
necondiţionat faţă de rege, la care sistemul te obliga prin însăşi construc-
ţia sa. Explozia critica într-un mediu social tot mai contaminat de raţiune a 
făcut ca mistica monarhică sa reculeze şi dimensiunea ei sacră să se ate-
nueze. S-a creat astfel un spaţiu public şi privat, loc al interogaţiilor şi 
echivocului care a generat un nou imaginar public, critic şi satiric privind 
ceea ce era ascuns ochilor. Viaţa de la Curte, comportamentele amoroa-
se ale regilor şi reginelor care scandalizau opinia populară şi cea publică 
creând forme de manifestare ca supape de degajare a tensiunilor acumu-
late. Desacralizarea regelui şi neîncrederea în autoritatea sa tutelară sunt 
însă departe de a fi generalizate la nivelul societăţii. În ajunul revoluţiei, 
deşi imaginea lui Ludovic al XVIlea circula sub forme caricaturale, francezii 
şi-au confirmat încrederea în el aşa cum se poate vedea din conţinutul 
aceloraşi Caiete de doleanţe. 
 
„Nu legile bune lipsesc, ci vigoarea şi  perseverenţa aplicării lor” 
Lommenie de Brienne 

 
 
 
 

Poziţia monar-
hiei în societa-
tea franceză 

Reculul monar-
hiei în societa-
tea franceză 
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Carisma politică a absolutismului a slăbit treptat, lăsând loc 
convingerilor reformatoare şi încrederii în monarhie care, după cum o vor 
dovedi evenimentele anilor 1789/92 rămîne la valoarea indispensabilă 
pentru legitimarea revoluţiei şi a construcţiei noului tip de societate în  
conformitate cu valorile afişate în  Declaraţia drepturilor omului şi 
cetăţeanului. Regalitatea îşi pierde dimensiunea şi semnificaţia sacrului 
odată cu constituţia din 1791, când regele devine cetăţean „rege al 
francezilor”, când o parte a suveranităţii sale (legislative) este transmisă 
societăţii, prin reprezentanţii ei iar supuşii îşi dobândesc libertăţile civice 
şi politice. 

De asemenea, procesul şi execuţia regelui (21 ianuarie 1792) 
„îngroapă” cel puţin temporar caracterul sacru al puterii regale. 

Direct şi indirect monarhia este în aceeaşi măsură un agent al 
revoluţiei. 

 
 

Ludovic al XVIlea: VOCAŢIA EŞECULUI? 
 
 „În circumstanţele în care se află monarhia franceză îi va trebui 
tânărului rege forţă şi geniu”. Aşa se vedea Franţa şi regele său, în urma 
experienţei politico-militare, de către Frederic al IIlea. 
 Deşi este beneficiarul unei imagini distorsionate şi istoriografii 
controversate, Ludovic al XVIlea nu a avut într-adevăr nici una din exigen-
ţele expuse de regele Prusiei. Ultimul rege al Franţei şi primul rege al 
francezilor este un personaj contradictoriu şi complex, înscriindu-se per-
fect în sintagma ”regii au modelat Franţa, după cum Franţa şi-a modelat 
regii”. În consecinţă, el este „omul a doua lumi”: cea a „Vechiului Regim” 
al cărui legatar şi garant era conform tradiţiei şi cea a cărui garant a de-
venit, în circumstanţele impuse de revoluţie şi aflată în curs de construc-
ţie. Ajuns rege prin voia hazardului, la moartea bunicului său (mai 1774) 
Ludovic exclama: „Ce povară! Îmi pare că Universul se va prăbuşi peste 
mine. Sunt rege, aceste cuvinte conţin obligaţii dar nu am decât 20 de 
ani. Gândesc că nu am acumulat cunoştinţele necesare.”  

Într-adevăr, moştenirea era dificil de administrat, iar el nu fusese 
educat pentru ceea ce străbunicul său, Ludovic al XIVlea numea „meseria 
de a fi rege”. Educaţia lui politică nu  fusese realizată. În timp ce Ludovic 
al XIVlea fusese creaţia lui Mazarin, iar Ludovic al XVlea a ducelui de 
Orleans şi a cardinalului de Fleury, actualul rege primise numai o solidă 
educaţie intelectuală: cunoştinţele de istorie, geografie, drept public şi 
limbi străine i-au fost completate cu ştiinţele exacte şi fizica. Îi lipseau 
cunoştinţele despre „arta guvernării” şi mai ales iniţierea în meandrele 
politice ale timpului său. 

 
Conştiinţa măreţiei monarhiei şi a regatului Franţei l-au copleşit, con-

vins fiind de propriile licenţe şi de incapacitatea de a duce la bun sfârşit 
„afacerile de stat”. Neîncrederea în sine l-a crispat, dând impresia unui 
imobilism intelectual, iar inconstanţa în decizii i-a dat inconsecvenţa 
„omului politic giruetă” mereu depăşit de realităţi. 

 
 
La urcarea pe tron, regele „visa sa-şi facă fericit poporul” şi îşi afir-

mase dorinţa „de a fi la rându-i iubit” de acesta. Elanul speranţelor supu-
şilor de încredere în tânărul rege se face în şi pentru regat, de scădere a 

Personalitatea 
regelui Ludovic 
al XVI-lea 
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impozitelor şi justiţie mai echitabilă, constituiau un real suport moral pen-
tru intenţiile guvernământului. Elitele politice gândeau fiecare în felul său, 
la un nou contract între guvernanţi şi guvernaţi; aspirând fie la 
participarea lor la putere prin reactivarea adunărilor reprezentative, fie 
într-o monarhie constituţională. Oricum, opinia primilor era susţinută de 
reprezentanţii ordinelor privilegiate daca nu în totalitate, cel puţin, în 
majoritate. 

Privit prin ochii detractorilor, Ludovic al XVIlea este considerat un prinţ 
greoi şi apatic, leneş şi şovăielnic, mistic şi introvertit, care nu iubea decât 
vânătoarea („O zi fără vânătoare este o zi pierdută”) sau se preocupa de 
lucruri derizorii, incompatibile cu demnitatea de rege: bricola fiind atras de 
tâmplărie, lăcătuşerie, zidărie. Toate aceste „bizarerii” îl discreditau 
printre adversari constituind surse de caricaturizare. 

În realitate nu era un seducător. Timid, fără o prestaţie impunătoare în 
public, de o simplicitate burgheză, prea puţin pasionat de aventuri amo-
roase a fost neîndoielnic unul din cei mai instruiţi regi ai Franţei şi ai 
Europei, deschis spiritului secolului iluminist. Ca monarh a înţeles că are 
drepturi, responsabilităţi şi obligaţii, ideile secolului iluminist percepându-
le atît avantajele cît şi primejdia pentru tradiţia guvernământului.  

Pentru monarhişti, Ludovic al XVIlea a devenit o „icoana vie”, martiriul 
său legitimând continuitatea monarhiei Bourbonilor, iar procesul său un 
act de injustiţie. 

Lipsa de vocaţie a celui în mâinile căruia hazardul pusese destinele 
Franţei, „o monarhie îmbătrânită” ca mecanisme de funcţionare după cum 
opinau spiritele critice, era completată în mod negativ de imaginea re-
ginei. Căsătoria cu Maria Antoaneta fusese perfectată din raţiuni de stat, 
mediată diplomatic şi menită să estompeze amintirea „defectului” Franţei 
în războiul de 7 ani prin apropierea franco-austriacă. În jurul reginei, tână-
ră, cu un temperament dominant, s-a creat rapid la Curte un cerc influent 
al protejaţilor şi favoriţilor, care era opozant sau chiar a boicotat politica 
reformatoare patronată de rege. Adversarii reginei i-au construit în socie-
tate pe lângă rumorile care emanau de la Curte şi o imagine de amorală, 
cheltuitoare, nepăsătoare şi nesupusă. Victima a propriului temperament, 
regina este detestată, peiorativ gratulata cu apelativul „austriaca” sau 
„madam deficit”, văzând în rege un „incapabil în a-şi supune nevasta”. 
Educaţia şi mediul din care provenea au făcut din Maria Antoaneta o re-
gină care nu a conceput să trăiască decât într-o monarhie absolută şi 
într-o societate a privilegiilor. Reticenţa la schimbare a convingerilor ei a 
implicat-o în jocurile politice (dizgraţierea lui Turgot - 1776, afacerea 
Colierului - 1784). Regele i se confesa, o consulta, chiar dacă nu întot-
deauna erau pe aceeaşi lungime de undă.  

Câteva momente marcate de intervenţia ei în desfăşurarea evenimen-
telor au fost: întoarcerea „morarului, morăriţei şi morăraşului” la Paris, 
după „asaltul maselor asupra Versaillesului” din 5-6 octombrie 1789; 
precum şi fuga la Varennes (20-21 iunie 1791). Este judecată şi decapi-
tată la 16 octombrie 1793. 
 
 
 
 
 
 
 

Personalitatea 
reginei 
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O CONSTITUŢIE pentru un regat 
 

Secolul al XVIIIlea pune în discuţie guvernământul absolut şi socie-
tate ordinelor. Într-o scrisoare adresată lui Ludovic al XVIlea din iulie 1788, 
Malesherbes, figură proeminentă a administraţiei, (jurist, iluminist, „şeful” 
cenzurii regale) îl sfătuieşte să schimbe guvernământul bazat pe legi 
fundamentale sacrosante şi să dea noi instituţii regatului. Repercursiunile 
îndeplinirii acestei recomandări pentru guvernământ şi societate ar fi avut 
întradevăr caracter reformator revoluţionar. 
 

Aşa încât, a pune cazualistic în exclusivitate declanşarea revoluţiei 
pe umerii lui Voltaire şi Rousseau în urma impactului gândirii iluministe 
asupra societăţii sau ai masoneriei, a fost un punct de vedere voluntar 
afectiv al unor contemporani surprinşi de zelul distrugerii ordinii preexis-
tente şi de noua logică revoluţionară care deturna evenimentul împin-
gându-l pe căi şi derapaje inacceptabile şi greu de înţeles şi controlat. În 
familia imaginară a celor care au emis „consideraţii reacţionare”, „la cald” 
privind revoluţia, se înscriu: E. Burke, Reflecţii asupra revoluţiei franceze 
şi J. De Maistre, Consideraţii despre Franţa. 

Iar burghezia care reprezintă în ajunul revoluţiei un agent cert al 
modernităţii în plan economic, este însă un corp socio-economic ne-
omogen, cu o vocaţie politica militanta încă incert precizata. Se va regăsi 
ca idealuri economice şi politice o data cu „Ce este starea a IIIa”2, 
redactată de abatele Sieyes şi Declaraţia drepturilor Omului şi 
Cetăţeanului. 
 
Revoluţia elitelor 

 
 
REVOLUŢIA debutează confuz şi la o dată imprecisă. Cel mai pro-

babil ea s-a declanşat o data cu 5 mai 1789, când în cadrul unei instituţii 
                                                 
2 Vezi extrase în: Istoria lumii în texte, pag. 191. 

5.11. Deschiderea Adunării Stărilor Generale la Versailles (1789), tablou de A. 
Couder. Regele (stânga sus) este singurul cu pălăria pe cap; în centru, reprezentanţii 
Stării a III-a  
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tradiţionale a sistemului: Adunarea Stărilor Generale, convocate cu un 
scop foarte precis şi fără o conotaţie politica specială, se produc câteva 
acte cu semnificaţie politică. Astfel după ce, în prealabil, ca urmare a pre-
siunii elitelor stării a treia se obţinuse o reprezentare numerică a fiecărui 
ordin în funcţie de modificările survenite în cadrul complexului social în 
intervalul 1614-1789 (ceea ce a dus la creşterea numărului reprezentan-
ţilor nou privilegiaţi - 578 şi la schimbarea raportului numeric între stări - 
291 deputaţi ai clerului, 270 ai nobilimii), survin în planul comportamentu-
lui politic câteva modificări de atitudine „în afara tradiţiei” ceea ce imprimă 
lucrărilor Adunării Stărilor Generale o altă direcţie decât cea iniţială: 

• Revendicarea modificării sistemului de vot prin înlocuirea celui tradiţional; 
pe stare, cu cel individual, modifica radical sistemul. Votul pe stare în-
seamna ca în orice circumstanţă victoria „privilegiaţilor” asupra nou-
privilegiaţilor, raportul rămânând constant de 2:1. Or, votul individual 
schimba complet raportul. 

• Separarea deputaţilor stării a IIIa urmaţi în funcţie de convingerile perso-
nale şi de reprezentanţi ai clerului şi nobilimii, şi proclamarea la 17 iunie a 
Adunării Naţionale, o nouă instituţie, apărută în cadrul oficial existent, îşi 
precizează scopul: reprezentarea adevăratei voinţe a naţiunii. Este legiti-
mă, fiind iniţiată de reprezentanţii aleşi ai naţiunii, dar ilegitimă în raport 
cu sistemul tradiţional încă funcţional. Va fi recunoscută de rege la 27 
iunie. 29 iunie-moment crucial pentru precizarea caracterului revoluţionar 
al evenimentelor şi definirea obiectivelor politice: jurământul din sala 
jocului cu mingea: elaborarea unei constituţii, ceea ce semnifica opţiunea 
pentru un alt regim politic decât cel existent: monarhie constituţională 

• În consecinţă la 9 iulie se transforma Adunarea Naţională în Adunare 
Constituţională (şi for legislativ) proclamându-se în sesiune permanentă. 
Evenimentele se circumscriu revoluţiei moderate cu opţiuni şi obiective 
politice liberale care întruneau se presupune aspiraţii de interes general, 
evenimente care se înscriu conceptului devenit clasic de revoluţie, după 
modelul englez. 
   
Revoluţia pluralistă 
(imprevizibilă, incontrolabilă, interminabilă) 
 
 Radicalizarea revoluţiei politice va duce inevitabil la o revoluţie plura-
listă, imprevizibilă, incontrolabilă, interminabilă. Daca revoluţia americană 
nu a fost rezultatul unor mize şi angajări politico ideologice (valorile cre-
zului american erau deja funcţionale) în Franţa, revoluţia s-a radicalizat în 
jurul unui spectru mult mai larg al obiectivelor: libertăţile omului şi dreptu-
rile cetăţeanului (civice şi politice) ceea ce presupunea dezagregarea 
componentelor Vechiului Regim şi construcţia altora noi, inclusiv 
instituţionale, în funcţie de valorile liberalo-democratice. 
 Un prim pas îl constituie 26 august: Declaraţia Drepturilor Omului şi 
a Cetăţeanului, cel mai vast proiect raţional al epocii, conceput de OM în 
vederea întemeierii în mod deliberat a unei noi ordini sociale (ţesut social) 
bazata pe libertăţi în cadrul căruia individul primează grupului, dar şi poli-
tic (drepturi şi obligaţii) garantate de (legi, instituţii, principii, mecanisme 
noi, etc.). 

Prin elaborarea şi votarea documentului de către Adunarea Consti-
tuantă se pun numai teoretic bazele unei societăţi, se afirmau deocam-
dată numai noi valori cu caracter abstract care ulterior urmau să fie 
personalizate sub forma unor noi legi şi instituţii ale Statului. 

Declaraţia 
Drepturilor 
Omului şi ale 
Cetăţeanului 
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 Un al doilea pas esenţial este făcut la 4-11 august: dezenclavarea 
Vechiului Regim continuă prin votarea decretelor de desfiinţare a privi-
legiilor şi servitutilor feudale. Teoretic se desfiinţa ordinul privilegiat 
nobiliar. 

Revoluţia îşi marca deja specificitatea prin ruptura de trecut, ca act 
non-violent, dirijat conştient. În acest context rolul elitelor politice devine 
esenţial pentru mizele revoluţiei. Lipsa unor conducători cu o gândire po-
litică liberală şi a unei teorii politice despre revoluţie este evidentă. 
Generaţia „de aur” iluministă lăsase odata cu stingerea ei din viaţa daca 
nu un vid de persoane ataşate ideilor vehiculate de ea, un vid de perso-
nalităţi. Educaţi în rigorile restrictive ale Vechiului Regim, dar într-un secol  
care a construit o imnologie a libertăţii „copiii” acesteia au devenit „capii” 
revoluţiei. Suflete traumatizate, fracturaţi interior, introvertiţi sufereau cu 
toţii de un „rău esenţial” şi un „rău al sfârşitului de secol”. Lipsa unei 
experienţe politice a lor este evidentă, de unde şi căutările şi rătăcirile 
revoluţiei pe care o patronează. Sunt tineri, lipsiţi de prejudecăţi, 
impulsivi, temperamentali, rigizi, fanatici exuberanţi naivi care în faţa 
neprevăzutului ori devin apatici şi dezamăgiţi sau inflexibili şi iraţionali. 
Curbele urmate de traseul revoluţiei o demonstrează. 
 „Oamenii fac istorie, dar nu ştiu ce istorie fac” 
 Elitele se „construiesc” odată şi în funcţie cu desfăşurarea evenimen-
telor, dar neridicându-se la exigenţele impuse de ele, sunt „devorate” 
rând pe rând. Până la apariţia „omului providenţial” care este Napoleon, 
revoluţia se adevereşte a fi mult mai ataşată de forme colegiale 
(colective) de conducere, decât de personalităţi care se neutralizează, 
subminându-se reciproc. 

 
În acelaşi timp debutează şi revoluţia socială care cuprinde: 

 

Capitala şi  mediul urban Mediul rural 
-14 iulie căderea Bastiliei 
- 4-6 octombrie mişcarea 
pariziană, marşul la Versailles,  
- regele „prizonierul” revoluţiei 
este adus la Paris ca garant al 
ei 

- iulie-august debutează  
- „marea teama” cu o gamă largă de 
manifestări şi obiective glisante 
- debutează ca antiseniorială 
-abolirea drepturilor feudale 
- a imunităţilor 
- desfiinţarea dimei 
- scutirea de taxe asupra pământului 

 
• Angajarea unui spectru larg social potenţează revoluţia politică, 
dându-i suportul social necesar dar o şi complică impunându-i revendicări 
social economice proprii cu efecte bumerang. 
• Toate generează şi atitudini opozante la evenimente care iau forma 
emigraţiei. Iniţial formată din elemente aristocratice şi nobiliare, gravitea-
ză în jurul contelui d`Artois, fratele regelui şi viitorul Carol al X-lea din tim-

5.12. Vârsta principalilor capi revoluţionari în 1789 
 Ludovic 

al XVIlea 
Danton C. 

Desmoulins 
Mirabeau Robespierre 

Temperament Apatic Coleric Nervos-
Emotiv 

Coleric Sentimental-
Emotiv 

Varsta 35 ani 30 ani 29 ani 40 ani 31 ani 
 



Revoluţiile, alternativă de trecere la epoca modernă 

Proiectul pentru Învăţământul Rural 89 

pul Restauraţiei. Pe parcurs, mediul social de provenienţă al emigraţiei se 
diversifică (cadre militare, preoţi, meşteşugari, mici proprietari) în funcţie 
de derapajele interne, de creşterea gradului de nesiguranţă sau de neîn-
deplinirea unor obiective de interes individual şi colectiv. Emigraţia va fi 
unul din factorii coagulării opoziţiei antirevoluţionare europene. Bunurile 
imigranţilor vor fi confiscate în „profitul naţiunii” în februarie 1792.  

 
• La 13 august 1789: Regele este în vizită la Adunarea Naţională, unde 
i se decernează titlul de „Restaurator al libertăţii Franceze” devenind 
astfel garantul noilor schimbări. 
• Dezbaterile privind Constituţia şi mai ales cele asupra dreptului de 
veto regal îi divizează pe deputaţi după atitudini şi convingeri în: „stânga”, 
„patrioţii” care dobândesc obiceiul de a se aşeza în stânga Preşedintelui 
Adunării şi monarhiştii care se instalau la „dreapta”.  
În numele libertăţii. Revoluţia îşi creează Garda Naţională ca instrument 
de apărare a cuceririlor sale, votează imunitatea deputaţilor, legea mar-
ţială, pentru a putea reprima mişcările opozante şi-şi crează ca semn 
distinctiv emblema: cocarda tricoloră precum şi texte ale jurămintelor de 
fidelitate. 
 
Revoluţia anti-clericală. Erorile religioase 
 Atitudinea faţă de Biserică, cler şi religie a îmbrăcat forme diverse 
care depăşeau cu mult spiritul critic raţional manifestat de gândirea ilu-
ministă şi însăşi ideea de toleranţă religioasă. Îmbracă forme radicale 
mergând de la desfiinţarea privilegiilor ordinului clerical şi până la laici-
zarea şi descreştinarea forţată a societăţii, ceea ce a generat reacţii 
antirevoluţionare violente (cazul Vendeei-promonarhice şi catolice). Cu 
toate vicisitudinile la care a fost supusă, biserica şi religia catolică vor 
supravieţui, ca valori sigure ale identităţii naţionale, moştenirea Vechiului 
Regim, fără de care noua societate nu îşi va regăsi echilibrul post-
revoluţie. Astfel la 
• 2 noiembrie 1789 se va legifera naţionalizarea averilor bisericii. 
• 13 februarie 1790: suprimarea majorităţii ordinelor religioase. 
• 14 mai 1790: punerea în vânzare a bunurilor clericale. 

5.13. Emigraţia aristocratică la Rin, caricatură din 1792  
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• 12 iunie: votarea Constituţiei civile a clerului prin care preoţii 
deveneau funcţionari publici în slujba statului. 
 Reformarea bisericii (inclusiv teritorial) echivala cu intrarea clerului în 
societatea civilă. Ierarhia internă era aleasă prin votul adunărilor clericale 
teritoriale, iar instituţia era scoasă spiritual de sub autoritatea Papei şi 
pusă sub cea a Episcopului. Concordatul din 1516 prin care papalitatea 
sacra episcopii devine nul, ceea ce echivala în bună măsură cu 
desacralizarea slujitorilor bisericii prin ruperea legăturilor cu Roma. Va fi 
promulgată la 24 august. După îndelungate reflecţii şi ezitări şi mai ales 
în contextul creat după fuga la Varenne, regele este constrâns de 
împrejurări şi o semnează la 26 decembrie 1790.  
 La 27 noiembrie: clerul este obligat să depună jurământul de credinţă 
faţă de noua Constituţie ceea ce naşte rezistenţe. Se pare că statistic, 
refuzul non juraţilor, deşi a variat ierarhic şi teritorial, a fost mult mai 
numeros decât cel al preoţilor care au depus jurământul (mai ales clerul 
de parohie). Refuzul, a antrenat destituiri, recrutarea în ierarhia vacanţă a 
preoţilor de origine socială şi intelectuală modestă „Foştii” proveniţi din 
Vechiul Regim refuzând frustrarea actului de fidelitate care echivala în 
fond cu fidelitatea faţă de revoluţie, au luat drumul exilului îngroşând rân-
durile emigraţiei, ori s-au expus rigorilor represive interne. S-a ajuns ast-
fel la o criză în interiorul corpului clerical şi în relaţia lui cu credincioşii 
născându-se noi focare de tensiuni şi opoziţii.  
 Papa Pius al VIlea în 10 martie - 13 aprilie 1791, prin cele două 
Pastorale, condamnă nu numai desacralizarea bisericii ci şi revoluţia. 
 Erorile în plan spiritual religios care au dus la un clivaj în societate şi 
la o ruptură a relaţiilor cu Papalitatea şi lumea catolică europeană, 
culminează cu proiectul de „regenerare a poporului pentru eternitate” prin 
„lichidarea religiei în numele raţiunii, ştiinţei, naturii, ideologiei şi poeziei” 
(24 octombrie 1793) materializate prin: înlocuirea erei creştine cu era 
revoluţionară; adaptarea calendarului republican care-l înlocuieşte pe cel 
Gregorian; suprimarea duminicii şi a sărbătorilor creştine; transformarea 
bisericilor în temple ale raţiunii şi introducerea cultului raţiunii (efigiile 
martirilor libertăţii înlocuiesc pe cele ale sfinţilor); introducerea cultu-lui 
Fiinţei Supreme, însoţit de sărbători simbolice; reluarea represiunilor 
împotriva preoţilor refractari (1795); noua religie, agent al laicizării forţate 
a subestimat sentimentul religios depozitat în sufletele francezilor. Este 
din partea puterii o încercare de manipulare a societăţii şi de impunere a 
unor valori total străine şi iraţionale. 

În primii doi ani, prin legislaţia elaborata, Revoluţia are sentimentul 
că a făcut tabla-rasa cu trecutul. Prin urmare la 14 iulie 1791 se organi-
zează Sărbătoarea Federaţiei de pe Câmpul lui arte. În prezenţa a cel 
puţin 300000 de persoane, a regelui şi familiei regale, se celebrează re-
concilierea franco-franceză şi unitatea regăsită a noii Franţe în jurul valo-
rilor revoluţionare. Monarhia absolută a expirat odată cu definitivarea, vo-
tarea şi intrarea în vigoare a Constituţiei. 

 
Constituţia din 1791 (3 septembrie) 
(semnată de rege la 13 septembrie) 
 Experienţa franceză în materie de constituţionalitate este extrem de 
săracă. În 1789 nu aveau nici o viziune sau proiect vis-a-vis de ceea ce 
trebuie sa conţină o Constituţie. Ştiau că trebuie „s-o rupă cu trecutul” şi 
să pună bazele unei noi ordini. După îndelungate dezbateri şi tatonări 

Relaţiile cu 
papalitatea  
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asupra constituţionalităţii engleze şi americane au înţeles că sta-rea de 
fapt şi realitatea francez sunt total diferite de cele  ale modelelor invocate. 
 Constituţia este un act al guvernământului acordat poporului. Pune 
bazele unui nou regim politic: monarhia constituţională. Odată cu ea 
revoluţia iese din universul abstract al ideilor, construind instituţiile şi 
funcţiile statului pe baza a noi principii ce se dovedeau universal valabile. 
În preambul are ataşată Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului ca 
garant al drepturilor şi libertăţilor inalienabile, irevocabile şi imprescripti-
bile ale individului. 
 La baza Constituţiei stau două principii de organizare politică: 
suveranitatea naţiunii şi separarea puterilor. 

 
• Votul este cenzitar şi indirect. Electoratul cuprinde numai pe cetăţenii 
activi (vârsta 25 ani, plătitorii unui cens egal cu valoarea a trei zile de 
muncă) care participă la viaţa politică fiind şi eligibili, şi cetăţenii pasivi 
care se bucurau de toate drepturile şi libertăţile individuale enumerate în 
Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, dar nu participau la viaţa 
politică fiind non-eligibili (sunt în incapacitate temporară de a-şi plăti cen-
sul). Toţi sunt egali în faţa legii care reprezintă expresia voinţei generale. 
• Considerând misiunea încheiată, în ultima şedinţă, constituanta, ai 
cărei membri s-au declarat ineligibili în viitoarea Adunare, s-a auto-
dizolvat (30 septembrie 1791) cu convingerea că ea a dat Statului o 
Constituţie care garantează în egală măsură regalitatea şi libertatea 
naţională..... „În sfârşit revoluţia este finită”. Eroare de parcurs! 
• În acest timp, revoluţia socială se radicalizează şi cu toată instituţiona-
lizarea mijloacelor devine tot mai greu controlabilă: 
o Legea Le Chapelier (1 iunie 1791) care interzice dreptul la asociere, 
grevă şi petiţie 
o Agitaţia de pe Câmpul lui Marte (17 iulie 1791) care a dus la interven-
ţia Gărzii Naţionale („Teroarea Tricoloră”) 

5.14. Organizarea puterilor în stat în 1791  
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  Sansculottul devine curând avant-garda şi emblema acestui tip 
de revoluţie asociat cu „braţul de fier” sau „braţul înarmat” al ei. Ca simbol 
al militantismului participativ direct revoluţionar, ei reprezintă oamenii 
străzii, o masă eterogenă din punct de vedere social, extrem de mobilă şi 
manevrată în consecinţă. Figura lui se generalizează începând cu anul 
1793. 

 
Revoluţia între dinamica insurecţională şi elan patriotic naţional 

În plan intern, interferenţele dintre politica, rezultat al decretelor 
adunării legislative, şi ale guvernământului ieşit din revoluţie nu au 
întârziat să creeze antagonisme, confuzii şi să stimuleze mize politice. 
Franţa pro-clamată indivizibilă cunoaşte o unitate tot mai ipotetică în jurul 
confuziilor puterii executive şi al valorilor impuse de decretele 
revoluţionare emise de Adunarea legislativă. Tot mai mult se 
configurează astfel spectrul unei contra-revoluţii cu componente interne şi 
externe. 

În plan extern: deşi avea suficiente motive de a se opune Franţei 
revoluţionare (legături dinastice, solicitările opoziţiei interne şi ale emi-
graţiei) Austria având propriile probleme interne (reluarea controlului 
asupra Ţărilor de Jos şi „afacerea poloneză”) a reacţionat abia în 1791 
prin: declaraţia de la Pilnitz, contrasemnată  la 27 august şi de Frederic 
Wilhelm II regele Prusiei. Intenţia semnatarilor este de a  atrage atenţia 
monarhilor europeni asupra pericolului reprezentat de revoluţia franceză 
şi de „a-l pune pe regele Franţei în situaţia de a repune bazele unui 
guvernământ monarhic”. 

În faţa pericolului unor alianţe militare europene şi a războiului, se 
produc în câmpul revoluţionar luări de poziţie diferite de la un „război pre-
ventiv împotriva duşmanilor revoluţiei” la atitudini neutrale sau antirăz-
boinice. Astfel la 20 aprilie 1792: declaraţia de război a Franţei revolu-
ţionare adresată numai regelui Ungariei şi  Boemei (lasă în afara con-
flictului state germane din Imperiu). Dar la 11 iulie 1792, în conformitate 
cu Declaraţia de la Pilnitz, în faţa înaintării trupelor prusace comandate 
de Brunswieck, susţinute de un corp de armată austriac şi un detaşament 
de emigranţi, Adunarea legislativă proclamă „Patria în primejdie” şi se 
face apel la sentimentul patriotic naţional. 

Manifestul adresat de Brunswieck parizienilor, la 25 iulie, amenin-
ţându-i cu o „răzbunare exemplară” daca nu se supun regelui lor ceea ce 
„aţâţă” elanul patriotic al maselor. Cântecul de război pentru armata 
Rinului, care însoţise batalioane de voluntari din Marsillia în deplasarea 
lui către Alsacia, devine emblema momentului. Războiul este noul ele-
ment către care se îndreaptă toate mizele politice. 

Apărarea Parisului este tot mai mult asociată cu neîncrederea în 
sinceritatea colaborării cu monarhul, ceea ce impune necesitatea decă-
derii regelui din atribuţiile constituţionale. Deja din 31 iulie autoritatea re-
gelui nu mai este recunoscută de unele administraţii locale. Cumulate, 
toate potenţează dinamica insurecţională pariziană:  
• 3 august - se cere Adunării Legislative decăderea regelui 
• 10 august - se declanşează insurecţia în  Capitala şi  „luarea” palatului 
Tuileries. Momentul este considerat ca „a doua revoluţie”. Regele se re-
fugiază pe lângă Adunarea Legislativă care dă un decret de suspendare 
provizorie a lui decizând alegeri pentru o Convenţie naţională. 
• Vidul de putere este înlocuit de Consiliul executiv, substitut al execu-
tivului central (înlocuieşte ministrul) 

Pericolul 
contra-
revoluţionar  
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• În Paris se proclamă Comuna care se substituie municipalităţii. Actele 
emise sunt datate cu „Anul I al Egalităţii” care înlocuieşte „Anul IV al 
Libertăţii”. 
• 13 august: regele şi  familia sa sunt întemniţaţi la Temple. 
Evenimentul agita Franţa accentuând diviziunile interne  

În urma evenimentelor, Franţa încetează de a mai fi o monarhie 
constituţionala iar situaţia internă confuză aduce în rivalitate două insti-
tuţii: Adunarea legislativa şi Comuna, ambele continuând să-şi dispute 
puterea şi controlul asupra teritoriului. 
Ieşirea din ambiguitate: Între 26 aug-2 sept 1792 au loc alegeri pentru 
Convenţia Naţionala-ocazie cu care „naţiunea regenerată” îşi exercita 
accesul la cetăţenie prin practicarea dreptului de vot universal (masculin) 
cu un entuziasm relativ. S-a înregistrat un mare absenteism (numai 7 
milioane de electori). 
 Configuraţia Convenţiei este dată de cei 749 deputaţi a căror recru-
tare ca mediu social variază puţin comparativ cu precedenta. Orientările 
lor sunt „la stânga”- montagnarzii 35% (aprox 200 de deputaţi iacobini); la 
centru” – mlaştina 390 deputaţi, cu orientări fluctuante; „la dreapta” – gi-
rondinii 20%, şi feuillantini (desprinşi din iacobini) - (150 deputaţi). 
Poziţiile lor ca atitudine fluctuează în funcţie de problemele aflate pe 
ordinea de zi, dar şi interesele specifice unui mediu social de provenien-
ţă, mai conservator. În consecinţă, în cadrul Convenţiei se va accentua 
lupta pentru putere.  

În conjunctura creată de bătălia de la Valmy (20 sept 1792) consi-
derată la Paris „marea victorie morală a revoluţiei”, Convenţia, pe un fun-
dal de elan patriotic naţional, proclamă Republica, ceea ce semnifica o 
nouă ruptură cu trecutul, chiar şi  cel imediat. Republica parlamentară 
inaugurează în istoria Franţei şi a Revoluţiei existenţa unui nou regim po-
litic, a unui stat laic şi a unei societăţi ce se dorea civile. Ceea ce ridica 
probleme complexe: asigurarea legitimităţii noii forme de guvernământ 
precum şi găsirea unui răspuns la întrebarea „Cei de făcut cu regele?”.  

Între 11 decembrie 1792 – 19 ianuarie 1793, în urma unui proces, 
se dă verdictul condamnării la moarte, ceea ce are consecinţe 
contradictorii, ducând la noi clivaje şi violenţe revoluţionare.  

 
... Nu trebuie sa pronunţaţi o sentinţa pentru sau împotriva unui om, trebuie sa săvârşiţi un act de 
providenţa naţionala. Ce va prescrie o politica sănătoasa pentru a cimenta republica nou-născuta? 
Sa gravaţi în  inimi adânc ura fata de regalitate... Ludovic a denunţat poporul francez ca rebel... 
Victoria şi  poporul au decis ca el singur a fost rebel. Ludovic nu poate fi judecat, el este deja 
condamnat; sau este condamnat sau Republica nu este nevinovata. A propune ca Ludovic sa fie pus 
sub orice motiv înseamnă a face un pas înapoi spre despotismul regal şi  constituţional.......  
Discursul lui Robespierre în  procesul lui Ludovic al XVIlea 

 
Întrebarea care planează asupra corectitudinii verdictului este în ce calita-
te a fost judecat Ludovic al XVI-lea? De monarh absolut de drept divin 
sau de cetăţean? 

 
 
 
 

Bătălia de la 
Valmy şi execu-
ţia regelui  
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Revoluţia teren al căutărilor şi experimentelor. Derapajele revoluţiei. 
Explozii cu efecte extreme 
 
În desfăşurarea concretă a evenimentelor şi în faţa complexităţii şi ine-
ditului lor, revoluţionarii au trebuit să inventeze pentru a susţine practic 
ideile directoare ale guvernării revoluţionare. 

 
Contemporanii despre… 
 
Consideraţii asupra principiilor guvernării revoluţionare 
Robespierre, discurs datat 25 decembrie 1793 
 
...Teoria guvernării revoluţionare este tot atât de nouă ca şi însăşi revoluţia care a produs-o. Ea nu trebuie 
căutata în cărţile gânditorilor politici care nu au prevăzut câtuşi de puţin această revoluţie...ideea guvernării 
revoluţionare trebuie explicată tuturor pentru a-i ralia cel puţin pe bunii cetăţeni principiilor interesului public. 
...Scopul guvernării constituţionale este de a conserva republica; cel al guvernării revoluţionare este de a o 
apară. 
 
... Guvernul revoluţionar...este supus unor reguli de funcţionare mai puţin uniforme şi  riguroase pentru cir-
cumstanţele în care el se găseşte...fiind constrâns a recurge neîncetat la soluţii noi şi rapide în prevenirea 
unor noi şi presante pericole. 
 
Ce este aşadar de făcut? Trebuie urmăriţi cei vinovaţi de inventarea unor sisteme perfide; trebuie protejat 
patriotismul, chiar şi  atunci când el conduce la erori; trebuie luminaţi patrioţii şi  fără încetare, ridicat poporul 
la înălţimea drepturilor şi destinelor sale. Daca nu adoptaţi aceste reguli veţi pierde totul... 
 
 

 Test de autoevaluare 5.3.  
Care este concepţia politică a lui Robespierre despre guvernare? Există puncte discutabile 
în afirmaţiile lui? Folosiţi spaţiul de mai jos pentru a formula un răspuns de maximum trei 
fraze.  
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………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 1000 
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Constituţia republicană (iacobină) 24 iunie 1793 sau anul I 
 
• Este considerată cea mai democratică dintre constituţiile elaborate în 
timpul revoluţiei. 
• Dă legitimitate republicii şi convenţiei montagnarde. 
• În preambul are ataşată o nouă Declaraţie a drepturilor omului şi cetă-
ţeanului care pune accent pe libertăţi; drepturi şi obligaţii; proclama egali-
tatea dar şi dreptul la rezistenţă în faţa opresiunii; accentuează suvera-
nitatea populară dar limitează rolul reprezentanţilor; introduce unele pro-
cedee de consultanţă directă: referendumul legislativ, iniţiative în  materie 
constituţională; deputaţii sunt aleşi prin vot direct; adoptă votul universal 
masculin; străinii au drept de vot; menţine separarea puterilor în stat. 
• Textul nu va fi aplicat, situaţia de excepţie internă şi externă în care se 
afla Franţa nepermiţând-o. 
Constituţia din 1793 (extrase)  
 
REPUBLICA 
Art 1. Republica franceză e una şi indivizibilă 
Art 7. Poporul suveran este totalitatea cetăţenilor francezi 
Art 10. El deliberează asupra legilor 
Art 21. Populaţia este singura bază a reprezentării naţionale 
Art 22. Se va alege un deputat la 40.000 indivizi 
Art 24. Se declara ales cel ce a întrunit majoritatea absolută a voturilor 
Art 28. Orice francez, în exerciţiul drepturilor sale de cetăţean, este eligibil în cuprinsul 
republicii 
 
 

Figura 5.15.  

 

Prevederile 
Constituţiei 
iacobine (1793)  
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Raporturile Republicii cu naţiunile străine 
Art 118. Poporul francez este prietenul şi aliatul natural al popoarelor libere 
Art 119. El nu se amestecă în guvernarea altor naţiuni 
Art 120. El acordă azil politic străinilor expulzaţi pentru cauza libertăţii. El refuză acest 
drept tiranilor. 

 
 

MITURILE PREREVOLUŢIONARE devin mituri fondatoare 
 
  Cucerirea Bastiliei la 14 iulie 1789 de „populaţia răsculată” a 
Parisului a devenit un act simbolic fondator al revoluţiei. De-a lungul se-
colului XVIII imaginarul colectiv popular cultivă şi dezvoltă în jurul 
Bastiliei, care iniţial a fost o fortăreaţă militară, mitul închisorii simbol al 
absolutismului regal intolerabil şi al justiţiei arbitrare dar şi al dragostei 
pentru libertate. Închisoarea devine cu timpul un loc de încarcerare elitist 
pentru gentilomii certăreţi sau care nu-şi onorau obligaţiile fiscale dar şi 
pentru tinerii de bani gata ale căror excese comportamentale erau tempe-
rate la cererea părinţilor 
  Modul de viaţă relativ plăcut oferea comodităţi precum: pensii 
acordate arestaţilor sau libertăţi precum părăsiri zilnice a închisorii cu 
condiţia de a se întoarce seara, mobilarea celulei cu bunuri personale, 
permisiunea vizitelor de familie (inclusiv ale amantelor), pregătirea hranei 
de către servitorii proprii, lectura gazetelor şi prezenţa animalelor de com-
panie. În secolul luminilor biblioteca închisorii a fost bine dotată cu scrie-
rile enciclopediştilor chiar dacă în mod simbolic la baza unuia din cele opt 
turnuri erau incinerate coperţile cărţilor aceloraşi autori interzişi de cen-
zura clericală sau regală. 

Figura 5.16.  

 

Mitul Bastiliei  

Realitatea din 
spatele ficţiunii  
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Închisoare de lux şi semn de favoare regală de a fi închis la 
Bastilia ea a adăpostit, conform evidenţelor, în anii domniei lui Ludovic al 
XIVlea (1660-1715) 2228 de arestaţi, în medie 40 pe an; în timpul domniei 
lui Ludovic al XVlea (1715-1774) 2567 de arestaţi, o medie anuală de 43; 
în timpul lui Ludovic al XVIlea (1774-14 iulie 1789) 229 deţinuţi. 
 
• În ziua de 14 iulie 1789 Bastilia era aproape pustie fiind încarceraţi 7 
deţinuţi declaraţi martiri şi purtaţi în triumf pe străzile Parisului şi în acla-
maţiile populaţiei; „citadela” absolutismului era de altfel propusă „din spirit 
de economie” pentru demolare, existând un proiect oficial de amplasa-
ment pe locul ei a „pieţei Ludovic al XVIlea”;  
• Marat recunoştea faptul că „Bastilia rău apărată a fost cucerită de câţiva 
soldaţi şi o mulţime de oropsiţi ai soartei majoritatea provinciali. Parizienii, 
aceşti gură-cască înnăscuţi au vrut numai ca să-şi satisfacă curiozitatea”. 
Cei aproximativ 1000 de asediatori, care îşi savurau victoria strigând 
“Trăiască libertatea, regele şi domnul d`Orleans”; Ceea ce a pus în 
mişcare masele a fost penuria produselor alimentare şi în special de 
pâine, iar zvonurile potrivit cărora „regele pregăteşte un nou Sf. 
Bartholomeu pentru patrioţi” a ridicat problema armelor. Înainte de 
Bastilia, asediatorii au atacat Domul Invalizilor de unde au capturat 
32.000 de puşti şi 12 tunuri;  
• Asasinarea guvernatorului Bastiliei şi defilarea pe străzi „cu capul lui 
înfipt într-o baionetă” inaugura un alt tip de revoluţie diferită de cea a 
juriştilor. Ambasadorul Angliei sesiza aceasta schimbare: „...poporul 
determinat şi-a împins resentimentul până la limite extreme dar oare poţi 
avea încredere în moderaţia unei mulţimi ofensate?” 
• Demolarea Bastiliei a început în 18 iulie 1789 cu o ceremonie oficială 
când La Fayette, comandantul Gărzii Naţionale, a dat „primul târnăcop”; 
în 1791 se instituie diploma oficială „învingător la Bastilia” acordata la 
1000 de persoane;  
• 1889: 14 iulie devine sărbătoarea naţională a Republicii la care nimeni 
nu gândea în 1789 

 
 

„Curtea mormântul naţiunii” (Mirabeau) a fost unul din miturile care au 
hrănit starea de spirit revoluţionară.  
 

În 1781, Necker ministrul de finanţe artizanul unor proiecte refor-
matoare în anii 1777-1781, a făcut public pentru prima oară în istoria 
Casei de Bourbon bilanţul veniturilor şi cheltuielilor Statului „Contul albas-
tru”, imperfect calculat prin omisiunea unor surse de cheltuieli precum 
serviciile de interes general, dădea cheltuielilor neproductive ale curţii 
regale o valoare de 25.700.000 livre ceea ce a avut un impact „devasta-
tor” în ochii opiniei publice, deşi deficitul balanţei financiare fusese ajus-
tat din calcul (în realitate aprox. 114 milioane). În acest mod creşte 
impopularitatea monarhiei şi starea de spirit prerevoluţionară. Cheltuielile 
Casei Regale nu reprezentau în realitate decât 6% din bugetul anual. Do-
meniul Regal fusese rentabilizat economic în secolul precedent, prin re-
formele lui Colbert, aducând din activităţile economice prestate beneficii 
financiare considerabile care-i permiteau chiar să acorde împrumuturi. 

 
 

 

Evenimentele 
din 1789 

“Curtea mormân-
tul naţiunii” 
(Mirabeau) 
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Ca urmare a eşuării reformelor iniţiate de Turgot, Calonne, Lomenie de 
Brienne privind găsirea unor noi surse de impozitare asupra proprietăţilor 
funciare şi acordarea unor libertăţi comerciale (desfiinţarea vămilor inter-
ne), balanţa bugetară cunoaşte accentuarea gravă a deficitului. Astfel, în 
ajunul anului 1789, veniturile statului se ridică la 471,6 milioane de livre 
(impozite directe, indirecte şi alte surse), iar a cheltuielilor la 633 milioane 
livre (deficit 161,4 milioane livre). 
Mijloace de formare a conştiinţei şi opiniei publice revoluţionare 
 CLUBURILE 
• La origine simple locuri de dezbatere politică, mai mult sau mai puţin 
structurate sau elitiste, devin medii şi laboratoare de idei politice şi prac-
tici ideologice 
• Sunt de o mare diversitate şi varietate, mergând de la numărul mem-
brilor şi până la ideile, opiniile şi discursul în jurul cărora se individua-
lizează (revoluţionare, republicane, monarhiste, contra-revoluţionare, 
patriotice, etc.) 
• Unele sunt exclusiv pariziene, altele au ramificaţii, adevărate reţele, pe 
tot teritoriul Franţei 
• Se estimează ca în perioada 1789-1793 în  5500 de localităţi cu o 
repar-tizare geografică inegală de concentrare funcţionau astfel de medii 
de „sociabilitate democratică”. Harta cuprinde zone cu un grad de 
concen-trare mare precum: Nord, N-V, L`Ile de France, S-V şi Provence 
sau mai redusă (Normandia, Bretagna interioară, Vendee, Alsacia). 
Contraste a-par între Franţa rurală şi Franţa urbană sau între zonele 
litorale şi Franţa profundă. 

5.17.  
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• Cluburile devin treptat nu numai medii de formare a opiniei publice şi de 
modelare a conştiinţei şi comportamentelor revoluţionare, ci şi factori de 
presiune (asupra deciziilor forurilor legislative şi a executivului) şi acţiune 
directă. Susţin şi activează diversitatea bazei sociale a revoluţiei. 
• Dintre cluburile revoluţionare cele mai active şi influente cu filiere terito-
riale angajate în mize politice (inclusiv în cucerirea puterii) în numele ace-
loraşi principii liberalo-democratice, semnalăm pe cele ale: Iacobinilor 
care concentrează „aripa” politică radicală a revoluţiei. Reuneşte şi  ex-
primă din punct de vedere social interesele unui spectru larg al populaţiei 
de la micii proprietari din mediul urban şi rural la elemente salariate, pro-
fesiuni liberale. Printre membrii clubului Iacobin se număra şi ducele Ph. 
De Orleans, care renunţă la eventualele sale drepturi la tron („Philip 
Egalitarul”); Girondinilor care reprezintă „aripa” politică moderată; ex-
prima interesele grupurilor comercialo-financiare din zona litoralului 
atlantic  
 
ALTE MIJLOACE ŞI SIMBOLURI DE PERSONALIZARE A REVOLUŢIEI  
• Propaganda prin presa (broşuri, pamflete de toate orientările); peste 
1000 de titluri (multe efemere) 
• Inventarea limbajului revoluţionar /limba de lemn 
• Inventarea formelor de expresie a fidelităţii revoluţionare: jurământului 
civic; jurământul constituţional şi a simbolului cocardei tricolore (albastru, 
alb, roşu) 
• Inventarea cîntecelor revoluţionare (1789-116 cîntece care aveau ca 
temă principiile revoluţiei), de unde şi sintagma ”La francezi toate se sfîr-
şesc cu cântece” 
• Inventarea spaţiilor deschise ale întrunirilor populare: Câmpiile Libertăţii 
• Sădirea copacilor Libertăţii 
• Iconografia revoluţionară; calendarul revoluţionar.  
 
CONCLUZII 
 
• Până în anul 1795 revoluţia şi-a etalat toată gama de posibile valori şi 
principii cunoscute sau inovate de ea. Cert că în Franţa, nimic nu mai era 
ca înainte de 1789 şi nici nu mai putea fi, fără primejdia de autodistrugere 
• Noul regim fusese afirmat, parţial instituţionalizat în lumina principiilor 
liberalo-democratice dar mai rămînea să  fie şi asimilat mental şi funcţio-
nal 
• Energiile distructive ale revoluţiei fusese-ra epuizate, dar nu total eli-
minate, mai rămînea ca societatea să-şi direcţioneze eforturile prin capa-
citarea creativă a energiilor. Or, naţiunea franceză este obosită şi epui-
zată, apatică chiar la exerciţiul politic după atît de multe, rapide şi radicale 
schimbări 
• Ideea de democraţie devine ireversibilă deşi rămîne în continuare o 
idee care trebuie apărată şi exersată la nivel politic de guvernare 
• Persistă în continuare întrebări de genul: care a fost „opera” proprie a-
cestei Revoluţii?; ce principii a afirmat şi infirmat ea în construcţia noului 
tip de societate?; în ce consta specificul ei naţional?; dar universal?; ce a 
contat mai mult: imaginarul revoluţionar sau practicile iraţionale rezultate 
din derapajul revoluţiei? 
 

Cluburile 
politice: 
Iacobinii şi 
Girondinii 
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  Cert este faptul că, evoluţia ulterioară a regimurilor politice 
(Directoratul, Consulatul) deşi păstrează principiul separării puterilor în 
stat şi elemente ale democraţiei liberale, în umbra cărora se ascunde Re-
publica, evoluează către o guvernare tot mai autoritară. Revoluţia este 
departe de a se fi sfârşit. Ea continuă sub imperiul napoleonian 
(proclamat în 1804). În numele principiilor ei, Franţa va fi reformată, iar 
ideile ei exportate de armata imperială. Europa napoleoniană va 
cunoaşte în numele lor o nouă organizare politică care va disloca 
structurile vechilor regimuri. 

 
Rezumat: 
 
Generic, revoluţiile ca alternativă de trecere la epoca modernă, se produc în cadrul 

unor societăţi occidentale avansate şi bogate din punct de vedere al valorilor şi criteriilor 
specifice perioadei de tranziţie. În cadrul lor, acumulările de capital şi mutaţiile sociale şi 
mentale, evidenţiau rolul şi importanţa autonomiei iniţiativei şi libertăţilor individuale 
economico-civice care solicitau adecvarea guvernământului şi a instituţiilor Statului în di-
recţia acordării sau respectării şi garantării acestora. De aceea, dincolo de specificităţile 
lor cauzale contextuale şi de particularităţile de desfăşurare, caracterul celor trei revoluţii 
care marchează intrarea în modernitate: engleză, americană şi franceză au ca element 
comun obiectivele liberalo-democratice de interes general. Ele au în centru individul 
„capabil să hotărască în ceea ce priveşte interesul său particular” şi construcţia instituţiilor 
capabile să-i garanteze şi apere libertăţile exersate şi în interes general. 
 
5.6. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de 
verificare 5  
 
Testul 5.1 
Opoziţia noii nobilimi faţă de politica lui Carol I, războiul civil, revoluţia puritană, revoluţia 
glorioasă.  
Testul 5.2.  
Elementul religios este mai puţin prezent, după Declaraţia de Independenţă forma revo-
luţionară este de război cu un inamic extern, rolul opiniei publice a fost mult mai important. 
Protejarea patriotismului, chiar dacă face greşeli, trebuie să fie esenţa acestei guvernări – 
punctul este discutabil căci limita tocmai principiile formulate în 1789. 
Testul 5.3. 
Guvernarea revoluţionară are precedent asupra guvernării constituţionale. Fiind un nou tip 
de guvernare şi aflat în condiţii excepţionale, este liber să ia măsuri excepţionale, chiar 
dacă aceasta înseamnă violenţă. 
 
Lucrare de verificare 5  
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. daca este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rînduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Redactaţi un eseu liber de maximum două pagini în care să prezentaţi asemănările 
şi deosebirile dintre cele trei revoluţii (engleză, americană şi franceză), accentuând 
rolul propagandei şi al opiniei publice. 
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Unitatea de învăţare Nr. 6 
 
REVOLUŢIA INDUSTRIALĂ (PREMISE ŞI EVOLUŢII) 
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6.1. Obiective   
 
• Familiarizarea cu etapele procesului de industrializare  
• Analiza relaţiei dintre agrar şi industrial şi dintre rural şi urban  
• Identificarea şi analiza urmărilor procesului de industrializare 
 
6.2. Revoluţia industrială  
 

Context istoric: Începând cu a doua jumătate a secolului al XVIII-
lea, în spatele “faţadei de imobilism” a structurilor economice europene 
apar şi se manifestă agenţi favorabili progresului economiei agricole, pre-
industriale şi comerciale. De asemenea, pe planul gândirii teoretice, în cli-
matul general creat de iluminsm, teoriile şi practicile fiziocrate care urmă-
resc rentabilizarea prin capitalizare a economiilor agrariene, raliindu-se 
sintagmei “lăsaţi să producă, lăsaţi să circule”, câştigă tot mai mult adepţi 
atât printre aristocraţii proprietari funciari, cît şi printre monarhii 
reformatori iluminaţi. 
 

În acest context, debutează pe plan economic o mişcare de lungă 
durată care are acumulate premisele şi practicile în ţara cea mai modernă 
a continentului, Anglia, urmând apoi o extensie europeană şi extraeuro-
peană. 
CE ESTE REVOLUŢIA INDUSTRIALĂ ŞI DE CE REVOLUŢIE? 

Este o transformare profundă a structurii economiei, marcată de 
schimbarea surselor de energie tradiţionale, de o nouă ierarhizare a sur-
selor de materii prime prelucrate, de utilizarea maşinilor şi de noi forme 
de organizare a producţiei. În urma acestor transformări, economia agra-
ră şi civilizaţia rurală intră într-un reflux pronunţat, dând treptat câştig de 
cauză unei economii cu caracter industrial şi unei civilizaţii specifice. Este 
o revoluţie, pentru că, exceptând Anglia, unde fenomenul se produce în 
mod organic ca urmare a conversiilor şi modernizării timpurii a structurii 
economiei şi societăţii, în toate celelalte ţări continentale, el este susţinut 
şi introdus gradual, la modul conştient de Stat sau de iniţiativa indi-
viduală a antreprenorilor particulari.  

 

Definiţia 
revoluţiei 
industriale 



Revoluţia industrială (premise şi evoluţii) 

Proiectul pentru Învăţământul Rural  103 

6.1. Cronologia revoluţiei industriale 
TAKE-OFF succesiv al Revoluţiei industriale  

(investiţiile amorsează dezvoltarea industrială şi creşterea economică) 
 

Anglia 
                       ----------- #1850 
 
                               Franţa 
                                                   --------------------------------------# 
                                        
                                         SUA     
                                                            ------------------------------# 
                                    
                                            
                                               Germania 
                                                                    ------------------------# 
                
                                                                      Suedia     
                         ---------------# 
                   
                  Japonia   
   Demaraj            ------  -------------# 
 
                 Rusia 
                 --# 
# maturitate 
 
 
1780     1800  1820       1840    1860         1880               1900 
 

În consecinţă, revoluţia industrială va produce ruptura structurilor 
economice şi instituţionale tradiţionale şi ale ţesutului social, 
transformând producţia, munca şi societatea, fiind deopotrivă, un factor al 
modernizării, dezvoltării şi progresului, dar şi al accentuării decalajelor 
dintre state. 
 REVOLUŢIA INDUSTRIALĂ este rezultatul unor progrese lente acu-
mulate în cursul secolelor. Primele semne ale schimbării se produc în 
agricultură, sectorul economic dominant. 
• Pământul constituie principala sursă de bogăţie. Proprietatea funciară 
şi suprafaţa ei reprezintă criteriul puterii şi consideraţiei sociale şi politice. 
Dar tehnicile agricole sînt încă tradiţionale, puţin evoluate, rămânând 
fidele culturilor cerealiere. Arhaismele şi rudimentele fac agricultura puţin 
performantă prin lipsa capitalurilor investite, productivitatea scăzută a 
muncii şi producţiei. Şi totuşi, pe marile domenii, proprietarii englezi 
impulsionaţi şi de noua ştiinţă a secolului, agronomia, revoluţionează 
agricultura în principal prin: 
• Investiţie de capital şi noi procedee tehnice care sporesc randa-
mentele; 
• Dispariţia pârloagei şi generalizarea asolamentului trienal; 
• Tehnica rotaţiei culturilor şi introducerea culturilor furajere, folosirea 
îngrăşemintelor naturale;  
• Selecţia calităţii seminţelor şi raselor animaliere;  

Începuturile: 
agricultura 
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• Specializarea sectorului zootehnic de cel al cultivării solului; 
• Concentrarea proprietăţii şi a forţei de muncă specializate şi plătite, 
generalizarea practicii “împrejmuirilor” şi constituirea fermelor;  
• Practicarea agriculturii intensive; 
• Individualizarea exploatărilor agricole; 
Debarasarea de orice practici colective tradiţionale; arendarea 
pământului pe termen lung pentru a stimula obţinerea profitului şi a 
reinvestirii lui, în tehnici noi şi plata muncii salariate. Rentabilizarea pe 
termen lung amor-tiza cheltuielile şi sporea profitul. 
În consecinţă, o condiţie prealabilă a revoluţiei industriale, fără ca ea să fi 
fost însă parcursă în mod obligatoriu de statele europene, a fost ceea ce 
s-a numit revoluţia agricolă. Ea a asigurat: 
• O creştere spectaculoasă atât a producţiei de vegetale cît şi a celei 
animaliere ; 
• O sporire considerabilă a randamentelor – în intervalul 1780-1850 
producţia cerealieră engleză s-a dublat, apărând concurenţa; 
• Apariţia zonelor agricole specializate; 
• Creşterea consumului şi intensificarea comerţului. 
ŞI TOTUŞI, policultura de subzistenţă şi autoconsumul nu dispar, foa-
metea este în recul, dar nu a dispărut. 
Progresul astfel obţinut în agricultură evidenţiază în continuare nece-
sitatea : 
• Unui capital sporit obţinut şi reinvestit; 
• Perfecţionării utilajelor agricole şi sporirii parcului tehnic; 
• A ridicat problema “abundenţei” forţei de muncă şi a unui excedent 
aparent de populaţie pe care economia nu era capabilă să o absoarbă, 
rezultat al fluctuaţiei şi migraţiei sat-oraş; 
• A menţinut preponderenţa civilizaţiei rurale şi a activităţilor sale 
specifice. 

Figura 6.2. Reclamă pentru maşini agricole 
(sfârşitul secolului al XIX-lea) 

 

Consecinţele 
revoluţiei  agrare 



Revoluţia industrială (premise şi evoluţii) 

Proiectul pentru Învăţământul Rural  105 

Revoluţia agricolă a furnizat şi un profit care a putut fi reinvestit în indus-
trie, a pus în evidenţă rolul pieţei naţionale (cerere-ofertă) şi al comerţului, 
al unei reţele de transport şi a unui sistem financiar-bancar. 

 

 Test de autoevaluare 6.1.  
Care sunt posibilele cauze pentru care revoluţia industrială a debutat în Europa 
occidentală. Enumeraţi cel puţin patru cauze. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru formularea 
unui răspuns.  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 112. 
6.3. Revoluţia demografică  
 

REVOLUŢIA DEMOGRAFICĂ. Contrar secolului precedent, ca-
racterizat prin accidente demografice şi stagnare globală, secolul al XVIII-
lea cunoaşte o creştere constantă, înregistrată la nivel continental, dar la 
ritmuri inegale. Scăderea ratei mortalităţii precum şi creşterea duratei me-
dii de viaţă (de la 35 la 50 de ani) sînt cauzele esenţiale ale creşterii de-
mografice care demarează către 1740. Cauzele sînt multiple : 
• Reducerea conflictelor armate ; 
• Ameliorarea alimentaţiei; 
• Condiţii de locuit şi de igienă îmbunătăţite ; 
• Progresele medicini şi stăpânirea mai eficientă a epidemiilor şi 
maladiilor. 
Efecte: limitarea cauzelor catastrofelor naturale, şi în cadrul respectării 
preceptelor religioase, creşterea ratei natalităţii. În Anglia, excedentul na-
tural este maxim, ajungând la ritmul anual de 1,5%. Astfel, dacă în 1700 
populaţia engleză înregistra 5 835 279 de locuitori, în 1800 Regatul Unit 
număra peste 9 168 000. În acelaşi timp, populaţia continentului s-a 
dublat. 
Revoluţia demografică în Anglia : consecinţe pozitive sau negative ? 
În plan direct economico-social :  
• A stimulat consumul ; 
• A încurajat investiţia în agricultură ; 
• A alimentat cu forţă de muncă alternativa productiv-industrială ; 
• Exodul de la sat la oraş a accelerat urbanizare. 
A produs în schimb : 
• Scăderea salariilor; 
• Fenomenul emigraţiei coloniale nord-americane; 
• A ridicat problema politicilor sociale; 
• A creat nelinişti în faţa pericolului dezordinii datorate fenomenului 
sărăciei, mizeriei, foametei, datorat incapacităţii economiei de a hrăni un 
număr de populaţie în creştere rapidă. 
• S-au născut teorii pesimiste care sugerau ca soluţie introducerea 
controlului fecundităţii. 
În plan politic : a crescut baza socială a electoratului provenit din rândul 
clasei de mijloc şi odată cu ea a crescut şi stabilitatea sistemului politic al 

Efectele generice  

Cazul englez  
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6.3. Sporul populaţiei urbane în Anglia 
între 1800 şi 1850  

 

monarhiei parlamentare. «Revoluţia glorioasă » şi legislaţia care i-a urmat 
garantase libertăţile cetăţeneşti şi mai ales proprietatea individuală. 

 
 
 

Cumulate, aceste mutaţii au îndreptat Anglia 
spre o revoluţie în economie. SUPORTUL acestei 
revoluţii l-a constituit PIAŢA DE SCHIMB, care a 
cunoscut o susţinere prealabilă prin « mini-
revoluţia » din transporturi. Insularitatea Angliei i-a 
permis şi în acelaşi timp a constrâns-o să se încon-
joare cu o reţea de canale navigabile care au făcut 
din Londra “creierul” distribuirii şi redistribuirii măr-
furilor către insulă şi către comerţul mondial. 
Londra devine astfel cel mai mare depozit al co-
merţului. 

Apoi, cum transportul pe apă este mai ieftin 
şi chiar mai sigur decât cel terestru, implicând şi 
dezvoltarea unor activităţi colaterale (construcţie de 
nave, industrie textilă de profil, etc.). Anglia, prin 
libertatea de iniţiativă pe care o stimulează indi-
vidului, dezvoltă o reţea de canale navigabilă şi 
plătită, ceea ce stimulează interesul autorităţilor 
locale pentru buna lor întreţinere şi dezvoltare. 
« Nebunia » canalelor contabilizează în 1830 
aproape 6000 km. Provincia se racordează astfel şi 

ea comerţului maritim, după cum se realizează o mai bună legătură între 
marile oraşe şi capitală. 
 Se dezvoltă activităţile maritime de cabotaj, în care sînt angajaţi peste 
100 000 de marinari şi armatori, şi mai ales transportul transoceanic 
atlantic. 
 Dinamismul transporturilor, care favorizează circulaţia oamenilor şi a 
mărfurilor, este legat şi de al doilea pilon de susţinere a pieţei interne de 
schimb, şi anume : existenţa celui mai vast imperiu colonial care punea la 
îndemâna metropolei o piaţă externă de desfacere şi aprovizionare ce cu-
prinde colonii de pe trei continente. Anglia este insula care, prin econo-
mia pe care o dezvoltă, este legată atât de piaţa Europeană, cît mai ales 
se întoarce prioritar « cu faţa spre ocean », care devine esenţial în legă-
turile stabilite cu lumea. Faţada maritimă dobândeşte un rol « cheie » în 
îmbogăţirea societăţii engleze, porturile devenind spaţii privilegiate ale 
capitalizării. 

Într-un secol, producţia destinată exportului a crescut cu 450% 
pentru piaţa internă. După pierderea celor 13 colonii americane, India 
ocupa locul esenţial în expansiunea economiei engleze, ca sursă de 
materii prime şi piaţă de consum. Cu alte cuvinte, «Anglia are nevoie de 
toată lumea».  

Cazul englez: 
infrastructura  
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 Începând din 1830, revoluţia transporturilor este desăvârşită prin con-
strucţia unor reţele de cale ferată, şi de trecerea în transportul maritim de 
la veliere (clipper) la vaporul cu abur (steamer).  

6.5. Evoluţia căilor ferate în lume 
Reţeaua mondială de căi 

ferate 
1840/ 8845 km 1880/ 357 395 

km 
1900/ 749 793 

km 
Lungimea mondială în 
procente 

   

Europa (fără Rusia) 46,3% 37,9% 28,4% 
Marea Britanie 27% 7% 4% 
Franţa 4,7% 6,6% 4,9% 
Germania 6,2% 9,1% 6,9% 
Rusia 0,4% 5% 5,9% 
America de Nord 51,5% 45,5% 45,4% 
Asia - 3,2% 7,4% 
India - 5% 7,5% 
Japonia - 4,1% 5,3% 
Africa - 1,3%  
Australia - 2,1% 3,2% 
 

 Tot acest progres nu ar fi fost posibil dacă nu ar fi existat, din secolul 
al XVIII-lea, o industrie embrionară care să dezvolte o piaţă urbană. 
Susţinută de producţia manufacturieră (dispersată şi concentrată), pre-
industria engleză dinamizată de conjunctura economică schiţată face tre-
cerea de la domestic system, specific vechilor structuri ale sistemului, la 
factory system, care dispune şi de un mecanism de reglare al relaţiei piaţă-
fabricant, şi anume putting out system, ceea ce îi dă supleţe în adaptarea 
permanentă la cererea fluctuantă a consumului. Economia şi societatea 
preindustrială înfăţişează însă o lume încă fragilă, creşterea economică se 

6.4. Podul peste Severn, construit de A. Derby în 1779  
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face în “limitele posibilului”, deficienţele sistemului în construcţie antrenând 
crize de subzistenţă ca cel mai mare pericol al stabilităţii. 

În acest context se ridica problema necesităţii sporirii randamentelor 
celor două industrii tradiţionale şi esenţiale pentru elanul economiei engle-
ze : textilă şi metalurgică, domenii în care debutează o revoluţie tehnică. 
Cum? Prin invenţii şi inovaţii tehnice aduse utilajului deja existent care să 
servească interesului pentru creşterea productivităţii muncii şi consumului, 
şi să specializeze  forţa de muncă salarială. 
 În jurul anilor 1760-1780, “febra” mecanizării proceselor de fabricaţie 
prin ameliorarea tehnică, debutează în sectoarele cheie: industria textilă, 
care evidenţiază rolul bumbacului ca materie primă. Economia engleză 
începe să trăiască în “ritmul ciclurilor de prelucrare a regelui coton” (filat, 
ţesut). Multe din inovaţii se fac pe prototipuri tehnice deja existente (maşina 
de filat a lui J. Watt şi C. Paul, brevetată încă din 1738, dar care se 
difuzează greu într-o industrie tributară experienţei manuale). 

 
 În consecinţă, în Anglia, preţul înregistrat de bumbacul filat cunoaşte o 
spectaculoasă curbă descendentă. 

1786 38 shillings 
1790 30 
1795 19 
1800 9,5 
1805 7,10 
1807 6,9 
1829 3,2 

 

6.6. Cronologia evoluţiei industriei textile  
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 Iar supremaţia industriei bumbacului reflectată în numărul maşinilor de 
ţesut (mii) devine un proces de dimensiune mondială: 

 
În acelaşi timp, industria metalurgică, sub presiunea construcţiilor 

civile sau militare, înlocuieşte sursa tradiţională de energie (cărbunele de 
lemn) cu cărbunele de pământ (cocsul). Procedeul obţinerii fontei prin 
cocsificare a fost descoperit de fraţii Derby încă din 1709, dar nu va fi 
asimilat decât începând din 1735.”Regele” cărbune devine principala 
sursă de energie evidenţiată şi de creşterea producţiei de cărbune 
(milioane tone): 

An 1800 1850 1870 1900 
Lume 16 80 300 770 
Regatul Unit 10 50 107 230 
Franţa 1 5 13 33 
Germania 1 5 37 140 
SUA - - 33 245 

 
Progresele tehnice au favorizat un ansamblu de acumulări care au împins 
industria engleză în «era maşinismului» şi a producţiei de fabrică, în care, 
folosind forţa aburului transformată în energie mecanică a devenit mai 
puţin tributară îndemânării şi abilităţii manuale a lucrătorului, cît randa-
mentului maşinii care prelungeşte mina lucrătorului. Se naşte astfel o 
nouă lume, cea a “lucrătorilor din fier”. O dată cu aceasta, Anglia a 
înfăptuit “esenţialul” primei faze a revoluţiei industriale, ceea ce I-a 
permis, prin demarajul precoce din anii 1780-1800, “să-şi ia zborul”, 
devenind în scurt timp “leadership”-ul european al economiei moderne. 
Anglia devine astfel “uzina lumii”. 

În faţa « Angliei verzi », structurată de-a lungul istoriei pe econo-
mia agrară, se află acum « Anglia neagră », din Midlands până în 
Lancashire, în jurul oraşului industrial Manchester şi până în Scoţia cen-
trală, iar în sud până în Tara Galilor.  

6.7. O ţesătorie din Anglia (1735); de notat personalul feminin supravegheat de un şef de atelier 
(foreman) bărbat  
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 Revoluţia industrială cunoaşte, începând cu anii 1820 până spre 1880 
–  continuând pentru unele state şi după 1900 – o extensie geografică. 
Ea pătrunde timid pe continent fiind în mare măsură condiţionată de 
evenimentele politice care antrenează ţările europene (inclusiv opţiunile 
lor pentru un sistem politic liberal sînt influenţate de opţiunea pentru 
modernizarea economiei). 
 Franţa napoleoniană, Belgia, spaţiul renan sînt primele zone atinse de 
revoluţia industrială, apoi Europa de nord. Se constituie astfel un ansam-
blu, nu neapărat omogen, de state europene industrializate modern, care 
în linii mari urmează « traseul englez » specific celor două faze evolutive 
ale revoluţiei industriale şi care încep să se distingă profund de restul 
continentului şi al lumii.  

 
 

 
 

6.9. Două ipostaze ale expansiunii industrializării – construirea Transsiberianului în Rusia şi uzinele 
Ford din Statele Unite  

 

6.8. Mină de cărbune din Staffordshire (mijlocul sec. al XIX-lea)  
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 Test de autoevaluare 6.2.  
Care credeţi că au fost efectele în plan comercial şi politic al ritmurilor diferite de industria-
lizare? Formulaţi un răspuns în maximum parte fraze. Utilizaţi spaţiul de mai jos pentru 
răspuns.  
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 112. 
 
6.4. Concluzii  

  Deci, revoluţia industrială, pe lângă « motor » al progresului şi 
factor al modernizării, generează noi subdezvoltări, acutizîndu-le pe cele 
de natură istorică. Continentul european îşi dezvăluie şi el, mult mai bine, 
în secolul al XIX-lea, diversităţile şi ritmurile inegale ale modernizării.  
• Revoluţia industrială, pe lângă dinamizarea industriilor preexistente, asi-
gură cadrul apariţiei şi dezvoltării a noi industrii (chimice, construcţiei de 
automobile, farmaceutice, « explozia » industriei constructoare de maşini, 
etc.). 
• Revoluţionează metodele de producţie şi de organizare a muncii (stan-
dardizarea) ; 

6.10. Etapele expansiunii noii economii  

 

Revoluţia indus-
trială: plusuri şi 
minusuri  
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• Creează noi locuri de muncă, dar şi şomaj ; 
• Impun o specializare riguroasă a forţei de muncă (o pregătire a ei, se-
pararea cadrelor cu responsabilităţi tehnice de cele care lucrează direct 
în producţie) ; 
• Impune o disciplină a muncii (schimbarea mentalităţilor) ; 
• Este o consumatoare « vorace » de capital, care trebuie produs prin 
diversificarea surselor.  
       Bulversând economiile tradiţionale prin ruperea de vechile structuri şi 
construind un nou tip de economie şi de civilizaţie, revoluţia industrială ru-
pe din izolare sau « somnolenţă » ţări, continente. Elanul industrial este 
marcat în mod decisiv de « marea depresiune din anii 1873-1896. Cu ex-
cepţia Angliei, unde gradual, începând cu 1846 se impune în relaţiile eco-
nomice, politica liberului schimb ca o consecinţă a politicii interne non-
intervenţioniste a statului în economie şi a respectării principiilor liberale 
conform sintagmei “Statul nu trebuie să fie nici antreprenor, nici producă-
tor”, toate celelalte state europene (inclusiv Franţa, al doilea stat euro-
pean care trecuse în 1860 la liber-schimbism prin semnarea tratatului 
economic cu Anglia) au revenit la politici drastice protecţioniste. În acest 
context se impune o nouă fază a industrialismului : cea susţinută de alte 
surse de energie, petrolul şi electricitatea. 

 
6.5. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de 
verificare 6 
 
Testul 6.1.  
Existenţa căilor maritime de comunicare; extinderea spre sistemul colonial şi restul lumii; 
revoluţiile burgheze; urbanizarea mai timpurie; modificări de mentalitate (pornite din 
morala protestantă şi din schimbările sociale).  
Testul 6.2.  
A creat o ierarhie a marilor puteri, a dus la monopolul unor state asupra relaţiilor 
comerciale, a impus un sistem monetar bazat pe lira engleză, a slăbit o serie de state, 
incapabile să facă faţă schimbărilor. 
Lucrarea de verificare 6 
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. daca este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Pe baza bibliografiei, a textului de mai sus şi a informaţiilor din unitatea de învăţare 
anterioară alcătuiţi un eseu de două pagini cu privire la schimbarea modului de 
viaţă urban ca urmare a revoluţiei industriale. Punctele eseului trebuie să fie 
următoarele: viaţa urbană medievală, schimbările de mentalitate de la începuturile 
epocii moderne, impactul Reformei şi al revoluţiilor din secolele XVII-XVIII, impactul 
revoluţiei industriale, schimbarea rolurilor sociale.  
Evaluarea va ţine cont de: claritatea limbajului, atingerea tuturor punctelor prevăzute, 
utilizarea bibliografiei suplimentare, utilizarea de surse primare suplimentare.  
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Unitatea de învăţare Nr. 7 
 
DIVERSITATEA SOCIETĂŢILOR EUROPENE (LUMEA URBANĂ, LUMEA 
RURALĂ)  
 
 
Cuprins  
 
7.1. Obiectivele unităţii………………………………………………………………………. 114
7.2. Schimbări economice…………………………………………………………………… 114
7.3. Burghezia – mod de viaţă………………………………………………………………. 119
7.4. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de verificare 7…. 127
7.5. Bibliografia……………………………………………………………………………….. 128
 
7.1. Obiective  

• Familiarizarea cu schimbările sociale şi de mod de viaţă din secolul al XIX-lea  
• Identificarea trăsăturilor fundamentale ale societăţii burgheze europene în 

secolul XIX 
• Redactarea unui eseu nestructurat cu tematică socială 

 
7.2. Schimbări economice  
 

O nouă lume a producţiei  
        De la debutul său, revoluţia industrială a transformat producţia prin 
inovaţiile şi invenţiile tehnice. De la micile inovaţii ale artizanilor şi „brico-
leurilor” izolaţi, care au determinat un „lanţ” al micilor progrese, se ajunge 
la cercetări laborioase efectuate în laboratoare specializate în care sunt 
asimilate progresele ştiinţei. Adesea modeste, descoperirile acumulate şi 
experimentate vor produce progresiv bulversări ale metodelor procesului 
productiv. Tehnologia, devine astfel începând cu a doua jumătate a seco-
lului al XIX-lea, tot mai legată de elanul impresionant al progresului gene-
ral al randamentelor. Prin concentrarea tehnică şi regruparea ansamblului 
activităţilor cu caracter continuu în acelaşi loc, uzina devine simbolul re-
voluţiei, iar maşina „asasina” locurilor de muncă. 
 
Vârsta de aur a creşterii economice (1850 – 1873)  
         După energia motrice dominantă a cărbunelui ca sursă primară a 
mecanizării, creşterea economică este impulsionată de petrol şi de „zâna 
electricitate” – forţa hidraulică şi generatorul de curent electric – (huila al-
bă), contribuind astfel la diversificarea industriilor, lărgirea gamei de pro-
duse şi extinderea pieţei de desfacere şi consum.  
RIVALITĂŢILE COMERCIALE vor schimba opticile şi politicile economice 
ale statelor. ASTFEL: mult timp tributare politicilor mercantilismului al 
cărui scop consta în tezaurizarea aurului, cumpărând cât mai puţin din 
afară şi vânzând cât mai mult (balanţă activă) prin promovarea 
protecţionismului vamal se trece la politica liberului schimb care 
aboleşte taxele protecţioniste. 

Între 1848-1860, state precum, statele germane, grupate în jurul 
Prusiei, cele scandinave, Italia, Spania, Portugalia, Ţările de Jos, Franţa 
se angajează cu mai multă sau mai puţină prudenţă pe drumul deschis 

Rivalităţile 
economice 



Diversitatea societăţilor europene (lumea urbană, lumea rurală) 
 

Proiectul pentru Învăţământul Rural  115 

de Anglia care în 1846 suspendă legea cerealelor „Corn Law” (1815) şi 
actele de navigaţie (1651, 1659) intrând în „era liberului schimb”.  

Libertatea schimburilor economice şi prosperitatea sunt efemere, 
renunţându-se la ea în contextul crizei anilor 1873/96. Singurul stat care 
a rămas fidel liberalismului (teoretizat de A.Smith, D.Ricardo – ca teore-
ticieni şi „şcoala economică” de la Manchester condusă de industriaşul 
R.Cobden) rămâne Marea Britanie. 

FOAMEA DE CAPITAL însoţeşte pretutindeni revoluţia industrială. 
Iniţial capitalurile de care au nevoie sunt modeste. Economiile unui arti-
zan sau negustor pentru a întreprinde activităţi cu profil productiv indus-
trial sunt suficiente. Aşa au debutat „dinastiile” de patroni de origine so-
cială foarte modestă Schneider, plugari în Mosella, De Wendel care în 
1782 împreună cu încă un asociat şi trei finanţatori debutează în industria 
siderurgică, Seillièrre – moştenitorul unei familii de ţesători şi negustori – 
se lansează în activităţi financiare, A.Krupp, provenit dintr-un mediu de 
artizani, debutează la Essen, având în 1832 numai nouă muncitori sau R. 
Owen, angajat iniţial la un postăvar din Manchester, se instalează cu un 
capital de 600 lire sterline lângă Sheffield.  

 
AŞADAR, debutul industrialismului este legat de capitalurile prove-

nite din comerţ, negustorie sau rar din profiturile comerţului colonial. 
 

Evoluţia întreprinderilor şi băncilor  
        MAŞINISMUL impune rapid asocierea capitalurilor, iar întreprinderile 
individuale, adesea de „talie familială” care se autofinanţează, sunt sur-
clasate de societăţi anonime – rezultat al concentrării tehnicii şi 
capitalurilor. 
• capitalurile private sunt provenite din economii, sunt investite sub formă 
de acţiuni care aduc beneficii sub forma dividendelor. Acţionarii unei 
întreprinderi (au responsabilităţi limitate în funcţie de numărul de acţiuni 
deţinute) pot fi membrii aleşi ai consiliilor de administraţie în calitate de 
coproprietari şi participă la adunările anuale generale. 
• întreprinderile se pot lansa în împrumuturi publice sub forma de 
obligaţii care aduc dobânzi anuale, dar nu dau posesorului nici un drept 
de gestiune asupra gestiunii întreprinderii. 
TOATE aceste surse de obţinere a capitalului industrial, impulsionează 
BURSELE DE VALORI (plasarea capitalului în investiţii cât mai 
avantajoase, în funcţie de cerere şi ofertă, şi cu un beneficiu cât mai 
mare). Devin barometre ale climatului economic. Oscilaţiile de la bursă, 
cursul „titlurilor” bursiere influenţând mediile de afaceri. 
 ASCENSIUNEA BAMCARĂ: Iniţial, băncile sunt predominant 
proprietatea unei familii care nu au contact cu publicul ci numai 
raporturi cu : regii, guvernele, marii negustori. Funcţiile lor sunt legate de 
acordarea de împrumuturi puterilor publice sau de a finanţa comerţul.  
Tradiţional sunt clasate în „banca evreiască” (Rothschild, Dreyfus), 
„banca protestantă” (Hottihguer, Schlumberger). 
La jumătatea secolului al XIV-lea se naşte un nou sistem bancar: 
SOCIETĂŢILE ANONIME PE ACŢIUNI care în Anglia se numesc Joint 
Stock Banks. 
Băncile se vor specializa : 

Limitele liberului 
schimb 

Începuturile 
modeste ale 
marilor firme 

Crearea struc-
turilor de finan-
ţare şi capita-
lizare: băncile 
moderne 
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• bănci de depozit – societăţi pe acţiuni care acceptă depunerile per-
soanelor particulare, cu sucursale în teritoriu – care vor acorda şi credite 
pe termen scurt (mai ales comercial); 
• bănci de afaceri – investesc pe termen lung în întreprinderi, cumpără 
acţiuni etc.  

 
 

        Rapid se va produce în cadrul sistemului bancar fenomenul de con-
centrare care asigura capitalului soliditate. PROCESUL CONCENTRĂRII 
scoate la suprafaţă câteva grupuri industriale în fiecare ramură de pro-
ducţie sau în domeniul financiar bancar. Această „mişcare” se explică 
prin: 
• concurenţa care elimina de pe piaţă pe cei mai slabi; 
• constrângerile tehnice şi financiare; 
• conjunctura economică (creşteri economice marcate de succesiuni de 
faze expansiune-depresiune).  
 
Începând cu 1850, ciclurile economice sunt punctate de crize generate de 
sistem, cu caracter de subproducţie sau supraproducţie, ceea ce influen-
ţează preţul produselor şi viaţa cotidiană. 
Depresiunea economică din anii 1873 – 1880 amorsează, însă, a doua 
fază a revoluţiei industriale. 
 
 
 
 

Figura 7.1.  
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Transformări ale societăţii.  
 
O lume nouă a mentalităţilor şi comportamentelor 

Până în anii 60-70 ai secolului al XIX-lea, revoluţia industrială a mo-
dificat în mică măsură organizarea lumii rurale. Cea mai mare parte a ţă-
rilor europene rămân tributare marilor proprietăţi funciare. În consecinţă, 
în cadrul ţesutului social se înregistrează un recul relativ al nobilimii deşi 
EVENIMENTELE POLITICE şi transformările economice îi ameninţa bo-
găţia: comerţul, industria, finanţele devenind şi ele surse concurente de 
capitalizare.  
Astfel: 
• în Anglia: 80% din proprietăţi aparţin aristocraţiei sau nobilimii de pro-
vincie (gentry, aproximativ 7000 de persoane); 
• în Rusia: peste 90% din pământ aparţine nobilimii care menţine depen-
denţa ţăranilor pe domeniile lor (1861); 
• în Prusia: proprietăţile nobiliare la est de Elba aparţin junkerilor; 
• în Franţa: un caz special: Revoluţia şi Imperiul napoleonian au 
deposedat-o de privilegii, iar pământurile confiscate de Stat au fost vân-
dute sub forma „bunurilor naţionale”. Lipsită de resurse, o bună parte a ei 
a emigrat. Abolirea dreptului primului născut, împărţirile succesorale, 
creşterea populaţiei rurale au contribuit la fărâmiţarea proprietăţii: între 
1742-1842 numărul proprietarilor a crescut de la 6,9 la 8,4 milioane DAR 
90% din proprietăţi au mai puţin de 5 ha. 

 

 

Figura 7.2.  

Problema pro-
prietăţii funciare 
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Evoluţiile economice îi sunt în general nefaste nobilimii. Prizoniera 
propriilor valori îşi păstrează poziţia cheie în societate, DAR EZITĂ să se 
convertească la afaceri ceea ce o condamnă la un DECLIN INEGAL. 
        Dacă în Anglia, aristocraţia este compatibilă cu ideea de progres, 
antrenându-se în iniţiative care promovează agronomia, activităţile mi-
niere sau metalurgice, găsindu-le compatibile cu rangul şi tradiţiile locale 
(votul censitar o privilegiază, de asemenea autonomiile administrative lo-
cale), ea rămânând o prezenţă activă în adunări (parlament, administra-
ţie locală) integrându-se structurilor capitaliste: consilii de administraţie, 
City etc în Franţa, nobilimea furnizează în anii Restauraţiei (1815-1830) 
peste jumătate din deputaţii Adunării Naţionale (34% în 1871, 23 în 
1893). Tot din rândurile ei se recrutează diplomaţii, înalta administraţie de 
stat, magistraţii, cadrele superioare ale armatei. MODUL său de VIAŢĂ 
rămâne pretutindeni un MODEL şi un punct de referinţă chiar dacă în 
situaţii limită acceptă mezalianţele, dar cu familii burgheze bogate din 
rândul mediului de afaceri. RĂMÂNE ÎNSĂ arbitra eleganţei, a bunelor 
maniere, dă tonul vieţii mondene. Trecutul, titlurile, blazoanele sunt 
repere sociale şi morale. RÂNDURILE SALE se înnoiesc prin cumpă-
rarea de titluri de către burghezii industriali foarte bogaţi. Astfel: 35% din 
noii pairi din anii 1826 – 1914 provin din rândurile bancherilor sau din 
căsătoriile de afaceri. Elitele noi economice fuzionează deci cu vechile 
elite. 

UN ELEMENT NOU: moştenitoarele familiilor bogate americane 
încep să se căsătorească cu moştenitorii vechilor familii nobiliare euro-
pene ai căror descendenţi au titluri de prinţi, duci, conţi, aducându-şi 
zestrea în dolari. AŞADAR banul (bogăţia) îşi consolidează rolul de sursă 
a consideraţiei sociale.  

 Test de autoevaluare 7.1.  
Care este diferenţa dintre reacţia aristocraţiei britanice şi a celei franceze la schimbare? 
Care poate fi principala cauză? Foloseşte spaţiul de mai jos pentru a formula un răspuns.  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 127. 
 

 
 

7.3. “Cu bicicleta în Bois de Boulogne”, tablou de J. Beraud (1900)  

 

Modificări la 
nivelul 
aristocraţiei 



Diversitatea societăţilor europene (lumea urbană, lumea rurală) 
 

Proiectul pentru Învăţământul Rural  119 

7.3. Burghezia, mod de viaţă şi de afirmare  
 

Aventura industrială, creşterea economică, marele comerţ maritim şi 
oceanic şi urbanizarea – toate oferă cadrul unor oportunităţi de îmbo-
găţire rapidă prin competenţă şi spirit întreprinzător. 
        Familiile de armatori, de negustori, de bancheri, de întreprin-
zători industriali, în transporturi etc. au cunoscut ascensiunea socială. 
Spiritul lui „savoir faire” sau cel de „self made men” a creat noi dinastii 
sau le-a consolidat pe cele vechi. Imensele profituri create de marea 
industrie mai ales i-au creat pe „stăpânii forjelor” Krupp, Thyssen, 
Schneider, de Wendel, Carnagie; pe patronii industriei textile Cobden sau 
Prouvost, pe „stăpânul” şinelor ferate europene Talabot sau Venderbilt şi 
Gould (S.U.A.), pe „pionierii” industriei chimice Solvay (Belgia) şi 
Kuhlmann (Franţa) sau bancheri precum Hottinguer, Mallet, Laffitte în 
Franţa şi Rothschild în „toată Europa”, sau Morgan (S.U.A.). 
        MOBILITATEA SOCIALĂ permite ascensiunea ca în timp de două, 
trei generaţii să faci saltul de la condiţia de salariat la cea de patron. 
Badin, de exemplu, muncitor filator, devine în 12 ani proprietarul (1850) 
unei mici întreprinderi, în 1880 este consilier cantonal şi patronul unei 
întreprinderi textile la Rouen cu capacitate de 30000 de broche (fusuri). 
Barthilemy Delfassieux, ucenic într-o sticlărie, inventează roata de fier 
pentru matriţat care împreună cu ciocanul pneumatic îi furnizează tehnica 
ştanţării căilor ferate. Bosch şi Daineler au fost tehnicieni înainte de a de-
veni patroni. Reuşita de self made men, rămâne totuşi o specificitate a 
sistemului capitalist american. 
Rândurile burgheziei cresc şi prin noile elite intelectuale formate în Uni-
versităţi, Politehnici sau Institute mecanice şi Şcoli de mine, care pătrund 
până în mediile patronale (Eiffel, Poulenc, Michelin). Instrucţia secundară 
şi cea superioară rămân un monopol al burgheziei. 

PRIN URMARE: burghezia secolului al XIX-lea rămâne strâns legată 
de activităţile productive specifice mediului URBAN care ia amploare fără 
precedent: dacă mai puţin de 2% dintre europeni locuiau în 1815 în oraşe 
(21 de oraşe cu peste 100000 locuitori) la sfârşitul secolului existau 6 
aglomerări urbane (oraş şi periferie) cu peste 1 milion de locuitori, 55 cu 
peste 250000 şi 180 cu peste 100000. 

Explozia urbană, adesea opera diferenţiat şi anarhic în funcţie de 
tradiţii şi particularităţi naţionale. 

 
PONDEREA POPULAŢIEI URBANE ÎN ANSAMBLUL POPULAŢIEI 

(milioane locuitori) 
 

 
ANUL 

       ŢARA                     POPULAŢIA  
POPULAŢIA 
           TOTALĂ    URBANĂ 

 
 1851 

Franţa                           35.700.000                            25,5% 
Marea Britanie             27.900.000                             52,2% 
Rusia                            55.000.000                              7,8% 
S.U.A.                          17.000.000                            10.8% 

 
 

 

Mobilitatea socia-
lă a burgheziei – 
exemple de 
succes 
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În Franţa: la jumătatea secolului, 40% dintre francezi trăiau în centre 
ce depăşeau 2000 de locuitori faţă de 15% la 1815. Creştere demografi-
că şi urbană cunoaşte şi Parisul (de la 700000 la 2900000) iar împreună 
cu periferia ajunge la 4 milioane. Creştere spectaculoasă la Marsillia şi 
Lyon (de la 100.000 la 550.000 şi respectiv 500.000). 

Cea mai spectaculoasă creştere se înregistrează în Anglia (21 de 
oraşe cu peste 100.000 de locuitori) dar şi în Germania. 

 
 
 
 
 
 
 

7.4. “Viaţă cotidiană pariziană”, caricatură de Laville (către 1850)  
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Cumul de bogăţie şi putere  
 

ÎN ACEST MEDIU: burghezia deţine o triplă putere: 
• liberalismul care reduce aproape la simbol intervenţia Statului precum şi 
lipsa unei legislaţii sociale ÎI CONFEREA O PUTERE ECONOMICĂ fără 
rival, limitată numai de regulile pieţei (concurenţa şi conjunctura). De ase-
menea fenomenul de concentrare a întreprinderilor şi funcţiile adminis-
trative deţinute îi accentuează puterea oligarhică; 
• deşi votul universal câştigă teren, burghezia controlează şi PUTEREA 
POLITICĂ – furnizează reprezentanţii parlamentelor şi guvernelor; 
• deţine şi PUTEREA INTELECTUALĂ, monopolizând diplomele univer-
sitare, controlând presa şi editurile, şi tot ce ţine de influenţarea opiniei 
publice şi forme de sociabilitate. 
        Conştientă de reuşita parcursului său datorat propriilor merite, seve-
ră în principii, cu moravuri austere, economicoasă, muncitoare, cu spirit 
întreprinzător, ea NU DEGAJĂ COMPORTAMENTAL ostentativitatea 
puterii sale. Îşi construieşte case confortabile, luxoase, are în serviciul 
domestic servitori, deţin reşedinţe secundare, frecventează teatrele, 
opera, balurile dar îşi educă cu atenţie copii în cultul muncii şi respectului 
pentru ban, urmăreşte asigurarea unui parcurs riguros al descendenţelor, 
este grijulie cu alianţele matrimoniale care trebuie să întărească şi să 
sporească patrimoniul familial. SCRUPULOASĂ ÎŞI URMĂREŞTE INTE-
RESUL desconsiderându-i pe cei ce nu fac parte din „lumea ei” deşi se 
lansează în acţiuni filantropice. 
Burghezia nu este un corp social omogen, iar „traseul” şi evoluţiile sem-
nalate sunt specifice la modul general dar inegal răspândite. Ponderea 
socială a ei diferă, uneori chiar la modul spectaculos de la o ţară la alta.  
 
 
Forţe sociale aflate în creştere: efectivele muncitoreşti ca o carac-
teristică a societăţii industriale  
 
        Dacă prima generaţie de muncitori rămâne strâns legată de tradiţiile 
lumii rurale încetul cu încetul se stabilesc în mediul urban trăind în ritmul 
impus de munca în fabrică. 
• peste 8 milioane la sfârşitul secolului în Germania şi Anglia (40% din 
populaţia activă);  
• peste 6 milioane în Franţa 
        Structura pe sexe a forţei de muncă relevă faptul că femeile, deşi 
sunt o minoritate (1/3 din efective) sunt majoritare ca lucrătoare în indus-
tria textilă, confecţii, în timp ce mâna de lucru masculină este majoritară 
în metalurgie, minerit, în general în industriile grele 
        Copiii şi adolescenţii sunt o prezenţă foarte răspândită în primele 
decenii ale revoluţiei industriale, numărul lor scăzând numai odată cu ela-
borarea legilor de reglementare a condiţiilor de muncă. 
        PROGRESUL TEHNIC accentuează diversitate acestui grup social 
care treptat devine prin specific şi nevoi o nouă clasă: PROLETARIATUL. 
        Sursele lui: 
• foştii artizani calificaţi, beneficiarii unor practici lucrative îndelungate vor 
da naştere unei aristocraţii din rândul cărora se vor recruta militanţii;  
• muncitorii rurali la domiciliu alimentează industriile devenind dependenţi 
de fabricant şi plătiţi modest; 

Muncitorimea 
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• fabricile şi uzinele (marea industrie) multiplică numărul muncitorilor 
calificaţi care stăpânesc tehnicile şi impun adâncirea diviziunii muncii – 
sunt în serviciul maşinii; 
• muncitori necalificaţi, prestează muncile auxiliare, adesea dure, 
periculoasa şi prost plătite. 

 

 
 
        Mâna de lucru este DIFERENŢIAT PLĂTITĂ după nivelul calificării,  
după cum funcţionează discriminările de sex şi vârstă. DURATA ZILEI 
DE MUNCĂ rămâne un aspect la fel de dureros (15-16 ore) ca şi şomajul 
şi condiţiile în general de muncă. Regulamentele interne de fabrică pena-
lizează şi impun o disciplină riguroasă, transformând adesea fabrica într-
un mediu detestat. La toate acestea se adaugă dificultăţile vieţii cotidiene: 
un consum redus la minimul necesar (pâinea aliment de bază, carnea, 
fructele, legumele rămân greu accesibile); condiţii insalubre de locuit, 
suprapopulate şi în general în cartiere mărginaşe 
   
      Consecinţele cele mai dramatice sunt bolile profesionale, maladiile 
epidemice, alcoolismul, prostituţia, cerşetoria, abandonul copiilor şi 
mortalitatea ridicată. ACESTE ASPECTE VOR RIDICA GUVERNĂ-
MÂNTULUI PROBLEME DE LEGISLAŢIE SOCIALĂ. 

7.5., 7.6. Două forme ale protestului – social-democraţia şi mişcarea sufragetelor (militante pentru 
drepturile femeilor)  
8.5. Socialdemocraţii germani la Congresul de la 
Gotha (1875); la mijloc, August Bebel 
 

8.6. Demonstraţie a sufragetelor în Londra 
(ilustraţie din “Le Petit Journal” 1908) 
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O lume de profesiuni foarte diversă   Un evantai social cu aspiraţii şi 
comportamente burgheze se inter-pune între populaţia rurală aflată în 
recul, marea burghezie şi proletariatul muncitor. Ea se compune din: 
• profesiunile liberale care se bucură de o mare influenţă socială ce o 
conduce spre cariere politice: avocaţi, notari, medici (deja în număr de 
peste 20.000 în Anglia şi Franţa); 
• inginerii formează o categorie aparte fiind în general salariaţi; 
• jurnaliştii au o mare influenţă în societate; 
• funcţionarii băncilor poştei, institutorii, profesorii, angajaţii administraţiei 
publice, tehnicienii, angajaţii din sfera serviciilor; 
• micii rentieri, micii proprietari industriali, comercianţii, artizanii şi antre-
prenorii individuali, rentierii 
        Limitele acestei clase mijlocii sunt fluctuante – ca statut economic şi 
condiţie socială, iar veniturile de care dispun sunt ierarhizate, asigurându-
le perspective diferenţiate. În general, sunt asimilaţi noţiunii de burghezie 
mijlocie şi mică, iar comportamentul sau este ghidat şi animat de câteva 
idei şi principii reper: neîncredere în păturile populare considerate drept 
periculoase, idealul muncii şi al proprietăţii, ordinii, respectării libertăţilor 
civice. Deci, idei de tradiţie liberală care o vor orienta politic spre partide 
progresiste (în ţări cu regimuri parlamentar constituţionale) sau către for-
maţiuni radical extremiste (în ţări cu regimuri politice autoritare, fără astfel 
de tradiţii). 
        SUB INFLUENŢA acestor schimbări de natură economică şi socială 
aristocraţia funciară îşi pierde încetul cu încetul forţa economică şi politică 
în profitul ascensiunii burgheziei. 
 Cum revoluţia industrială nu este un fenomen cu o extindere liniară şi 
sincronă, industrializarea tardivă determină modernizări şi evoluţii 
limitate, fragile şi contradictorii ca efecte, DECI DEZVOLTĂRI INEGALE.  

Meseriile liberale 
şi pătura de 
mijloc 

7.7. Cartier muncitoresc din Hamburg pe la 1900; 
Casele sunt cele construite în evul mediu 
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Figura 7.8.  

 

Figura 7.9.  
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Modul de viaţă burghez 
 
        O burghezie „dominantă”, din ce în ce mai sigură pe ea, animată de 
valori comune. În primul rând, este corpul social care pare beneficiarul di-
rect al mutaţiilor industriale. În timp ce aristocraţia încă joacă un rol în 
Anglia, Germania, Rusia, burghezia nu deţine încă în exclusivitate pu-
terea economică, iar pe cea politică trebuie să o împartă. Ea este 
eterogenă: bogăţia, activităţile prestate  diferenţiază pe burghezi unii de 
ceilalţi. Profesiunea îi departajează, putând constitui un criteriu de ierarhi-
zare  în interiorul corpului social. Lenevia este străină burghezului, după 
cum cei ce trăiesc din rentă sunt puţin numeroşi. La fel şi marii patroni 
sau proprietari de mari magazine şi bănci. Proprietarii unei fabrici de talie 
mijlocie sau a unei bănci provinciale sunt notabilii locali, iar la limita cu 
categoriile populare sunt buticarii, modistele, o parte a salariaţilor. 
Inginerii, directorii de bănci fac parte din burghezia mijlocie. Înalţii funcţio-
nari publici, profesiunile liberale sunt în plină ascensiune, inclusiv au in-
fluenţă în plan politic unde fac carieră: în Anglia (1870) sunt 15.000 de 
medici, 12.000 de notari, 2.000 de oameni de litere şi jurnalişti. Micii an-
gajatori „gulerele albe”, salariaţii sectorului public şi privat formează mica 
burghezie  
        ASCENSIUNEA BURGHEZIEI , deşi există teoretic şanse egale, nu 
este nici uşoară, nici liniară. Reuşita este posibilă, dar în anumite limite a-
le mobilităţii sociale. De ex. fiul unui ţăran poate aspira şi deveni cel mult 
institutor. Abia fiul său poate ajunge inginer, medic, jurist etc. Sunt şi ex-
cepţii care pot sări peste etape, dar rare. Chiar şi în S.U.A, ¾ din mun-
citori sunt copii de muncitor. În general, mediile sociale se reproduc. 
DAR, reversul: decăderea socială a burgheziei devine tot mai rară, semn 
că se stabilizează din punctul de vedere al capitalului deţinut (disponibil). 
 MOD DE VIAŢĂ: deşi ierarhizată, împărtăşeşte aceleaşi practici 
sociale şi valori comune: 
• se fereşte de a fi VULGARĂ, sau de a se confunda prin comportament 
cu oamenii de rând; este grijulie faţă de respectarea regulilor vieţii coti-
diene; investeşte într-o vestimentaţie care să-i arate rangul social: guler 
scrobit, pălărie obligatorie (ambele sexe), şaluri şi fulare de caşmir;  
• investeşte în locuinţe, care devin un reper al apartenenţei la un rang 
sau altul social: marea burgheziei în case particulare cu grădină, burghe-
zia mijlocie în apartamente; mobilierul face şi el distincţia, mai ales cel din 
saloane. Domină gustul pentru mobila stil Louis XV, tapiserii, draperii gre-
le din catifea; argintăria este indispensabilă; prezenţa servitorilor, vale-
ţilor, doicilor, bonelor este obligatorie. Ei sunt plătiţi pentru serviciile lor şi 
cazaţi fie în subsolul casei (Anglia), fie la mansardă (Franţa); hrana ocu-
pă de asemenea  un loc deosebit în cotidianul burghez. Bucătăria „bur-
gheză”, supraabundentă în carne, brânzeturi şi dulciuri o întâlneşti fie în 
restaurantele frecventate pentru „supeu” ca semn al reuşitei sociale, fie în 
familie. Masa devine un adevărat ritual pentru familie. Timpul liber în-
seamnă frecventarea balurilor, teatrului, operei, curselor de cai, plimbă-
rilor pe marile bulevarde, grădini publice şi practicarea sporturilor (tenis 
de câmp, călărie, tirul cu arcul, alpinism) şi a „termalismului”, vacanţe la 
mare, munte (după 1860) staţiuni termale (Baden-Baden, Spa, Biarritz 
sau Karlovy-Vary). Iarna frecventează Coasta de Azur. Multe din aceste 
plăceri au fost mai întâi practicate de englezi! Iar din 1843 au început şi 

Ierarhiile din 
interiorul bur-
gheziei 

Comportamente 
din sfera publică 
şi privată 
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îmbarcările pentru călătorii organizate de agenţii specializate spre Orient 
(Grecia şi Egipt)  
        Burghezia pune totuşi pe primul plan şi la modul serios afacerile, 
probitatea, economisirea, dar şi moravurile severe:  
• inegalităţile sociale i se par normale, fiind vorba de valorizarea şanselor;  
• practică filantropia, încurajând studiile copiilor merituoşi: apar după mo-
delul american fundaţiile;  
• viaţa de familie este un ideal şi o valoare pe care o conservă cu sfin-
ţenie ca şi apartenenţa la religie. Familia se reduce la cuplu şi copii. 
Pentru a evita fragmentarea averii, numărul copiilor moştenitori nu este 
mare. Căsătoria înseamnă „alianţa bogăţiilor” şi întărirea poziţiei sociale 
(dota fetelor). La mijlocul secolului, căsătoriile se contactează după apar-
tenenţa la acelaşi mediu social;  
• într-o familie burgheză d-na nu lucrează, este stăpâna casei şi mamă, 
administrează bugetul, educă şi supraveghează educaţia copiilor. Rar o 
celibatară poate să se ocupe de administrarea averii, ceea ce în schimb 
este permis văduvelor.  

 

 Test de autoevaluare 7.2.  
Analizaţi ilustraţia 8.4. de la pagina 7 şi identificaţi diferitele categorii sociale prezentate. 
Care comportamente menţionate în text credeţi că sunt ilustrate de către Laville? Folosiţi 
spaţiul de mai jos pentru a formula răspunsul.  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 127.  
 

Figura 7.10  
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7.4. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de 
verificare 7 
 
 
Testul 7.1. 
Aristocraţia britanică are o tradiţie mai lungă de implicare în economic. Serviciul colonial, 
dar şi susţinerea de către monarhie a iniţiativelor economice au contribuit la eliminarea 
stigmatului de “burgheză” pentru activităţile productive. 
 
Testul 7.2.  
Burghezie mică şi mijlocie, liberi profesionişti (pictori, scriitori), servitori. O bună parte a 
personajelor sunt îmbrăcate asemănător, mascând diferenţele exterioare dintre burghezi. 
Este evident efortul de utilizare a elementelor care indică statutul social (prin atribute 
economice).  
 
Lucrare de verificare 7  
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. daca este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
Pe baza bibliografiei, a textului de mai sus şi a informaţiilor din unitatea de învăţare 
alcătuiţi un eseu liber de două pagini cu privire la schimbarea modului de viaţă al 
burgheziei de la sfârşitul secolului al XVIII-lea la începutul secolului XX.  
Evaluarea va ţine cont de: claritatea limbajului, utilizarea bibliografiei suplimentare, 
utilizarea de surse primare suplimentare.  
 
 

7.11. Burghezia descoperă obiectul secolului – automobilul 
(“Cursa”, desen din “L’Illustration”, 1901)  
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Unitatea de învăţare Nr. 8 
 
DIVERSITATEA REGIMURILOR POLITICE. REGIMURI POLITICE 
AUTORITARE: IMPERIUL RUS  
 
 
 
Cuprins 
 
8.1. Obiectivele unităţii………………………………………………………………………. 129
8.2. Context istoric……………………………………………………………………………. 129
8.3. Schimbări sociale şi economice……………………………………………………….. 133
8.4. Limitele schimbării………………………………………………………………………. 134
8.5. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de verificare 8…. 139
8.6. Bibliografie……………………………………………………………………………….. 139
 
8.1. Obiective  
Familiarizarea cu principalele caracteristici ale societăţii ruse în secolul al XIX-lea  
Analiza cauzelor care marchează evoluţia statului rus în secolul al XIX-lea.  
Analiza de surse vizuale.  
 
8.2. Context istoric  
 

Harta politică europeană în secolul al XIX lea cunoaşte o mare diversitate 
a regimurilor politice. Varietatea lor este rezultatul  
 
• moştenirii politice a Revoluţiei franceze şi a principiilor pe care aceasta 
le-a pus în practică prin intermediul Declaraţiei drepturilor omului şi ce-
tăţeanului şi a mecanismelor de funcţionare a instituţiilor statului (sepa-
rarea puterilor în stat, parlamentarism, egalitate în faţa legii, libertăţi civi-
ce şi politice, suveranitatea naţiunii, statul naţional unic şi indivizibil etc.); 
• principiile diplomatice ale Congresului de la Viena (1815) conform căro-
ra harta politică europeană napoleoniană fidelă idealurilor şi principiilor de 
bază ale revoluţiei franceze a fost anulată de «învinşii deveniţi învingă-
tori»: 
• principiul legitimităţii (care a însemnat: reîntoarcerea la Vechiul Regim 
şi la restauraţia hărţii politice europeane de dinainte de 1792); 
• principiul echilibrului de forţe; 
• modificările politice continentale survenite în urma perenităţii idealurilor 
emancipării naţionale şi politice care a dus, în ciuda intervenţiilor Sfintei 
Alianţe, la infirmarea treptată cel puţin a principiului legitimităţii.  
 
Revoluţiile din 1830, 1848, unităţile politice ale Germaniei (1871), Italiei 
(1870), unitatea şi independenţa românilor, modificările din Balcani etc. 
au făcut caduc “sistemul Metternich”. 
 
AŞA SE EXPLICĂ faptul că de-a lungul secolului ideea de liberalism şi 
democraţie reprezentativă cu instituţiile aferente (Constituţionalitate – 
parlamentarism – vot universal) progresează odată cu progresele 
revoluţiei industriale şi a creşterii rolului economic şi politic al burgheziei.  
 

Schimbarea 
cadrului de 
referinţă: 
ideile politice 

Schimbarea 
cadrului de 
referinţă: 
relaţiile 
internaţionale 
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8.1. “Muncim pentru voi şi vă hrănim”, 
caricatură a socialiştilor ruşi distribuită în 
străinătate (1900)  

 

 
DIVERSITATEA regimurilor politice înseamnă COEXISTENŢA: 
• parlamentarismului liberalo-democratic solid implantat în Anglia, Franţa 
(după un şir de experimente monarho-constituţionale, monarho-
autoritare, republicane, imperiale), monarhiile din Norvegia, Danemarca, 
Suedia, Belgia, Olanda, Luxemburg; 
• regimuri politice în care influenţele liberale se traduc prin monarhii bi-
cameraliste, parlamentare, sufragiu censitar sau universal (Imperiul ger-
man sau Imperiul Austro-Ungar, Italia); 
• regimuri monarhice autoritare, dar constituţionale (Spania, Bulgaria, 
Muntenegru, Grecia, România) cu un executiv puternic; 
• regimuri monarhice autocrate (Imperiul Rus, Otoman); 
• republici (Elveţia, Franţa – republica a III-a – 1871). 
• Într-o Europă a diversităţilor şi dinamismelor modernităţii IMPERIUL 
RUS este o lume a contrastelor care trăieşte între arhaism şi modernism, 
un imperiu care pe întreg parcursul secolului al XIXlea rămâne un protago-
nist de prim rang în concertul relaţiilor internaţionale europene DAR care 
rămâne «o lume închisă» şi imobilă în interior. 
 
Fundamentele autocraţiei - CONTINUITĂŢI istorice  

 
 
 
         În fruntea edificiului instituţional şi politic 
se afla ţarul care deţine o putere unică/auto-
crată. Ca intermediar între supuşii săi şi 
Dumnezeu el este considerat o figură semi-
mitică, o icoană venerată asemenea lui Hristos. 
Această deificare excesivă creează o confun-
dare totală între persoana sa şi Stat. El este 
Statul, stăpânul tuturor persoanelor şi bunu-
rilor, exercitând o putere «fără limite».  
Încoronarea simbolizează că el este suveran de 
drept divin. Aparţine dinastiei ereditare a 
Romanovilor. În mâinile ţarului se află toate cele 
trei puteri care se confundă (executivă, legisla-
tivă, juridică). Ansamblul social este bazat pe 
relaţia de supunere şi ascultare. 
 
AUTOCRAŢIA rusă este paternalistă. Ca suve-
ran de drept divin sacrat şi venerat încarnează 
statul guvernând prin:  
 
• ukazurile (decretele) sale au putere de lege; 

• puterea sa se sprijină pe: armată şi omniprezenţa poliţiei (okhrana); 
• funcţionari administrativi, nobilimea teritorială şi prefecţii de poliţie locali 
(150.000); 
• instituţional puterea se sprijină pe Senat (membrii provin din marile 
familii nobiliare); 
• Cancelaria imperială (subdivizată în secţii). 
 
 
 

Coexistenţa 
mai multor 
forme de 
guvernământ 
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8.2. Situaţia iobagilor în Rusia, caricatură de Daumier, 
1854  

 

 
Un imperiu gigantic  
         Ţarul domneşte în cel mai mare imperiu terestru al lumii: 17 mii Km2 
care înglobează teritorii cucerite în spaţiul european fie militar, fie în urma 
unor tratate diplomatice. Îşi extinde teritoriul la Marea Neagră şi Caucaz 
în detrimentul Imperiului Otoman, controlează în Est Siberia, 
Kazahstanul, în 1860 pune bazele portului Vladivostok la Oceanul Pacific, 
are o frontieră destul de penetrabilă în schimb în Asia Centrală musul-
mană şi cu China. 
         Rusia, în urma cuceririlor sistematice are la jumătatea secolului XIX 
aproape 70 de milioane de locuitori, fiind statul european cel mai populat, 
DAR, densitatea populaţiei este invers proporţională cu suprafaţa. Aglo-
merările de populaţie sunt întâlnite în partea europeană a imperiului, 
Siberia şi Asia orientală prezentând adevărate «pete albe». Ele nu sunt 
ruseşti deşi sunt controlate de administraţia rusă. Deportarea populaţiei 
fie cu valoare punitiv politică, fie drept recompensă a nobililor pentru ser-
viciile aduse Statului prin acordarea de proprietăţi funciare şi şerbi în 
aceste zone, devine o îndelungată şi exersată practică politică. 
         Încă din secolul al XVIII-lea, ţarii caută să reformeze instituţional 
statul pentru a-i da o funcţionalitate eficientă, având în vedere 
expansiunea dinamică teritorială şi o identitate rusă, având în vedere 
tradiţia asiatică. 
În ansamblu, NOBILIMEA este tradiţionalistă, ataşată autocraţiei şi şerbi-
ei, neîncrezătoare în ideile modernizării. La mijlocul secolului al XIX-lea 
NOBILIMEA numără aproximativ: 600.000 de nobili cu titlu ereditar (pro-
prietari funciari) şi 270.000 de nobili cu titlu personal (titlu achiziţionat prin 
merit). Funcţiile în stat şi societate sunt precise şi fac din nobilime un corp 
social privilegiat: 
• cadre militare superioare; 
• cadre administrative superioare; 
• demnităţi religioase; 
• rar întreprinzători economici. 

 
 
Societatea ordinelor sau a stărilor 
este riguros definită juridic după 
privilegii şi obligaţii (Tabela rangu-
rilor, 1722 – Petru cel Mare; Tabela 
rangurilor, 1785 – Ecaterina a II-a). 
         Reorganizările instituţionale şi 
întărirea rolului Statului au creat o 
ADMINISTRAŢIE numeroasă: 
• centrală, provenită din rândurile 
nobilimii; locală (guvernatorul este 
delegatul puterii ţarului, dispunând 
de autoritate omnipotentă); 
• administraţie fiscală; 
• politică; 
• funcţionari de toate „gradele”. 

Birocraţia care «înfloreşte» este prost plătită, coruptă, iar după caz, în-
nobilată pentru serviciile aduse statului, concentrândui-se în schimbul 
sarcinilor administrative proprietăţi funciare. 
 

Disproporţia 
dintre 
teritoriu şi 
populaţie 

Nobilimea 
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8.3. Ţărani ruşi la începutul secolului XX  

 

Clerul  
 
  Într-un imperiu care face din ortodocsie un mijloc identitar na-
ţional (Patriarhia rusă îşi proclamase autocefalia din 1589 având pretenţia 
continuităţii spirituale, autointitulându-se «cea de-a treia Romă» şi emi-
ţând pretenţii politice în stat (teocratice) DUPĂ reforma ecleziastică deşi 
rămâne o mare proprietară funciară, Biserica şi-a pierdut libertatea de ac-
ţiune şi expresie politică. Clerul este omniprezent în societate în calitate 
de apărător al tradiţiilor DAR ca organizare şi ierarhie internă Sfântul 
Sinod (1722) este supus tutelei ţarului, fiind prezidat de un delegat al 
acestuia, anume procurorul general, persoană laică. 
Ţărănimea  

 
 
Baza societăţii o constituie ţărănimea. În mod 
constant, creşterea demografică (1815–45 mi-
lioane locuitori, 1860–75 milioane locuitori, 
1897–129 milioane locuitori) menţine raportul 
de 9 locuitori din 10 în mediul rural. 
În timp ce în Occident servajul regresează, în 
Imperiu progresează sub două forme:  
 
• ţărani ai Statului (~ 20 milioane) care sunt 
liberi ca persoane juridice, dar economic sunt 
legaţi de pământ plătind impozite şi prestând 
corvezi; 
• şerbi nobiliari, «de două ori  
mai numeroşi», care economic şi juridic sunt 

legaţi de sol şi de stăpânul care poate să-i vândă, să-i închirieze 
temporar, plătesc OBROKUL (redevenţa) faţă de senior care plăteşte 
impozit statului, prestează corvezi. 
 
RUSIA nu are vocaţie URBANĂ. Are numai 3 mari oraşe de talie euro-
peană (Sankt-Petersburg, Moscova, Odessa) lipsindu-i oraşele de talie 
mijlocie – spaţii privilegiate ale formării şi afirmării unei burghezii şi civi-
lizaţii urbane. 
         ÎN CONSECINŢĂ, civilizaţia rurală este o trăsătură definitorie a 
Imperiului şi o expresie a identităţii ruse. La jumătatea secolului, 50% din 
populaţia rurală este în stare de dependenţă (şerbi aflaţi în proprietatea 
Statului sau a nobilului). ŞERBIA este EREDITARĂ. Ei depind în totalitate 
de «stăpân», (P. Sermentiev are în proprietate 140.000 de suflete) pot fi 
vânduţi odată cu proprietatea funciară pe care se află, plătesc redevenţe 
(băneşti şi materiale şi impozit către stat) pentru pământul aflat în folo-
sinţă comună, MIR – comunitatea rurală. În cadrul comunităţii săteşti,  
parcelele se redistribuie periodic capilor de familie în suprafeţe, în funcţie 
de numărul membrilor ei. Pe exploatarea seniorială, prestează corvoadă 
în muncă, generalizată la 3 zile de muncă gratuite pe săptămână.  
         Creşterea demografică, face presiuni asupra proprietăţii funciare, 
suprafaţa parcelelor diminuându-se CEEA CE ACCENTUEAZĂ carac-
terul de SUBZISTENŢĂ al economiei rurale, atrăgând după sine 
foametea şi accentuând decapitalizarea lumii rurale. 

 
 

Clerul şi rela-
ţia acestuia 
cu statul 

Caracterul 
rural al civi-
lizaţiei ruse 
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Consecinţe  
 
• o slabă piaţă internă care în lipsa unor căi terestre de transport, izolea-
ză comunităţile rurale, dependente de transportul mărfurilor pe fluviile in-
terne. Întârzierea comunicaţiilor într-un spaţiu imens se vede şi prin retar-
darea construcţiei de căi ferate (în 1854 însuma numai 1000Km) 
• slaba capitalizare lipseşte economia de «motorul» consumatorilor 
• economia condamnată la «regionalizare» şi concentrare zonală mai 
ales în partea europeană a imperiului 
• creşte rolul Statului ca proprietar, finanţator, comanditar, distribuitor al 
bunurilor, ceea ce întârzie procesul de formare a unei reale burghezii 
urbane şi rurale 
• intervenţia Statului în economie şi societate a născut un «capitalism de 
necesitate», circumscris mai ales intereselor militare 
• intelectualitatea rusă – creatoare de mari valori culturale – este ruptă de 
societatea rurală, analfabetă şi menţinută în ignoranţă 

 

 Test de autoevaluare 8.1. 
Comparaţi măsurile luate de Petru I şi Ecaterina a II-a cu situaţia înregistrată în Rusia un 
secol mai târziu. Care pot fi cauzele rămânerii în urmă? Formulează un răspuns în spaţiul 
de mai jos.  
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 139.  
 
 
8.3. Schimbări sociale şi economice  
 
 

         UN IMPERIU FRAGIL – Deşi din secolul precedent Rusia se pre-
tinde a fi un stat european, «occidentalizarea» ei este parţială şi incon-
secventă ceea ce îi accentuează în cadrul civilizaţiei moderne europene 
o poziţie periferică. În interior dezvoltă pasiuni pentru măreţia trecutului 
naţional şi neîncrederea în valorile occidentale (slavofilia). 
         PROGRESELE economice înregistrate pe calea modernizării, în ur-
ma unor reforme sunt parţiale sau discutabile, retardarea societăţii fiind o 
consecinţă a faptului că reformele nu afectează «echilibrul» tradiţional 
îndelung menţinut şi conservat ale Statului şi societăţii. 
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8.4. Limitele schimbării  
 

ŢARUL este însă ostil reformelor politice. 
 
         ASTFEL: elanul industriei metalurgice concentrată din secolul pre-
cedent în Urali egalează spre 1800 producţia engleză DAR se plafonează 
în lipsa unor noi investiţii în tehnologie specifice revoluţiei industriale. În 
ciuda tuturor eforturilor, Rusia rămâne tributară importurilor de tehnică, 
forţă de muncă calificată şi capitaluri. Industria bumbacului, în schimb, 
cunoaşte evoluţii notabile, sectorul filaturilor fiind în întregime modernizat 
(mecanizat). Retardul economic rus este recunoscut încă din primele de-
cenii ale sec. XIX:  

Contemporanii despre … 
«Lipsa reală a fabricii în Rusia este poate raţiunea esenţială datorită căreia, agricultura nu a cunoscut nici 
cea mai mică ameliorare. Cum ar fi putut fi altfel dacă ţăranii nu dispuneau nici de atelaje, nici hamuri, nici un 
alt fel de accesoriu necesar. Un popor care este format numai din agricultori sau din negustori ambulanţi 
este condamnat la sărăcie şi un lucru foarte important, nu va fi niciodată liber pentru că va depinde mereu de 
puterea altora pentru a-şi satisface necesităţile sale imediate.»  

Contele Merdvinov (1815) 
 

Şi totuşi, în ce măsură revoluţia industrială a fost o reuşită sau un eşec 
care a accentuat decalajul în raport cu ţări occidentale mult mai puţin 
“înzestrate de natură”, dar mult mai performante şi mai determinate pe 
calea modernizării şi progresului industrial?  

 

Figura 8.4.  
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Contemporanii despre … 
«A cunoscut Rusia o adevărată revoluţie industrială în secolul al XIX-lea? Din a doua jumătate a 

secolului al XVIII-lea o dinamică industrială se observă în regiunea industrială din Ural. Până în 1825, 
tehnicieni occidentali, maşini cu abur, meşteri filatori, vin fără întârziere la Moscova şi S. Petersburg primiţi 
de primele uzine. Un vast sector al bumbacului îşi croieşte un drum sigur până spre 1880, comerţul exterior 
creşte de asemenea……. s-a înţeles şi rolul de viitor al căilor ferate. Totuşi, demarajul nu survine, în ciuda 
acestor frumoase promisiuni. Antreprenorii activi rămân marginali în cadrul societăţii ruse, sectorul 
bumbacului nu antrenează alte industrii. Statul autocrat intervine cu brutalitate în economie şi mai ales nu 
există piaţa naţională. Ţăranii trăiesc în autarhie. Nici o chemare pentru consemnaţii, prin urmare, un slab 
nivel de viaţă al populaţiei. Puţine capitaluri naţionale. Rusia rurală şi încremenită o doboară.» 
       

                                                                            J.P. Rioux, Revoluţia industrială 
          

Din punct de vedere ECONOMIC, Rusia rămâne în ansamblu slab perfor-
mantă, retardul în raport cu Europa accentuându-se, denotând incompa-
tibilitatea cu multe din valorile modernităţii occidentale. 
“Nu există nici o îndoială că şerbia este un rău evident, de care toţi sun-
tem responsabili”, recunoştea ţarul Nicolae I. În ciuda optimismului dega-
jat de Decretul emancipării ţăranilor (ukazul din 3 martie 1861) Abolirea 
şerbiei a fost totuşi «o reformă complicată» şi îndelung negociată cu 
nobilimea care îşi pierde autoritatea arbitrară asupra persoanei vechilor 
şerbi şi care pot de acum înainte să presteze activităţi comerciale sau 
industriale. 

 
Extras din Decretul emancipării ţăranilor Ukazul din 3 martie 1861 
         „Pentru a asigura bunăstarea şi obligaţiile lor faţă de guvernământ, ţăranii vor primi ca uzufruct 
perpetuu o anumită suprafaţă / o parte din pământul arabil şi alte suprafeţe alăturate. Cei ce vor lucra 
conştiincios pământul vor culege şi roadele pentru a obţine şi seminţele necesare pământului deţinut ca 
uzufruct sau cel primit în deplina proprietate. Fă-ţi semnul crucii popor ortodox şi invocă împreună cu noi 
binecuvântarea lui Dumnezeu asupra muncii tale de acum libere, câştigă-ţi fericirea casei şi familiei tale şi a 
prosperităţii publice”. 
 

În urma acestui decret : 
• şerbul devine liber ca persoană; 
• poate încheia un contract de muncă; 
• poate merge în justiţie; 
• TOTUŞI rămâne supus tutelei MIRULUI care o înlocuieşte pe cea a 
seniorului; 
• MIRUL: îşi păstrează dreptul de a redistribui pământurile şi de a repar-
tiza şi percepe impozitele; 
• ţăranii rămân uniţi (legaţi) prin «cauţiunea solidară» (în caz de imposibi-
litate a plăţii contribuţiilor băneşti, contribuabilul este susţinut de comuni-
tate care îi plăteşte partea, interzicându-i în schimb să părăsească mirul 
înainte de plata datoriilor; 
• ţăranul primeşte în proprietate casa şi pământul care îl lucrează; 
• mirul conservă însă în stăpânire pământul cultivat; 
• ţăranul îşi poate răscumpăra acest pământ, dar o proprietate individuală 
reală nu există întrucât el nu poate ieşi din mir (colectivitate) rămânând 
supus acestei comunităţi; 
• în caz de răscumpărare, Statul îi avansează ţăranului 4/5 din sumă, îm-
prumut rambursabil în 49 de ani; 
• DACĂ, răscumpărarea nu are loc, ţăranul conservă proprietatea DAR 
plăteşte redevenţa; 
• regional se stabilesc suprafeţele minimale şi maximale ce pot fi răs-
cumpărate; 
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• în lipsa unei pieţe funciare, preţul pământului se stabileşte luând în 
calcul obrokul şi cel mai adesea preţul este supraevaluat; 
• în timpe ce ţăranul se îndatorează, nobilul dispunând de fonduri le var-
să statului sub formă de bonuri de trezorerie cu 5% dobândă; 
• reforma cauzează nemulţămiri în rândul nobilimii care pierde o mână de 
lucru ce până acum fusese gratuită, după cum înregistrează şi pierderi fi-
nanciare ca urmare a devalorizării bonurilor de tezaur. 

 
Cu toate acestea, începând chiar cu 1858 şerbii coroanei, continuând în 
1861 cu şerbii nobiliari, abolirea «legăturilor servajului pentru totdeauna» 
redă mujicilor libertatea personală obligându-i să-şi răscumpere 
pământul de la vechii stăpâni. 

 
Figura 8.5. 
Evoluţia proprietăţii funciare 
(după 1861) 
                                                                                    
 
 
 nobiliară 
 
  
 burgheză 
 
 
 ţărănească 
 
 
 
 
           1877                   1887                   1900 
 

În consecinţă, agricultura rusă în a doua jumătate a sec. al XIX-lea a 
cunoscut un reviriment mai ales cantitativ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                1865       1880 
     PRODUCŢIA AGRICOLĂ 
  cerealieră (milioane de tone)  380         560 
    CREŞTEREA ANIMALELOR 
         (milioane capete) 
               BOVINE                          21          22 
                OVINE                           44          45 
             CABALINE                       15,5        15,7 
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Contemporanii despre… 
Cum au primit ţăranii abolirea şerbiei 
        „ Ţăranii au ascultat cu capul plecat lectura Ukazului şi era vizibil că ei n-au înţeles nimic bun pentru e 
din această libertate. La ieşirea din biserică, au format numeroase grupuri şi s-au consultat între ei. Apoi au 
mers să ceară lămuriri ispravnicului (comisarul de poliţie). 
         Pentru ca reforma să intre în vigoare, le-a spus acesta, trebuie o «amânare» de cel puţin doi ani. Un 
ţăran a replicat: Fără îndoială, pentru că este trasă de boi şi nu de cai, libertăţii îi mai trebuie încă doi ani ca 
să vină…. 
         De altfel, când li s-a adus la cunoştinţă că nu vor păstra decât o parte din pământ pe care va trebui să-l 
răscumpere şi să înapoieze restul seniorului, ţăranii au căzut pe gânduri: «Nu ar fi mai bine să rămână ca 
înainte ? » l-au întrebat ei. Trebuia mai întâi să ne întrebaţi: Vreţi sau nu libertate ? Noi v-am fi răspuns: Cel 
care o vrea să şi-o ia, noi n-avem nevoie!” 

                                                                      Amintirile unui preot de ţară 
 

INCONVENIENŢELE REFORMEI: pământul nerăscumpărat rămâne în 
continuare în proprietatea MIRULUI ai cărui membrii în mod solidar plă-
tesc reverenţa faţă e nobil, ceea ce frânează progresul eventual al răs-
cumpărării libertăţii personale. Analfabetă, mistică şi superstiţioasă, ţără-
nimea rămasă sub tutela mirului care o înlocuieşte pe cea a seniorului, 
manifestă în continuare sentimentul frustrării. 
 
Abolirea şerbiei reglează problema forţei de muncă DAR dezvoltarea in-
dustriei este slabă, căci lipsesc antreprenorii; capitalurile; comerţul este 
limitat; agricultura retardată. 

 
ÎN CONSECINŢĂ, CAPITALISMUL naţional este tributar: 
• intervenţiei masive a statului; 
• împrumuturilor sistematice la capitalurile străine (engleze, germane, 
belgiene, franceze). Abia către sfârşitul secolului capitalurile autohtone 
pot fi reinvestite şi se poate constitui o reţea bancară. 
• după 1890, industrializarea se accelerează DAR în timp ce Uralul 
pierde pasul cu modernizarea, Ucraina se afirmă ca un pol economic 
(siderurgie, fontă, oţel, cărbune); 
• spaţiul este mai bine stăpânit: 2/3 din reţeaua de căi ferate aparţine sta-
tului care a investit peste 4.5 miliarde de ruble. Transiberianul (1891-
1903) parcurge distanţa Moscova – Vladivostok în 15 zile. 

 
Totuşi, PRODUCTIVITATEA rămâne slabă, producţia artizanală 
supravieţuind. 

 
Rusia rămâne «O lume închisă»  

 
Contemporanii despre… 
         “În Rusia secretul este mai presus de orice: secret administrativ, politic, social; discuţia utilă şi inutilă, 
tăcerea asigurată este mai mult decât necesară; toate sunt consecinţele inevitabile ale caracterului primitiv al 
acestor oameni, coroborată cu influenţa guvernământului. Tot călătorul, se ştie, este indiscret; trebuie făcut 
tot ceea ce este posibil pentru a nu-l pierde din vedere pe străinul mereu considerat prea curios; să-l ţii de 
frică departe de orice lucru pentru a nu avea inconveniente. Pe scurt, ruşii sunt chinezi deghizaţi; ei nu vor 
să-şi mărturisească aversiunea pentru observatorii de departe, chiar dacă bravează ca orice adevărat chinez 
atunci când le reproşezi înapoierea; ne-au refuzat intrarea în Petersburg aşa după cum fusesem expulzaţi şi 
din Pekin şi n-au admis nici pe meseriaşi, având grijă cu atât mai mult să nu le permită nici muncitorilor care 
au primit avizul să se întoarcă în ţările lor de origine. 
                                                                  
                                                                       Marchizul de Custine, Rusia în 1839  
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O astfel de “lume” stimulează totuşi dezvoltarea unor opoziţii 
interne  
• 1825: răscoala decembriştilor (produsă în contextul morţii ţarului 
Alexandru I (1801-1825). Învingătorul lui Napoleon a ezitat să se antre-
neze într-o politică reformatoare liberală). Decembriştii, în urma unei lo-
vituri de stat eşuate vroiau să impună o constituţie. 
• revoltele poloneze (1830 şi 1860) 
• dezvoltarea unei opinii în rândul intelectualităţii iniţial pacifiste şi de 
altfel puţin numeroase (1850 – nu erau decât 4000 de studenţi), 
• fie cu o orientare spre valorile occidentale (atent supravegheată de 
instituţiile represive ale Statului); 
• fie spre prezervarea «geniului rus», slavofilii exaltând trecutul istoric, re-
ligia, viaţa patriarhală a familiei tradiţionale. Nu respingeau autocraţia, dar 
refuzau imobilismul rural fiind adepţii desfiinţării şerbiei; 
• în jur de 1860, o nouă generaţie de tineri intelectuali proveniţi din medi-
ile sociale modeste, intuindu-şi viitorul mediocru, se revoltă împotriva pre-
judecăţilor şi tradiţiilor sociale şi morale ale societăţii. Dintr-un elan ro-
mantic nihiliştii vor să o rupă cu trecutul, dar rămân la nivel contestatar 
(Hertzen, Cernişevski). 
• la nivelul acţiunii directe violente se manifestă anarhiştii (atentatul îm-
potriva ţarului Alexandru II); 
• în anii 1870 se dezvoltă curentul narodnicilor care caută să-i educe pe 
ţărani şi să le folosească spontaneitatea revoluţionară (Bakunin, Lavrov). 
Consecinţa acestora: Ţarul Alexandru al III-lea (1881-1894) anulează 
multe din reformele care garantau unele libertăţi individuale. Rusia cu-
noaşte o radicalizare a guvernământului autocrat, devenind un stat care, 
supus autorităţilor represive, trăieşte într-o stare de asediu. 

 
 
 

8.6. Ţarul Nicolae al II-lea, ultimul ţar, binecuvântând trupele ruseşti în timpul conflictului ruso-
japonez (1904-1905). În ciuda tuturor aşteptărilor, ruşii au suferit o înfrângere umilitoare, ceea ce a 
contribuit la slăbire mitului infailibilităţii ţarului  
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8.5. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de  
verificare 8  
 
 
 
Testul 8.1.  
Cauzele rămânerii în urmă sunt absenţa instrumentelor de modernizare; datorită rămânerii 
în urmă economice, absenţa unei forţe sociale capabile să se opună ţarului.  
 
 
Lucrare de verificare 8  
 
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. daca este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
 
Realizaţi un eseu nestructurat în care să comparaţi reformele lui Petru I şi Ecaterina 
a II-a cu reformele din secolul al XIX-lea  
Evaluarea va ţine cont de: claritatea limbajului, utilizarea bibliografiei suplimentare, 
utilizarea de surse primare suplimentare.  
 
 
8.6. Bibliografie  
 
S. Bernstein, P. Milza, Istoria Europei, Institutul european, Iaşi, 1998, vol. 4.; 
I.Geiss, Istoria lumii, Ed. Allesentiall, Bucureşti, 2002. 
 



Apariţia şi evoluţia statului naţional român 
 

140  Proiectul pentru Învăţământul Rural 

Unitatea de învăţare Nr. 9 
 
APARIŢIA  ŞI EVOLUŢIA STATULUI NAŢIONAL ROMÂN 
 
Cuprins 
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9.1. Obiective  
• Familiarizarea cursanţilor cu principalele etape ale creării statului român modern  
• Dobândirea de abilităţi de analiză critică a unor surse primare (texte legale)  
• Competenţe de comunicare (redactarea unui eseu scurt, redactarea de răspunsuri punc-
tuale, redactarea de eseuri nestructurate). 
 
 
9.2. Apariţia statului naţional, premiză a modernizării societăţii 
româneşti  
 
 
9.2.1. Războiul Crimeii şi Congresul de pace de la Paris 

 
Înfrângerea revoluţiilor de la 1848 din centrul şi sud-estul Europei 

de către Rusia care îşi asumă rolul de a „pacifica” zona i-au consolidat 
acesteia poziţiile înaintate spre Balcani şi Constantinopol, cu atât mai 
mult cu cât puterile occidentale au de rezolvat mai întâi propriile probleme 
legate de momentul 1848. După 1848-1849, a devenit tot mai evident 
pentru diplomaţia europeană că intenţia Imperiului ţarist era aceea de a 
ocupa Strâmtorile şi capitala Imperiului Otoman, fapt confirmat şi de o-
ferta pe care Rusia o făcuse Marii Britanii de a participa la împărţirea stă-
pânirii otomane. Refuzul categoric al Angliei a declanşat o intensă cam-
panie de sprijinire a Turciei, ambasadorii englez şi francez din 
Constantinopol primind instrucţiuni să susţină şi să ajute diplomaţia turcă 
în negocierile dure impuse de Rusia. 

Rolul Principatelor române în zonă este reevaluat din perspectiva 
unui nou război ruso-turc. Amplificarea propagandei pan-ortodoxe şi folo-
sirea acestei idei de către guvernul de la Sankt Petersburg era însă criti-
cată, pe bună dreptate, de emigraţia paşoptistă românească aflată în le-
gătură cu cercurile politice occidentale. Acum sunt redactate o serie de 
pamflete anti-ruseşti şi introduse clandestin în Principate pentru a averti-
za opinia publică faţă de pericolul anexării ruseşti. Nu întâmplător para-
lela care se face între Turcia şi Rusia era pe deplin favorabilă primeia, 
considerată tolerantă şi chiar liberală în comparaţie cu autocratismul rus 
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9.1. Atacul cavaleriei uşoare la Balaklava, tablou de R. C 
Woodville (1895). Acţiunea –fără urmări semnificative – a întărit 
mitologia superiorităţii militare occidentale  

 

care îşi încălcase propriile angajamente luate faţă de Occident în legătură 
cu polonezii sau românii. 

În iunie 1853, Principatele erau ocupate militar de Rusia care do-
reşte să le folosească drept cap de pod spre inima Imperiului otoman şi 
care încalcă în felul acesta prevederile Convenţiei de la Balta-Liman din 
1849 ce prevedea posibilitatea ocupării Munteniei şi Moldovei, dar în caz 
de tulburări. Protestele diplomatice şi încercările Angliei, Franţei şi Prusiei 
de a aduce Rusia la masa tratativelor eşuează, ceea ce deschide calea 
războiului. În martie 1854, Turcia a semnat cu Austria o convenţie la 
Bayadji Koy, prin care Austria se angaja să determine prin orice mijloace 
Rusia să evacueze Principatele. În curând, Principatele cunoşteau înlocu-
irea trupelor ruse cu cele austriece, iar autoritatea supremă era deţinută 
de generalul Coronini, comandantul trupelor austriece de ocupaţie.  

Războiul Crimeii, cum avea să fie denumită noua confruntare 
militară deoarece principalele operaţiuni  s-au desfăşurat în Crimeea, a 
oferit ocazia revizuirii statutului internaţional al Principatelor în sensul în-
lăturării protectoratului rusesc. Conferinţa marilor puteri desfăşurată la 
Viena între lunile martie şi iunie 1855 hotăra scoaterea celor de rit orto-
dox din Balcani de sub protectoratul Rusiei şi plasarea lor sub garanţia 
colectivă a puterilor semnatare ale convenţiei. Prin această măsură se 
urmărea limitarea controlului Rusiei asupra Dunării şi Peninsulei balca-
nice în încercarea de a o ţine cât mai departe de strâmtori. În plus, prin 
anexa A referitoare la „Principatele Moldova şi Valahia”, se fixau dreptu-
rile românilor: libertatea cultului, alegerea domnilor de către adunări for-
mate din reprezentanţi ai boierilor, fixarea unei sume fixe datorate ca tri-
but Porţii, miliţie pământeană cu misiunea de a menţine ordinea în interior 
şi altele. În acest context s-a discutat şi dorinţa românilor exilaţi de a for-
ma o legiune românească, după modelul polonezilor, care să lupte alături 
de aliaţi împotriva Rusiei. Turcia, care a susţinut iniţial ideea se va împo-
trivi apoi, aşa încât românii nu au putut lupta decât individual şi nu ca o 

unitate militară organizată.  
 
 

Din punct de vedere mi-
litar, războiul Crimeii a demon-
strat supremaţia navală a alia-
ţilor care controlează Marea 
Neagră şi debarcă un corp ex-
pediţionar franco-britanic în 
Crimeea. Bătăliile de la Bala-
klava şi Simferopol, asediul 
fortăreţei Sevastopol şi nu în 
ultimul rând urcarea pe tronul 
Imperiului ţarist a ţarului 
Alexandru al II-lea, au deschis 
calea spre încheierea păcii. 
Discuţiile preliminare au scos în 
evidenţă faptul că obiectivele 

politice şi strategice ale Rusiei nu vor putea fi îndeplinite, cel puţin acum 
în condiţiile nefavorabile create de înfrângerea militară. În ceea ce 
priveşte Principatele, Austria îşi manifesta intenţia de a le aduce sub con-
trolul său, prelungind ocupaţia militară şi încercând în felul acesta să se 

Războiul Crimeii 
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apropie de Peninsula Balcanică. Pericolul înlocuirii controlului rus cu cel 
austriac a fost perceput ca atare de liberalii români exilaţi şi acesta este 
motivul pentru care Ion C. Brătianu a redactat un memoriu către guvernul 
francez în care arăta situaţia şi cerea sprijinul Franţei pentru evacuarea 
Principatelor. Vor mai urma şi alte memorii deoarece românii din exil erau 
conştienţi că sfârşitul războiului va aduce o schimbare în situaţia interna-
ţională faţă de care, alături de cei rămaşi în ţară, trebuiau să fie pregătiţi. 

În ianuarie 1856 se deschidea la Contantinopol o conferinţă la 
care au participat reprezentanţi ai Angliei, Franţei, Imperiului Habsburgic 
şi ai Porţii, ca un preambul la Congresul de pace. Statutul internaţional al 
Principatelor era reglementat printr-un document în 30 de puncte, care, în 
esenţă, prevedea: domnii aleşi pe viaţă dintre boierii mari ai ţării, institui-
rea garanţiei marilor puteri şi dizolvarea protectoratului rus, anularea Re-
gulamentelor Organice, libertatea de navigaţie sub pavilion propriu pentru 
vasele româneşti, respectarea autonomiei provinciilor recunoscute ca 
părţi componente ale Imperiului otoman. În ceea ce priveşte situaţia 
Moldovei şi a Munteniei, puterile europene vor hotărî decisiv şi în confor-
mitate cu interesele lor în cadrul Congresului de pace de la Paris din 
februarie – martie 1856. 

 
Marile puteri şi atitudinea lor în 1856 
 

Congresul de la Paris a demonstrat din plin, dacă mai era nevo-
ie, că cele două principii, echilibrul european şi interesele strategice ale 
fiecărei puteri, guvernează relaţiile internaţionale şi politica europeană şi 
în secolul al XIX-lea. Putem spune că întâlnirea diplomatică din capitala 
Franţei a pus bazele, cel puţin pentru două decenii, unei noi ordini euro-
pene. În 1878, Congresul de pace de la Berlin a adus o altă modificare 
majoră realizată însă din perspectiva intereselor ruseşti. 

La 1856, aliaţii din războiul deja încheiat doresc să blocheze 
Rusia din ascensiunea ei mondială, în Orient dar mai ales în Europa, 
pentru o perioadă pe cât posibil, cât mai lungă. Hotărârile adoptate, inclu-
siv cele referitoare la soarta Principatelor, au avut în vedere acest dezide-
rat la care se adaugă anumite interese clar definite ale unor puteri, ca de 
exemplu cazul italian pentru Franţa. În aceste condiţii, nu putem vorbi 
despre simpatia reprezentanţilor prezenţi la Paris pentru o chestiune sau 
alta, chiar şi atunci când s-a pus problema rezolvării situaţiilor noi şi deli-
cate, precum realizarea unităţii popoarelor român şi italian. În cazul româ-
nilor, ministrul de externe al Franţei, contele Walewski, a cerut unirea 
Moldovei cu Muntenia în conformitate cu deciziile conferinţei de la Viena 
din 1855 şi a dorinţei românilor exprimată prin memoriile emigraţiei pa-
şoptiste. Propunerea franceză a provocat aprinse dezbateri şi controver-
se diplomatice, fiecare participant exprimând punctul de vedere al guver-
nului său. 

Franţa cunoştea începutul unei noi perioade de glorie sub regi-
mul celui de-al Doilea Imperiu condus de Napoleon al III-lea, nepotul pri-
mului împărat francez şi fostul preşedinte ales de francezi în 1848. După 
perioada de declin urmată epocii şi războaielor napoleoniene datorită po-
liticii Sfintei Alianţe, Franţa începea să joace din nou rolul de mare putere 
cu pretenţii de hegemonie pe continent. Napoleon al III-lea a readus 
pentru moment strălucirea pierdută, iar dezastrul de la Sedan era încă 
departe. Dorinţa de supremaţie politică şi militară a adus Franţa în războ-

Conferinţa de la 
Constantinopol 
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9.2. Napoleon al III-lea şi familia sa 
(împărăteasa Eugenia şi fiul Louis-Napoleon) 

 

9.3. Proclamarea lui Franz Iosif ca rege al Ungariei – 
începutul dualismului (1867), tablou propagandistic 
de epocă  

 

iul Crimeii ca şi în cel italian, acesta din urmă fiind o consecinţă a rivali-
tăţii franco-austriece. Împăratul francez a dezvoltat aşa-numitul „principiu 
al naţionalităţilor” ca mijloc de acţiune în politica externă care folosea pre-
textul dreptului la autodeterminare al popoarelor într-o epocă care aducea 
în prim planul discuţiei publice problema naţiunii şi a naţionalismului. Prin 
sprijinirea unirii românilor, Napoleon al III-lea dorea să creeze o forţă în 
spatele austriecilor pe care să o pună în acţiune la nevoie. În timpul dom-
niei lui Alexandru Ioan Cuza s-a încercat, fără succes însă, aplicarea unui 
astfel de plan sub forma unui front comun româno-maghiar împotriva 
Vienei. Războiul franco-italo-austriac din 1859 este de asemenea un bun 

exemplu pentru a înţelege mai bine  politica 
Franţei.  
 
 

Adversara Franţei, Austria, trecea în 
epocă prin momente destul de dificile datorită 
atât dificultăţilor interne cât şi conjuncturii inter-
naţionale. Pe plan intern, criza instituţiilor nu fu-
sese rezolvată, iar revoluţia de la 1848, care a 
dus, chiar dacă pentru scurt timp, la disoluţia 
Imperiului, a demonstrat că rezolvarea proble-
melor naţionale nu  face altceva decât să adân-
cească impasul. Regimul neoabsolutist inaugu-
rat după înfrângerea mişcărilor revoluţionare şi 
care se baza pe armată, biserica oficială, cea 
catolică şi pe poliţia secretă şi care nu acorda 
drepturi naţiunilor componente, nu era soluţia 
funcţională care se sperase a fi. După eşecul 
soluţiei liberale din 1860 răspunsul a fost găsit 
în formula dualismului de la 1867 care i-a lăsat 
pe români, sârbi, croaţi, germani răsăriteni, sub 
autoritatea, de multe ori agresivă, a guvernului 

de la Budapesta. Pe plan extern, Imperiul habsburgic era limitat spre vest 
de puterea Franţei, iar în est de aceea a Rusiei, alături de care participa-
se la împărţirea Poloniei.  

 
 

În plus, încercarea de a controla 
spaţiul german care determina-se o lun-
gă şi obositoare „întrecere” cu Prusia, va 
eşua în 1866, ceea ce va deschide calea 
spre organizarea Imperiului german în 
jurul Prusiei şi a casei de Hohenzollern şi 
nu a Austriei şi a casei de Habsburg. 
Singura posibilitate de expansiune rămâ-
nea Peninsula Balcanică unde interesele 
sale interferau cu cele ale Rusiei, cele 
două puteri găsind însă modalitatea de 
a-şi delimita sferele de influenţă. Austria 
nu a susţinut ideea unirii românilor 
deoarece nu dorea să facă jocul politic al 

Franţei şi pentru a putea negocia cu Rusia anexarea Principatelor.  
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9.4. Regina Victoria la deschiderea expoziţiei universale din 1851 de la 
Londra – la dreapta, ambasadorii acreditaţi, din Asia până în Europa, 
semn al autorităţii internaţionale a Angliei  

 

9.5. Victoria prusacă de la Koniggratz (1866 împotriva 
austriecilor, tablui de Ch. Sell  

 

 
 
 

Anglia şi-a modi-
ficat atitudinea şi s-a 
transformat din susţină-
toare în opozantă faţă de 
rezolvarea sub forma uni-
rii a chestiunii româneşti. 
Cea mai importantă pute-
re maritimă, Anglia era in-
teresată de controlul prin-
cipalelor artere maritime 
şi se păstra în „splendida 
izolare” care presupunea 
neamestecul în nici un 
sistem continental de tra-
tate, principiu al politicii 
externe britanice respec-
tat până la începutul se-
colului al XX-lea. Dorinţa 

Rusiei de a controla strâmtorile Bosfor şi Dardanele şi de aici Mediterana 
răsăriteană intra în contradicţie cu obiectivele guvernului de la Londra şi 
de aceea, iniţial, Anglia s-a exprimat în sensul susţinerii unirii, presupu-
nând că noul stat va putea fi nu o barieră de netrecut în calea Rusiei dar 
un important element în lupta diplomatică. Insistenţele Turciei, care se 
temea că unirea românilor ar constitui un precedent periculos, demn de 
urmat şi de celelalte popoare balcanice, au determinat în cele din urmă 

Anglia să se opună soluţiei despre 
care am vorbit.  
 
 

Prusia a susţinut cauza ro-
mânilor deoarece în felul acesta se o-
punea Austriei, faţă de care se pregă-
tea pentru confruntarea decisivă. 
Statul prusac cunoscuse o puternică 
dezvoltare economică şi dispunea de 
o armată instruită şi disciplinată care-
şi va face datoria pe deplin în 1866 în 
timpul campaniei împotriva Austriei. 
Modernizarea Prusiei fusese con-
stantă din a doua jumătate a sec. al 
XVIII-lea, ceea ce îi consolidase sta-
tutul de mare putere. 

Sardinia a susţinut şi ea pro-
punerea aliatei Franţa, iar Turcia s-a 
opus cu vehemenţă. Problema italia-
nă a devenit una europeană, datorită 

insistenţelor lui Napoleon al III-lea, care dorea crearea unui stat, viitor ali-
at, în componenţa căruia urmau să intre şi cele două provincii bogate  din 
nordul peninsulei, Lombardia şi Veneto, aflate sub stăpânire austriacă.  
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Trebuie să spunem că spre deosebire de cazul românesc, unitatea Italiei 
s-a făcut şi cu ajutorul armelor, nu numai cu acela al cuvintelor şi 
tratativelor diplomatice.  

 
 
 

Imperiul otoman era un stat 
multietnic, cu resurse destul de în-
semnate, dar care trecea printr-o cri-
ză prelungită datorată ritmului încet al 
modernizării. Criza internă l-a 
împiedicat să facă faţă de unul singur 
tot mai puternicei presiuni ruseşti şi 
de aceea sprijinul occidental, aşa 
cum dovedise şi războiul Crimeii, era 
vital. Exemplul pe care românii l-ar fi 
dat altor popoare balcanice a 
determinat Turcia să se opună 
categoric ideii unirii.  

 
 

Rusia nu era în situaţia de a emite pretenţii şi a-şi expune o părere 
proprie şi ea a încercat să-şi modeleze atitudinea în funcţie de punctul de 
vedere al învingătorilor. Diplomaţii ţarului ştiau foarte bine că un stat ro-
mân nu putea fi o barieră în calea armatelor ruseşti, iar România era prea 
slabă pentru a le face faţă, aşa cum s-a întâmplat şi în 1878. La 
jumătatea secolului al XIX-lea, Rusia încheiase practic expansiunea sa 
spre Orient, cucerise Caucazul şi transformase Marea Neagră, precum 
Caspica, într-un lac rusesc. Resursele imense de care dispunea, atât 
naturale cât şi în oameni, au permis modernizarea Imperiului ţarist, 
încetinită însă de neaplicarea principiilor liberale şi de conservarea 
regimului autocrat. Războiul Crimeii şi tratatul de pace semnat la Paris în 
1856 nu au făcut decât să încetinească marşul Rusiei spre 
Constantinopol. 

Discuţiile au transformat problema românească într-un punct de-
licat şi de aceea, în final, s-a adoptat o soluţie de compromis, cu atât mai 
mult cu cât Turcia şi Austria au susţinut că propunerea Franţei nu se jus-
tifică deoarece românii nu doresc unirea. Principatele erau scoase de sub 
protecţia Rusiei şi puse sub regimul garanţiei colective, ceea ce însemna 
că orice măsură referitoare la români nu putea fi luată decât cu acordul 
marilor puteri, sudul Basarabiei format din judeţele Cahul, Ismail şi Bol-
grad, era retrocedat Moldovei şi astfel zona strategică care asigura gurile 
Dunării era luată Rusiei şi nu în ultimul rând se convocau la Bucureşti şi 
Iaşi, Adunări ad-hoc pentru consultarea românilor. Lupta pentru unire se 
muta în felul acesta în Principate, iar românii au înţeles pe deplin acest 
lucru şi importanţa exprimării cu claritate a unui punct de vedere propriu. 

 
 

9.6. Intrarea lui G. Garibaldi în Palermo (1860) – 
unificarea regatului Neapole cu Piemontul, etapă a 
unificării italiene, gravură de epocă  
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9.2.2. Acţiunea politică românească în favoarea Unirii 
 

Generaţia paşoptistă a înţeles că hotărârile Congresului de pace 
de la Paris ofereau românilor o şansă nesperată  cu un deceniu în urmă 
care nu trebuia irosită. Deşi află încă în exil şi confruntată cu grele pro-
bleme dintre care cele de subzistenţă erau poate pe primul loc, seria ce-
lor afirmaţi la 1848 a încercat, pe de-o parte, să afirme dorinţa românilor 
în presa românească şi străină din Occident, iar pe de alta, să organizeze 
energiile în ţară în vederea alegerii şi convocării adunărilor a Ad-hoc. Nu-
meroase memorii adresate oamenilor politici din Franţa şi Anglia, articole 
publicate în presa liberală din Europa şi nu în ultimul rând editarea unor 
ziare proprii, precum „Republica română” sau „România viitoare”, au făcut 
parte dintre mijloacele folosite pentru a atrage atenţia şi a capta simpatia 
opiniei publice europene faţă de cauza românilor. 

Revenirea în ţară a exilaţilor paşoptişti a fost grăbită în Moldova 
de atitudinea favorabilă a domnitorului Grigore Alexandru Ghica ceea ce 
a favorizat coagularea mişcării unioniste. Desele întâlniri dintre foştii exi-
laţi la care participau chiar şi miniştrii ai domnitorului au avut rolul de a 
clarifica programul de acţiune şi măsurile ce trebuiau luate. La sfârşitul 
lunii mai 1856 era organizată „Soietatea unirii”  de către participanţii la o 
reuniune organizată de Petre Mavrogheni care îşi va lărgi componenţa la 
aproape 200 de membrii din categorii sociale diferite. Societatea îşi fixa 
ca obiective unirea Principatelor sub un principe străin dintr-o familie 
domnitoare în Europa şi propaganda acestei idei să se facă prin presă, 
broşuri, foi volante şi adunări în toată ţara. Domnitorul a pus la dispoziţia 
unioniştilor aparatul de stat şi chiar a întreprins în ultima parte a domniei 
sale, care se încheia în vara anului 1856, conform prevederilor convenţiei 
de la Balta-Liman, călătorii de propagandă în ţinuturile Moldovei. În scurtă 
vreme apărea la Iaşi „Steaua Dunării”, ca organ central al presei 
unioniste, căruia i se vor alătura şi alte publicaţii favorizate de măsura 
desfiinţării cenzurii luată de domnitor. 

În Muntenia, mişcarea unionistă avea de înfruntat politica repre-
sivă a lui Barbu Ştirbei care nu a permis decât revenirea treptată a revo-
luţionarilor exilaţi, ultimii ajunşi la Bucureşti în vara anului 1857 fiind C.A. 
Rosetti, Cezar Bolliac, Ion şi Dimitrie Brătianu, Gh. Magheru. Un rol 
important a avut în primele încercări de organizare Ion I. Filipescu, care 
s-a aflat în corespondenţă cu cei din exil. Cenzura a împiedicat apariţia 
publicaţiilor unioniste iar situaţia nu s-a schimbat în linii mari până la sfâr-
şitul verii anului 1856. Numirea unor caimacami, Teodor Balş în Moldova 
şi fostul domn Alexandru Ghica în Muntenia, ca urmare a expirării man-
datelor ultimilor domni regulamentari, a determinat şi o modificare de 
strategie în cadrul mişcării unioniste. În Muntenia domnitorul a tolerat ac-
ţiunile în favoarea unirii şi aşa a putut apărea un comitet central al unirii 
care a organizat filiale în judeţe. 

De asemenea, se realizează şi contacte între unioniştii munteni 
şi cei moldoveni, cu atât mai mult cu cât în Moldova căimăcămia anti-
unionistă a desfiinţat libertăţile acordate de Grigore Ghica, din dorinţa de 
a jugula mişcarea unionistă. Excesele au mers atât de departe încât ale-
gerile pentru desemnarea deputaţilor care urmau să formeze Adunarea 
ad-hoc au fost falsificate şi doar în urma unui scandal internaţional s-a 
revenit asupra lor. 

Acţiuni interne 
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Partida naţională care a monopolizat mişcarea unionistă era o 
forţă politică eterogenă, formată din reprezentanţi ai boierimii mari, mijlo-
cii şi mici, ai burgheziei şi chiar ai ţărănimii şi care avea ca principal ele-
ment de legătură, dacă nu chiar singurul, dorinţa de unire. În urma exper-
ienţei nereuşite de la 1848, când neînţelegerile din cadrul comisiei pro-
prietăţii au blocat practic reformele guvernului revoluţionar, problemele 
diferite de cea a unirii au fost lăsate, de comun acord, pentru epoca de 
după unire. În aceste condiţii, bătălia decisivă s-a dat pentru Adunările 
ad-hoc. 

Firmanul pentru convocarea adunărilor a fost intens discutat la 
Constaninopol de către reprezentanţii puterilor garante şi fixa data des-
chiderii sesiunilor la 7 şi 9 octombrie 1857. După constituire, mişcarea 
unionistă a reuşit să impună la conducerea Adunărilor reprezentanţi ai 
săi, la care se adaugă cei doi mitropoliţi, preşedenţi de drept. În Moldova 
vicepreşedinte a fost ales Costache Negri, iar în funcţiile de secretari au 
fost desemnaţi Anastase Panu, Constantin Hurmuzachi, Constantin 
Rolla, Dimitrie Ralet şi Petre Mavrogheni, iar la Bucureşti voturile expri-
mate i-au desemnat pe Nicolae Golescu-vicepreşedinte, C.A. Rosetti, 
Ştefan Golescu, Dumitru Brătianu, Constantin Creţulescu şi Scarlat 
Turnavitu-secretari. Prima şi cea mai grabnică preocupare a fost legată 
de votarea moţiunii referitoare la chestiunea Unirii care era aprobată cu 
81  de voturi pentru şi doar două împotrivă. Prin această moţiune se adu-
ceau mulţumiri puterilor garante pentru şansa oferită românilor, exemplul 
deputaţilor moldoveni  fiind luat şi de cei de la Bucureşti care au votat  cu 
o largă majoritate o moţiune similară. Opţiunile românilor erau în felul a-
cesta clar exprimate în ceea ce priveşte unirea Principatelor. Spre deo-
sebire de adunarea de la Bucureşti care nu a dezbătut şi alte probleme, 
cea din Moldova s-a preocupat deschis şi de chestiuni privitoare la orga-
nizarea internă, precum organizarea armatei naţionale, obligativitatea ge-
nerală a plăţii impozitelor, ocuparea funcţiilor publice pe merit, separarea 
puterilor în stat, respectarea drepturilor individuale, egalitatea în faţa legii, 
libertatea cultelor. Toate aceste idei indicau orientarea în ceea ce privea 
organizarea viitoare a statului  ce trebuia pusă pe baze moderne, liberale 
şi naţionale. Cea mai delicată problemă, aceea legată de raporturile de 
proprietate, a fost amânată, dar a reieşit clar că va trebui rezolvată.  

Hotărârile Adunărilor ad-hoc au permis marilor puteri să convoa-
ce în perioada mai-august 1858 lucrările Convenţiei de la Paris care avea 
misiunea de a decide organizarea „definitivă” a Principatelor. În conformi-
tate cu deciziile de le Osborne luate de împărăteasa Victoria şi Napoleon 
al III-lea, deşi au existat şi acum păreri diferite, ceea ce a făcut să se pre-
lungească dezbaterile, s-a ajuns la un compromis. De fapt, Convenţia 
dezvolta şi sublinia articolele referitoare la Principate din Tratatul de la 
Paris din 1856, stabilind modul viitor de organizare al acestora. 
„Principatele Unite ale Moldovei şi Ţării Româneşti” aveau dreptul să 
se administreze singure fără ingerinţa Porţii şi erau puse sub garanţia co-
lectivă a puterilor semnatare. Exista şi o instituţie comună, Comisia cen-
trală de la Focşani, care avea rolul de a armoniza legislaţia din cele două 
provincii. Importante erau şi articolele care se refereau la egalitatea în fa-
ţa legii şi obligativitatea generală a impozitării, în schimb dreptul de vot 
era destul de restrâns. Convenţia de la Paris era încă un pas făcut de 
Europa în avantajul românilor care a fost însă completat într-un mod in-
genios de aceştia. 

Adunările Ad hoc 
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Dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza 
 

Desemnarea domnilor a ridicat probleme serioase din cel puţin 
două motive, pentru a nu mai pune la socoteală şi intrigile reprezentan-
ţilor în Principate ai puterilor ostile unirii. Mai întâi, atât la Bucureşti, cât şi 
la Iaşi, multitudinea candidaţilor la domnie făcea practic imposibilă alege-
rea. Foşti domni din epoca regulamentară, precum Mihail Sturdza sau 
Gh. Bibescu, boieri din rangul întâi bogaţi şi influenţi, ca de exemplu 
Grigore Sturdza în Moldova, chiar şi reprezentanţi ai partidei naţionale, ca 
Mihail Kogălniceanu, Constantin Negri, Ion Ghica sau Vasile Alecsandri, 
toţi aveau susţinători dar şi duşmani care le blocau ascensiunea. În al do-
ilea rând, a devenit tot mai evident, mai ales după 5 ianuarie 1859, că 
singura modalitate de a folosi formularea ambiguă din textul Convenţiei, 
care nu specifica procedura de alegere a domnilor, era aceea a alegerii 
aceluiaşi domn la Iaşi şi Bucureşti pentru a realiza unirea Principatelor. 

Alegerea s-a oprit asupra colonelului Alexandru Ioan Cuza, 
propus de unioniştii liberali, care au găsit în felul acesta mijlocul de a îm-
păca toate grupările, gata să susţină un out-sider decât pe cineva advers. 
Cuza se afirmase în timpul evenimentelor din 1848 dar fără a fi un perso-
naj de prim rang. Funcţionar regulamentar, el şi-a dat demisia din funcţia 
de ispravnic de Covurlui pentru a riposta împotriva abuzurilor domniei. 
Deşi militar, era cunoscut ca un mare petrecăreţ şi afemeiat, ceea ce i-a 
îndreptăţit poate pe unii din cei care l-au votat să creadă că îl vor putea 
manevra. După alegerea lui la Iaşi, desemnarea ca domn la Bucureşti s-a 
făcut într-o atmosferă de entuziasm, dar şi de tensiune deoarece eşecul 
ar fi pus sub semnul întrebării proiectul unionist. Dubla alegere a însem-
nat o soluţie românească găsită în împrejurări excepţionale fără a încălca 
tratatele internaţionale, dar depăşind limitele acestora. 
Concluzii 

Unirea din 1859 a Munteniei cu Moldova a fost posibilă datorită a 
doi factori care au fost coroboraţi într-un mod fericit: 
a) modificarea politicii europene după războiul Crimeii şi dorinţa marilor 
puteri de a ţine Rusia cât mai departe de Strâmtori; 
b) idealul unirii susţinut de generaţia paşoptistă care a înţeles momentul 
şi a făcut eforturile necesare pentru organizarea energiilor naţionale.  

 
 
 
 
Contemporanii despre...  
Scrisoarea lui Gr. Ioranu către Mihail Kogălniceanu-Bucureşti, 24 iulie/5 august 1856 
Domnul meu, 
Este bine a nu se prea găbi cineva să judice pe domnitori dupe vorbe şi dupe făgăduelele ce dau, ci mai bi-
ne a lăsa ca să vorbiască faptele pentru dînşii. Merg şi mai deparet; cînd auzim vorbe mari şi făgădueli mul-
te, de sigur, cată să ne asceptăm la lucruri foarte mici. Cam aşa ni se întîmplă cu caimacamul Ghica. La toţi 
cîţi se duseră pe la dînsul atît înainte cît şi dupe numirea sa ca (sic!) caimacam le arăta cea mai fierbinte do-
rinţă pentru Unire, cea mai mare bunăvoinţă în a ne ajuta la propagarea ei. Dupe numiria-i recomanda însă 
la toţi să aibă cea mai mare prudenţă pînă la venirea firmanului, că ar fi imprudent să se pronunţe pe faţă 
muntenii, precum v-aţi pronunţat în Moldova. Firmanul se citi şi acum ne zice curat că trebuie să şedem cu 
mînele în sîn pînă la venirea comisarilor, că jurnalele nu pot scri nimic de Unire, căci aceasta l-ar compromi-
te pe dumnealui caimacamul în ochii Turciei. Administratorii strigă în gura mare prin districte că (sic!) comi-
sarii vin numai pentru revizuirea regulamentului şi caimacamul îi lasă să strige. S-a găsit cîţiva juni de bună 
credinţă  cari au crezut în simţimintele cele frumoase ale lui Ghica şi dintr-aceasta a rezultat adresa ce locu-
itorii ţerei i deteră, adresă dupe care mulţi ar voi acum să şteargă subsemnătura. 
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Cei ce nu s-au lăsat a se înşela de dînsul şi cari n-au acceptat niciodată ca impulsiunea spre reformele ţerei 
să fiiă dată de la guvern îşă urmară lucrarea lor ca şi în timpul lui Ştirbei. Un comitet central s-a făcut în 
Bucureşti şi are drept scop: 1. A propaga prin toate mijloacele ce va avea, idea Unirei Principatelor.2. Nece-
sitatea de un domnitor strein din familiile domnitoare din Occident. 3. Să se silească a se alege în Divanul 
Ad hoc deputaţi progresişti. Bucureştii s-a ţesut cu comitete ce sînt dirijate de Comitetul central. Acelaşi lucru 
s-a făcut mai prin toate districtele. 
Suntem îngrijoraţi că dacă guvernul va lua măsuri aspre ca să nu se poată da, la venirea comisarilor, o adre-
să cu mai multe miie de subsemnături să nu se facă atunci vreo manifestare cam zgomotoasă, căci te încre-
dinţez că Bucureştii nu prea sunt dispuşi să ţiiă multă socoteală de simpatiile pentru turci ale principelui cai-
macam. Am convingerea că oricît de apăsător ar fi guvernul, muntenii noştri se vor pronunţa pentru Unire. In 
Bucureşti nici un boier nu mai cutează să zică că nu vrea. In curînd şi capitalele districtelor vor urma 
Bucurescilor. Satele nu mai stau înapoi. Subcîrmuitorii sunt porunciţi să ameninţe pe săteni cu bătae la spe-
te de vor zice să doresc Unirea. 
In ducerea comisarului francez la Constantinopol, oraşul Buzeu i-a trimis o deputaţie cu o adresă subsem-
nată mai de toţi orăşanii în care cer Unirea Principatelor. 
Al domniei tale prea plecat, Joranu. 
 
(Documente Privind Unirea Principatelor, vol. III, Corespondenţă politică (1855-1859), culegerea documente-
lor, studiul introductiv, rezumatele, notele şi indicele de Cornelia C. Bodea, pp. 123-124)  
 
Rezumat 
 
Tratatul de pace de la Paris din 1856 a pus capăt războiului Crimeeii şi a instaurat o nouă 
„ordine” europeană care avea să se menţină până la Congresul de pace de la Berlin din 
1878. Războiul a izbucnit datorită refuzului Rusiei de a accepta o mediere internaţională 
care să rezolve tensiunile apărute din nou între Imperiul ţarist şi cel Otoman. De fapt, ma-
rile puteri, nemulţumite de prepotenţa Rusiei în perioda următoare revoluţiei de la 1848, 
încercaseră să blocheze puterea de la răsărit şi să limiteze ameninţarea rusă asupra echi-
librului de forţe pe plan european. Ocazia s-a ivit şi ea nu a fost ratată de Franţa şi Marea 
Britanie care au trimis un corp expediţionar în Crimeea, susţinut de flota aliată în Marea 
Neagră şi de trupe otomane pe frontul terestru. Victoria militară deschide calea tratativelor 
şi a discuţiilor diplomatice care se finalizează la Paris în cadrul unui Congres european ca-
re va discuta printre altele şi chestiunea unirii Principatelor Române. Franţa, în primul 
rând, dar şi Prusia, Sardinia, la început chiar şi Marea Britanie, au sprijinit ideea datorită 
faptului că interesele lor au coincis cu cele ale românilor. Concomitent, elita românească 
din care o parte se afla încă în exilul post paşoptist, a utilizat împrejurările favorabile pen-
tru a arăta Europei care sunt dorinţele românilor şi pentru aceasta au fost utilizate legătu-
rile politice şi simpatia obţinute încă din perioada anterioară. Mai cu seamă după 1856, 
activitatea de propagandă în favoarea Unirii, atât în ţară, cât şi în străinătate, s-a intensi-
ficat şi a urmărit două obiective. Pe de-o parte era nevoie de o cât mai bună organizare în 
interior şi de mobilizarea energiilor, iar pe de alta trebuia să se arate Europei că cei care 
susţineau ideea că românii nu ar dori în realitate unirea se înşeală. Hotărârile Adunărilor 
ad-hoc de la Bucureşti şi Iaşi au avut rolul de a spulbera încercările puterilor ostile unirii 
să-şi atingă scopurile. Înfăptuirea Unirii de la 1859 a fost posibilă datorită dorinţei exprima-
te de români dar şi conjuncturii externe favorabile. Soluţia dublei alegeri a lui Alexandru 
Ioan Cuza la Bucureşti şi Iaşi a fost adoptată din dorinţa de a depăşi limitele impuse de 
Convenţia de la Paris din 1858 care prevedea existenţa unor instituţii diferite, domnie, gu-
vern, adunări legislative etc. Unirea se realiza aşadar în persoana domnitorului, unirea 
administrativă propriu-zisă realizându-se după 1859. 
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 Test de autoevaluare 9.1.  
9.1.1.Enumeraţi cel puţin două consecinţe ale războiului Crimeii pentru români.   
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
9.1.2. Enumeraţi prevederile Adunărilor ad-hoc.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 171.  
 
9.1.3. Analizaţi documentul de la pagina 10, apoi redactaţi pe o foaie separată un eseu de 
1000 de cuvinte cu privire la unirea din 1859 şi în care să prezentaţi următoarele ele-
mente: contextul internaţional al unirii, interesele marilor puteri în regiune, instrumentele 
politice aplicate de către români pentru atingerea scopului lor. Eseul va fi înmânat tutorelui 
odată cu lucrarea de verificare.  
 
 
9.3. Constituţia de la 1866  
 

Conjunctura elaborării Constituţiei; aspecte interne şi internaţionale 
 

Lovitura de stat de la 11 februarie 1866 a înlăturat un regim poli-
tic care se dovedise a fi incapabil în a rezolva problema raporturilor dintre 
reforme şi cadrul liberal şi naţional apărut în urma unirii din 1859. Cuza 
devenise promotorul unui regim politic bazat pe propria putere personală 
şi pe o constituţie care înlocuise puterea naţiunii cu a sa şi a sprijinitorilor 
săi. Coaliţia îndreptată împotriva domnitorului i-a cuprins pe toţi cei ne-
mulţumiţi de politica sa, de la liberalii radicali din jurul lui Ion C. Brătianu 
şi C.A. Rosetti, până la liberalii moderaţi, precum Ion Ghica şi Ion 
Bălăceanu sau cei de orientare conservatoare precum Lascăr Catargiu şi 
Manolache Costache Epureanu. Înlăturarea efectivă a lui Cuza a fost po-
sibilă numai în momentul în care conducătorii armatei s-au alăturat conju-
raţiei, convinşi de necesitatea schimbării regimului politic. Momentul de la 
11 februarie nu rezolva însă problemele şi deschidea o perioadă care, 
deşi scurtă, a fost una extrem de tensionată datorită complicaţiilor politice 
şi diplomatice care nu au întârziat să apară. 

Unirea fusese recunoscută doar pe durata domniei lui Al. I. Cuza, 
iar marile puteri, în special Turcia şi Austria, nu întârzie să ceară reveni-
rea Principatelor la situaţia existentă înaintea unirii din 1859. In interior, 
imediat după ce domnitorul îşi semnase abdicarea, puterea fusese luată 
de o locotenenţă domnească alcătuită din Lascăr Catargiu, generalul 
Nicolae Golescu şi colonelul Nicolae Haralambie care era şeful armatei, 
ceilalţi doi fiind, primul liderul grupului conservator iar al doilea reprezen-
tant al liberalilor radicali. Compromisul dintre diferitele grupuri politice ca-
re nu ajunseseră încă până la consistenţa unor partide a fost vizibil şi în 
ceea ce privea componenţa guvernului provizoriu prezidat de Ion Ghica 
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care îi mai cuprindea şi pe conservatorul Dimitrie Ghica la Interne, C.A. 
Rosetti la Culte şi Instrucţiune Publică, maiorul Dimitrie Lecca la Război, 
liberalul moderat Dimitrie Sturdza la Lucrări Publice, conservatorii Petre 
Mavrogheni la Finanţe şi Ion C. Cantacuzino la Justiţie, iar premierul deţi-
nea şi interimatul portofoliului Externelor. 

Oamenii politici români erau conştienţi de complicaţiile create şi 
pentru a le atenua Corpurile Legiuitoare întrunite chiar în seara zilei de 11 
februarie l-au proclamat în unanimitate ca domn al României pe prinţul 
Filip de Flandra, fratele mai tânăr al regelui Belgiei, Leopold al II-lea. 
Dacă desemnarea unui principe străin dintr-o casă domnitoare în Europa 
respecta hotărârile Adunărilor ad-hoc din 1857, desemnarea principelui 
belgian s-a dovedit a fi mai puţin inspirată. Împăratul Napoleon al III-lea 
care nu fusese consultat în prealabil a respins varianta românilor deoare-
ce alesul era nepot al fostului rege detronat în urma revoluţiei de la 1848, 
Ludovic Filip. În aceste condiţii chiar Filip de Flandra a refuzat să mai vi-
nă în România. 

Guvernul provizoriu, nerecunoscut oficial de marile puteri, era 
prins la mijloc între presiunile diplomatice ale guvernelor străine şi situaţia 
din ţară aflată sub semnul incertitudinii. La Paris sunt trimişi pentru a găsi 
o soluţie Ion Bălăceanu şi Ion C. Brătianu care, în urma consultării împă-
ratului, l-au propus ca viitor principe domnitor pe Carol de Hohezollern-
Sigmaringen. Tatăl acestuia, Carol-Anton, renunţase de bunăvoie la tro-
nul principatului său în favoarea regelui Prusiei al cărui prim ministru de-
venise timp de trei ani. Deşi ofiţer de artilerie în armata prusacă, viitorul 
Carol I era mai mult francez, văr chiar cu Napoleon al III-lea, bunica 
dinspre mamă provenea din familia Josephinei de Beauhernais, soţia lui 
Napoleon I care o adoptase, iar bunica dinspre tată era o nepoată a lui 
Joachim Murat, celebrul mareşal al primului imperiu. Venirea lui Carol în 
România nu ar fi fost posibilă fără acordul împăratului Franţei, în 1866 cel 
mai puternic om al Europei. Izbucnirea războiului dintre Austria şi Prusia 
a creat noi probleme deoarece Carol, ofiţer prusac, putea fi arestat şi 
executat ca spion dacă era descoperit pe teritoriul austriac. De aceea 
drumul spre România l-a făcut incognito, călătorind alături de Brătianu cu 
un paşaport fals pe numele de Carol Hettingen. Pe de altă parte însă, 
operaţiunile militare şi consecinţele politice ale războiului au îndepărtat 
atenţia diplomaţiei europene de la evenimentele din România şi au oferit 
un răgaz necesar cercurilor politice româneşti. 

În interior Locotenenţa domnească şi guvernul provizoriu au tre-
buit să facă faţă unei mişcări separatiste izbucnită la Iaşi la 3 aprilie 1866, 
a doua zi după ce fuseseră date publicităţii rezultatele plebiscitului în ur-
ma căruia Carol era acceptat de români. Condusă de Constantin Moruzi, 
Nicolae Rosetti-Rosnovanu şi mitropolitul Calinic Miclescu, mişcarea îşi 
propunea separarea Moldovei şi acordarea tronului boierului Rosnovanu. 
Rusia a încercat să speculeze evenimentul în favoarea sa însă interven-
ţia promptă a armatei a pus capăt tulburărilor care nu se vor mai repeta. 
În plus, situaţia economică dezastruoasă în care se afla ţara impunea 
măsuri urgente care nu puteau fi adoptate decât în condiţiile stabilităţii 
politice. Instituţiile statului funcţionau cu greutate iar dacă la centru vidul 
de autoritate fusese compensat prin numirea guvernului provizoriu, în te-
ritoriu situaţia stătea mai mult sub semnul provizoratului şi al improviza-
ţiei. La toate acestea se adăugau şi unele reticenţe ale lui Carol însuşi 
care nu putea admite uşor ca el, un principe catolic din casa de 
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Hohenzollern, să devină prea umilul supus al sultanului iar situaţia sa de 
ofiţer al armatei germane dorea să o lămurească înainte de a pleca spre 
România. 

Călătoria a fost destul de lungă şi tensionată, fiind obligat să folo-
sească un paşaport elveţian, pe o rută ocolitoare pentru a deruta spiona-
jul austriac. De la Dusseldorf a trecut prin Freiburg – Zürich – München – 
Viena – Baziaş – Orşova – Turnu Severin şi Bucureşti, unde a intrat la 
10/22 mai 1866, dată care va deveni ziua naţională a României şi sărbă-
toarea cea mai importantă a dinastiei şi a poporului român. Şocul pe care 
tânărul principe l-a avut la primul contact cu viitoarea sa capitală a fost 
mare iar principele a înţeles mai bine câte lucruri avea de făcut în noua 
sa patrie. 

Alegerile pentru Adunarea Constituantă, forul chemat să dezbată 
şi să aprobe noua Constituţie, au fost organizate încă din luna aprilie iar 
la data sosirii principelui Carol lucrările se aflau în curs. Noua lege funda-
mentală trebuia să creeze un cadru instituţional diferit de cel al regimului 
personal impus de Cuza şi să inaugureze regimul politic al monarhiei 
constituţionale bazat pe principiile fundamentale ale liberalismului. Deşi 
discuţiile şi confruntările pe marginea textului au fost aprinse în Adunare 
datorită părerilor diferite ale liberalilor radicali şi ale conservatorilor, lipsa 
timpului şi presiunile interne şi externe au determinat în cele din urmă ac-
ceptarea unui compromis, vizibil la o analiză atentă a conţinutului Consti-
tuţiei. Rezultatul a fost o lege fundamentală considerată a fi printre cele 
mai liberale în Europa epocii, aspect care spune mult despre intenţiile 
elitei româneşti şi ale dinastiei de a construi o societate deschisă. 

 
Izvoarele Constituţiei 
 

Există mai multe păreri referitoare la izvoarele Constituţiei de la 
1866 care au depăşit aria strictă a istoriografiei şi au generat o adevărată 
dezbatere culturală mai ales datorită predilecţiei curentelor tradiţionaliste 
pentru subiect. Deloc întâmplător, după Marea Unire problema va reveni 
în actualitate cu ocazia discutării Constituţiei din 1923 care nu a adus ni-
mic nou în privinţa principiilor fundamentale. 

O primă părere susţinută mai ales de A.D. Xenopol şi de juristul 
D.V. Barnoschi, considera că originea textului de care vorbim trebuie cău-
tată în aşa numita constituţie a cărvunarilor din 1822 redactată de comi-
sul Ionică Tăutu şi descoperită cu mult fler de A.D. Xenopol în arhiva con-
sulatului rus din Iaşi. Influenţat de entuziasmul propriei descoperiri, istori-
cul trasa o linie directă între 1822 şi 1866 şi socotea cel de-al doilea mo-
ment drept o consecinţă firească a primului. Independent de el, Barnoschi 
forţa în lucrarea sa „Originile democraţiei române” anumite puncte comu-
ne ale celor două texte, cum ar fi de exemplu principiul separării puterilor 
în stat, pentru a ajunge la aceeaşi concluzie. 

A doua teorie a aparţinut curentelor tradiţionaliste şi dintre toţi 
susţinătorii cel mai vehement a fost Nicolae Iorga. Tradiţionaliştii conside-
rau Constituţia de la 1866 drept o simplă traducere a celei belgiene din 
1831, operă realizată de oameni care doreau să importe un sistem insti-
tuţional nepotrivit şi prin aceasta nociv faţă de valorile şi specificul româ-
nesc. Negarea rolului de întemeiere a unei noi tradiţii, aceea a monarhiei 
constituţionale şi desfiinţarea textului de la 1866 a reprezentat una din 
temele favorite ale criticii tradiţionaliste. Adepţii acesteia nu-şi puneau în 
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nici un fel problema că modelul ales reprezenta cea mai liberală consti-
tuţie a epocii şi că, urmărind logica demonstraţiei proprii, în ultimă 
instanţă regimul democraţiei cenzitare apărea ca incompatibil cu poporul 
român, ceea ce nu s-a dovedit în realitate. 

Ioan C. Filitti a dezvoltat într-un amplu studiu publicat în 1934 a 
treia teorie, după părerea noastră pertinentă. În esenţă, istoricul era de 
părere că cei care redactaseră Constituţia din 1866 prelucraseră şi folo-
siseră experienţa constituţională românească de până atunci şi se orien-
taseră după constituţia Belgiei de la 1831 care fusese luată ca model. 
Concluzia s-a bazat pe o atentă comparaţie a textelor memoriilor boie-
reşti dintre 1822-1828 printre care şi textul redactat de Ionică Tăutu, a 
Regulamentelor Organice, a documentelor programatice de la 1848, a 
Convenţiei de la Paris şi a hotărârilor adunărilor ad-hoc, a Statutului dez-
voltător şi a proiectului Comisiei Centrale de la Focşani, nu în ultimul rând 
a textului belgian amintit. Fără a fi o simplă traducere din limba franceză, 
Constituţia de la 1866 asimila experienţa românească în domeniu şi îşi 
propunea să pună bazele cadrului necesar dezvoltării societăţii 
româneşti. 

 
Conţinutul Constituţiei 
 

Constituţia a fost construită pe baza celor trei principii clasice ale 
ideologiei liberale: separarea puterilor, guvernarea reprezentativă şi suve-
ranitatea naţiunii, singura care deţine puterea supremă. 

Interesant de observat este faptul că încă de la articolul 1 care 
stabilea titulatura oficială a statului, aceea de România, apăreau contro-
verse. Deşi la data respectivă Principatele Unite ale Moldovei şi 
Munteniei erau provincie a Imperiului otoman, nu se făcea nici o referire 
specială la statutul juridic internaţional, de dependenţă faţă de poartă. Se 
accepta un domn străin dintr-o dinastie domnitoare în Europa ai cărui 
moştenitori aveau dreptul de a ocupa tronul pe linie masculină începând 
cu primul născut. Articolele 2 şi 3  prevedeau inviolabilitatea teritoriului 
statului care nu putea fi modificat sau rectificat decât în virtutea unei legi 
iar din punct de vedere administrativ principalele unităţi erau judeţele, 
plăşile şi comunele. 

Puterea executivă era împărţită între domn şi miniştrii care for-
mau guvernul. Domnul desemna persoana primului ministru care îşi ale-
gea cabinetul pe care îl supunea aprobării regelui, acesta putând respin-
ge pe unul sau mai mulţi din cei desemnaţi pentru a ocupa un fotoliu mi-
nisterial. Persoana regelui era inviolabilă şi iresponsabilă în sensul că 
domnul nu putea fi tras la răspundere pentru actele sale iar în privinţa le-
gilor, miniştrii erau obligaţi să le contrasemneze şi prin aceasta să devină 
responsabili faţă de textul respectiv. Principalele atribuţii ale guvernului 
erau de a elabora proiectele de legi care erau trimise spre discuţie în 
Parlament şi de a gestiona treburile curente. De asemenea, datorită spe-
cificului sistemului politic românesc în epocă, guvernul organiza alegerile 
şi datorită imixtiunilor administrative întotdeauna, fără excepţie, câştiga 
alegerile şi reuşea să-şi asigure în Parlament o majoritate liniştitoare. 
Membrii familiei domnitoare nu puteau fi miniştri. Un ministru nu putea fi 
absolvit de răspunderea în faţa legii nici măcar printr-un ordin verbal sau 
scris al domnului, care nu avea dreptul de a-i graţia sau a le micşora pe-
deapsa pronunţată de Curtea de Casaţie, singura instanţă care avea po-
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sibilitatea să-i judece. Miniştrii puteau fi trimişi în judecată numai de 
Adunare, cu cel puţin două treimi din voturile celor prezenţi şi de domn. 

Puterea legislativă era deţinută de domn şi de Adunarea compu-
să din două compartimente: Camera deputaţilor şi Senatul. Domnul şi 
Adunarea legislativă aveau dreptul de iniţiativă parlamentară, adică pu-
teau elabora proiecte de legi dar în epocă se cunosc puţine cazuri de 
acest fel. Proiectele legislative erau analizate mai întâi în comitetele dele-
gaţilor, un fel de comisii specializate şi apoi discutate în plen articol cu 
articol. Membrii Adunării, deputaţi şi senatori, nu puteau fi traşi la răspun-
dere pentru declaraţiile politice şi nu puteau fi anchetaţi decât cu acordul 
a două treimi din totalul membrilor Adunării. Proiectele de legi, după ce 
erau aprobate în Parlament, trebuiau promulgate de domn care putea re-
fuza aceasta şi retrimite spre discutare proiectul respectiv. Domnul avea 
dreptul de a dizolva Parlamentul dar era obligat să organizeze alegeri 
într-un interval de maxim o lună. Totodată, domnul avea drept de veto 
suspensiv şi nu absolut, adică era obligat să ţină cont de părerea deputa-
ţilor şi senatorilor şi nu putea respinge definitiv un proiect de lege. 
Sesiunea începea în noiembrie şi dura până la sărbătoarea Paştelui, însă 
putea fi continuată printr-o sesiune extraordinară convocată de domn 
printr-un decret, dacă se considera necesar. Numai Senatul discuta legile 
privitoare la buget şi armată iar deputaţii şi senatorii erau grupaţi în cole-
gii, patru până în 1884 şi trei după acea dată, în funcţie de venitul anual 
al celor cu drept de vot. Votul cenzitor funcţiona de altfel în întreaga 
Europă, nu numai la noi. Parlamentarii aveau dreptul de a interpela gu-
vernul care era obligat să răspundă prin miniştrii săi şi, de asemenea, de 
a cere desfăşurarea unor anchete asupra activităţii ministeriale. Votul era 
secret şi se făcea cu bile albe şi negre. Trebuie subliniat faptul că, deşi 
guvernul a avut întotdeauna o majoritate confortabilă, Parlamentul nu a 
fost o simplă maşină de vot. Proiectele de lege erau amendate, modifica-
te şi uneori chiar respinse, este adevărat şi din interese politice legate de 
situaţia din interiorul partidelor. Cu toate lipsurile sale, Parlamentul a fost 
o importantă şcoală politică necesară maturizării clasei politice româneşti. 

Puterea judecătorească era apanajul instanţelor de judecată, de 
la cele ordinare până la instanţa supremă, Înalta Curte de Justiţie şi 
Casaţie. Orice hotărâre judecătorească se pronunţa în numele regelui, 
singurul în măsură să pronunţe graţierile, mai puţin în cazul miniştrilor 
condamnaţi, aşa cum am văzut. Judecătorii erau inamovibili iar delictele 
de presă erau judecate de tribunalele cu juraţi. Jurisprudenţa se baza pe 
codurile moderne adoptate încă din timpul domniei lui Al. I. Cuza, iar ju-
riştii au rezolvat treptat, până în 1884, contradicţiile dintre Constituţie şi 
Codul Civil, de exemplu în cazul divorţurilor şi al căsătoriilor, hotărând ca 
prevalente să fie actele civile şi nu cele religioase. 

Două observaţii se cuvin a fi subliniate până în acest punct. În 
primul rând, principiul separării puterilor reiese clar din modul în care a 
fost structurat sistemul instituţional şi trebuie să spunem că el a fost res-
pectat în epocă. În al doilea rând, instituţia monarhică reprezentată de 
domn, rege după proclamarea regatului în 1881, este deasupra celorlalte 
iar cheia sistemului se află în mâna regelui. Este adevărat, puterea dom-
nului, aşa cum am văzut, nu este una totală, absolută, ci ea este îngrădită 
de puterea celorlalte instituţii ale statului dar, în ultimă instanţă, “primus 
inter pares” este regele care deţine controlul deciziei politice. 
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Încă de la elaborarea ei au existat vii discuţii în ceea ce priveşte 
adâncirea caracterului democratic al Constituţiei în sensul introducerii co-
legiului unic. Societatea românească nu era pregătită la 1866 pentru aşa 
ceva. Modificările din 1884, care au vizat în special reducerea de la patru 
la trei a colegiilor electorale, încercau să pregătească terenul pentru re-
forma radicală, realizată însă după primul război mondial. 

Un alt capitol fundamental al Constituţiei era reprezentat de drep-
turile şi libertăţile cetăţenilor. Erau înscrise dreptul la liberă asociere, al 
persoanei şi inviolabilitatea domiciliului, proprietatea privată era declarată 
sacră şi garantată de lege, libertatea cuvântului şi a presei etc. Alături de 
principiile deja amintite, aceste referiri au determinat considerarea 
Constituţiei de la 1866 drept una dintre cele mai liberale ale epocii. 
Concluzii 

La 1866 baza României moderne a fost pusă pe principii liberale 
în urma elaborării Constituţiei care a introdus sistemul monarhiei constitu-
ţionale. Cu toate limitele şi contradicţiile care apar, unele vizibile de la în-
ceput şi datorate compromisului politic, Constituţia a impus la noi un 
model care se afirmă tot mai mult în întreaga Europă.  

 
Constituţiunea de la 1866 
Titlul I 
Despre teritoriul român 
Art. 1. Principatele Unite Române constitue un singur Stat indivizibil, subdenumirea de România. 
Art. 2. Teritoriul României este nealienabil. 
Art. 3. Teritoriul României nu se poate coloniza cu populaţiuni de gintă streină. 
Art. 4. Teritoriul este împărţit în judeţe, judeţele în plăşi, plăşile în comune. 
Titlul II 
Despre drepturile românilor 
Art. 5. Românii se bucură de libertatea conştiinţei, de libertatea învăţământului, de libertatea presei, de 
libertatea întrunirilor. 
Art. 7. Insuşirea de român se dobândeşte, se conservă şi se pierde potrivit regulilor statornicite prin legile 
civile. 
Numai streinii de rituri creştine pot dobândi împământenirea. 
Art. 9. Românul din orice stat, fără privire către locul nascerei sale, dovedind lepădarea sa de protecţiunea 
streină, poate dobândi de îndată exercitarea drepturilor politice prin un vot al Corpurilor legiuitoare. 
Art. 10. Nu există în stat nici o deosebire de clasă. Toţi românii sunt egali în faţa legii şi datori a contribui fără 
osebire la dările şi sarcinile publice. 
Art. 11. Toţi streinii aflători pe pământul României se bucură de protecţiunea dată de legi persoanelor şi 
averilor în genere. 
Art. 13. Libertatea individuală este garantată. 
Nimeni nu poate fi urmărit decât în cazuri prevăzute de legi şi după formele prevăzute de ea. 
Art. 15. Domiciliul este neviolabil. 
Art. 19. Proprietatea de orice natură, precum şi toate creanţele asupra Statului, sunt sacre şi neviolabile. 
Nimeni nu poate fi expropiat decât pentru cauză de utilitate publică legalmente constatată şi după o dreaptă 
şi prealabilă despăgubire. 
Art. 21. Libertatea consciinţei este absolută. 
Libertatea tuturor cultelor este garantată întru cât însă celebraţiunea lor nu aduce o atingere ordinei publice 
sau bunelor moravuri. 
Religiunea ortodoxă a răsăritului este religiunea dominantă a Statului român. 
Art. 23. Invăţământul este liber. 
Libertatea învăţământului este garantată întru cât exerciţiul ei nu ar atinge bunele moravuri sau ordinea 
publică. 
Invăţătura în şcolile Statului se dă fără plată. 
Titlul III 
Despre puterile Statului 
Art. 31. Toate puterile Statului emană de la naţiune care nu le poate exercita decât numai prin delegaţiune şi 
după principii şi reguli aşezate în Constituţiunea de faţă. 
Art. 32. Puterea legislativă se exercită colectiv de către Domn şi reprezentaţiunea naţională. 
Reprezentaţiunea naţională se împarte în două Adunări: Senatul şi Adunarea deputaţilor. 



Apariţia şi evoluţia statului naţional român 
 

156  Proiectul pentru Învăţământul Rural 

Orice lege cere învoirea a câtor trele ramuri ale puterii legiuitoare. 
Nici o lege nu poate fi supusă sancţiunii Domnului decât după ce se va fi discutat şi votat liber de majoritatea 
ambelor Adunări. 
Art. 33. Iniţiativa legilor este dată fiecăreia din cele trei ramuri ale puterii legislative. 
Art. 35. Puterea executivă este încredinţată Domnului, care o exercită în mod regulat prin Constituţiune. 
Art. 36. Puterea judecătorească se exercită de Curţi şi Tribunale. Hotărârile şi sentinţele lor se pronunţă în 
virtutea legii şi se execută în numele Domnului. 
Art. 38. Membrii amândurora Adunărilor reprezintă naţiunea iar nu numai judeţul sau localitatea care i-a 
numit. 
Art. 39. Şedinţele Adunărilor sunt publice. 
Capitolul II 
Secţiunea I 
Despre Domn 
Art. 82. Puterile constituţionale ale Domnului sunt ereditare , în linie coborâtoare directă şi legitimă a Măriei-
Sale Principele Carol I de Hohenzollern Sigmaringen, din bărbat în bărbat prin ordinul de primogenitură şi cu 
excluziunea perpetuă a femeilor şi coborâtorilor lor. 
Coborâtorii Măriei Sale vor fi crescuţi în religiunea ortodoxă a răsăritului. 
Art. 92. Persoana Domnului este neviolabilă. Miniştrii lui sunt răspunzători. 
Nici un act al Domnului nu poate avea tărie dacă nu va fi contra semnat de un Ministru care prin aceasta 
chiar devine răspunzător de acel act. 
Art. 93. Domnul numeşte şi revocă pe miniştrii săi. 
El sancţionează şi promulgă legile. 
El poate refuza sancţiunea sa. 
El are dreptul de amnistie în materie politică. 
Are dreptul de a ierta sau micşora pedepsele în materii criminale, afară de ceea ce se statorniceşte în 
privinţa miniştrilor. 
El nu poate suspenda cursul urmăririi sau al judecăţii, nici a interveni prin nici un mod în administraţia 
justiţiei. 
El este capul puterii armate. 
El conferă gradele militare în conformitate cu legea.  
El are dreptul de a bate monedă conform unei legi speciale. 

(Ioan Muraru, Gheorghe Iancu, Constituţiile române, Bucureşti, 1995, pp. 30-60)  
 
Rezumat 

 
Adoptarea Constituţiei de la 1866 a pus bazele la noi a sistemului monarhiei constituţiona-
le care a funcţionat până în 1938, cu alte cuvinte inaugurează o tradiţie politică care se va 
dovedi, cu limitele sale inerente, de bun augur pentru români. Principiile care au stat la 
baza acestei legi fundamentale au fost: separarea puterilor în stat, suveranitatea naţiunii, 
guvernarea reprezentativă. Datorită timpului scurt avut la îndemână şi a dificultăţilor diplo-
matice, discuţiile pe marginea textului amintit s-au încheiat destul de repede cu un com-
promis între grupările liberale, dintre care cea mai bine organizată era aceea a liberalilor 
radicali şi gruparea celor cu vederi conservatoare. Cei care au redactat Constituţia au avut 
ca model textul similar belgian dar au folosit şi întreaga experienţă constituţională româ-
nească de până la 1866 în încercarea, de altfel reuşită, de a pune în practică ideile liberale 
pentru care unii din ei luptaseră încă de la 1848. Aşadar, elaborarea Constituţiei româneşti 
nu a presupus o simplă traducere a celei belgiene, socotită de altfel cea mai liberală din 
Europa. Un loc important îl ocupă în cadrul ei drepturile şi libertăţile cetăţeneşti, precum şi 
atribuţiile fiecărei instituţii, raporturile dintre ele care au la bază principiile deja enunţate. 
Contestată virulent de susţinătorii curentelor tradiţionaliste, modificată în 1884 în privinţa 
numărului colegiilor electorale care sunt reduse de la patru la trei, Constituţia şi-a dovedit 
viabilitatea şi a creat cadrul necesar dezvoltării României moderne.  
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9.2.3. Analizaţi textul de la paginile 16-17 şi alcătuiţi lista drepturilor şi obligaţiilor cetăţe-
neşti aşa cum sunt definite acestea în textul Constituţiei. 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................ 
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................................................................................................................................................  
Răspunsurile pot fi consultate la pagina 171. 
 
9.4. Partide politice şi guvernare (1866-1916)  
 

Viaţa politică în primele decenii după 1866 
 

După aducerea în ţară a principelui Carol de Hohenzollern-
Sigmaringen şi votarea Constituţiei, speranţa era mare în sensul organi-
zării unui regim politic care să garanteze libertăţile şi drepturile cetăţe-
nilor precum şi funcţionarea sistemului instituţional. Cea mai importantă 
prioritate era legată de desemnarea unui guvern care să ofere stabilitate 
şi să fie capabil să se concentreze asupra gestionării treburilor curente 
dar şi să desfăşoare acea activitate diplomatică necesară recunoaşterii 
depline a noului principe. Lucrul acesta era îngreunat de absenţa unor 
partide politice închegate care să-şi dispute întâietatea în funcţie de o 
doctrină şi de un program politic. Chiar dacă gruparea liberalilor radicali 
era mai omogenă decât a celor cu alte vederi, lipsa unor partide politice 
moderne, cu structuri, membri, conducere, program, a îngreunat alcătu-
irea unui guvern de lungă durată. 

 
În general, guvernele care s-au aflat la putere până în 1871 au 

fost unele de coaliţie în care au încercat să coabiteze reprezentanţi ai tu-

Cadrul general 
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turor grupărilor politice, fără a avea însă rezultate notabile. Diferenţele de 
vederi politice, lipsa unor susţineri parlamentare solide, neîncrederea 
dintre liberalii radicali şi conservatori la care se adaugă situaţia internă şi 
internaţională complicată, au determinat o periculoasă instabilitate guver-
namentală, unele guverne nereuşind să reziste decât câteva luni. De 
exemplu, primul guvern instalat la conducere după venirea în ţară a no-
ului principe     (mai – iulie 1866) a fost format din Lascăr Catargiu – 
premier şi deţinător al portofoliului Internelor, Petre Mavrogheni – Afaceri 
Străine, Ion C. Brătianu – Finanţe, Ion C. Cantacuzino – Justiţie, C.A. 
Rosetti – Culte şi Instrucţiune Publice, generalul Ioan Gr. Ghica la Război 
şi D.A. Sturdza la Lucrări Publice. Până în martie 1871 au fost nu mai pu-
ţin de nouă guverne într-o adevărată perioadă de încercări politice şi ex-
perimente care au avut şi o consecinţă pozitivă, aceea că oamenii politici 
au înţeles că în absenţa unei adevărate culturi politice electoratul nu 
poate vota în cunoştinţă de cauză şi Parlamentul rezultat nu poate oferi 
guvernului o majoritate liniştitoare care să voteze legile. Desele tensiuni 
dintre guvern şi adunare se încheiau adesea cu demisia primului sau cu 
dizolvarea celui de-al doilea. Tensiunile politice au fost agravate şi de 
problemele economice, ca de exemplu criza financiară din primii ani sau 
izbucnirea în 1870 a scandalului legat de afacerea Strousberg, precum şi 
de chestiunile internaţionale, cum au fost presiunile Imperiului otoman 
sau războiul franco-prusac din 1870. 

În martie 1871 era însărcinat cu formarea guvernului Lascăr 
Catargiu, vechi boier moldovean, viitorul preşedinte al Partidului Conser-
vator, care a avut în primul rând misiunea de a stabiliza situaţia politică 
după evenimentele organizate de liberalii radicali care preconizau chiar 
înlăturarea dinastiei. Cu toate eforturile liberalilor, în noul Parlament 
conservatorii deţin controlul absolut ceea ce le va permite să-şi impună 
programul de guvernare. Ministrul de finanţe Petre Mavrogheni a reuşit 
prin măsurile luate să redreseze situaţia financiară şi să obţină un spor al 
veniturilor statului de la 70 la 90 de milioane lei. Numeroase alte iniţiative 
administrative, în domeniul agrar, militar, al administraţiei centrale şi loca-
le, construcţia căilor ferate au dovedit că ministerul condus de Catargiu a 
avut calităţi organizatorice. O problemă aparte a constituit-o chestiunea 
statului juridic internaţional al României şi în acest sens guvernul a sem-
nat de pe poziţii de egalitate convenţia comercială cu Austro-Ungaria în 
1875, subordonând interesele economice, clar defavorizate, intereselor 
politice considerate a fi prioritare. 

Lupta politică, dincolo de retorica folosită şi chiar de excesele 
care uneori, poate prea des, se făceau simţite, intra tot mai mult într-o 
perioadă de normalitate. Organizarea partidelor politice a contribuit fără 
doar şi poate la aceasta. 
Apariţia Partidului Naţional Liberal 

Coagularea rândurilor liberale s-a făcut şi datorită faptului că pu-
terea era deţinută de adversarii politici iar apropierea alegerilor în 1875 
impunea o mai bună organizare. În ciuda aparenţelor, liberalii nu erau o 
forţă omogenă, un monolit, chiar dacă diferenţele şi divergenţele dintre  
diferitele grupări nu erau atât de pronunţate ca în cazul conservatorilor. 
Cei mai vizibili erau liberalii radicali din jurul lui C.A Rosetti şi Ion C.  
Brătianu, exista un grup moderat în care se afirmau Ion Ghica şi Mihail 
Kogălniceanu dar şi unul mai „conservator” în rândurile căruia îl găsim şi 
pe Basarab-Brâncoveanu, cel mai mare proprietar de pământ din 



Apariţia şi evoluţia statului naţional român 
 

Proiectul pentru Învăţământul Rural  159 

România epocii. Din punct de vedere al originii sociale, mulţi provin din 
familii boiereşti, de rangul întâi, Goleşti de exemplu, doi şi trei, Brătienii 
sau Rosetti, dar scăpătate, sărăcite, fără proprietăţi funciare însemnate. 
În plus, noile elemente burgheze îşi găsesc mult mai uşor locul în 
rândurile liberalilor decât în alte partide deoarece simt că ele vor ocupa 
funcţiile în sistemul liberalilor decât în altă parte deoarece ele vor ocupa 
funcţiile în sistemul birocratic fără de care un stat modern nu poate 
funcţiona. 

Bazele partidului sunt puse sub forma unei coaliţii parlamentare 
îndreptate împotriva guvernului condus de Lascăr Catargiu. În iunie 1875, 
în casa englezului Stephen Bartlett Lakeman, cunoscut sub numele oto-
man din timpul serviciului în armata turcă, de Mazar Paşa, se semnează 
„Programa deputaţilor opoziţiei” care era publicată în ziarul „Românul”. 
Documentul, mai degrabă un rechizitoriu la adresa guvernului, decât un 
program, avea un caracter destul de general şi se referea la: respectarea 
intereselor României pe plan extern, respectarea legilor, organizarea unei 
anchete şi judecăţi împotriva abuzurilor, scăderea impozitelor, autonomia 
profesorilor, preoţilor şi magistraţilor, descentralizarea administrativă. Pe 
baza înţelegerii de la Mazar Paşa s-a constituit Partidul Naţional Liberal, 
61 de membrii fondatori semnând actul de organizare, printre ei îi putem 
regăsi pe cei ce se afirmaseră încă de la 1848 dar şi oameni noi precum 
D.A. Sturdza, Nicolae Fleva, Eugen Stătescu şi alţii. Conducerea partidu-
lui era împărţită între C.A. Rosetti şi Ion C. Brătianu, negăsindu-şi loc alte 
personalităţi, cum ar fi Mihail Kogălniceanu, poreclit „omul de la 2 mai”, 
căruia nu i se iertase faptul de a fi acceptat rolul ingrat pe care i-l 
destinase Cuza cu prilejul loviturii de stat. Partidul a fost condus de:  
• C.A. Rosetti şi Ion C. Brătianu împreună până în 1884, când Brătianu 
preia funcţia de lider până la moartea sa în 1891 
• Dumitru C. Brătianu   1891-1892 
•  Dimitrie A. Sturdza    1892-1909 
• Ion I.C. Brătianu         1909-1927 
Partidul Conservator 

Regele Carol I spunea în “Memoriile” sale că organizarea Parti-
dului Conservator în 1880 echilibra sistemul politic românesc şi oferea o 
alternativă faţă de supremaţia Partidului Naţional Liberal. Ca şi adversarii 
lor politici, conservatorii se grupează într-o perioadă în care se aflau în 
opoziţie, după cucerirea independenţei şi proclamarea regatului în 1881, 
ambele evenimente patronate de liberali. Chiar dacă cei mai mulţi dintre 
liderii conservatori, Lascăr Catargiu, Petre P. Carp, fraţii Alexandru, Ion şi 
Iacob Lahovary etc., provin din vechi familii boiereşti şi sunt legaţi de ma-
rea proprietate funciară, precum George Gr. Cantacuzino, găsim şi oa-
meni noi care s-au afirmat prin propriile mijloace şi datorită calităţilor per-
sonale, fără a avea avantajul originii şi al averii moştenite, aşa cum a fost 
cazul lui Titu Maiorescu şi al lui Tache Ionescu. 

Istoria Partidului Conservator este una a dizidentelor, a certurilor 
şi împăcărilor într-o serie care de multe ori a consumat energiile celor 
implicaţi. Orgoliile şi vanităţile personale ale liderilor, simpatiile şi antipa-
tiile treceau de multe ori înaintea intereselor şi priorităţilor politice. Cel 
care a avut meritul de a fi împăcat divergenţele şi a fi adunat diferitele 
grupări conservatoare sub o singură conducere a fost Manolache 
Costache Epureanu care punea în februarie 1880 bazele primului Club 
conservator. Adoptarea unui program şi a statutelor anunţa organizarea 

Bazele PNL 

Apariţia 
Partidului 
Conservator 
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partidului după un model urmat şi de liberali nu cu mult timp înainte. 
Exista o structură piramidală, organizaţii în ţară, practic în orice localitate 
în care exista o filială liberală şi un Club Central la Bucureşti condus de 
un Comitet cu funcţie executivă, din care făceau parte: M.C. Epureanu – 
preşedinte, Petre Mavrogheni, I.Em. Florescu, Th. Rosetti – 
vicepreşedinţi, Al. Ştirbei, Al. Lahovary, Titu Maiorescu, Menelas 
Ghermani, Gr. Păucescu şi alţi câţiva membri. Trebuie spus însă că pro-
gramul propus nu conţinea soluţii concrete, ci mai degrabă enunţa unele 
principii generale, multe asemănătoare cu cele conţinute în programul 
liberal. 

Conservatorii au împărţit alături de liberali conducerea ţării, şi 
unii şi alţii fiind adepţii egalităţii în faţa legilor, a respectării drepturilor şi 
libertăţilor cetăţeanului, a principiului separărilor puterilor în stat. 
Principala deosebire faţă de liberali a constat în viziunea asupra ritmului 
modernizării, o modernizare care trebuia să aibă un ritm organic, treptat, 
pas cu pas, în vreme ce liberalii considerau că societatea românească nu 
mai are timpul necesar şi ca urmare se impune arderea etapelor. 

Preşedinţii Partidului Conservator au fost: 
• Manolache Costache Epureanu – 1880 
• Lascăr Catargiu – 1880-1899 
• George Grigore Cantacuzino – 1899-1907 
• Petre P. Carp – 1907-1913 
• Titu Maiorescu – 1913-1916 

 
 
 

Figura 9.6.  
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Concluzii 
Viaţa politică a României moderne a fost dominată de cele două 

partide politice amintite care s-au succedat la guvernare potrivit principiu-
lui rotativei guvernamentale, mai cu seamă după 1888. Dincolo de dife-
renţele doctrinare, putem constata o continuitate legislativă care uneori 
este disimulată sub încrâncenarea luptei politice. Cu structuri organizato-
rice similare, rolul liderilor a fost însă diferit, liberalii reuşind să impună o 
mai mare disciplină decât colegii lor conservatori. În 1922 Partidul 
Conservator a dispărut de pe scena politică în primul rând pentru că a 
fost incapabil să se adapteze transformărilor societăţii.  

 
Contemporanii despre ...  
1.Programul Partidului Conservator (1880) 
Independenţa, către care a(u) tins cele două din urmă generaţiuni, pentru care a(u) lucrat toate guvernele de 
la 1859, şi pe care am obţinut-o cu atâtea grele sacrificii, a aşezat România între statele suverane ale Eu-
ropei şi, în această nouă situaţiune, aşteptată cu nerăbdare şi salutată cu bucurie, ţara noastră devine de-a 
dreptul răspunzătoare de faptele guvernanţilor ei către fiecare din puterile cu cari suntem în contact. De aci 
datoria pentru noi toţi de a fi mai cu luare aminte şi mai  prevăzători, pentru a înlătura pericolele ce poate 
cuprinde noua noastră situaţiune internaţională şi a trage dintr-însa toate foloasele ce ni le poate da. De altă 
parte, starea noastră din lăuntru este menită a inspira tuturor oamenilor prevăzători cea mai legitimă îngrijire. 
Bugetul ţării, cu toate făgăduielile date, la căderea guvernului conservator, de bărbaţi ce sunt astăzi la pute-
re, s-a urcat de la cifra de  87 000 000 a anului 1877 la cifra de 116 000 000, pentru 1880, adică în trei ani 
cu 34% [...]. In faţa acestei situaţiuni economice, nu mai cutezăm a întreba dacă românul se simte fericit de 
starea de faţă [...]. 
Vom întreba încă dacă guvernanţii se pot crede împăcaţi în conştiinţa lor la adăpostul formelor exterioare ale 
regimului parlamentar. A da la aceste cestiuni un răspuns afirmativ, ar fi a abuza de ficţiunile constituţionale. 
Dar, acestea zise, nu noi vom întrebuinţa arma puţin leală a acelora cari impută relei voinţe sau relei credinţe 
a câtorva o stare economică întreagă. Cauza acestei stări de lucruri este şi veche şi adâncă; ea stă în uita-
rea ideilor fundamentale pe care trebuie să repauze orice societate bine constituită. S-a pierdut din vedere 
că (sic!) conducerea intereselor generale nu este afacere de sentiment, ci constitue o ştiinţă, şi ca bază ne-
strămutată a acestei ştiinţe este conservarea individualităţii naţionale şi conformarea legilor organice cu gra-
dul de cultură şi cu mijloacele de producţiune ale fiecărui popor. Şi în adevăr, teorii abstracte de cosmopo-
litism, importate de aiurea, s-au împrăştiat pe nesimţite şi au slăbit cu încetul simţul conservării naţionale, 
aşs de vioiu şi de puternic altă dată la români; şi aceste idei, vătămătoare chiar în ţările luminate şi puternice 
de unde s-au luat, au devenit un adevărat pericol pentru naţiunea noastră şi mică şi slabă. De altă parte, 
dorinţele de progres şi de libertate nechibzuite au introdus prea adesea în mecanismul nostru politic fraza 
goală în locul realităţii. Se mulţumesc cu formele exterioare ale libertăţilor publice şi cer şi altele chiar dincolo 
de bazele fundamentale ale costituţiunii ce şi-a dat ţara în 1866. [...]. Suntem Conservatori şi acest cuvânt 
luat în înţelesul lui adevărat cuprinde întreg programul nostru. 
Conservator vrea să zică: 
In afară, o politică modestă şi chiar respectuosă către toate puterile, dar demnă şi stăruitoare, care exclude 
orice vederi ambiţioase, orice visuri aventuroase şi ne scuteşte de umilinţe; o politică onestă şi consecuentă, 
care să ne concilieze bunăvoinţa şi să inspire încrederea. 
Inăuntru, cuvântul Conservator însemnează: 
In faţa abstracţiunilor umanitare, ce profesează partidul liberal, ideea desvoltării istorice a individualităţii 
noastre naţionale, ideea naţionalităţii româneşti. 
In contra aspiraţiunilor de a trece dincolo de instituţiunile pe cari şi le-a dat ţara, consolidarea acestor insti-
tuţiuni şi punerea lor în aplicare, aşa încât toţi să se poată bucura de dânsele! 
In prezenţa dorinţelor nechibzuite de îmbunătăţiri, măsurarea înţeleaptă a dorinţelor noastre după mijloacele 
de cari dispunem! 
Tendinţei adversarilor de a se rezema mai ales pe masele neculte şi neconştiente şi pe elementele parazite 
şi tulburătoare ale societăţii, adică pe forţa brutală, opunem ideea constituţiunii noastre, care fundează edifi-
ciul politic mai ales pe clasele avute şi luminate şi pe elementele muncitoare şi liniştite, adică pe raţiune! 
Mobilităţii instituţiunilor şi persoanelor, prin care partidul liberal a crezut adesea că va realiza progresul, opu-
nem stabilitatea instituţiunilor şi a personalului şi progresul măsurat dar continuu! 
Formelor seci şi frazelor goale, fiinţa adevărului! 
Iată ceea ce am fost totdeauna şi ceea ce suntem! 
(A fi conservator, antologie, comentarii şi bibliografie de Ioan Stanomir şi Laurenţiu Vlad, Bucureşti, Editura 
Meridiane, 2002, pp. 447-451) 
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2. Discursul deputatului liberal N. Xenopol ţinut în Adunarea Deputaţilor la 9 decembrie 1897 
Erau oameni odinioară care pretindeau că cuvântul de conservator este sinonim cu acel de trădător de ţară. 
Astăzi, cu toţii avem convingerea  că bărbaţii de frunte ai conservatorilor sunt însufleţiţi, ca şi noi, de dorinţa 
de a-şi vedea ţara şi neamul prosperând şi înflorind. Diferim în mijloace dar nu în scop. E un progres vădit 
acesta. 
In direcţiunea de imprimat politicei externe a Regatului, iarăşi aproape nu ne mai deosebim.[...]. 
In cestia intervenţiunii Statului în ordinea economică, iarăşi cred că văzând rezultatele strălucite ale politicii 
noastre, mulţi conservatori au căzut de acord cu liberalii şi sper că nu e departe timpul când cu toţii se vor 
ralia la punctul nostru de vedere. 
In cestiunea organizării magistraturii nimic nu ne mai desparte. Principiul inamovibilităţii, propus încă înainte 
de 1888 de Eugeniu Stătescu (membru de frunte al PNL, subl. n. n.), a fost introdus în lege de conservatori. 
Rarii partizani ai electivităţii, care mai rămăseseră printre noi, s-au raliat cu toţii la ideea inamovibilităţii 
magistraturii. 
Aş putea să întind această enumerare dar cred că aceste exemple sunt suficiente pentru scopul demonstra-
ţiunii mele. 
Se naşte acum întrebarea: dar dacă este astfel, în ce ne deosebim, noi, liberalii, de conservatori, căci deose-
bire există, radicală, profundă. 
Această deosebire, restrângându-se, s-a precizat şi mai mult. Deosebirile nereale dar numeroase, bazate pe 
cuvinte, au dispărut; deosebirile au devenit mai puţine dar restrângându-se, au devenit mai serioase şi mai 
reale.  Cel puţin este de datoria noastră să le precizăm pentru ca să ştie fiecare dintre noi ce suntem, ce ne 
desparte şi unde mergem. S-a înlăturat tot ce era factice, tot ce era produsul ciocnirei unor patimi violente şi 
s-a menţinut tot ce era real şi permanent. 
Nu ne mai putem diferenţia azi pe lucruri grozave şi nereale, împărţindu-ne în patrioţi şi nepatrioţi, în cinstiţi 
şi necinstiţi, în mâncători de popor şi oameni care se prăpădesc de dragul naţiunii. Trebuie să ne diferenţiem 
pe idei lămurite şi sănătoase, menţinând din trecut tot ce era de menţinut dar eliminând tot ce era trecător, 
tot ce era izvorât din împrejurările momentului.  
Progresul cultural al ţărei, spiritul nou al timpurilor reclamă aceasta de la noi. In ce constă şi ce pot fi aceste 
deosebiri fundamentale?[...]. 
Conservatorii cred că în conducerea unei ţări înrîurirea covârşitoare trebuie să o aibă câteva personalităţi 
alese şi că, în genere, această conducere trebuie să o aibă un cerc restrâns de capacităţi, căci cu cât se 
lărgeşte cercul, cu atât descreşte calitatea şi conservatorii ţin cu deosebire la calitate, neglijând cu desă-
vârşire cantitatea. Conservatorii atrag la ei capacităţi dar pentru a se servi de ele ca instrumente în mâna 
câtorva. 
Din cauza aceasta majorităţile lor nu sunt întru atâta elemente de control, pe cât instrumente de guvernare. 
Din cauza aceasta rolul mulţimii este foarte redus sub conservatori care nu ţin seamă de curentele mulţimii şi 
uneori chiar se mândresc de a sta în calea lor. 
Domnul Carp a formulat această teorie cam în acest mod, dacă nu mă înşel: Omul de Stat este doctorul care 
prescrie remediul, naţiunea este bolnavul care trebuie să se supună. 
Partidul liberal, dimpotrivă, crede în conlucrarea rodnică  a cât se poate mai multe capacităţi; el crede că 
(sic!) conducerea unui partid nu poate fi apanajul exclusiv al câtorva, şi că acei care conduc partidul trebuie 
să stea în continuă comuniune  de vederi cu cercuri cât se poate mai mari de inteligenţe şi de valori. Partidul 
liberal ţine mai mult seamă de curente şi de sentimentele şi aspiraţiunile mulţimei. De aceea el caută să lăr-
gească cât mai mult sfera vieţii politice şi să intereseze cât se poate mai mulţi cetăţeni la mersul Statului. 
Din cauza acestei predomniri, la conservatori, a teoriei că un partid este creaţiunea  câtorva oameni iar nu 
că bărbaţii de Stat trebuie să-şi atragă puterea şi să-şi ia ideile din mulţime, formulând în mod luminos ceea 
ce cred şi ceea ce simt cei mulţi, din cauza aceasta regretatul Gr. Păucescu, care fusese un moment atras la 
conservatori, i-a părăsit şi a venit să lupte în rândurile noastre. 
La lumina acestei deosebiri reale, putem examina toate legile, toate reformele, toate ideile conservatorilor şi 
ale liberalilor şi putem să ne dăm seama dacă aceste partide sunt consecvente cu ele însele.  
 
(Dezbaterile Adunării Deputaţilor, sesiunea 1897-1898, şedinţa din 9 decembrie 1897) 
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Rezumat 
 
Cele două partide politice importante ale României moderne, Partidul Naţional Liberal şi 
Partidul Conservator, au apărut relativ târziu pe scena politică drept două grupări organi-
zate, cu structură, lideri, programe, în 1875 şi 1880. Ele şi-au disputat succesiunea la gu-
vernare pe baza principiului rotativei guvernamentale care a funcţionat mai cu seamă după 
1888. Intârzierea s-a datorat unor factori diferiţi, cum ar fi: necesitatea rezolvării chestiunii 
delicate legate de aducerea în ţară a unui principe străin după înlăturarea lui Al. I. Cuza; 
elaborarea unei Constituţii cât mai liberale pe baza căreia să domnească viitorul principe; 
stabilizarea sistemului politic şi instituţional; nu în ultimul rând, lipsa de experienţă politică 
şi mai ales dificultatea recunoaşterii unui singur şef de partid, în special în cazul conserva-
torilor. Ceea ce i-a determinat pe liberali să se adune înaintea conservatorilor a fost în pri-
mul rând „disciplina interesului”, după cum spunea Eugen Lovinescu, adică dorinţa de a 
participa cu toate forţele la construirea noului sistem politic pe care îl preconizaseră încă 
de la 1848 şi pe care nu avuseseră şansa să îl pună în practică după 1859. In al doilea 
rând, trebuie avut în vedere rolul catalizator al celor doi oameni politici care au fost desem-
naţi şi şefi ai partidului, Ion Brătianu şi C. A. Rosseti, stâns legaţi de o prietenie personală 
şi de o luptă comună. In al treilea rând, doctrina liberală românească răspunde mai bine 
opţiunilor societăţii româneşti a epocii. Replica grupării conservatoare a venit cinci ani mai 
târziu iar Partidul Conservator şi-a dorit să propună o alternativă soluţiei liberale. După co-
optarea junimiştilor, aspectele doctrinare au fost conturate cu mai multă tărie. 
Permanentele divergenţe dintre liderii conservatori au transformat însă activitatea partidu-
lui într-o continuă confruntare care de cele mai multe ori s-a soldat cu dizidenţe. Dacă 
ambele partide au un obiectiv comun, modernizarea societăţii româneşti, principalele deo-
sebiri sunt legate de modalităţile şi în special de ritmul acestui proces. Spre deosebire de 
Partidul Naţional Liberal, Partidul Conservator a dispărut de pe scena politică deoarece nu 
a fost capabil să se adapteze transformărilor societăţii. 
 
 
 
 

 Test de autoevaluare 9.3.  
Analizaţi textele de la paginile 23-24 şi alcătuiţi o listă a asemănărilor şi deosebirilor dintre 
viziunea liberalilor şi cea a conservatorilor.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 171. 
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9.5. Critica modernizării societăţii româneşti din perspectiva curentelor 
tradiţionaliste  
 

Semănătorismul şi poporanismul – începuturi şi reprezentanţi 
 
Chiar dacă putem reconstitui cu precizie momentul afirmării celor două 
curente, trebuie să plecăm în primul rând de la înţelegerea epocii şi a at-
mosferei culturale care le-a generat. Ultimul deceniu al secolului al XIX-
lea a adus, mai ales în publicistica literară din România modernă, noi ac-
cente care vor duce la coagularea unei noi orientări culturale îndreptate 
împotriva stării de fapt. În cele din urmă, fenomenul modernizării, socotit 
eronat a fi promovat în special de liberali, a fost adus în discuţie drept 
principală cauză a eşecurilor şi inadvertenţelor regăsite în societatea 
românească. 

Semănătorismul şi-a împrumutat titulatura de la revista 
„Semănătorul” întemeiată de ministrul liberal al Cultelor şi Instrucţiunii 
Publice, Spiru Haret în 1901 cu scopul de a contribui la emanciparea spi-
rituală a ţăranilor. Primii directori ai publicaţiei au fost Al. Vlahuţă şi G. 
Coşbuc, care nu au reuşit să confere publicaţiei vizibilitatea dorită. În 
toamna lui 1902 revista a fost preluată de o nouă echipă condusă de 
Şt.O.Iosif şi Ilarie Chendi care reuşesc să adune în jurul lor noi colabo-
ratori precum Zaharia Bârsan, Dimitrie Anghel, Jean Bart, Artur Stavri, 
Ioan Bogdan, G.Bogdan Duică, Alice Călugăru, Ion Petrovici, Brătescu-
Voineşti şi alţii. În anul următor a fost cooptat şi Nicolae Iorga, care se va 
impune destul de repede ca lider autoritar şi de necontestat. Din 1903-
1904 începe tot mai mult să fie recunoscut curentul semănătorist ca atare 
iar Nicolae Iorga va fi identificat până la suprapunere cu port-drapelul 
acestuia. Au mai existat şi alte publicaţii semănătoriste de mică impor-
tanţă şi unele chiar efemere, precum „Făt-Frumos”, „Curierul Literar”, 
„România Jună” sau „Luceafărul” din Transilvania. Epoca de glorie a 
revistei şi a mişcării semănătoriste în general a durat până în 1906 când 
istoricul a demisionat într-un context politic complicat şi datorită neînţele-
gerilor cu o parte din redactori şi colaboratori. De altfel, din acelaşi an 
Iorga îşi va edita propria publicaţie, „Neamul Românesc”. Agonia mişcării 
a fost destul de scurtă, până în 1910 când practic curentul semănătorist 
cade definitiv în desuetudine datorită pierderii propriilor energii şi a ofen-
sivei altor curente culturale, printre care un loc important l-a avut 
poporanismul. 

Asemenea semănătorismului, doctrina poporanistă s-a cristalizat 
în paginile unor reviste literare precum „Evenimentul Literar”, „Lumea 
Nouă”, „Avântul” şi nu în ultimul rând „Adevărul literar”. Apropiaţi de miş-
carea socialistă, Constantin Stere, Ioan Nădejde, Vasile Morţun, Garabet 
Ibrăileanu, „generoşii” cum aveau să fie numiţi, vor intra la sfârşitul sec. 
XIX-lea în Partidul Naţional Liberal şi se vor grupa în jurul lui Ionel 
Brătianu pe care îl vor sprijini în încercarea acestuia, reuşită, de a se 
impune la conducerea partidului. Constantin Stere şi Garabet Ibrăileanu 
au fondat la Iaşi în 1906 revista ”Viaţa Românească” care a fost anunţată 
de la primul număr drept purtătorul de cuvânt al curentului poporanist. 
Principalii colaboratori au fost fraţii Botez, Gh. Kernbach, N.Quinez, 
Izabela Sadoveanu şi alţii dintre care unii colaboraseră şi la revistele  se-
mănătoriste. Cu ajutorul „Vieţii Româneşti” poporanismul s-a impus destul 
de repede în conştiinţa publică, iar tandemul Stere – Ibrăileanu a reuşit 

Sămănătorismul 
– trăsături  

Poporanismul – 
trăsături  
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să transforme publicaţia în una din cele mai apreciate reviste culturale de 
până la primul război mondial. Izbucnirea conflagraţiei a determinat o sci-
ziune în cadrul corpului redacţional datorită opţiunilor diferite în ceea ce 
privea intrarea României în război. Grupul filo-antantist condus de Ioan 
Cantacuzino a părăsit revista  pentru a se delimita de propaganda pe ca-
re în special C.Stere o făcea în favoarea Basarabiei şi împotriva unei 
eventuale alianţe cu Imperiul ţarist. Perioada de glorie a poporanismului, 
maxima sa influenţă, poate fi înregistrată în perioada 1909-1910, atât în 
politică, sociologie dar şi în plan estetic, în viaţa literară. 

 
Lumea rurală versus lumea urbană 

Una din temele centrale ale celor două curente tradiţionaliste a 
reprezentat-o viziunea asupra lumii rurale româneşti înţeleasă ca păstră-
toarea valorilor nealterate ale poporului român, ale sufletului românesc 
pur. Corolarul acestei teorii a marcat cuprinsul imaginii referitoare la oraş 
şi urbanizare văzute ca un loc al pierzaniei şi distrugerii simbolurilor ro-
mâneşti autentice. 

Critica romantică a societăţii capitaliste şi imaginea paseistă asu-
pra realităţilor au însoţit regretul referitor la distrugerea unor vechi struc-
turi specifice unei societăţi patriarhale identificată a fi existat în vremuri 
imemoriale, în care viaţa urbană era inexistentă, iar satul reprezenta cea 
mai complexă formă de organizare socială. Cu toate deformările pe care 
ruralul le-a oferit datorită importului unei organizări străine, de sorginte 
occidentală, fenomen care este socotit a fi început în epoca paşoptistă, 
aici se mai păstrează, la începutul sec. al XX-lea urme ale tradiţiei şi spi-
ritualităţii româneşti care trebuie neapărat conservate şi dezvoltate. 
Semănătorismul a dezvoltat până la saturaţie subiectul, iar ideea  va fi 
preluată în perioada interbelică de neosemănătorişti şi de Lucian Blaga. 
Lor le va replica Mihail Ralea, care în lucrarea sa „Fenomenul românesc” 
demonstra că eroarea tradiţionaliştilor provine din eludarea caracterului 
istoricist al fenomenului dezvoltării vieţii rurale. În plus, semănătoriştii eli-
minau din discuţie mediul urban a cărui populaţie păstra într-o măsură 
însemnată, trăsături etnice şi psihologice autentice ale aşa zisului specific 
românesc. Aceasta cu atât mai mult cu cât în oraşele româneşti populaţia 
provenea într-un procent  însemnat din mediul rural şi legătura cu oraşul, 
urbanizarea nu era pe deplin realizată. Semănătorismul prefera însă să 
opereze cu fenomenele sociale în starea abstractă, absolută, fără să ţină 
cont de interacţiuni şi interpătrunderea diferitelor planuri. Critica romanti-
că şi abandonul realităţii în favoarea paseismului erau ineficiente şi nu 
puteau duce decât la interpretări inevitabil eronate. Repudierea civilizaţiei 
capitaliste de tip industrial şi urban era făcută fără ca măcar să se ţină 
seama de rămânerile în urmă în acest sens din societatea românească. 
Din moment ce modelul era regăsit în trecut, prezentul nu mai conta în 
sine, ci ca sferă de aplicare a unei analize aprioric dată. Imaginea ideali-
zată a satului poate fi regăsită fără excepţie în literatura semănătoristă 
sub forma unui tărâm al fericirii luminoase şi liniştite în care raporturile 
sociale erau unele comunitare, contrare oricărei ierarhii citadine. 

Antiteza sat-oraş poate fi regăsită şi în formula poporanistă care 
este totuşi mai nuanţată decât cea semănătoristă. Poporaniştii porneau în 
discursul lor de la ideea că procesul  de formare  a României moderne se 
datorează influenţelor culturii occidentale importată cu asiduitate la noi cu 
începere din epoca revoluţiei de la 1848. Rezerva şi chiar ostilitatea  faţă 

Antiteza sat – oraş  
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de civilizaţia occidentală erau generate de observaţia că rezultatul româ-
nesc s-a înălţat pe spinarea şi datorită ţărănimii care a suportat „costurile” 
efortului de modernizare a societăţii româneşti. Evoluţia firească, organi-
că, naturală a fost deturnată de o mână de entuziaşti „vinovaţi” de faptul 
că românii au fost obligaţi să adopte un model, regăsit atât în plan politic, 
economic, social cât şi cultural, creat în Occident dar nepotrivit la noi. 
Evident, cei puşi în cauză nu erau decât reprezentanţii liberalismului ro-
mânesc, generaţia paşoptistă şi urmaşii ei. Chiar dacă a criticat influenţa 
străină civilizatoare, poporanismul a introdus o nuanţă importantă faţă de 
semănătorism atunci când a justificat necesitatea acesteia. 

Opoziţia dintre civilizaţia rurală şi cea urbană, prima autentică şi 
milenară, a doua falsă şi lipsită de tradiţie, este prezentă la poporanişti, 
dar din perspectiva dorinţei de ridicare a ruralului la exigenţele impuse de 
o civilizaţie modernă. Poporanismul nu s-a configurat pe tiparul unui tradi-
ţionalism extremist, radical. Nu a considerat că societatea românească 
nu trebuie să evolueze dar accepta o evoluţie după un model imaginat 
care nu avea şanse să reuşească. Viziunea economică era una de orien-
tare filo-agrară, iar industria era acceptată numai în măsura în care putea 
folosi acele materii prime furnizate de agricultură. Oricât ar părea de pa-
radoxal, urbanizarea era acceptată doar în măsura în care nu afecta dez-
voltarea firească a satului sau altfel spus, oraşul este înţeles ca un fel de 
anexă a satului. Gânditorii poporanişti care considerau că societăţii româ-
neşti îi erau fireşti formele unei civilizaţii rurale modernizate nu puteau să 
vadă idealul uman decât în perfecţiunea săteanului. Poate cel mai ilustra-
tiv exemplu în acest sens este dat de eseul „Omul perfect” pe care C. 
Stere l-a publicat în revista „Evenimentul Literar” în iunie 1894, scris de 
altfel cu mult talent. Accentul cade şi în acest caz pe lumea rurală şi pe 
ţăran ca exponenţi ai valorilor româneşti autentice. Nici unul din curente  
nu-şi pune problema de ce totuşi, cu limitele, neîmplinirile şi chiar eşe-
curile sale, satul românesc se schimbase faţă de o perioadă depăşită cu 
doar câteva decenii, ca să nu mai vorbim de societate în întregul ei. 
Dezrădăcinarea, o temă predilectă a curentelor tradiţionaliste 

Dacă satul românesc a reprezentat centrul teoriilor tradiţionaliste, 
dezrădăcinarea şi neadaptarea intelectualilor plecaţi spre oraş sunt con-
secinţe fireşti în cadrul discursului despre care vorbim. Epoca a cunoscut 
migrarea spre oraş a unei părţi din populaţia rurală iar o parte a intelec-
tualităţii, care s-a afirmat în a doua jumătate a sec. al XIX-lea îşi avea ră-
dăcinile în lumea satului. Acestor suflete de intelectuali, viaţa orăşeneas-
că pe care pretindeau că nu o înţeleg, le trezea spaime, nutrindu-le con-
vingerea că dezvoltarea acesteia ar trebui oprită. Descinşi din mediul 
unei existenţe simple, cu raporturi directe, specifice unei colectivităţi re-
strânse, cu îndeletniciri asemănătoare, oamenii aceştia au pătruns deo-
dată în altă civilizaţie, cu alte sisteme de valori şi rânduieli. 

Bineînţeles, se pune o întrebare la care semănătoriştii şi popo-
raniştii au preferat să nu răspundă. De ce pleacă totuşi viitori intelectuali 
de la sat spre un loc socotit al pierzaniei care le conferă în ultimă instanţă 
prestigiu şi un statut social înalt? Opţiunea le aparţine şi nu există factori 
constrângători. În al doilea rând, oraşele româneşti nu s-au distanţat încă 
definitiv şi irevocabil de lumea rurală şi vor rămâne, cu toate eforturile fă-
cute, până la primul război mondial la oarecare distanţă de modelul urban 
european.  

 

Dezrădăcinarea 
ca fenomen, 
relaţia cu 
literatura  
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Dincolo de aceste lucruri fenomenul poate fi explicat. Chiar dacă 
mediul urban de la noi era la început, atât în privinţa urbanismului cât mai 
ales a urbanităţii, trecerea de la un tip de civilizaţie la altul se derula. Erau 
două lumi diferite ca sistem, ritm al vieţii şi transformare. Împotrivirea faţă 
de noul vieţii urbane se produce acum când aceasta nu a învins şi nu es-
te pe deplin aşezată. Acum poate apărea ideea posibilităţii elimiării unor 
forme de civilizaţie care în viziunea de care vorbim par impuse artificial şi 
posibil de eliminat printr-un efort dorit a fi general. Intelectualitatea nu 
este atentă la oportunităţile oferite de lumea urbană, cu toate că le folo-
seşte din plin, în schimb asimilează şi cultivă ideea ostilităţii faţă de a-
ceasta. Din punct de vedere etimologic, antinomia sat-oraş era o altă 
expresie pentru aceea dintre agricultură şi industrie. Era de fapt opoziţia 
dintre două momente diferite în evoluţia socială: capitalismul însoţit de 
industrializare şi urbanizare şi formele precapitaliste  cu centrul de greu-
tate în lumea rurală şi în micile târguri lipsite de activitate industrială.  

Dezrădăcinarea a fost preluată ca temă principală şi în literatura 
epocii. Motivul a fost amplificat şi diversificat, producând altele, precum 
neadaptarea, înfrângerea. Tipologic, mai toate personajele pozitive erau 
dezrădăcinaţi deveniţi neadaptaţi. Indivizi abulici şi retractili, înspăimântaţi 
şi însinguraţi, cu suflete rezistente sau involuate, bătrâni fixaţi în obiceiuri 
conservatoare au invadat proza. Chiar personajele învinşilor puri, ca de 
exemplu cele sadoveniene, izbuteau rareori să se detaşeze prin expresie 
artistică. Aceleaşi regrete şi păreri de rău pătrund peste tot în literatură. 
Goga a exprimat sentimentul acesta generalizat într-o lume intelectuală 
care visa să se întoarcă acasă, în satul părăsit şi să fugă dintr-un mediu 
social ostil.  

Circulaţia acestor motive de la semănătorism la poporanism şi 
invers se face uşor şi fără vreo barieră, ceea ce şi explică existenţa scri-
itorilor tradiţionalişti în revistele şi publicaţiile ambelor tabere. Poate o te-
mă aparte merită atenţia, aceea a dispariţiei boierimii de ţară, a micilor 
boiernaşi văzuţi adesea ca un fel de patriarhi ai obştilor ţărăneşti. Motivul 
a fost mai întâi mult folosit de semănătorism, mentorii curentului transfor-
mând „tragedia” boierimii care dispărea într-o acuză împotriva înnoirilor 
aduse de capitalism, într-o apologie înlăcrimată faţă de puritatea morală a 
vechilor clase. De aici a trecut apoi la poporanism fără a suferi modificări 
ideologice importante. Circulaţia aceasta a fost perfect posibilă întrucât, 
chiar dacă poporanismul încerca să se distanţeze oarecum de idealurile 
paseiste, blama ascensiunea bruscă a unei noi forţe sociale, burghezia. 
Poporanismul nu considera că noua clasă care prelua posturile de condu-
cere în oraşe ar fi fost expresia unei necesităţi istorice reale. Dimpotrivă, 
considera că întreg acest proces de deposedare era impus din afara or-
ganicităţii dezvoltării fireşti a organismului social românesc. „Viaţa 
Românească” a devenit o adevărată tribună pentru afirmarea acestor idei 
care şi-au găsit ecoul în epocă.  

Vedem astfel cum discursul tradiţionalist se structurează coerent 
faţă de propriile teme, dar în acelaşi timp nu propune soluţii alternative, ci 
se mulţumeşte în general să critice fără să pună ceva în loc.   

 
 

Asemănări şi deosebiri între cele două curente tradiţionaliste 
În aparenţă este foarte greu să subliniem deosebirile şi contribuţiile spe-
cifice pe care semănătorismul şi poporanismul le-au adus în critica pe ca-
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re o fac la sfârşitul sec. XIX şi începutul celui următor procesului de mo-
dernizare a societăţii româneşti. Cele două curente de idei au apărut a-
proximativ în acelaşi timp şi s-au combătut reciproc acuzăndu-se de 
„împrumuturi” în ceea ce priveşte conţinutul. Multe din temele şi punctele 
de vedere au fost comune (viziunea asupra satului, refuzarea urbanizării 
şi industrializării, dezrădăcinarea şi inadaptarea, critica sistemului institu-
ţional şi a Constituţiei de la 1866, etc.), chiar dacă de multe ori ele au fort 
tratate în mod diferit. Ambele au fost confruntate cu aceleaşi probleme 
social-politice, culturale, dar au propus, mai ales poporanismul, soluţii 
distincte. Nu în ultimul rând, cu excepţia liderilor ( N. Iorga de o parte, 
Constantin Stere şi Garabet Ibrăileanu de alta) întâlnim aceiaşi colabo-
ratori şi participanţi care au trecut aproape firesc dintr-o parte în alta. 

Asemănările sunt mai uşor de decelat dacă ţinem  cont că ambe-
le curente îşi găsesc punctul de plecare într-o ideologie comună şi regă-
sibilă în epocă în întreaga Europă. Punctul românesc de vedere nu era 
inedit şi nici nu se pot remarca adăugiri deosebit de originale. Din punct 
de vedere sociologic, punctele de vedere sunt  construite pe baza unei 
înţelegeri romantic-agrariene a fenomenului românesc care considera că 
evoluţia firească a României a fost artificial abătută pe căi false şi nepo-
trivite cu trăsăturile, valorile şi specificul poporului românesc. Dintr-o 
perspectivă exclusiv agrariană se pronunţau aspre rechizitorii la adresa 
capitalismului socotit o structură artificială implantată într-o zonă patriar-
hală supusă altor legi, datorită intereselor unor cercuri extrem de restrân-
se. Era o critică puternică a capitalismului, nu rareori violentă şi uneori 
dreaptă, ivită din convingerea unor intelectuali proveniţi din lumea satului 
care considerau că prin polemica desfăşurată puteau suspenda drumul 
firesc al societăţii şi ocoli stadiul capitalist. Micul producător agricol, pri-
mejduit de ofensiva acaparatoare a capitalului, îşi voia conservată poziţia 
pe care o credea, iluzoriu şi nefondat, posibilă şi pe viitor într-o formă 
arhaică.  

Dincolo de toate aceste puncte comune, importante fără îndoială, 
au existat şi deosebiri date mai ales de efortul liderilor poporanişti de a 
nuanţa unele puncte de vedere. Din acest motiv poporanismul a părut 
mai aplicat faţă de realităţile româneşti şi în plus nu putem neglija influ-
enţa politică pe care cele mai importante personalităţi poporaniste au 
avut-o  în cadrul Partidului Naţional Liberal condus de Ionel Brătianu.  

 La poporanism nu vom întâlni teza antinomiei dintre cultură şi ci-
vilizaţie care este una dintre temele fundamentale ale semănătorismului. 
Garabet Ibrăileanu respinge în lucrarea sa „Spiritul critic în cultura româ-
nească” această relaţie de opoziţie, iar critica asupra civilizaţiei importate 
capătă adesea un ton moderat. În general, în cadrul curentului amintit, 
opoziţia nu apare în primul rând în ceea ce priveşte conceptele de cultură 
şi civilizaţie, ci între civilizaţia rurală, tradiţională şi aşa zis autentică şi 
cea urbană, importată, falsă şi falsificatoare.  Dar nici în acest caz nu se 
făceau pledoarii pentru menţinerea civilizaţiei rurale în nişte tipare vechi. 
Ideea, reluată sub diverse forme, pleda pentru ridicarea şi îmbogăţirea 
acestei civilizaţii înapoiate la nivelul impus de rigorile epocii moderne. 
Punctul central era o civilizaţie în esenţă rurală, dar evoluată din punct de 
vedere economic, social, politic şi cultural.   

Criticismul poporanist nu urmărea să supraevalueze lumea rurală 
şi nici să condamne total noua civilizaţie. Poporanismul se deosebeşte de 
semănătorism şi prin îndepărtarea de un punct de vedere extremist, radi-

Asemănări   

Deosebiri   
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cal. Nu a considerat că structurile româneşti trebuie să rămână osificate 
ca în trecut, dimpotrivă, susţinea evoluţia lor, dar evoluate după un model 
imaginat care nu avea şanse de realizare. Eugen Lovinescu a observat 
pertinent în lucrarea sa „Istoria civilizaţiei române moderne” că poporanis-
mul prezintă o fizionomie duală: democratism în plan politic, adică o or-
dine modernă şi agrarianism în plan economic, adică o structură tradiţio-
nală. Chiar dacă orientarea filoagrariană nu este, cum spuneam, una ra-
dicală, dualitatea ideilor poporaniste poate fi susţinută. 

O altă trăsătură specifică poporanismului este dată de faptul că, 
spre deosebire de semănătorism, se propun şi soluţii pentru rezolvarea 
unor probleme, în special a celor politice. Nu întâmplător, noul şef al PNL 
începând din 1909, Ion I.C. Brătianu, a găsit în C. Stere şi ceilalţi foşti so-
cialişti apropiaţi şi chiar lideri ai poporanismului, aliaţi puternici în susţine-
rea reformelor electorală şi agrară. De altfel, caracterul mai aplicat al doc-
trinei poporaniste a dus la căderea în desuetudine a curentului semănă-
torist, care a fost practic înlăturat din dezbaterea culturală, iar ecourile 
sale după 1906 vor fi tot mai slabe. 
Concluzii 

Semănătorismul şi poporanismul au abordat critica modernizării 
societăţii româneşti din Vechiul Regat dintr-o perspectivă romantic-
agrariană specifică tendinţei tradiţionaliste din gândirea europeană. 
Considerarea  lumii rurale româneşti ca zonă de păstrare a specificului şi 
valorilor perene a dus la o negare a necesităţii urbanizării şi industriali-
zării. Evoluţia instituţională a României moderne era considerată a fi arti-
ficială şi importată de o elită îngustă ca pondere socială care copia un 
model străin, occidental şi nesocotea aşa zisele aspiraţii fireşti ale popo-
rului român. Deosebirile dintre cele două curente sunt date mai ales de 
caracterul moderat al poporanismului şi de soluţiile pe care aceasta 
încearcă să le schiţeze.  

Contemporanii despre ...  
Cătră cetitori 
Revista noastră, ca oricare alta, nu poate avea alt scop decît munca pe cîmpul culturii naţionale. Dar, foarte 
mulţi nu-şi dau seama că noţiunea de cultură naţională nu e în contrazicere cu cea de cultură universală, o-
menească. Mai mult: că un popor nu-şi poate justifica dreptul la existenţa distinctă în sînul popoarelor civili-
zate, decît dacă poate contribui cu ceva la cultura universală, dîndu-i nota specifică a geniului său. 
Istoria poporului romîn-„istoria unui şir neîntrerupt de martiri”, a zis odată un mare martir al neamului, 
Eminescu-ne explică pentru ce acest popor, aşa de bine înzestrat, n-a luat o parte mai activă la formarea 
culturii europene, pentru ce n-a dat nota sa distinctă în armonia de gândire şi de simţire, care constitue bunul 
cel mai înalt al popoarelor civilizate. El a trebuit să-şi cheltuiască toată energia pentru conservarea sa fizică 
şi nu i-a rămas acel prisos de energie, care se cheltueşte pentru cultură. 
De o sută de ani însă, am început să ne împărtăşim mai cu dinadinsul la civilizaţia popoarelor din Apus şi ar 
fi vremea să dăm ceva în schimb, să dăm lumii răsunetul sufletului nostru, atins de cultura apuseană. 
Putem nădăjdui că a sunat ceasul? 
Dar, mai întâiu, starea de fapt, realitatea vieţii actuale româneşti, constitue ea un punct de plecare pentru 
crearea unei culturi naţionale? Căci orice progres pleacă de la o stare de fapt anumită, şi nu de la plăzmuirile 
unor vizionari. 
Starea noastră nu e numai înapoiată, ceea ce ar fi destul de rău; ea este anormală, ceea ce e mult mai rău. 
Clasele de sus stau în aer, fără atingere cu poporul de jos, care, în ţara noastră, el singur este o clasă poziti-
vă şi a păstrat mai curat sufletul românesc. Intre clasele de sus şi popor este o prăpastie adîncă, care, la noi, 
desparte aproape două naţii. Clasele de sus se ating numai de cultura apuseană, de care poporul nu se 
atinge şi pe care, din lipsă de contact cu poporul românesc, clasele de sus n-o asimilează, ceea ce e tot una 
cu a spune că o caricaturizează. Lipsa contactului cu poporul românesc ne face ca, în loc să absorbim cul-
tura străină, să ne absoarbă ea pe noi, să ne asimileze ea pe noi... De aici şi din neînţelegerea acestui lucru, 
aerul duşmănos al unora împotriva culturii străine... Şi tot de aici, neîndestulătoarea noastră contribuţie la 
cultura universala. 
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Şi până nu ne vom asimila cultura europeană, cîtă vreme adică, nu vom fi decît o anexă, caricaturizată, a 
acelei culturi, în loc să-i dăm, şi noi, nota specifică a sufletului nostru, nu vom justifica, încă odată, existenţa 
noastră ca popor distinct. 
O cultură „naţională”, de un caracter specific, nu se va naşte decît atunci cînd masele mari populare, adevă-
rat româneşti, vor lua parte şi la formarea şi la aprecierea valorilor culturale-limbă literară, literatură, forme de 
viaţă, etc.-şi acest lucru nu se va întîmpla decît atunci cînd, prin cultură, viaţă politică mai largă şi ridicare 
economică, ţărănimea va căpăta în stat valoarea socială proporţională cu valoarea sa numerică, economică, 
morală şi naţională, cînd vom fi un popor, cînd toate clasele sociale vor fi ale aceluiaşi popor, cînd trecerea 
de la vîrful la baza piramidei sociale se va face pe nesimţite. 
Atunci, luînd parte la viaţa culturală tot poporul românesc, adevăratul popor românesc, vom putea avea o 
cultură naţională, dînd în armonia culturii europene răsunetul sufletului nostru. 
Cultura, viaţa politică şi ridicarea economică a ţărănimii, fiind mijlocul pentru a ajunge la o cultură adevărat 
naţională şi de valoare europeană, această revistă, lucrînd pe cîmpul său propriu, va avea, în acelaşi timp, 
toată simpatia pentru aceia, care luptă, pe orice cale, pentru ridicarea culturală, politică şi economică a ţă-
rănimii şi, accentuînd asupra scopului-cultura naţională-va lupta, pe cît se poate în cadrul unei reviste literare 
şi ştiinţifice, şi ea, pentru realizarea mijloacelor cătră acest scop. 
Şi, dacă este nevoie să dăm idealului nostru cultural, naţional şi democratic, un nume cuprinzător, numele 
său este: Poporanismul. 
(Documentul reprezintă articolul program al revistei „Viaţa Românească”, scris cel mai probabil de 
Constantin Stere, şi publicat în primul număr care apărea la Iaşi în 1906) 
 

Burghezia noastră fiind atât de nouă, prezintă caractere mai puţin pregnante şi o omogenitate spiri-
tuală mult mai mică decât bugheziile occidentale şi în special cea franceză.[...] 
Spiritul burghez constă în năzuinţa de a întreprinde, în dorinţa de câştig şi într-o serie întreagă de virtuţi mi-
nore dar utile, care asigură ridicarea şi menţinerea cuiva în lumea burgheză. Burghezie înseamnă: viaţă ra-
ţională, renunţare la bucurii pentru agonisire şi o întrebuinţare măsurată a celui mai mare dar pe care îl dă 
Dumnezeu omului, timpul. Burghezie înseamnă, în sfârşit, şi o anumită morală practică a cărei respectare 
este de recomandat, fiindcă constituie o „bună afacere”. 
(Mihail Manoilescu, Rostul şi destinul burgheziei române, Bucureşti, 1942, pp. 292-293) 
Rezumat 
 
Construirea statului modern şi modernizarea societăţii româneşti după 1859 şi mai cu sea-
mă după instaurarea regimului monarhiei constituţionale a determinat apariţia unor reacţii 
critice care se manifestă spre sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX sub forma a 
două curente de sorginte tradiţionalistă, semănătorismul şi poporanismul. Ambele repre-
zintă „variante” româneşti ale unei ideologii întâlnită în Europa epocii sub diverse forme şi 
care îşi are originea în Marea Britanie. Ea a apărută ca o reacţie faţă de presupusul pericol 
pe care modernizarea îl aduce în ceea ce priveşte păstrarea elementelor genuine ale fie-
cărui popor. La noi, atât unul cât şi celălalt curent, se manifestă prin intermediul unor mij-
loace în special literare, cele două reviste, „Semănătorul” şi „Viaţa Românească” jucând 
rolul de principal port-drapel al mesajului respectiv. Lumea rurală românească este consi-
derată singura păstrătoare a valorilor autentice româneşti, ameninţată de o modernizare 
rapidă, realizată prin măsuri impuse de o elită educată în Occident şi ruptă de înţelegerea 
specificului naţional. Chiar dacă mai nuanţat în critica sa, poporanismul, ca de altfel şi se-
mănătorismul, pune în discuţie viabilitatea sistemului instituţional conceput la 1866 în urma 
adoptării Constituţiei. Spre deosebire de critica junimistă, care recunoaşte necesitatea mo-
dernizării dar atrage atenţia asupra unor inadvertenţe care se produc pe parcurs, curen-
tele tradiţionaliste resping modernizarea ca fenomen şi caracterul ei inevitabil pentru so-
cietatea românească. Critica, de multe ori virulentă, nu este însoţită şi de soluţii reale, mai 
ales semănătorismul mulţumindu-se la un simplu discurs care nu este însoţit de o alter-
nativă practică. Absenţa soluţiilor a făcut ca acest curent să cadă în desuetudine repede, 
poporanismul, mai nuanţat, prelungindu-se şi în perioada interbelică. 
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 Test de autoevaluare 9.4.  
9.4.1. Alcătuiţi sub forma unui eseu scurt, de cel mult două sute de cuvinte, rezumatul vi-
ziunii celor două curente asupra Constituţiei de la 1866.  Eseul va fi înaintat tutorelui odată 
cu lucrarea de verificare.  
9.4.2. Analizaţi textele de la pagina 168 şi alcătuiţi o listă a asemănărilor şi deosebirilor  
dintre semănătorism şi poporanism. Tabelul completat îl veţi înmâna tutorelui.  

Asemănări Deosebiri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9.6. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrarea de 
verificare 9 
 
Testul 9.1.  
 9.1.1.  
Transformarea problemei româneşti într-una de diplomaţie europeană; slăbirea poziţiei 
Rusiei; introducerea garanţiei colective a marilor puteri, modificarea graniţei Moldovei  
9.1.2.  
Precizarea clară a opţiunii românilor pentru unire, probleme de organizare internă (în sen-
sul modernizării instituţionale – armata, impozitele) şi de principii politice (egalitatea în faţa 
legii, meritocraţia).  
Testul 9.2.  
9.2.1. Opoziţia unor mari puteri faţă de menţinerea unirii, tensiunea crescândă dintre a-
cestea (în special tensiunile dintre Austria şi Prusia, dintre Franţa şi Prusia), eforturile 
Rusiei de a recâştiga terenul pierdut la 1856.  
Tensiuni între grupările politice româneşti, guvern provizoriu fără recunoaştere internaţio-
nală, un rol crescut al armatei, o situaţie economică grea. 
9.2.2. Izvoarele Constituţie de la 1866 sunt experienţa constituţională românească (de la 
proiectele boiereşti la Regulamentele organice şi propunerile Adunărilor ad-hoc) şi 
Constituţia belgiană din 1831.   
9.2.3. Drepturile şi obligaţiile cetăţeneşti sunt: egalitatea în faţa legii, obligaţia de a plăti 
taxe şi impozite, garantarea proprietăţii, libertatea de conştiinţă, libertatea religioasă.  
Testul 9.3.  
9.3.2. Asemănări: ideea că modernizarea a deviat România de pe calea evoluţiei sale 
fireşti, salvgardarea structurilor sociale şi economice tradiţionale (rurale) ca parte a identi-
tăţii româneşti. Deosebiri: poporanismul evite abordările radicale, nu elimină cu totul ideea 
inovaţiei economice, susţine modernitatea la nivel politic dar cu conservarea tradiţiei în 
plan economic; sămănătorismul are o abordare radicală şi osificată. 
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Lucrare de verificare 9  
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. dacă este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
 
Redactaţi, pe baza textului unităţii de învăţare şi a bibliografiei, un eseu cu privire la 
evoluţiile Partidului Naţional Liberal în perioada 1878-1914. Punctele de atins sunt 
următoarele: contextul internaţional, apariţia PNL, fundamente ideologice şi doctri-
nă, activitatea la guvernare, deosebiri faţă de alte partide politice.  
Evaluarea va ţine cont de: claritatea exprimării (2 puncte), coerenţa argumentelor (2 
puncte), respectarea coerenţei temporale (1 punct), utilizarea surselor citate în unitatea de 
învăţare (1 punct), utilizarea bibliografiei suplimentare (2 puncte), utilizarea de informaţii 
din alte unităţi de învăţare ale modulului (1 punct); 1 punct din oficiu.  
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10.1. Obiectivele unităţii  
• Familiarizarea cursanţilor cu principalele caracteristici ale procesului de modernizare din      
spaţiul românesc  
• Identificarea trăsăturilor caracteristice ale procesului de modernizare din spaţiul 
românesc  
• Compararea acestor trăsături cu fenomene similare în plan european.  
 
10.2. Teorii şi viziuni cu privire la modernizarea spaţiului românesc  
 

Modernizarea nu a inceput în acelaşi timp şi cu aceeasi intensitate în tot 
spaţiul românesc. Cel mai vizibil ea s-a făcut în Bucovina, Transilvania şi 
Banat, provincii aflate până în 1918 sub stapanirea Austriei sau a Austro-
Ungariei. A urmat în Veche Romanie şi cu mai putine efecte în  
Basarabia sub stapanire rusa. În teritoriile din afara Vechii romanii 
modernizarea a inceput sa se faca şi s-a şi facut o buna perioada prin 
intermediul statelor în componenta carora ele se gaseau şi odata cu 
restul teritoriului aces-tora. Nu în putine domenii ea a fost mai putin 
resimtita de romanii din a-ceste spatii, asupriti politic. Mai cu seama în  
Veche Romanie modernizarea a luat o forma precipitata. Adica, de la un 
capitalism primar, cum era inainte de 1821, 1829, s-a ajuns repede la 
unul comercial si, la sfarsitul sec.19, la unul industrial, cu regim 
protectionist, dominat de ideea valorificarii rapide a bogatiilor tarii, pentru 
ca în  preajma primului razboi mondial sa se ajunga la un capitalism 
organizat cu marea finanta şi cu capital de stat. astfel ca intre 1829- 1914 
romanii au trecut prin toate etapele evolutiei sociale şi economice 
capitaliste. La inceputul sec. XIX, sistemul lor legislativ era bazat pe 
«legea veche» şi pe «obiceiul tarii». Garantiile individuale ale acestui 
sistem ramaneau la discretia şi «la simtul dreptatii boierilor». Din aceasta 
faza, trecand prin revolutia de la 1848 şi prin lupta pentru unire, cum o sa 
vedem, s-a ajuns direct la regimul Conventiei din 1858, la Statutul lui 
Cuza şi mai ales Constitutia de la 1866, bazata pe conceptia 
individualista burgheza.  
Etapele clasice ale evolutiei capitaliste au fost comprimate sau chiar anu-
late. În Apus modernizarea a cunoscut o desfasurare relativ lunga, ceea 
ce a ingaduit sedimentari şi maturizari timp de mai multe generatii. La ro-
mani, ca şi la altii din aceasta zona a Europei sau din altele, viteza trecerii 
de la o etapa la alta n-a lasat timp pentru sedimentari asemanatoare. 
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Aceasta a şi determinat în  buna masura receptarea modernitatii ca o 
suc-cesiune de «forme fara fond». De observat ca în spaţiul romanesc 
rezistenţa contra modernizării n-a luat forma ostilitatii, a împotrivirii fatise. 
Romanii nu au un Aksakov, un Somiakov, care sa opună individualismu-
lui occidental un colectivism cum este acela rus, de mir  Nu au avut un 
antioccidental ca Dostoievski, pentru care Rusia nu trebuia sa se europe-
nizeze, pentru ca ea avea locul ei intre Asia şi Europa. Nu au avut un 
Danielevski, care în  cartea sa din 1869, Rusia şi Europa, substituia 
Rusia Europei, sau un reacţionar în politica aşa cum a fost Pobedonosev. 
Tradiţionalismul romanilor nu ia forme ideologice active, în  politica nu 
sunt antimodernişti decât sentimental.      

 
Modelul occidental nu s-a preluat pur şi simplu, fara ca factorul local sa fii 
contribuit. În cartea sa “Istoria civilizatiei romane moderne”, E. Lovinescu 
pleaca de la o premisa gresita şi ajunge la o concluzie asemanatoare. Ci-
vilizatia romana (adica modernizarea Romaniei dupa 1821-1829) ii apare 
drept creatie exclusiva a revolutiei franceze, care s-a impus romanilor 
prin interdependenta morala şi materiala dintre popoarele europene. 
Dupa schema hegeliana ideologia revolutionara franceza ar fi teza. Ei, 
acestei ideologii, i se opun fortele reactionare, antirevolutionare din inter-
ior, care se confunda la Lovinescu cu conservatorii. Aceasta ar fi antiteza. 
Sintea ar fi civilizatia romana moderna, al carei instrument necesar ar fost 
Partidul Liberal, reprezentat indeosebi de I.C.Bratianu. Fondul local apare 
astfel convertit politic în  adversarii liberalilor şi cantonat doar intr-un do-
meniu, cel politic. Filosoful C. Radulescu – Motru putea privi cu ironie o 
atare exagerare a factorului extern: “Iata dar cum s-a nascut acest 
prunc...care vrea sa fie odata civilizatia romana! Copil din flori în  toata 
puterea cuvantului. Tatal sau adoptiv, entuziastul Ion.C. Bratianu, l-a ga-
sit pe malurile Senei. L-a crescut cat a trait, aparandu-l de primejdiile re-
actiunii şi apoi l-a incredintat Partidului Liberal, care l-a infiitat pentru ves-
nicie”. Ironia lui Motru era la fel de corosiva privind exagerarea factorului 
extern de catre Lovinescu: “La formarea civilizatiei, dupa d. Lovinescu, 
fondul sufletesc al poporului roman nu contribuie cu nimic... Stim despre 
el ca se formeaza dupa bataia vantului. Cat bate vantul de la rasarit este 
rau şi tulbure în  civilizatia romana. Cat bate vantul de la apus este bine. 
Aceasta fatalitate de hotare i-a faramitat poporului roman cu desavarsire 
orice veleitate de autodeterminare. El este o fiinta pur pasiva şi imitatoa-
re”. Cercetari istorice şi sociologice mai noi incearca sa dea o alta imagi-
ne a dezvoltarii civilizatiei care presupun aculturatia, deci nu un transfer 

Două instanţe ale modernizării – importul de modele arhitectonice şi apelul la tradiţie  
10.1. Casa Capşa la sfârşitul secolului al XIX-lea  

 

10.2. Foişorul de la Şosea, construit în aceiaşi 
perioadă  

              



Modernizarea în spaţiul românesc 
 

Proiectul pentru Învăţământul Rural  175 

pur şi simplu de la civilizat la “barbar”, la “Inapoiat”, la “necivilizat”, de la 
model la imitator, fara ca acesta din urma sa nu aiba nici o contributie 
(studiile lui René Wellek, Robert Clements, Gerhard Kaiser sau Ulrich 
Weisstein, Lucien Febvre, Marc Bloch, Braudel, Tudor Vianu, Al. Dima, 
Ad. Marino...). Hegemonia excesiva a modelului clasic a fost depasita, 
elementul receptor a inceput a fi mai bine studiat şi pus în  valoare şi con-
ceptul intensei comunicari intre culturi a dobandit o circulatie care nu 
inceteaza sa creasca.  

 
Din punct de vedere politic nu numai liberalii au patronat modernizarea 
tarii, în vreme ce conservatorii (“fortele reactiunii”, din teza lui Lovinescu) 
n-au avut alt rol decat sa excite fortele revolutionare, sa se ridice din cand 
în  cand şi apoi sa capituleze. Patronajul politic s-a exercitat succesiv şi 
de unii şi de altii, diferind uneori mijloacele, ritmul, adesea procesele de 
in-tentii. Acest patronaj este pana la urma opera intregii clase 
conducatoare, care, vrand, nevrand, trebuie sa raspunda necesitatii 
acelei epoci, de dezvoltare sincronica a Romaniei cu statele europene. 
Modernizarea la romani nu s-a facut revolutionar. Revolutii, în sens de re-
actii violente au fost şi în  spatiul romanesc: 1784, în  Transilvania, 1821, 
în  Muntenia, 1848, în  toate tarile romane... Dar revolutiile în  spatiul 
roma-nesc nu s-au putut duce pana la capat. Datorita interventiilor 
straine. În 1784, cum am vazut, în  confruntarea dintre romanii lui Horea, 
Closca şi Crisan şi nobilii unguri, au intervenit armatele habsburgice, lund 
partea celor din urma. În 1821 au intervenit armatele turcesti, Tudor 
neavand parte decat sa-si anunte programul sau revolutionar, nu sa si-l 
puna în  a-plicare. În  18148 armatele turcesti, tariste şi austriece au pus 
capat unor revolutii în  mers, care fara indoiala ar fi creat conditii mai 
bune drumului istoric al romanilor. În tari mari, ca Franta sau Rusia, 
revolutii ca acelea din 1789 sau 1917 s-au desfasurat un tot intregul lor, 
consumandu-se în  ele insele. Nici pe departe nu este cazul romanilor, 
despartiti şi necontenit la discretia mai puternicilor vecini. Astfel ca la 
romani modernizarea s-a facut acomodandu-se ca ritm şi continut cu 
imprejurarile internationale. Cand acestea au fost favorabile, procesul 
revolutionar a fost mai alert. Dar el s-a incetinit cand conditiile externe i s-
au impotrivit. Calea aceasta e comparabila, daca e sa facem comparatii, 
cu cea germana şi nu cu cea franceza. Cu ale cuvinte e evolutiva. T. 
Maiorescu scria în 1887: “Noi... nu suntem revolutionari. Nu doara ca 
revolutia nu ar fi una din caile pe care, în  general vorbind, s-a vazut silita 
istoria popoarelor a merge spre progres. Dar pentru tara noastra, o tara 

Alte două ipostaze ale modernităţii – comportamentul public asumat  
10.3. Hanul lui Manuc 

 

10.4. “Hotel und Café ,,Imperial” Christian Curcă 
Bukarest” (azi Hotel Capitol) 
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mica, intercalata intre doua mari puteri cotropitoare, o revolutie este 
totdeauna o calamitate. Cine incepe stie pentru ce o face, dar nu stie 
niciodata în  al cui folos o sfarseste”. Un argument geopolitic pe care-l 
invocase şi Kogalniceanu nerecomandand revolta maselor ca mijloc de a 
impune unirea, pe care-l invocase şi Eminescu, scriind în  1876: “Daca n-
am avea vecinic influente straine pre-cum le avem, daca am fi în  Spania, 
atuncea ne-am sparge capetele unuul altuia pana s-ar aseza lucrurile. 
Dar acest lux de revolutiuni sociale nu ne este permis noua, al caror stat 
e vecinic o cestiune”. Argumentul il aduce şi P.P.Carp, precizand în  1882 
ca: “Noua revolutiunile radicale nu ne sunt permise”. Un deceniu mai 
tarziu, acelasi Carp, intr-un discurs la Senat, afirma: “Istoria ne arata ca 
acele tari care n-au stiut sa se lecuiasca singure de aceasta boala a 
reformelor care se succed prea repede una dupa alta, au fost lecuite de 
altii, dar odata cu lecuirea au pierdut indivi-dualitatea lor, au disparut ca 
natiuni libere”. Este, de altfel, un lucru deja constatat ca, dupa 
infrangerea revolutiei pasoptiste, multi oameni politici romani ai vremii, 
participanti la evenimentele acelui timp, atunci cand se pronunta asupra 
modului de rezolvare a problemelor romanesti isi incarca gandul de 
prudenta. M. Kogalniceanu nu accepta revolutia decat ca ultima ratio. I. 
Heliade-Radulescu e “partizan al revolutiilor”, numai daca ele se fac “in 
spirit”. I. Maiorescu considera carbonarismul nepracticabil la romani din 
cauza situatiei lor geopolitice. A. Florian vorbeste doar de “re-volutie 
sociala”, pe care o vede, ca şi Al.Russo, doar ca o “revolutie mo-rala”. 
Ceea ce se manifesta este tocmai o apropiere a pozitiilor, un fel de linie 
de mijloc intre un deziderat ca acela al lui C.A.Rosetti, care exalta 
revolutia (“geniu urias al viitorului, sfanta trambita a vietii”) şi o recoman-
dare ca aceea a lui Gh. BIbescu, fostul domnitor (“sa facem ce vom face 
pe supt ascuns şi fara zgomot”).  
 
Sensul modernizarii la romani, ca de altfel la toata lumea din alte zone 
decat cele occidentale, a fost sincronizarea dezvoltarii spaiului romanesc 
cu aceea a Occidentului. Nu s-a reusit decat partial. Modernizarea în  zo-
na sud-est europeana a ramas un proces neterminat. A ramas un cadru 
formal şi instabil. Nu s-a umplut cu un continut real. Aceasta a contribuit 
nu putin la decalajul acestei zone de al altora. Potrivit cercetarilor lui E. 
Hobsbawn, venitul pe cap de locuitor intre aceasta zona periferica a Eu-
ropei şi Occident, era de 1 la 1,8 intre 1750-1800, dar  ajunsese la 1-3, în  
1913.  

 
 

 Test de autoevaluare 10.1. 
Pe baza informaţiilor din citatele de mai sus, identificaţi care erau punctele de vedere din 
societatea românească cu privire la modernizare. Folosiţi spaţiul de mai jos pentru 
formularea răspunsului.  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 
Răspunsul poate fi consultat la pagina 181.  
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10.3. Conţinutul modernizării 
 
Dar care era conţinutul modernizării? Însemna ea trecere la capitalism, 
trezire naţională, occidentalizare? Până la un punct însemna toate aces-
tea. Înseamnă trecerea la capitalism prin restructurarea pe care o impune 
economiei (reorientarea ramurilor ei, maşinism, forţă de muncă salariată, 
capital financiar ş.a.), pe care o impune vieţii sociale şi ritmului mecanis-
mului social; înseamnă trezire naţională prin ideologia pe care o aşează 
la baza tuturor înnoirilor, prin schimbarea aşezământului politic din acest 
unghi; înseamnă occidentalizare în măsura în care influenţa Occidentului 
devine dominantă. Înaintea Occidentului au existat, fireşte, şi alte centre 
de cultură cu care românii au întreţinut relaţii şi, în primul rând, Bizanţul. 
Dar numai contactul strâns cu spiritul european al veacului al XIX-lea, 
într-o epocă de dezvoltare a societăţii româneşti, i-a relevat pe deplin lor 
înşile. I-a făcut să-i descopere propria identitate. Nu putem numi acest 
contact “europenizare”. Pentru că, în fapt, românii au fost şi s-au simţit 
întotdeauna europeni, căci erau parte a Europei. Ceea ce se întâmplă în 
veacul al XIX-lea e o mai strânsă integrare a lor în contextul european. 
Căci modernizarea înseamnă integrare într-un anume ciclu de dezvoltare, 
o integrare ce nu se realizează prin înrudire tardiv relevată (faptul că fa-
cem parte din familia popoarelor latine, de pildă) şi nici prin influenţă in-
termitentă, ci prin sincronizare. Un fenomen pe care-l descrie pe larg un 
E. Lovinescu (însă cu destule exagerări puse în valoare, nu ca nişte li-
cenţe literare, de C. Rădulescu-Motru sau M. Manoilescu), un fenomen 
obiectiv al evoluţiei vieţii sociale mai cu seamă în fazele ei moderne. 
Potrivit acestuia integrarea se face prin preluarea la nivelul atins de mo-
del (în cazul nostru Occidentul), arzând etapele. 

 
Raporturile comerciale cu Occidentul au acţionat ca un pivot. Ele cereau 
adaptarea instituţiilor publice, a sistemului politic la un nivel apropiat ţă-
rilor partenere de comerţ. De pildă ţările române nu puteau măsura şi 
cântări cu vechile lor sisteme de măsuri şi greutăţi şi în acelaşi timp vinde 
cu metrul şi kilogramul. Trebuiau apoi create legi comerciale sigure, mo-

Modernizarea schimbului –la începutul şi la sfârşitul secolului al XIX-lea  
10.5. Turnul Colţei – litografie din prima jumă-
tate a secolului, oltenii cu cobiliţa continuă să fie 
prezenţi (vor face aceasta până târziu în secolul 
XX)  

 

10.6. Piaţa Domenii (pe actualul Bulevard 
Averescu)  
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dernizată viaţa juridică. În acelaşi timp, partenerele de comerţ occidentale 
cereau, pentru garantarea nu numai a comerţului lor, dar şi a împrumutu-
rilor acordate, un sistem politic adaptat formelor occidentale. Cum scria 
Şt. Zeletin: “invazia capitalismului în România a ridicat circulaţia mărfuri-
lor la nivelul vieţii moderne şi modernizarea a antrenat cu ea întreaga so-
cietate”. Evident, întregul proces nu s-a desfăşurat nici atât de simplu, 
nici atât de schematic cum l-am redat noi. şi n-a fost nicidecum numai o 
simplă imitaţie, fără participarea factorului local. Specificarea însoţeşte 
modernizarea în momentul începutului. Nu s-a preluat orice şi s-a preluat 
cu o măsură, care, în cazul când a fost depăşită, a intervenit puterea de 
corecţie a realităţii existente. “Însăşi tendinţa de integrare reprezintă un 
element esenţial al specificării”. Odată momentul începutului trecut, ten-
dinţa integratoare şi cea specificatoare devin divergente. Aşa se explică 
existenţa unor curente precum la noi “formele fără fond” ale lui 
Maiorescu, sau mai apoi semănătorismul, poporanismul, gândirismul, 
evoluţionismul organic şi paseist al lui N. Iorga ş.a. Prezenţa lor dă va-
loare culturii şi ideologiei româneşti. Căci, neîndoios, o bună parte a cul-
turii române se revendică din acest spirit de reacţie. 

 
Societatea românească a ultimelor decenii ale secolului trecut apare dis-
armonică în multe din laturile sale. Vechile aşezări economice, morale şi 
politice intraseră pe povârnişul unor prefaceri repezi. Contraste şi situaţii 
nepotrivite se întâlnesc pretutindeni. Epoca de tranziţie, de mai înainte în-
cepută, nu se încheiase. Impactul dintre formele noi şi fondul local încă 
se resimţea. Moravuri vechi contrastau puternic cu altele noi şi mai ales 
aceste contrastări dovedeau că vechiul nu murise iar noul nu se conso-
lidase. Inevitabil, o cauză nu se putea separa de efectele sale. Civilizaţia 
nouă n-avusese timpul necesar pentru a se adapta cerinţelor vieţii româ-
neşti, aluatul culturii de baştină fiind încă slab “pentru a plămădi după fi-
rea sa elementele venite din afară”. Un Eminescu observase chiar exis-
tenţa a două pături distincte în societatea românească: o pătură de jos şi 
o pătură de sus, aceasta din urmă aflată prea mult sub influenţa civiliza-
ţiei apusene şi care nu găsise încă cea mai potrivită cale de a integra a-
ceastă influenţă culturii naţionale. Aşa credea şi N. Iorga care va lua  o 
atitudine violentă contra înstrăinării. 

Ploii vizibili ai schimbării – economia şi cultura  
10.7. Clădirea CEC-ului  

 

10.8. Ateneul  
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Literatura acestei epoci exprimă mai convingător decât orice altceva sta-
rea sufletească de tranziţie a momentului: nostalgia unor vremuri mai li-
niştite, unor situaţii mai limpezi, inadaptarea, descătuşarea de patimi, ari-
vismul ş.a. Îndeosebi burghezia ce se forma se bucura de atenţia deloc 
binevoitoare a creatorilor literari ai vremii. Ceea ce Alecsandri schiţează, 
Caragiale biciuieşte violent. O lume întreagă de Farfurizi, Tipăteşti, 
Caţavenci, Bibici Miţe ploieştene ş.a. arată cum nu se poate mai grăitor 
caricatura noului sociologic căruia Caragiale nu-i opune vechiul, ci îl pre-
zintă aşa cum îl vede, deformat şi depoetizat, strâmb şi dizarmonic. 
Noţiunile de “popor suveran”, “egalitate”, “vot universal”, “suveranitate” 
ş.a. prin deformarea lor de către politicianism – şi acest rod tot al libera-
lismului aplicat în viaţa publică – ajunge a fi în opera corozivului satiric o 
farsă de proporţii. Evident, “realitatea” lui Caragiale nu se suprapune în-
tocmai realităţii propriu-zise. Opera lui Caragiale, ca a tuturor scriitorilor, 
trebuie văzută prin prisma autonomiei creatorului. Adevărul scriitorului 
este totdeauna un adevăr relativ. 
 
Cu alte mijloace şi fără “obiectivitatea” lui Caragiale este zugrăvit noul tip 
sociologic, cel burghez, de Duiliu Zamfirescu, Emil Gârleanu, Mihail 
Sadoveanu, I.Al. Brătescu-Voineşti ş.a. în opera cărora tipului burghez îi 
este opus cel de “boier”, un inadaptat la materialismul vieţii moderne, ca-
re priveşte cu dispreţ, dar demn pe parvenitul burghez. Înfăţişarea în cu-
lori atât de negre a tipului burghezului român – în definitiv a omului noilor 
vremuri – de către cei mai reprezentativi scriitori ai epocii nu se poate ex-
plica numai prin “caracterul mult mai rural al literaturii române”, cum zicea 
E. Lovinescu – caracter de care vorbea şi G. Călinescu, nici prin aparte-
nenţa ideologică a literaturii noastre reprezentative la spiritul Junimii. 
Literatura explică starea de spirit a acelui moment. Exprimă, altfel spus, 
în rând cu celelalte forme ale spiritualităţii, starea sufletească a unei 
colectivităţi. Reacţia era însă mai curând împotriva chipului în care era 
înfăţişat noul decât împotriva noului ca atare 
 
Eminescu, Caragiale, când criticau veacul burghez, criticau efectele sale, 
nu modernizarea însăşi, aspectele sale hilare şi mai cu seamă efectele 

Două imagini din peisajul bucureştean devenite imagini arhetipale ale literaturii prin strădania lui I. L. 
Caragiale  
10.9. Scenă de la Moşi (“Tablă de materii”) 

 

10.10. Teatrul Naţional şi intrarea la Grădina 
Oteteleşanu 
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sociale. “I-aţi dat poporului formele goale ale unei civilizaţii străine, fără 
umbră din cuprinsul şi bucuriile ei”, scria Eminescu, acuzând “pătura su-
prapusă” că a produs un dezechilibru foarte primejdios, în societatea 
română, pe de o parte agitând idei umanitare, iar, pe de alta, înăsprind 
vertiginos exploatarea, mai cu seamă a ţărănimii. Marii scriitori ai epocii 
nu puteau să nu fie puternic sensibilizaţi la durerile care însoţeau noile 
prefaceri liberal-burgheze. 
E drept, critica la adresa pripelii modernizării este uneori (la Caragiale e 
cel mai vizibil) o critică ce rămâne la ea însăşi. Nu se afirmă şi un ideal 
pozitiv. Ridicolului nu îi este opus deîndată “fondul nealterat” al poporului 
român, cum o fac Mihai Eminescu sau Nicolae Iorga. Acesta din urmă 
constata, călătorind prin ţinuturile româneşti: “Am descoperit, vale de 
vale, povârniş, tot cuprinsul ţării mele, care atingea aşa de puţin pe dru-
meţul bucuros să-şi poarte picioarele aiurea, iar, aici la noi, găsind în con-
tacte întâmplătoare, numai prilejul de a râde, în felul lui Caragiale, dar 
dincolo de epoca acestuia, de tot ce e strâmb, pretenţios, desarmonic, 
uitând că pe alături e o altă lume, aşa de respectabilă şi demnă de iubire, 
mai presus de pitorescul romantic care-i plăcea aşa de mult lui 
Delavrancea”. Iorga avea conştiinţa clară, “adânc înrădăcinată şi mereu 
reînnoită a existenţei unor forţe active, regeneratoare, înzestrate cu toate 
însuşirile morale ce pot da stabilitate şi impulsuri de energie vieţii unui po-
por şi încredere într-un viitor construit pe temelii trainice”. Şi mare drep-
tate avea. 

 
Putea România să intre în modernitate şi în alt chip? Oricare ar fi fost for-
ma, conţinutul ar fi rămas acelaşi şi receptarea lui ţinea de procesul o-
biectiv al dezvoltării capitalismului. Combătând poporanismul şi, în gene-
re, orice experienţă izvorâtă şi dintr-o reacţie contra Occidentului, C. 
Rădulescu-Motru îi contesta vreo rezistenţă pe pământul românesc (evi-
dent, în veacul al XIX-lea şi începutul celui următor). O astfel de exper-

10.11. Una din căile principale de modernizare – învăţământul (Universitatea) 
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ienţă, credea filozoful român, era de înţeles, eventual în Rusia. În 
România însă, care nici nu-şi adunase la un loc pe toţi fiii ei, propagarea 
de astfel de utopii era de “nescuzat”. Afirmaţie adevărată. Astfel de cu-
rente puteau fertiliza dezvoltarea unei spiritualităţi româneşti – cum au şi 
făcut-o – dar nu puteau oferi noi căi, alte căi, de dezvoltare economică, 
socială şi politică. Civilizaţiei capitaliste apusene, superioare, nu i se pu-
tea opune cu succes în acel moment o altă civilizaţie. Opţiunile erau date 
şi nu ele intrau în discuţie. Tot astfel nu puteau izbândi curentele tradiţio-
naliste, pornite din ceea ce părea frumos şi romantic, din contemplarea 
trecutului, şi care n-au reuşit să depăşească faza de negaţie şi de critică 
a prezentului. Toate acestea şi-au avut meritul şi aportul lor în potenţarea 
culturii în cadrul căreia şi trebuie analizate. Şi fireşte analiza trebuie fă-
cută fără dramatizarea unui Ştefan Zeletin, care a dezvoltat cel mai 
limpede în România ideea contrastului între cultura românească şi evo-
luţia burgheziei româneşti şi, implicându-se, năzuise să găsească un a-
cord necesar între dezvoltarea de fapt a României şi convingerile inte-
lectualităţii ei. 
 
Este clar astăzi că modernizarea, evoluţia capitalismului în România s-a 
produs din cauze bine determinate, “a avut un sens şi un rost şi a consti-
tuit un proces istoric necesar”. Polemica dusă de C. Stere, în “Viaţa 
Românească”, şi C. Dobrogeanu-Gherea, în “Viitorul social”, sub titlul dat 
de Stere, “Social democratism sau poporanism”, pune cum nu se poate 
mai bine în evidenţă adevărul de mai sus. Dacă polemica s-ar fi făcut mai 
puţin cu citate şi mai mult cu analiza raporturilor sociale specific româ-
neşti sau a raporturilor de schimb dintre România şi Occident ar fi dus şi 
mai răspicat la exprimarea aceluiaşi adevăr: România era inevitabil să 
treacă prin capitalism şi modernizarea specifică acestuia, cum credea 
Gherea, şi nu putea să scurt-circuiteze, această fază aruncându-se de-a 
dreptul într-alta, cum propovăduia poporanismul. 
Modernizarea, dureroasă dar necesară, a devenit treptat o stare de fapt. 

 
 

 Test de autoevaluare 10.2.  
Pe baza textelor de mai sus şi al unităţilor de învăţare anterioare, comparaţi evoluţiile din 
spaţiul românesc (în speţă, afirmarea burgheziei) cu cele din restul Europei. Alcătuiţi un 
răspuns de maximum 50 de cuvinte pe o foaie separată pe care o veţi înmâna tutorelui 
odată cu lucrarea de verificare.   
 
 
 
10.4. Răspunsuri şi comentarii la testele de autoevaluare şi lucrare de 
verificare 10  
 
 
Testul 10.1.  
Principalele opinii erau că modernizarea (văzută ca schimbare) este utilă, dar într-un ritm 
“natural” (deci, foarte lent); un ritm prea rapid risca să distrugă societatea. Opinia adversă 
era aceea că schimbarea (văzută ca modernizare) este necesară, indiferent de riscuri.  
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Lucrare de verificare 10  
 
Instrucţiuni privind testul de evaluare: 
a. dacă este posibil, tehnoredactat, Arial 12, 1,5 rânduri, max. 5 pagini 
b. se trimite prin poştă tutorelui. 
c. se foloseşte în primul rând cursul dar pentru obţinerea unui punctaj ridicat este 
necesară parcurgerea bibliografiei indicate. 
 
Pe baza textelor de mai sus şi a literaturii suplimentare, alcătuiţi un eseu liber sub 
forma unui discurs imaginar în care să demonstraţi avantajele modernizării pentru 
toate categoriile sociale, dar şi riscurile pe care aceasta o presupune. Discursul nu 
trebuie să depăşească trei pagini. 
 
Evaluarea va ţine cont de: claritatea exprimării (2 puncte), coerenţa argumentelor (2 punc-
te), respectarea coerenţei temporale (1 punct), utilizarea surselor citate în unitatea de în-
văţare (1 punct), utilizarea bibliografiei suplimentare (2 puncte), utilizarea de informaţii din 
alte unităţi de învăţare ale modulului (1 punct); 1 punct din oficiu.  
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