Prefaţă

Caracterul novator al volumului. Cititorul ţine în
mână un manual de istorie care face încercarea de
a prelucra, bazat pe izvoare, trecutul istoric, şi oferă
posibilitatea predării istoriei pe baza activităţii elevilor.
Manualul situează în centrul său îndeplinirea cerinţelor
noi de examinare conform programei şcolare şi de
bacalaureat. Esenţa noilor cerinţe de examinare este
dezvoltarea deprinderilor şi capacităţilor, începând
cu înţelegerea textului, trecând prin analiza izvoarelor şi ilustraţiilor, ajungând la percepţia nuanţată
şi la deprinderea polemicii, precum şi la prelucrarea
nouă şi eficientă a cunoştinţelor, pe baza diferitelor
tipuri de activităţi ale elevilor (individuale, de grup
şi proiecte etc.).
Această modificare, care pare a fi simplă, pretinde
însemnate schimbări, atât în desfăşurarea orelor, cât
şi în structura manualului, schimbări care devin indispensabile mai ales datorită timpului limitat asigurat în
cadrul orelor de predare. Acumularea cunoştinţelor de
către elevi, individual sau în grup, analiza izvoarelor,
înţelegerea şi discutarea întrebărilor, temelor este un
proces care necesită timp şi pe care autorii – ţinând
seamă de cerinţele programei şcolare – au trebuit să-l
facă posibil în mai multe feluri.
Poate transformarea cea mai spectaculoasă este
micşorarea drastică a textului tradiţional de manual.
Textele de cca o pagină şi jumătate pe lecţie conţin,
în principal, ceea ce trebuie învăţat realmente, adică
trebuie înţeles. Aceste texte oferă acele cunoştinţe,
alcătuite din fapte şi conexiuni, despre epoca sau
problema respectivă, care trebuie aplicate de către
elevi. Prescurtarea, concentrarea şi diminuarea semnificativă a materialului lexical (nume, date etc.) nu a fost
o sarcină uşoară. Doar ştim cu toţii că, interpretările
multiple ale istoriei pot fi cu atât mai bine înţelese,
cu cât cunoaştem mai detaliat evenimentele. Cu cât
concentrăm materialul, cu atât ne apropiem de frazelecheie, de multe ori convenţionale. Conform speranţelor
noastre, am reuşit să evităm acest pericol. Acceptarea
reducerii materiei de studiu poate fi înlesnită pentru
noi toţi de constatarea că, puţinul este adeseori mai
mult, dacă reuşim cu adevărat să-l predăm elevilor.
Din punctul de vedere al eliberării timpului, al
doilea pas important a fost reducerea semnificativă,
faţă de obişnuit, a numărului de lecţii, cu cca douăzeci
de procente. Aceasta s-a impus ca necesitate, din mai
multe puncte de vedere. Azi cerinţele prescriu deja
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prelucrarea în întregime a istoriei secolului al XX-lea.
Atunci terminăm, cu adevărat, materia de a patra (curs
12), dacă elevii înţeleg şi schimbările de la sfârşitul secolului al XX-lea, destrămarea lumii bipolare şi procesul
modificării de regim în Ungaria. Totodată, trebuie lăsat
timp pentru pregătirile de bacalaureat. Dacă nu am
fi redus numărul de lecţii, ne-am confrunta din nou
cu o masă interminabilă de cunoştinţe, am concura
din nou cu timpul, şi plusurile de conţinut (izvoarele,
ilustraţiile, figurile şi hărţile) din carte nu ar ajuta, ci
ar dăuna. Cele două modificări – reducerea textului
şi a numărului de lecţii – doar împreună pot aduce
rezultatul dorit.
Proporţii ale conţinutului. Am fi dorit să avansăm
într-o măsură considerabilă, parţial prin schimbările de
mai sus, parţial prin construcţia structurală a manualului,
în reprezentarea istoriei politice şi a altor ramuri (istoria
economiei, demografiei, socială şi a modului de trai
etc.). O exigenţă de demult şi de către mulţi formulată
este restrângerea supraponderii istoriei politice, ceea ce se
solicită şi de la manuale. Am dorit să ne debarasăm de
acea pseudo-soluţie ca, în interesul îndeplinirii acestei
cerinţe, să adăugăm la materia, şi aşa imensă de istorie
generală, părţi voluminoase de istorie a modului de
viaţă, a ştiinţei, şi astfel să se arate prea puţine şanse
pentru însuşirea lor, întrucât istoria politică, din capul
locului, consumă timpul. Ne-am ferit şi de a percepe
drept istorie a artei, frazele-cheie anexate listei celor
câteva duzini de artişti şi savanţi. Renunţând la metodele de mai sus, am încercat să rezolvăm problema
– precum am mai amintit – reducând semnificativ
cantitatea lexicului, şi astfel, a rămas timp şi pentru
dezbaterea altor teme. O parte însemnată a istoriei
politice, acceptată nu în sens restrâns, am evidenţiat-o
în ultimul capitol mare, reprezentând o cincime a lecţiilor
manualului. De partea acestei soluţii pledează faptul
că, astfel ne-am conformat sistemului de cerinţe al
noului bacalaureat, iar o considerabilă parte a sintezei
de sfârşit de an şi de pregătire pentru bacalaureat, s-a
înglobat în materia manualului. Sursele istorice indică
restrângerea istoriei politice în plan secund, înţelegerea
epocii discutate este înlesnită şi de oferta pornind de
la istoria dreptului, trecând prin istoria economiei şi
ajungând la modul de viaţă.
Structura manualului. Lecţiile sunt de triplă
compartimentare: textul de manual, de cca o pagină
şi jumătate, este urmat de arhiva, conţinând izvoarele,
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ilustraţiile, hărţile schematice şi tabelele, destinate
prelucrării, şi de partea care face posibile „forajele
la mari adâncimi” în trecut, numită p uncte de vedere,
parte care se ocupă de chestiuni, personalităţi sau
probleme controversate, cu ajutorul izvoarelor.
Materialele din arhivă reprezintă o propunere
pentru munca la orele de clasă. De fiecare subcapitol,
care apare în textul principal, se leagă un izvor de un
anume tip. Bineînţeles nu trebuie prelucrate toate! În
funcţie de componenţa comunităţii de elevi, profesorul
de specialitate poate decide care să ajungă la rând
şi în ce mod. Izvoarelor le sunt conectate întrebări,
teme, astfel că toate sunt potrivite pentru însuşirea
deprinderilor şi capacităţilor dorite, pentru pregătirea
corespunzătoare noilor exigenţe.
În interesul mai bunei utilizări, am marcat cu numere
de ordine, la fiecare lecţie, sursele istorice din manual
(şi aici ne gândim deopotrivă la text, ilustraţie, figură,
hartă). Totodată, culoarea numărului de ordine indică
caracteristicile de conţinut ale izvorului.
Pentru ca munca profesorului de specialitate – pe
lângă prelucrarea elementelor de conţinut – să poată
tinde conştient întru dezvoltarea exigenţelor cu caracter de capacitate (competenţe), accentuat evidente
în criteriile de examinare, pe lângă întrebările, temele
privitoare la surse, pictogramele deja cunoscute din
culegerea de teste pentru bacalaureat, semnalează
competenţele cele mai posibil a fi dezvoltate prin
prelucrarea izvoarelor.
La manualul nostru bazat pe izvoare am considerat,
ca importantă, şi menţionarea formelor posibile de
activitate şcolară legate de prelucrarea acestora. Am
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menţionat, la sfârşitul întrebărilor şi temelor, cu litere
de culoare albastră, formele de prelucrare recomandate de noi.
Metodologia de mai sus se poate regăsi şi în a treia
unitate, la punctele de vedere. Aici însă accentul se situează pe formarea opiniei independente şi nuanţate.
În punctele de vedere, elevii pot face cunoştinţă cu
câte o controversată chestiune (de exemplu, revoluţie
sau puci), personalitate (de pildă, Károlyi Mihály) sau
fenomen discutabil (bunăoară, „tineretul furios”), în
abordări diferite, cu întrebări ce stimulează dezbaterea. Conform speranţelor noastre, această novatoare
unitate de manual poate determina elevii la luarea
unei poziţii independente, la dezbateri, la modul de
reflecţie şi reprezintă totodată acel ceva, cu care se
vor întâlni neîntrerupt şi în viaţă: problemele pot fi
abordate din mai multe puncte de vedere. Aceste
opinii propun o ofertă şi profesorul de specialitate
decide cât poate sau vrea să încorporeze din aceasta,
în munca de la ore.
Este important a se conştientiza că materialul
din cadrul arhivei şi al punctelor de vedere serveşte
prelucrarea, înţelegerea şi formarea opiniilor independente, şi nu reprezintă conţinuturi care vor trebui
memorate.
Publicăm manualul nostru în speranţa că solicităm
mai puţin, dar oferim mai mult, şi prin aceasta munca noastră ajută ca istoria să fie mai inteligibilă, mai
palpitantă, mai accesibilă la introspecţie, şi astfel, să
devină pentru fiecare elev, o materie mai îndrăgită.
Kaposi József şi Száray Miklós

Notaţiile aplicate în manual
Caracteristicile de conţinut ale izvoarelor
1 istorie politică, evenimenţială, statală, a dreptului şi
instituţională;

1 istorie socială, a modului de viaţă, a mentalităţii şi a
culturii;

1 istorie a economiei, a tehnicii, cultura mediului;
1 istorie a ideilor şi a religiilor.

Competenţe care urmează a fi dezvoltate
utilizarea şi evaluarea surselor istorice;
aplicarea limbajului de specialitate;
orientarea în timp şi spaţiu;
dezvăluirea factorilor care influenţează evenimentele.

Modurile recomandate de prelucrare a temelor
[ R ] = rezolvarea temelor de către elevi, individual, în
perechi sau în grup;

[ O ] = prezentare orală (scurtă expunere, dezbatere,
discuţie);

[ C ] = muncă de culegere, individuală sau colectivă;

[ S ] = lucrare în scris (eseu, proiect, temă de casă).

Tort4_roman 1-148-korr 2.indd 5

10/2/07 9:26:02 AM

I. Primul Război Mondial,
revoluţiile şi păcile
1. Primul Război Mondial
IZBUCNIREA RĂZBOIULUI La începutul secolului al XX-lea,
în Europa au luat naştere două sisteme de alianţă, opuse unul
celuilalt: Antanta, concentrând Franţa, Rusia şi Marea Britanie,
şi Tripla Alianţă (mai târziu: Puterile Centrale), cuprinzând
Germania, Monarhia Austro-Ungară precum şi Italia.
Cea mai importantă contradicţie dintre cele două blocuri
de putere – ca urmare a legităţii dezvoltării economice inegale – se manifesta între Germania, care se dezvoltă rapid, şi
Marea Britanie, stopată în dezvoltarea industrială, precum şi
Franţa în curs de desprindere. Germania pretindea parte
din coloniile ce asigurau supremaţia mondială, pe când
francezii şi englezii, care le stăpâneau, nu cedau.
Dincolo de contradicţia de bază între părţi s-au
manifestat numeroase conflicte de interese: pe francezi, revanşa îi anima de decenii, dorinţa de ripostă
faţă de germani: voiau să recâştige Alsacia şi Lorena
(Lotaringia). Rusia dorea să avanseze către Balcani,
periclitând astfel siguranţa Monarhiei.
Pretextul pentru declanşarea războiului l-au oferit
detunăturile de pistol declanşate la 1914 în Balcanii
numiţi, din cauza contradicţiilor naţionale, „butoiul cu
pulbere”. La Sarajevo, capitala Bosniei-Herţegovina
ocupată anterior de Monarhie, Gavrilo Princip, un naţionalist sârb trecut clandestin din Serbia, l-a omorât
pe Franz Ferdinand, principele moştenitor al tronului.
Întrucât marile puteri au considerat că a sosit vremea
confruntării, nemţii au îndemnat Monarhia, iar ruşii pe
sârbi, spre o atitudine hotărâtă. În conformitate cu
aceasta, Monarhia a adresat un ferm ultimatum Serbiei, iar sârbii şi-au asumat răspunderea respingerii
acestuia. Monarhia a declarat război Serbiei (28 iulie
1914). Conform tratatelor de alianţă – întrucât şi celelalte mari puteri considerau prielnic momentul pentru a-şi realiza ţelurile – în decurs de câteva zile aproape întreaga Europă era în război (din partea Antantei:
Rusia, Franţa şi Marea Britanie, din partea Puterilor
Centrale: Germania, Monarhia Austro-Ungară şi, în
curând, şi Turcia). A izbucnit războiul mondial.

rapide, armatele s-au îngropat în tranşee, apărând
războiul de poziţie.
Comandamentul de armată german ar fi dorit să-şi
exploateze superioritatea de început, să evite războiul pe două fronturi. De aceea, conform planului de
război fulger, elaborat la începutul secolului al XX-lea
(planul Schlieffen), voia să invadeze Franţa, prin Belgia.
Miza pe faptul că avansarea ruşilor va fi stăvilită de
trupele Monarhiei. Dar ruşii au mărşăluit mai repede
decât se aştepta, astfel forţe germane au trebuit să
fie dislocate în răsărit, şi francezii au stopat trupele
germane la 22 km de Paris, în aşa-numita primă bătălie
de la Marna (septembrie 1914).
În anii următori, războiul s-a desfăşurat cu succes
alternativ: când una, când cealaltă parte străpungea
frontul, fără ca vreuna să poată tranşa victoria. Ambele tabere încercau să obţină avantaj, atrăgând noi
ţări – prin promisiuni făcute în detrimentul adversarilor. În anul 1915, Italia a intrat în război – în speranţa
teritoriilor dobândite în detrimentul Monarhiei – de
partea Antantei, Bulgaria – pentru teritoriile urmând a
fi obţinute de la Serbia – de partea Puterilor Centrale.
În acest fel, Monarhia a fost nevoită să deschidă un
nou front şi în spaţiul preliminar Alpilor, dar împreună
cu bulgarii au ocupat Serbia.
În 1916 nemţii au pornit ofensiva în împrejurimile
Verdunului, mai apoi Antanta a avansat până la râul
Somme. Rezultatul a fost doar o mică deplasare a liniei
frontului, în schimb, numărul victimelor de ambele
părţi a trecut de un milion de persoane. Intrarea României în război (1916), nu a adus mult succes Antantei
pentru că românii au suferit repede înfrângerea.

NOI TRĂSĂTURI ÎN PURTAREA RĂZBOIULUI Fronturile războiului mondial erau alcătuite din sisteme
de tranşee aliniate faţă în faţă. Utilizau masiv armele
de mare calibru, dezvoltate anterior, de exemplu
mitraliera, iar dirijarea diviziilor care se priveau faţă
în faţă, pe liniile frontului întinse pe sute de kilometri,
RĂZBOIUL DE POZIŢIE În Europa de generaţii nu a a devenit posibilă datorită avântului luat anterior de
pustiit vreun război însemnat. Statele Majore şi ma- telecomunicaţii. Intenţia ruperii fronturilor reclama,
joritatea oamenilor aşteptau o victorie rapidă de iar dezvoltarea tehnicii – influenţată stimulativ de
ambele părţi. Pe străzi se sărbătorea cu însufleţire război – făcea posibilă folosirea în luptă de noi arme.
războiul. Însă toată lumea a calculat greşit! Când au Dintre numeroasele inovaţii, avioanele, blindatele şi
intrat primele trenuri tixite de răniţi, iar mai apoi, când submarinele jucau deja un rol semnificativ în a doua
au devenit perceptibile greutăţile de aprovizionare, jumătate a războiului, dar specificul războiului l-au
atitudinea oamenilor s-a schimbat cu încetul.
transformat abia în al Doilea Război Mondial, conduŞi soldaţii au suferit o decepţie. Cu noile arme, când la un mod de operare mai mobil. Avionul era
socoteau ei, războiul se va sfârşi degrabă, dar s-a folosit la început doar pentru recunoaştere, mai apoi,
întâmplat exact contrariul. Puterea de foc crescută cu mitraliere la bord, se purtau lupte aeriene şi se
a sporit şansele apărării, astfel că, în loc de atacuri bombardau reciproc poziţiile. În Primul Război Mondial,
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spatele frontului încă nu era atins de atacul forţelor
aeriene. Carul de luptă – tancul era pseudonimul
englez al noii invenţii – a fost lansat prima oară de
englezi. Părţile ce se confruntau foloseau gazul de
luptă, ca o armă nouă, dar împotriva armei mortale
s-a găsit modul de apărare (masca de gaze).
Deoarece războiul s-a prelungit, victoria depindea
nu numai de rezultatul bătăliei dintre soldaţi, ci şi de
performanţele din spatele fronturilor care asigurau
aprovizionarea. Ţările aflate în luptă şi-au pus întreaga
economie naţională în slujba războiului, şi-au construit
o economie de război sub îndrumare statală. În această
competiţie, economiile mai slabe se epuizau din ce
în ce mai mult. Aprovizionarea se degrada, oamenii
trăiau în mizerie. Prima s-a prăbuşit Rusia, care dispunea de cele mai reduse rezerve şi a cărei participare
la război, ca urmare a revoluţiei din februarie 1917, se
diminua treptat. Semnele epuizării se manifestau şi în
Monarhia Austro-Ungară şi Germania.
INTRAREA STATELOR UNITE ÎN RĂZBOI – VICTORIA
ANTANTEI De la începutul războiului, Antanta ţinea
sub blocadă porturile Puterilor Centrale, izolându-le
astfel de comerţul mondial. Aceasta devenea tot mai
apăsătoare în războiul economiilor naţionale, mai ales
pentru că încercările flotei germane de a străpunge
blocada navală engleză au eşuat. Astfel, Germania nu
ajungea la materiile prime, pe când Anglia putea face
rost de rezerve nelimitate, din Statele Unite şi din
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propriile colonii. Pentru a împiedica transporturile cu
destinaţia Anglia, germanii au întrebuinţat submarinele (navele U, U-boot-urile).
Pentru că Statele Unite furnizau Antantei rezerva,
în bună parte, pe credit – din cauza blocadei, Puterile
Centrale nu puteau achiziţiona aproape nimic – uriaşul
american a devenit interesat, din ce în ce mai mult,
de victoria Antantei. Statele Unite se mai temeau şi
de faptul că, în cazul victoriei Germaniei, care manifesta de la mijlocul secolului al XIX-lea o dezvoltare
economică tot mai avântată, aceasta va deveni un
concurent şi mai puternic. La începutul anului 1917,
slăbirea Rusiei a adus Antanta într-o situaţie grea.
Conducerea americană a decis. După ce, exploatând
atacurile submarinelor germane, a reuşit să atragă
şi opinia publică americană de partea participării la
război, în aprilie 1917, Statele Unite au intrat în
război de partea Antantei.
În 1918 – încă înaintea apariţiei trupelor americane
pe continentul european – Germania voia să smulgă
o decizie pe frontul de vest. Nemţii s-au apropiat din
nou de Paris, însă Antanta, cu sprijin american, a oprit
atacul. Ca urmare, superioritatea materială şi umană
a Antantei s-a manifestat din ce în ce mai mult, iar în
toamna anului 1918, apărarea Puterilor Centrale s-a
prăbuşit. Au solicitat armistiţiul (Monarhia a semnat
capitularea fără condiţii, la 3 noiembrie, Germania,
la 11 noiembrie), şi cu aceasta au recunoscut că au
pierdut războiul.

Arhiva
IZBUCNIREA RĂZBOIULUI
Belgia

1

Olanda

Anglia
Statele Unite

Franţa

Germania
Japonia
Spania

Marile puteri şi teritoriile lor coloniale

Portugalia

Italia

Stabiliţi care dintre marile puteri dispun de teritorii coloniale întinse! Determinaţi care puteri dispun de imperii
coloniale mici! Stabiliţi ce fel de relaţii se pot demonstra între contradicţiile pentru supremaţie şi mărimea teritoriului colonial! Justificaţi-vă constatarea! Reuniţi ce factori trebuie să fie cunoscuţi – în afara celor de mai înainte – pentru
a da un răspuns analitic, ce ia în consideraţie mai mulţi factori! [R]
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Comparaţi, folosind harta, raporturile de forţe ale celor două părţi! Formulaţi, pe baza hărţii, esenţa planului Schlieffen! Stabiliţi care au fost punctele slabe ale planului! [C]

3

4

Stabiliţi pe cine numeşte textul drept junii turci! Formulaţi, conform propriilor constatări,
ce urmează în ceea ce priveşte
programul organizaţiei!, Identificaţi, utilizând cunoştinţele istorice,
metodele caracteristice ale organizaţiei şi reuniţi exemple concrete
din activitatea altor organizaţii cu
caracter asemănător! [R]

„Anexarea Bosniei şi Herţegovinei este doar una dintre loviturile pe care duşmanii
Serbiei vor s-o dea ţării noastre. Numeroase lovituri au precedat-o şi o vor urma.
Este nevoie de muncă şi pregătiri, pentru ca noul atac să nu prindă iarăşi Serbia
nepregătită.
Lucrul principal, pe care trebuie să-l execute toate clasele poporului, este pregătirea pentru război pe toate tărâmurile muncii naţionale, conform exigenţelor
prezentului. Aceasta trebuie să fie dobândită prin întărirea conştiinţei naţionale,
exerciţii fizice, extinderea pregătirii fizice şi materiale, progres cultural etc.
Unei noi lovituri asemănătoare anexării trebuie să-i facă faţă deja o nouă Serbie,
în care fiecare sârb să fie înarmat.
Vechii turci dispar în mod progresiv din sud, şi doar o parte a poporului nostru
suferă sub jugul lor înrobitor. Dar vin junii turci dinspre nord, mult mai înspăimântători şi mai periculoşi, decât cei vechi, vin împotriva noastră duşmanii noştri din
nord, mai civilizaţi, mai avansaţi economic (…)
Narodna Obrana proclamă poporului, că Austria este duşmanul nostru principal
şi cel mai mare. (…) Când Narodna Obrana declară necesitatea luptei împotriva
Austriei, atunci ea decretează sfânta cauză a existenţei naţionale.”
(Din programul Narodna Obrana, 1911)

Definiţi concis, pe baza sursei istorice, esenţa planului
Schlieffen! Stabiliţi în ce măsură
a atins, modificarea lui Moltke,
bazele planului! Explicaţi care din
schimbarea factorilor, prezenţi
şi în sursă, a fost unul dintre
cauzele eşecului planului Schlieffen! Motivaţi-vă explicaţia! [O]

„Toţi scriitorii militari (…) sunt de acord că Moltke [Helmuth
Moltke, şeful marelui stat major german între 1906 şi 1914]
a consolidat aripa stângă sau de apărare în Alsacia şi Lorena, faţă de cum o proiectase Schlieffen [Alfred von Schlieffen, şeful marelui stat major german între 1891
şi 1906], şi că a făcut-o în detrimentul aripii drepte, care juca un rol hotărâtor, şi
care (…) ar fi trebuit să măture armatele franceze în spatele fortificaţiilor lor de
la graniţa din răsărit şi de la hotarul elveţian. Numeroase personalităţi germane
competente (de exemplu, generalul Wilhelm Gröner) au indicat că Schlieffen a
stabilit la 1:7, raportul unei aripi faţă de cealaltă, pe când Moltke l-a schimbat, la

Tort4_roman 1-148-korr 2.indd 8

RĂZBOIUL DE POZIŢIE

10/2/07 9:26:14 AM

I. Primul Război Mondial, revoluţiile şi păcile

/ 9

Sankt Petersburg
1917

918

VIII. 1914.

UL
RI

Londra

I
Verdun
1916

Paris
Marne
1914, 1918

Gorlice
1915
Viena

I

frontul italian
(1914-18)

T

A
Roma
V. 1915.

L

Kiev

Premysl
1915

frontul balcanic (1917–18)

ALBANIA

A

GRECIA
Otranto
1917

Fronturile Primului Război Mondial

proporţia de 1:3, dar nimeni nu s-a pronunţat asupra modului în care au ajuns la
aceste cifre. În lucrarea sa despre testamentul contelui Schlieffen, generalul Gröner
scrie că (…) Schlieffen a destinat 10 divizii pentru frontul de răsărit, Moltke 8. Însă
Moltke – şi Schlieffen cu atât mai mult – nu a dispus niciodată de atâtea corpuri
de armată şi divizii, câte presupunea a exista planul Schlieffen, deci proiectul a
fost doar o propunere (…).
În subsidiar, trebuie să menţionez că planul Schlieffen a fost elaborat numai
pentru un război dus pe frontul de vest; întrucât pe timpul conceperii sale, Rusia
era încă foarte slăbită ca urmare a războiului manciurian. (…)” (Analiză engleză
din 1929)
„În timpul urmăririi adversarului la răsărit de Paris, până la Marne şi dincolo de
aceasta, grupurile noastre avansate de armată au fost atacate de forţe militare
inamice între Meaux şi Montmirail. Prin lupte grele cu durata de două zile, au oprit
inamicul, ba mai mult: au înaintat. Când s-a raportat avansul unor noi, puternice
coloane inamice, ne-am retras de pe aripă. Duşmanul nu ne-a urmărit nicăieri trupele. Până acum, prada din aceste lupte: 50 de tunuri şi câteva mii de prizonieri.
Corpurile de armată, care luptă la vest de Verdun, se află în bătălii cu avantaj
în teren.
Lupta a reînceput pe frontul din est.” (Comunicat german, 10 septembrie 1914)
„11 septembrie, seara. Trupele anglo-franceze au trecut Marne pe aripa stângă,
ca să poată urmări inamicul în retragere.
12 septembrie. Bătălia pe care o purtăm de cinci zile se arată a deveni, fără
îndoială, o victorie. Este tot mai evidentă retragerea armatelor 1-a, a 2-a şi a 3-a
germane din faţa aripii noastre stângi şi a grosului armatei noastre. Acum urmează
armata a 4-a inamică, armata care (…) şi-a început retragerea.
13 septembrie. Victoria noastră devine din ce în ce mai mult deplină; inamicul
este pretutindeni în retragere.” (Comunicat de război francez)
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Stabiliţi ce avantaje şi dezavantaje a avut faptul că
Germania a fost constrânsă la
război, pe două fronturi! Descoperiţi ce rol a jucat blocada navală în mersul războiului, şi în primul
rând, cui i-a dăunat! Stabiliţi ce
scop a servit războiul submarin!
Definiţi ce rol a avut intrarea unor
ţări în desfăşurarea războiului!
Stabiliţi care a fost sectorul de
front hotărâtor în război! Justificaţi-vă afirmaţia! [C]

5

Stabiliţi dacă, în fond, comunicatul german raportează
despre victorii sau înfrângeri!
Cum a influenţat planul Schlieffen
evenimentele ce figurează în comunicatul german? De ce? [O]

6

Stabiliţi ce este comun în
conţinutul celor două comunicate! Definiţi ce este acel ceva,
de importanţă fundamentală, ce
lipseşte din conţinutul comunicatului german! Definiţi ce este
acel ceva, de importanţă fundamentală, ce lipseşte din conţinutul
comunicatului francez! [O]

7
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NOI TRĂSĂTURI ÎN
PURTAREA RĂZBOIULUI

Explicaţi de ce a luat naştere războiul tranşeelor! Stabiliţi ce efect
a provocat printre soldaţi! Formulaţi, pe scurt, în ce mod apariţia
fronturilor lungi, a armatelor de milioane şi a noilor instrumente de luptă,
a transformat rolul spatelui frontului! Analizaţi ce rol au jucat noile instrumente de luptă în mersul războiului! Folosiţi, în analiză, informaţiile
ce se pot obţine din ilustraţii! [O]

9
10
11

Tanc englez,
soldaţi englezi în tranşee,
atac cu gaze
şi luptă aeriană pe frontul de vest
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„(…) În 8 august, dimineaţa devreme, englezii şi francezii
au pornit un atac între Albert şi Moreuil, fără prea mare
superioritate. O ceaţă deasă acoperea pământurile, la
asalt luau parte unităţi puternice de tancuri. Inamicul ne-a spart frontul în adâncime, între pârâurile Somme şi Luce. Diviziile noastre ce staţionau acolo au permis
să fie scoase din poziţie. (…) Trupele noastre, care la Moreuil încă îşi continuau
vitejeşte apărarea, au fost nimicite. (…)
Deja în 8 august, la primele ore ale dimineţii, am obţinut o privire generală
asupra situaţiei, care era foarte întunecată. (…)
(…) Am chemat la mine, la Avesnès, comandanţii de divizie şi ofiţerii de front,
ca să discut cu ei evenimentele, în amănunt. Mi-au raportat strălucitoare fapte
de eroism, dar mi-au descris şi acţiuni pe care, trebuie să o spun deschis, nu le
credeam posibile în armata germană: soldaţii mei s-au predat unor cavalerişti
inamici, unităţi constituite au depus armele în faţa unui tanc. Trupele în retragere
i-au strigat unei divizii proaspete, care pornea, cu curaj, la atac: „spărgători de
grevă”, şi „prelungiţi războiul”. Aceste cuvinte s-au repetat şi mai târziu. În multe
unităţi, ofiţerii nu mai aveau influenţă, doar înotau cu curentul. (…) 8 august a
Afiş de propagandă american
clarificat declinul forţei noastre de luptă. (…) Războiul trebuie încheiat.”
(Din memoriile lui Ludendorff )

12

INTRAREA SUA ÎN RĂZBOI
– VICTORIA ANTANTEI

Definiţi, pe scurt, mesajul
afişului! Stabiliţi ce fel de ţel
slujeşte afişul şi însumaţi mijloacele pe care le foloseşte![R]

Statele Unite ale Americii au intrat în război la 1917, de partea Antantei. De ce s-au angajat în luptă? Au fost
conduse de solidaritatea popoarelor anglo-saxone? Tot atunci, o considerabilă parte a locuitorilor SUA a imigrat, nu cu mult timp în urmă, tocmai de pe teritoriul Puterilor Centrale. În război, Antanta reprezenta oare
democraţia, Puterile Centrale, tirania? În acelaşi timp, de partea Antantei lupta şi Rusia.
Să reunim, pe baza documentelor, răspunsurile posibile şi să le ordonăm după diverse cauze şi puncte de vedere!
[R]

„La 3 februarie, am supus atenţiei Dumneavoastră
declaraţia extraordinară a Guvernului Imperial
German, anume că, începând cu prima zi din
februarie, vrea să înlăture orice restricţie izvorând din drept sau umanitarism, şi vrea să-şi
folosească submarinele ca să scufunde toate
navele care ar încerca să se apropie de porturile
Marii Britanii şi Irlandei, de ţărmurile vestice ale
Europei, chiar pe Marea Mediterană, de porturile
controlate de duşmanii Germaniei. (…)
Prezentul război submarin german îndreptat
împotriva comerţului – este un război purtat
împotriva umanităţii.
Acesta este un război împotriva tuturor
naţiunilor. Au scufundat nave americane. Au
curmat vieţi americane, astfel încât, atunci când
am aflat, ne-am revoltat adânc, dar au distrus
şi scufundat într-un mod asemănător şi vasele
altor naţiuni, prietene sau neutre, împreună cu
oamenii aflaţi pe ele. (…)
Propun Congresului să califice comportamentul din urmă al cabinetului imperial german,
ca război împotriva guvernului şi popoarelor
Statelor Unite; să accepte formal situaţia de
beligeranţă la care a fost constrâns; şi să facă
neîntârziat paşi, nu numai pentru situarea ţării
într-o şi mai puternică poziţie de apărare, ci
angajându-şi întreaga autoritate, precum şi sursele de putere, să urmărească a forţa Guvernul
Imperiului German la încheierea războiului.(…)”
(Mesajul preşedintelui Wilson în Congres, 2 aprilie
1917)
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Puncte de vedere

Stabiliţi, pe baza textului, care sunt factorii la care se poate reduce eşecul armatei
germane! Explicaţi din ce motive poate fi considerat 8 august 1918 „ziua neagră
a armatei germane”! [O]

13

14

15
Scufundarea Lusitaniei. Conform jurnalelor de navigaţie nava engleză de transportat pasageri
a fost înarmată şi deplasa materiale de război, fapt despre care călătorii – printre ei 120
cetăţeni americani – nu aveau cunoştinţă. Comandantul submarinului U-20 german, însă
ştia, drept pentru care au scufundat nava fără somaţie prealabilă. Churchill, conducătorul
flotei engleze, rechemase până şi navele însoţitoare ale Lusitaniei. Torpilarea navei a avut
un rol semnificativ prin faptul că opinia publică americană a devenit adepta războiului.
Să dezbatem rolul politic şi strategic al scufundării navei! [O]

Prin ce fapte justifică preşedintele intrarea Statelor Unite în
război? Să facem cunoscut ce obiectiv de război formulează!
Să explicăm ce intenţionează prin aceast enunţ! Când au mai ajuns
Statele Unite într-o situaţie similară, când nici măcar nu s-a ivit ideea
intrării în război? [O]
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2. Revoluţii – sub vraja revoluţiei mondiale
REVOLUŢIA RUSĂ Dintre marile puteri, Rusia a intrat
în război având cea mai slabă economie şi cele mai
ascuţite tensiuni sociale. Ţăranii, ba chiar şi animalele
lor de tracţiune, au participat la război, producţia agrară
a regresat, aprovizionarea s-a degradat, mai ales la
oraşe. Societatea obosise deja la sfârşitul anului 1916,
oamenii erau sătui de război. În acelaşi timp, în Rusia
lipseau canalele politice de descărcare a tensiunilor
sociale (parlamentarism, presă liberă etc.), şi exista
un partid puternic, bine organizat (bolşevicii), care
tindea la răsturnarea prin forţă a puterii.
Grevele, manifestaţiile s-au permanentizat, şi când
soldaţii nu au mai vrut să tragă în mulţime, sistemul
ţarist s-a prăbuşit. Chiar şi vechea pătură conducătoare
întrezărea cheia dezlegării situaţiei în schimbări, într-o
nouă conducere politică. Revoluţia izbucnită la Sankt
Petersburg a răsturnat ţarismul (23 februarie 1917).
Membrii Guvernului Provizoriu în curs de constituire proveneau, în bună parte, din tradiţionala pătură
conducătoare rusă care dorea să întroneze relaţii
constituţionale. Această aspiraţie era sprijinită de
eseri (ţărănişti), dispunând de o semnificativă bază
de masă, şi de către menşevici (social-democraţi).
Social-democraţii revoluţionari, bolşevicii, se opuneau
unanim sistemului constituţional în formare şi voiau
să se folosească de noua situaţie pentru a acapara
puterea. Ţelul lor a fost expus în teoria despre revoluţia
permanentă (continuă), formulată de Lenin, primul
lor conducător.
În zilele revoluţiei, în Rusia au luat fiinţă sovietele
(consiliile), organe specifice ale puterii. Sovietele au
fost create de unităţile militare, uzinele, comunităţile de locatari, şi care, în condiţiile haotice existente,
aveau şi menirea conducerii locale. Sovietele nu erau
partide politice, atitudinea lor politică depindea de
faptul că, oare adepţii cărei grupări ajungeau majoritari
printre membrii săi. La începutul revoluţiei s-a format
o majoritate de eseri şi menşevici. Sovietele nu şi-au
încetat existenţa nici după formarea Guvernului Provizoriu, astfel că în Rusia s-a creat o situaţie originală:
dualismul puterii.
În interesul stabilizării situaţiei, guvernul ar fi trebuit să satisfacă două revendicări fundamentale ale
maselor: să încheie războiul printr-o pace imediată
şi să împartă pământul, conform dorinţei ţărănimii,
care constituia majoritatea decisivă a societăţii ruse.
Guvernul a garantat prin lege libertăţile cetăţeneşti,
dar nu a încheiat pacea şi doar a inclus în plan împărţirea pământului. În acest fel, situaţia se agrava
pe mai departe. Componenţa guvernului s-a schimbat
în repetate rânduri, s-a deplasat spre stânga cu fiecare
schimbare (au intrat politicieni eseri şi menşevici), dar
problemele de bază nu au putut fi rezolvate nici în
continuare. Nu s-a împărţit pământul şi nu au ieşit din
război, mai mult, guvernul condus de eserul Kerenski
a pornit în vara anului 1918 o nouă ofensivă pe frontul
de răsărit, care s-a prăbuşit rapid.

ploatând situaţia în curs de înrăutăţire. Pe lângă
imaginea viitorului, bazată pe egalitate şi democraţie, propaganda bolşevică promitea tocmai ceea ce
menşevicii şi eserii nu au realizat din programul lor:
pace şi pământ. (Îndeplinirea ambelor promisiuni era
îndoielnică, fiindcă preluarea puterii însemna război
civil, iar partidul avea cu totul alte planuri în privinţa
împărţirii pământului.)
Bolşevicii au câştigat teren cu propaganda lor mai
ales în sovietele care funcţionau în oraşele mari, dar
în ansamblul ţării, aceasta nu le-a reuşit. În contrast cu
bolşevicii, Kerenski a încercat să se sprijine pe cercurile
militare, dar planul său a eşuat, pentru că, în opinia
fostului corp ofiţeresc ţarist, nu exista o diferenţă
considerabilă între menşevicii intraţi la guvernare şi
bolşevicii care ameninţau puterea guvernului. Guvernul Provizoriu era atacat şi din stânga şi din dreapta:
mai întâi un general ţarist, Kornilov, a încercat un puci
(august 1917), mai apoi, în timpul celui de al doilea
congres al sovietelor pe întreaga Rusie, bolşevicii au
preluat puterea la Sankt Petersburg de la guvernul
care nu dispunea de o forţă publică semnificativă
(25 octombrie), fapt care a şi fost votat de congresul
sovietelor. Odată cu declararea preluării puterii s-a
adoptat un decret (hotărâre) asupra păcii şi a pământului: adică s-a hotărât ieşirea imediată din război,
şi, pe baza programului eser, s-a proclamat împărţirea
pământului. Sub conducerea lui Lenin s-a format un
nou organ al puterii, Consiliul Comisarilor Poporului,
care a introdus dictatura proletariatului.
În loc de înscăunarea păcii, a început un sângeros
război civil de mai mulţi ani, din care bolşevicii au
ieşit victorioşi. Pe de o parte, pentru că partidul
lor centralizat a condus cu succes lupta cu puterile
politice mai puţin organizate ale ţării divizate, pe de
altă parte, pentru că prin împărţirea pământului şi-au
alăturat mase considerabile ale ţărănimii. Victoria lor
a fost determinată de faptul că, din cauza războiului
şi a problemelor specifice interne, marile puteri nu au
putut interveni în luptă cu forţe semnificative.
De acum încolo, partidele comuniste ce se organizau în Europa din grupările radicale ale partidelor
social-democrate (şi al căror ţel era realizarea cu forţa a
dictaturii proletariatului) considerau ca etalon partidul
bolşevic al lui Lenin, şi linia sa ideologică şi politică.

REVOLUŢIA GERMANĂ În ciuda economiei sale
puternice, Germania a fost total epuizată de războiul
îndelungat. Majoritatea populaţiei flămânzea, suferea
de lipsa tuturor articolelor de larg consum şi aproape
în toate familiile existau victime ale războiului. Greutăţile îi atingeau mai puţin pe cei înstăriţi, din această
cauză s-au ascuţit tensiunile sociale. Pierderea din ce
în ce mai evidentă a războiului a tensionat pornirile
la maximum.
După ce Antanta a străpuns frontul de vest (8 august
1918), armata germană şi-a pierdut şansa victoriei.
Când, la începutul lui noiembrie, în întreaga ţară au
PRELUAREA PUTERII DE CĂTRE BOLŞEVICI În timp pornit mişcări împotriva războiului şi a puterii, cercurile
ce Guvernul Provizoriu, la presiunea Antantei, nu a conducătoare ale vechii Germanii s-au retras în fundal.
ieşit din război şi, din cauza reţinerilor menşevicilor, Sub influenţa revoluţiei berlineze, împăratul a abdicat
nu a împărţit pământul, bolşevicii au profitat, ex- (9 noiembrie), şi forţele civile au proclamat republica,
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mai apoi, în pădurea de la Compiègne, au încheiat
armistiţiul cu Antanta (11 noiembrie).
Înfrângerea militară şi revendicările revoluţionare
tot mai radicale purtau în sinea lor pericolul slăbirii,
în continuare, a puterii centrale şi pericolul războiului
civil. Germania a ajuns la răscrucea dintre democraţie, anarhie şi dictatura pe care voiau s-o realizeze
extremiştii. Social-democraţii însă, care dispuneau
de puternice cadre organizatorice, care aveau un
rol conducător şi în guvern, au reuşit, cu ajutorul
partidelor burgheze, sprijinite pe însemnate pături
mijlocii, să rămână stăpâni pe situaţia critică şi au
apărat democraţia. Faptul a fost posibil şi pentru
că forţele de extremă stânga s-au organizat relativ

/ 13

târziu într-un partid politic independent (Partidul
Comunist German – PCG, decembrie 1918), iar corpul
ofiţeresc al armatei – deşi nu se entuziasma pentru
social-democraţi şi democraţia burgheză reprezentată de ei – a recunoscut diferenţa dintre aceştia şi
comunişti, oferind astfel sprijin împotriva încercărilor
extremei stângi de preluare a puterii. Au reprimat
cu succes răscoala comunistă berlineză (ianuarie
1919), mai apoi, în primăvară, republica bavareză
a sfaturilor, formată la München (mai 1919). Cu
sprijinul forţelor democratice şi al maselor, regimul
de guvernământ s-a confruntat cu succes şi cu
grupările de extremă dreaptă, care, de asemenea,
tindeau spre dictatură.

Arhiva
„2. Particularitatea situaţiei de azi a Rusiei este faptul că e o
trecere din prima etapă a revoluţiei, care, în lipsa potrivitei
conştiinţe şi organizări a proletariatului, a transferat puterea
în mâna burgheziei, în cea de a doua etapă, care trebuie să dea puterea în mâna
proletariatului şi a celor mai sărace pături ale ţărănimii. Această trecere este caracterizată, pe de o parte, de cea mai completă legalitate, pe de altă parte de faptul
că nu se întrebuinţează forţa împotriva masei şi, în final, că aceasta manifestă o
atitudine credulă, şi nu una conştientă, faţă de guvernul capitaliştilor, de cei mai
înrăiţi duşmani ai păcii şi socialismului, (…)
3. Nici un fel de sprijin Guvernului Provizoriu; trebuie explicat că toate promisiunile Guvernului Provizoriu, mai ales aceea că renunţă la anexiuni, sunt totalmente
mincinoase. Demascarea Guvernului Provizoriu (…)
4. În sovietele deputaţilor muncitorilor, partidul nostru se află de cele mai
multe ori în minoritate, şi anume, pentru moment, într-o minoritate redusă faţă
de blocul tuturor elementelor mic burgheze, aflat sub influenţa burgheziei şi care
transpune această influenţă asupra proletariatului. (…)
Cât timp ne aflăm în minoritate, săvârşim munca de criticare şi de elucidare a
greşelilor, dar, în acelaşi timp, propagăm ideea că întreaga putere de stat trebuie
să treacă în mâinile sovietelor deputaţilor muncitorilor.
5. Nu o republică parlamentară – a ne întoarce de la sovietele deputaţilor
muncitorilor la aceasta, ar fi un pas înapoi – ci republica sovietelor, a deputaţilor
muncitorilor, salariaţilor, ţăranilor, construită de jos în sus, în toată ţara.” (Din Tezele
din aprilie ale lui Lenin, 1917)
REVOLUŢIA
RUSĂ

1

2
Lenin pe afiş. Semnificaţia inscripţiei: Lenin
a trăit, Lenin trăieşte, Lenin va trăi!
Drept ce fel de personalitate
îl prezintă afişul pe conducătorul bolşevic? Ce simboluri pot
fi văzute pe afiş? [R]

Explicaţi de ce era numită revoluţie permanentă (neîntreruptă), ideea aici dezvoltată a lui Lenin! Ce metode de luptă propune pentru anumite etape ale revoluţiei?
Definiţi cum se raportează la „puterea dualistă”! Motivaţi-vă răspunsul! [R]
monarhişti
constituţionali

bolşevici
(comunişti)

menşevici
(social-democraţi)

3

monarhişti
(adepţii regimului ţarist)

Relaţii între partide, în Rusia, la 1917
eseri
(partid ţărănesc)

dictatură de stânga
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regim constituţional

dictatură de dreapta

În ce grupe putem împărţi
forţele politice ale Rusiei la
1917? Poziţia căror partide era
întărită de „moştenirea” ţaristă şi
de situaţia economică survenită
ca urmare a războiului? [O]
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„Este vorba despre faptul că trebuie să clarificăm sarcina în faţa partidului: trebuie
fixate pe ordinea de zi răscoala armată de la Petrograd şi Moscova, cucerirea puterii, răsturnarea guvernului. Trebuie cumpănit cum să agităm în interesul acestora
astfel încât să nu folosim aceste expresii în presă.(…)
A aştepta majoritatea „formală” a bolşevicilor este o chestiune naivă: nici o
revoluţie nu o face. Nici Kerenski şi tovarăşii săi nu aşteaptă, ci pregătesc cedarea
Petrogradului. Trebuie să curmăm tocmai ezitările jalnice ale Consiliului Democratic,
şi tocmai acestea vor pune capăt răbdării muncitorilor petrogrădeni şi moscoviţi!
Istoria nu ne-o iartă, dacă nu punem acum mâna pe putere.(…)
Dacă punem mâna pe putere, simultan la Moscova şi Petrograd, vom învinge
Ce tactică recomandă Lenin?
Să analizăm cum a apreciat necondiţionat şi incontestabil.” (Scrisoarea lui Lenin către conducerile de partid de
Lenin legătura dintre principii şi la Petrograd şi Moscova, septembrie 1917)

politică? [R]

5

„Popor rus, marea noastră patrie se prăpădeşte!
Se apropie ora finală!
Eu, generalul Kornilov (…) declar că Guvernul Provizoriu, la presiunea majorităţii bolşevice sovietice, acţionează în consens cu planurile statului major
german. (…)
În acest moment ameninţător, recunoaşterea pieirii inevitabile a ţării îmi
porunceşte să fac apel la întregul popor pentru ajutorarea patriei noastre muribunde. (…)
Eu, generalul Kornilov, fiu de ţărani cazaci, declar tuturor, nu am alt scop, decât ocrotirea Rusiei mari şi jur că, prin învingerea duşmanului, voi face posibilă
convocarea Adunării Constituante, unde poporul poate decide asupra propriului
destin, şi, el însuşi, îşi poate alege forma de stat.”

Ce sentimente doreşte să
influenţeze apelul? Definiţi
pe cine ţinteşte Kornilov! Adunaţi
referirile din atacul său! Faceţi
cunoscut, în final, cărei forţe politice i-a întărit situaţia atacul său
şi explicaţi cauzele acestuia! [S]

(Din apelul lui Kornilov, septembrie 1917)

Formulaţi esenţa hotărârilor! Explicaţi de ce au fost
acestea primele măsuri ale noii
puteri! Faceţi cunoscut cum se
raportează hotărârile la ideologia
bolşevică! [R]

„1. Proprietarea funciară este abolită imediat şi fără răsPRELUAREA PUTERII DE
cumpărare.
CĂTRE BOLŞEVICI
2. Până la întrunirea Adunării Constituante, dispunerea de
proprietatea funciară, de asemenea, de toate pământurile domeniilor coroanei,
mănăstirilor şi eclesiastice, împreună cu înzestrarea lor vie sau moartă, cu clădirile
gospodăreşti şi toate accesoriile lor, trece în mâna comisiilor funciare de plasă şi
a sovietelor de circumscripţie ale deputaţilor ţăranilor. (…)
În scopul guvernării ţării, până la convocarea Adunării Constituante, trebuie
alcătuit un guvern provizoriu muncitoresc-ţărănesc, care se va numi Consiliul
Comisarilor Poporului. Conducerea unor ramuri ale vieţii de stat va fi încredinţată
comisiilor. (…) Puterea guvernamentală este exercitată de corpul preşedinţilor
acestor comisii, adică de Consiliul Comisarilor Poporului.
Controlul activităţii comisarilor poporului şi dreptul demiterii comisarilor
poporului se exercită de congresul pe întreaga Rusie al sovietelor deputaţilor
muncitorilor, ţăranilor şi soldaţilor, şi de Comitetul său Executiv Central.”(Decret
asupra pământului şi asupra noii puteri, 8 noiembrie 1917)

6

7

Comitetul Executiv
Central
(se reuneşte în sesiune
de două ori pe an)

Consiliul Comisarilor
Poporului (guvern)

numeşte

Congresul Sovietelor pe întreaga
Rusie
(se reuneşte în sesiune de două ori pe an)

îndrumare

4

armată

Structura de stat şi politică
a Rusiei Sovietice
Prezentaţi unde pot fi identificate, în organizaţia de stat
a Rusiei Sovietice, ideile clasice
ale lui Montesquieu referitoare la
teoria politicii de stat! [O]
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CEKA
(organe ale
siguranţei statului)

sovietele guberniilor

soviete (pe uzine, pe locul de domiciliu,
pe unităţi militare etc.)
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De ce se împotrivea bolşevicul Troţki încheierii păcii de
la Brest – Litovsk şi de ce ţinea
Lenin la aceasta? Ce factori au
determinat faptul că unele teritorii
s-au rupt definiv de Rusia, altele
au devenit doar provizoriu independente? Prin ce motive se poate
explica înfrângerea albilor? [R]
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Operaţiuni de război
Pierderile teritoriale ale Rusiei
Teritoriul european al Rusiei
Teritoriul aflat tot timpul în mâna bolşevicilor
Teritorii care devin provizoriu independente
Linia Păcii de la Brest – Litovsk (III. 1918.)

„Muncitori şi soldaţi berlinezi! Consolidaţi puterea pe care voi
aţi câştigat-o! Deasupra Berlinului flutură flamura roşie! Dar
lumea, care până acum urmărea dacă vă veţi rezolva sarcina,
deja acum priveşte cum o rezolvaţi! Pentru desăvârşirea programului revoluţionar
socialist trebuie să efectuaţi o muncă completă! Cu demisia a câţiva Hohenzollerni,
nimic nu e încă rezolvat! Cu atât mai puţin, prin ajungerea în frunte a câtorva
socialişti guvernamentali! Timp de patru ani, aceştia au sprijinit burghezia, şi nici
acum nu pot face altceva, decât să continue acelaşi lucru. Nu vă încredeţi în cei care
socotesc că, din funcţia de cancelar şi ministru, vă pot hotărî soarta! Soluţia nu este
ocuparea de sus a funcţiilor, ci reorganizarea puterii de jos în sus! Îngrijiţi-vă, ca acea
putere pe care aţi cucerit-o acum, nu cumva să vă scape din mâini, şi să o folosiţi
Stabiliţi, în primul rând, îmîn interesul ţelurilor voastre reale. Pentru că, obiectivul vostru este înfăptuirea
potriva cui face agitaţie teximediată a păcii burghezo-socialiste, a unei păci care se realizează împotriva im- tul! Faceţi cunoscut despre ce
perialismului şi care înseamnă un pas către înfăptuirea revoluţiei socialiste. (…)” anume vrea să-şi convingă citito(Din apelul berlinez al grupării „Spartacus”, 10 noiembrie 1918)
rii! Explicaţi ce fel de intenţii
REVOLUŢIA
GERMANĂ

9

politice se ascund în spatele formulării textului! [R]

„(…) Gruparea Spartacus reclamă ca regulament imediat pentru asigurarea
revoluţiei:
1. Dezarmarea întregii poliţii, a tuturor ofiţerilor, precum şi a soldaţilor neproletari. Dezarmarea tuturor indivizilor aparţinând claselor dominante.
2. Rechiziţionarea de către consiliile muncitorilor şi soldaţilor, a întregului stoc
de arme şi muniţii, precum şi a uzinelor din industria de război.

Tort4_roman 1-148-korr 2.indd 15

10

10/2/07 9:26:30 AM

16 / I. Primul Război Mondial, revoluţiile şi păcile
Să ordonăm revendicările
şi ţelurile lor! Să stabilim ce
doreşte, în totalitate, să realizeze
programul! Să evidenţiem cum
se raportează la proprietatea industrială, comercială şi agricolă!
Să formulăm, pe scurt, ce fel de
organizaţie statală se putea forma
pe baza programului! Să stabilim
pe ce fundament doreşte programul să situeze politica externă a
Germaniei! [R]

11

12

„Se poate face cunoscut următorul fapt: Comandamentul Suprem al armatei
vrea să militeze împreună cu cancelarul imperial Ebert, conducătorul de până
acum al partidului social-democrat moderat, cu scopul de a împiedica răspândirea
bolşevismului terorist în Germania.” (Hindenburg, comandantul suprem al armatei
germane, 10 noiembrie 1918)
„După ce am preluat puterea am fost nevoiţi să constatăm că aparatul imperial
nu s-a prăbuşit. A trebuit să percepem că mecanismul acţionează şi că asigură
funcţionarea aprovizionării cu alimente, şi a economiei. (…) Noi, poate nici nu
am fi putut realiza asta, am avut nevoie de colaborarea pricepută a specialiştilor.
Dacă am fi îndepărtat conducătorii experimentaţi din funcţiile imperiale, şi dacă
ar fi trebuit să ocupăm aceste posturi cu oameni care nu dispun de cunoştinţele
şi experienţele necesare, totul s-ar fi sfârşit în decurs de câteva zile.” (Ebert, 25
noiembrie 1918)

Puncte de vedere

Care este legătura logică dintre cele două izvoare? [O]

Pe plan politic şi social:
2. Desfiinţarea tuturor parlamentelor şi consiliilor comunale; preluarea funcţiilor acestora de către consiliile muncitorilor şi soldaţilor, precum şi de comisiile
şi organele lor.
3. Alegerea consiliilor muncitoreşti în întreaga Germanie. (…)
4. Votarea, în întregul imperiu, a delegaţilor consiliilor muncitorilor şi soldaţilor,
pentru consiliul central, care trebuie să desemneze consiliul executiv, ca organ
suprem al puterii legislative şi executive. (…)
Cele mai urgente revendicări economice:
1. Sechestrarea tuturor averilor şi veniturilor dinastice spre folosul comunităţii.
3. Exproprierea pământului tuturor întreprinderilor agricole mari şi mijlocii;
totodată, înfiinţarea cooperativelor agricole socialiste, sub conducere centrală,
în întreg imperiul.
4. Exproprierea tuturor băncilor, minelor şi furnalelor, precum şi a tuturor marilor
întreprinderi industriale şi comerciale.
Sarcini internaţionale:
Luarea imediată a legăturilor cu partidele surori din străinătate, ca să fie posibilă
stabilirea revoluţiei socialiste pe bază internaţională, şi formarea şi garantarea păcii
pe calea ridicării revoluţionare a proletariatului mondial şi a frăţiei internaţionale.”
(Din programul grupării „Spartacus”, 31 decembrie 1918)

La 7 noiembrie 1917, atât în viaţa Rusiei, cât şi a lumii, a început un capitol
nou. Însă, deja începând din prima zi, acesta a fost apreciat diferit de către
diverse orientări politice.
Dintre numeroasele chestiuni controversate, evidenţiem două: cursul
evenimentelor concrete şi interpretarea marii zile.
Duzini de filme, romane şi picturi s-au făcut despre ziua cea mare, în
timp ce tot mai mulţi socotesc, pe baza documentelor, că aceste detalii sunt
doar produsul romanticii revoluţionare şi, în realitate, aceste momente nici
nu au avut loc. Părerile sunt divergente şi despre caracterul transformării în
sine: la 7 noiembrie a avut loc o revoluţie, sau numai o preluare bolşevică a
puterii, un puci.

13

Asediul Palatului de Iarnă, într-o pictură

„În octombrie, la Sankt Petersburg, de fapt, regimul nu a trebuit să fie » dărâmat «,
pentru că acesta s-a prăbuşit aproape de la sine. Cucerirea Palatului de Iarnă, în
decursul căreia, zice-se, au murit doi oameni, a fost propriu-zis, o formalitate.” (Font
Márta – Krausz Tamás – Niederhauser Emil – Szvák Gyula: Istoria Rusiei, 1997)
„Revoluţia este schimbarea, de cele mai multe ori pe cale violentă, a regimului
economic-social-politic existent. Cu rezultat, în general, se modifică relaţiile
economice, sociale, politice şi are loc o transformare semnificativă pe terenul
vieţii intelectuale. Caracterul revoluţiei este determinat de ce fel de contradicţii
se anulează, ce fel de relaţii se desfiinţează, respectiv, se crează.
Lovitură de stat: este o formă specifică a puciului, când puterea de stat este
dobândită de o oarecare grupare mai mică, în mod anticonstituţional, prin întrebuinţarea forţei. Executanţii acesteia (de exemplu forţe armate, unii politicieni sau
organizaţii, grupări politice etc.) sunt în general părtaşi ai sistemului de putere
răsturnat de către ei.” (Dintr-o colecţie de termeni, apărută în 1992)

Comparaţi cu textul, suita de
evenimente sugerate de pictură! Explicaţi deosebirile! [R]

Să comparăm noţiunea de revoluţie şi de puci! Să descoperim asemănările şi
deosebirile! Să căutăm exemple istorice pentru cele două noţiuni şi să le comparăm după cauze şi consecinţe! [S]

14

15
16
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3. Păcile care încheie războiul mondial
PROPAGANDĂ ŞI TENTATIVE DE PACE Fiecare parte
beligerantă îşi urma interesele de dominare, care
corespundeau uneori cu scopurile afişate propagandistic, ca dobândirea Alsaciei şi Lorenei, în cazul
francezilor, dar servind, de multe ori, doar la formarea imaginii duşmanului. Pe seama germanilor şi a
popoarelor Monarhiei s-a stabilit drept ţel, eliberarea
de sub oprimarea ţaristă rusă, în vreme ce, pe seama
francezilor şi englezilor – într-un mod caracteristic,
în alianţă cu ţarismul – extinderea democraţiei şi
libertatea naţiunilor oprimate. Şi natural – la nivelul
afirmaţiilor – fiecare parte milita şi pentru realizarea
păcii durabile, evident pentru pacea trainică care să
servească propriilor interese.
Deja din 1915 au avut loc mai multe tentative
pentru sfârşirea războiului ce se prelungea, fără succes, întrucât părţile nu erau dispuse la concesii de
substanţă. Tratativele de mediere (daneze, americane,
papale) au rămas, de asemenea, fără rezultat, din
motive similare. Cea mai importantă strădanie de
pace se leagă de numele lui Carol IV (de Habsburg),
urcat la tron după moartea lui Franz Joseph, care s-a
adresat Antantei la începutul lui 1917, dar încercarea
sa a sfârşit printr-un eşec.
La începutul anului 1918, preşedintele american
Wilson a elaborat un program de pace constând din
14 puncte. Faimoasele puncte wilsoniene propagau
principiul comerţului liber şi al autodeterminării
naţionale, odată cu formularea reţinută a pretenţiilor
învingătorilor. În interesul păstrării durabile a păcii,
Wilson a propus înfiinţarea Ligii/Societăţii Naţiunilor (Societatea popoarelor). Însă recomandările sale,
agreate în cercul maselor dornice de pace, nu au fost
acceptate de nici unul dintre inamicii care tindeau
spre victorie. Mai târziu, în pragul înfrângerii militare,
Puterile Centrale au încercat să edifice pe baza
principiilor wilsoniene, dar fireşte, că învingătorii
înclinau, cu atât mai puţin, spre compromis.

realitate se străduiau să-şi realizeze interesele de dominare. La conferinţa de pace convocată în ianuarie
1919, la Paris, cu ocazia redesenării hotarelor, odată
cu năzuinţele marilor puteri şi cu stoparea răspândirii
bolşevismului, principiile wilsoniene ale autodeterminării naţionale au fost marginalizate. Deciziile erau
luate, în principal, de francezi (Clémenceau) şi englezi
(Lloyd George), întrucât Statele Unite (Wilson) nu erau
realmente interesate în teritoriu, iar italienii (Orlando)
nu-şi puteau valida voinţa. Francezii au intenţionat,
în primul rând, să facă Germania inaptă de revanşă, cât timp pe britanici îi motivau, mai cu seamă,
chestiunile coloniale. Pe învinşi i-au invitat doar la
semnarea documentelor de pace.
Tendinţele franceze erau estompate de englezii
interesaţi în echilibrul puterii. Germania a suferit pierderi teritoriale însemnate, dar nu fundamentale. Voiau
să-i frângă puterea armată, astfel au interzis serviciul
militar general şi menţinerea în vigoare a categoriilor
moderne de arme. I-au impus importante despăgubiri,
reparaţii de război, dar au fixat doar suma primei rate,
astfel chestiunea nu a fost reglementată într-un mod
liniştitor. Deci Germania a fost umilită, dar potenţial
a rămas una din cele mai puternice forţe ale Europei,
ceea ce a făcut incalculabil viitorul.
La început, împărţirea Monarhiei nu a fost ţelul
puterilor apusene, mai cu seamă că în secolele precedente (de exemplu, la 1848 – 49), au făcut totul în
interesul dăinuirii sale, întrucât îi considerau existenţa ca piatră de temelie a echilibrului european. Pe
parcursul războiului, treptat, punctul de vedere li s-a
modificat. În schimbul intrării în război, au promis
teritorii însemnate italienilor şi românilor, celor din
urmă, Ardealul şi estul Ungariei, până la Tisa. La sfârşitul războiului s-a format noua concepţie a Europei
Centrale. Cu ocazia reorganizării, francezii au luat în
consideraţie două puncte de vedere: pe de o parte,
înfiinţarea, în spatele nemţilor, de state aliate care
recunosc supremaţia franceză, pe de altă parte,
TENDINŢE ALE NAŢIONALITĂŢILOR ÎN MONARHIE În stoparea revoluţiei mondiale bolşevice. Noua CeMonarhia Austro-Ungară multinaţională, minorităţile hoslovacie, Iugoslavia, Polonia şi România mărită
care dispuneau, dincolo de hotarele imperiului, de state păreau potrivite pentru aceste roluri. Aveau nevoie
naţionale-mamă – ca românii şi sârbii – priveau spre de sprijinul Franţei împotriva germanilor şi doreau să
acestea încă dinainte de război. Cehii şi croaţii, care îndepărteze masele de ideile bolşevice, prin realizarea
trăiau în interiorul hotarelor imperiului, în speranţa celor mai îndrăzneţe vise naţionale.
unei mai mari independenţe, în general, îşi imaginau
Un pilon de bază al reordonării a constat în influviitorul în cadrul Monarhiei. Sperau ocrotire în faţa enţa franceză de mare putere, iar celălalt, în forţa
extinderii ruse şi germane, dar totodată, Monarhia le noilor state ale teritoriului. Fireşte, a apărut ideea
asigura condiţii economice favorabile. Înfrângerea că Europa Centrală dezmembrată nu va reprezenta
Monarhiei în război însă le-a dat o licărire de speranţă o contrapondere suficientă în faţa Germaniei, şi nici
în privinţa independenţei, iar Germania şi Rusia păreau nu va putea stăvili bolşevismul. Dar creatorii noilor
să slăbească. S-au întărit tendinţele de separare.
state, precum Masaryk, îi linişteau pe sceptici prin
Dintre politicienii naţionalităţilor mai mulţi au schiţarea colaborării economice şi politice viitoare.
emigrat – precum cehii Masaryk şi Beneš – şi care au Fisurile din sistem au reieşit deja cu ocazia înfiinţării
încercat, la Paris şi Londra, să-i câştige pe conducă- noii Austrii. Anume, Austria germană, desprinsă din
torii Antantei pentru a sprijini tendinţele lor naţio- imperiul central-european, dorea să se unească cu
nale. Desfăşurau o propagandă continuă împotriva Germania (Anschluss), de aceea, acest fapt a fost
Monarhiei, care, pe lângă critica reală conţinea şi interzis prin Pacea de la Saint-Germain.
falsuri. Propaganda lor a fost favorizată de faptul că,
în cercurile engleze şi franceze, mulţi simpatizau cu ei. NAŞTEREA TURCIEI MODERNE În pacea încheiată cu
Imperiul Otoman (Sèvres), mascate în spatele princiINTERESELE PUTERII Puterile învingătoare propovă- piului autodeterminării, au apărut interesele de domiduiau, în principiu, autodeterminarea naţională, dar în nare ale învingătorilor. Teritoriile arabe au fost plasate
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sub protectorat (patronat) francez şi britanic, adică,
având în vedere fondul, le-au transformat în colonii
proprii. Prin cedarea de teritorii semnificative, au vrut
să-i satisfacă pe greci şi italieni, pe socoteala turcilor.
Faţă de guvernarea sultanului, dispusă să accepte pacea, ofiţerii au declanşat o răscoală şi au proclamat
republica. Mişcarea naţională condusă de Kemal
paşa, pe de o parte, a modernizat Turcia (separarea
stat şi religie, parlamentarism, egalitatea femeilor,
obiceiuri europene şi introducerea alfabetului latin),
pe de altă parte, s-a opus armat trupelor Antantei
gata să intervină conform înţelesului păcii.
Întrucât puterile apusene – ca şi în cazul revoluţiei
ruse – nu au putut acţiona cu forţe semnificative,
situaţia a fost decisă de raporturile de forţă locale.
Italienii au dat înapoi de la bun început, iar grecii au
suferit înfrângere într-un război sângeros. Conflictul
turco-grec se desfăşura în teritorii cu populaţie mixtă,
şi, pe lângă forţele regulate, şi populaţia civilă lua
parte la lupte. După pacea care a încheiat măcelul
(Lausanne, 1923), milioane s-au refugiat din zonele
natale: turcii migrau din Balcani în Asia Mică, grecii

din Asia Mică în Balcani. Kemal paşa dorea realizarea
unui stat naţional, astfel, după alungarea grecilor, au
tăbărât asupra armenilor, ucigând sute de mii, sau
silindu-i să se refugieze.
PROTECŢIA MINORITĂŢILOR Păcile încheiate în jurul
Parisului au constrâns statele augmentate cu teritorii
noi, să adopte măsuri pentru protecţia minorităţilor, în parte, la intervenţia preşedintelui Wilson, în
parte, pentru că factorii de decizie se confruntau cu
trista realitate că oprimarea naţionalităţilor nu a
încetat, ba mai mult, într-un anume sens, a devenit
mai brutală.
Dispoziţiile interziceau diferenţierea defavorabilă
(discriminarea negativă) pe bază de naţionalitate, prescriau libera folosire a limbii în viaţa privată, comercială
şi religioasă, precum şi în presă. Statele succesorale
şi-au asumat obligaţii şi pentru sprijinirea învăţământului elementar în limba maternă. Minorităţile aveau
dreptul să se adreseze Societăţii popoarelor.
În ce măsură vor putea fi regulile validate, odată cu
naţionalismele înteţite, era o problemă de viitor.

Arhiva
1

2

„1. Tratate de pace publice, încheiate deschis, după care nu
vor mai exista nici un fel de acorduri internaţionale secrete, ci
o diplomaţie care va acţiona întotdeauna direct şi pe faţă.
2. Deplina libertate a navigaţiei pe mările din afara apelor teritoriale, atât în
timp de pace, cât şi de război, cu excepţia cazului în care mările ar putea fi închise,
total sau parţial, printr-o acţiune internaţională îndreptată spre executarea unor
acorduri internaţionale.
3. Suprimarea, în cea mai mare măsură posibilă, a tuturor barierelor economice
şi stabilirea de condiţii comerciale egale pentru toate acele naţiuni care îşi aduc
contribuţia la pace şi se asociază la menţinerea ei.
4. Oferirea şi acceptarea de garanţii convenabile, privitor la faptul că înarmările naţionale se vor diminua până la cel mai scăzut nivel legat de securitatea
internă.
5. Reglementarea liberă, fără părtinire şi totalmente imparţială, a tuturor revendicărilor coloniale, pe baza respectării stricte a principiului conform căruia, la
fixarea chestiunilor respective de suveranitate, interesele populaţiilor în cauză au
aceeaşi pondere cu cerinţele îndreptăţite ale acelui guvern, a cărui legitimitate,
Hartă propagandistică cehă, realizată în în revendicări, trebuie cumpănită.
8. Întregul teritoriu francez trebuie eliberat şi părţile sale invadate trebuie
timpul tratativelor de pace. Pentru adeverestabilite.
Acea nedreptate, cauzată de Prusia Franţei, la 1871, în privinţa Alsaciei –
rirea pretenţiilor ceheşti au folosit memoria
statului morav de odinioară, „Imperiul Marii Lorenei, şi care a ameninţat pacea lumii timp de aproape cincizeci de ani, trebuie
remediată, pentru ca pacea să fie din nou asigurată, în interesul tuturor.
Moravii”, violând realitatea istorică.
9. Hotarele italiene trebuie rectificate conform liniilor etnice ale naţionalităţilor,
clar recognoscibile.
Definiţi ce sistem de ar10. Popoarelor Austro-Ungariei, al căror loc printre naţiuni dorim să-l menţigumente au angajat cehii
nem şi să-l garantăm, le trebuie asigurată cea mai liberă posibilitate a dezvoltării
pentru justificarea punctului lor
autonome.
de vedere! Hotărâţi în ce măsură
11. România, Serbia şi Muntenegru trebuie evacuate; teritoriile ocupate trebuie
e îndreptăţită folosirea acestui
restituite;
Serbiei trebuie să i se asigure o ieşire liberă şi sigură la mare; legătuargument! Motivaţi-vă răspunsul!
rile
dintre
diversele state balcanice trebuie stabilite pe calea înţelegerii paşnice,
Stabiliţi pentru ce au ajuns cehii în
contradicţie şi cu ei înşişi! Analizaţi conform liniilor istoriceşte stabilite ale apartenenţei statale şi de naţionalitate;
ce rol a putut juca în deciziile independenţa politică şi economică, precum şi inviolabilitatea teritorială a difeAntantei, faptul că hotărârile chiar ritelor state balcanice trebuie sprijinită prin garanţii internaţionale.
12. Trebuie garantată suveranitatea totală a părţilor turceşti ale prezentului
au fost falsificate! [R]
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I. Primul Război Mondial, revoluţiile şi păcile
Imperiu Otoman, dar pentru celelalte naţionalităţi, care acum trăiesc sub dominaţie turcească, trebuie asigurată siguranţa necondiţionată a existenţei, totala şi
netulburata posibilitate a dezvoltării lor autonome.(…)
Dardanelele trebuie menţinute deschise în permanenţă pentru navele şi
comerţul tuturor naţiunilor, ca punct de liberă trecere asigurată de garanţiile
internaţionale.
13. Trebuie creat un stat polonez independent, care trebuie să cuprindă teritoriile
locuite incontestabil de populaţia poloneză, independenţa sa politică şi economică,
şi inviolabilitatea sa teritorială, trebuie garantate printr-un tratat internaţional.
14. Prin tratate speciale trebuie înfiinţată societatea generală a naţiunilor, pentru
ca independenţa politică şi inviolabilitatea teritorială a statelor mari şi mici să fie
deopotrivă asigurată prin garanţii reciproce.” (Din cele 14 puncte ale preşedintelui
american Wilson, 8 ianuarie 1918)

Graniţe în Europa după semnarea Sistemului de Pace de la Versailles
Norvegieni
Suedezi
Finlandezi
Danezi
Estonieni
Letoni
Lituanieni
Polonezi
Ruşi
Bieloruşi
Ucraineni
Cehi
Slovaci
Maghiari
Români
Germani
Olandezi
Flamanzi
Valoni
Francezi

Care sunt principiile directoare mai importante ale
celor 14 puncte wilsoniene? Să
stabilim de ce interpretau diferit
punctele ţările învingătoare şi
cele învinse! Să explicăm de ce
au provocat punctele următoarele
cuvinte ale lui Clémenceau, primministrul francez: „Wilson, cu cele
patrusprezece puncte ale sale,
este mai rău decât Dumnezeu,
pentru că El avea doar zece puncte”! Să explicăm de ce a încercat
Monarhia tratative în „ultima oră”,
precedând încheierea războiului,
în baza punctelor wilsoniene! [O]
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Italieni
Sloveni
Croaţi
Sârbi
Bosniaci
Albanezi
Macedoneni
Bulgari
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Graniţele din 1914
ALBANIA
Graniţele din 1920
Minorităţi strămutate şi refugiate între 1912±22 (1000 de persoane)
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Ordonaţi, în tabel, schimbările teritoriale! Însumaţi care ţări au fost decisiv marcate de redesenarea hotarelor! Stabiliţi
cum se raportează modificările teritoriale la relaţiile etnice! Motivaţi-vă constatarea! Definiţi care puncte de vedere
au putut juca un rol în trasarea graniţelor! Analizaţi cum s-a transformat structura de putere! [C]
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